
• 
Sene: 4 - No: 1361 Yaın itleri telefonu: 20203 . 

• • 
1 

O, Erkinıharbiye Reisine Ayda 
Lira Aylık Veriyordu 

32 

,, ___ . ----
# 

.... I ~ 
• • ... ~ 1( 

• 
" ' 

' ' 

' • . _ ., 
• .. 

,. 

Harekat •ahasını gösterir harita 

Kahire, ( Hususi ) - İmam tifade etmektedirler. Bundan baı-
Yabya ile lbnissuut kuvvetleri ara- ka İbnissuut kuvvetlerinin müca• 8
•.ndaki muharebenin şimdilik 1ı,. deleye kabiliyeti diğerlerinden 
nıssuuda gülümsemesi, lbnissuu- fazladır, çünkü Vebabiler gayet 
dun imam Yahyaya nisbetle daha kanaatkar insanlardır ve ölümü 
tedarikli olduğunu gösteriyor. Fil- cennete ulaşmak için en keıtirme 
~ lbniuuut kuvvetleri, elyevm vaaıta telikkl ederler. 
\°""') otomobil ve kamyondan i.. C Devamı 12 inci urfadat 

_ PERŞEMBE _ 10 MAYIS 1934 idare itleri telefoll\l: 20203 Fiab 5 kuruı 

jandarma tarafıll'" 
dan tevkif edilmiftir. 

Halit her ne kadar bunlara 
hüviyetini iıbat etmif ve icap 
eden evrakı 161termit iae de 
bunlar: 

- Seni Adapazan haplaba
neıine g6tlireceğiz J diye yola 

( Deva~! .. ~~.!~~-~ .. !~?'!~!~J. ....... . ..................... 

İmtiyazlı Şirketler
den Şikayetler 
A k t. miz cuma günii bitiyor. Ace· 

n e 
1 k"" "kA ti · d le e<liniz ve bugün u şı aye erı e 

13 üncü sayfamızda okuyunuz. - Cinayetler, kavıalar acap neden uklqıyor? 
_ Neclea •kleııcald Hala wfiyab m&temacliJm arbJormael 
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Son Şehir 
• 

Meclisi içtimaı 
Ve Halk 

Esnaf Banknsi ışının AçıkQS 
münakıış edilmes~ muhakk k ki 
İyi oldu. Bu suretle, millet de, 
kendısine tanlluk eden mühim 
bir meselenin muhtelif eufhnla
rını öğrenmiye imkfın buldu. 
Bu aç k münakaşanın halk ara· 
mnda hu ule getirdiği intibaı ii)e, 
dün şöyle tesbit ettik: 

Mehmet Arif Bey (Gedıkpaşn Cami 
eokı ğı) - Esnaf bankası hakkında 
gazetelerde binbir dedikodu okuduk, 
hazan biribirini tutmıyan bu haberler 
arasında hakikati bulmak çok mÜf• 
küldü. Herke anlayışına göre bir 
büküm verdi. Ve yine bu anlayışa 
gSre bazı kimseleri itham etti. Eğer 
bu me ele dün şehir mcclil!lindc açıkça 
görüşü1meseydi eminim ki bu yanlıı 
hükümlü dedikodular devam edip 
gidecekti. Efkarıumumiye nfiıl kaba
hatlileri anhyamıyacaktı. Dünkü mü· 
nakaşa bana hürriyetin ne kadar 
kıymetli ve faydalı bir mefhum ol· 
doğunu bir kere daha ğösterdi. Her 
işimizi böyle açıkça görüımeliyiz. 
Esasen hakikat güneşi de fikirlerin 
çarpışmasından doğar. 

lf-
Abdülkndir Bey (Mnbmutpaşa Kürk· 

çü hanı) - Şehir Meclisinin dünkü 
münakaşası lıenim çok hoşuma gitti. 
Herkes bildiğini, gördüğünü, işittığini 
pervasızca söyledi. Çünkü ortad 
ehrin ve halkın zayi olan mühim 

haklan vardı. Bu kadar paranın deve 
yapılmasına kimse gl>z yummazdı, 
ıstibdat idarelerinde bu gibi §eyler 
kapatılırdı. Cümhuriyet devrini istib
dat ve saltanat idarelerinden ayıran 

farkı dün Şehir Med!sinde gördük, 
Az.izim aöz ve yuı hürriyetinden 
hiçbir vakit :ı.arar gelmez. ... 

Seyfi Boy ( Sultannhmet llçter 
mahallesi 74 ) - Bir müddettenberi 
dedikodusu her ağızda bir sakız olan 
Eanaf bankası meselesi dün ~ehrin 

mümes illeri önünde açıkçıı konu
tuldu. Herke işin içyü:ı.ünn salahi
yetli ağızlardan öğrendi. Milleti ve 
memleketi allikndar eden her it 
böylece milletin müvacehesiode 
açıkça görü,ülmelidir. Esasen Cüm
huriyetin manası da ~udur. Bu re
jimin gizli, kapnklı cıhetleri yoktur. 
Samimidir, açıkbr, temizdir. 

* 
O man B. (Çakmakçılar Yenilıno)-

COmhurlyet idaresinde hiç bir fe
n lık örtbaa edilemez. Millet, dert
lerinin açıkça tethisini ve çarelerinin 
e1birliğile bulunmasını ister. Eanaf 
Bankan işi Millet Meclisinde konuşu• 
hırkcn D biliye Vekili Bey i nbetli 
bir istekle bunun Şehir Meclisinde 
açıkça görüıülmesıni teklif tmiştL 
Dün beklenen bu mOoakaşa yapıldı. 
Gazeteler de mGzakereyi. aynen yaz
dılar, biz. de hakikati öğrendik. 

F acianm T ahkikalı 
Eski adliye binasının y ngın 

yerindeki duvardan dilşen Rizeli 
Mecit efendinin sıbbt \•aziyeti 
tehlike göstermektedir. Müddei
umumilik facıanın sebep ve me .. 
ullerini te bit etmektedir. 

SON POSTA ., 
B L 

ten y u 

' ncin Diş eri Tedavi EdHir-
en __ tur, er en idesı dir 
Dün müddeiumumiliğe garip bir müracaat 

yapılmıştır. Bakırköyünde oturan ( 22) yaşlannda 
Ömer Yılmaz Bey dişlerini tedavi ettirmek için 
Bakırköyünde Ermeni bir dişçiye Müracaat etmiştir. 
Dişçi Ömer Yılmaz Beyin dişlerini tedavi ederken 
kullandığı knçük bir kerpeten her na ılsa hastanın 
boğazına kaçmıt ve fennin bu husustaki bütün 
tavsiyelerinin tatbik edilmiş olmasına rağmen ker
peteni çıkarmak mümkan olmamıştır. Ömer Yılmaz 
Bey şimdi Gülhane hastanesinde tedavi altına 
alınmıştır. 

Her gün yapılan rontgen muayenesine göre 
kerpetenin yavaş yavaş midenin alt kısmına ve 

barsaklara doğru inmekte olduğu tesbit edilmiştir. 
Eğer kerpetenin sivri uçlarından birisi barsaklar 
veyahut mideye aapla~madan seyrine devam eder 
de aşağidan çıkarsa va%iyette bir tehlike yoktur. 
Aksi olursa bunu, ameliyatla çıkarmak zarureti 
hasıl olacaktır. Bu, işin tedavi safhasıdır. Bir de 
dava safhası vardır. Ömer Yılmaz Beyin validesi 
Bakırköy polisine ve müddeiumumiliğe müracaat 
ederek tedavi eden doktor aleyhine bir dava açmış• 
tır. Mnddeiumumilik tahkikata başlamış ve tabibi 
adli Enver Beyi hastaneye gödererek hastayı mua• 
yene ettirmiştir. Vereceği rapor üzerine takibatın 
veçhesi taayyün edecekür. 

25 Yıldanberi ale 
Bu Se~eki Kuraklık Üçün- İçin 

cü Defa Oluyor T ·ı" t y 
Anadofunun birçok yerlerine Tramvaylarda enzı a. • 

bereketli yağmurlar yağımya baş· pılması Kabul Edtldı 
lamıştır. Fakat fstanbnl ve civ .. Aldığımız malumata göre; 
nna biç yağmur yağmadığı için milli Türk Talebe Birliği tarafıll'" 
kuraklık endişesi henüz bertaraf dan, tramval larda talebe iç.in 
olmuş değildir. Evvelisi günkü tenzi!iitlı ~rif~ tatbi~ husus~nda 
hafif serpintiden sonra bulanık Nafıa Vekaleti nezdinde yapılan 
şekilde devam eden bava biraz tesebbiisler müsbet neticeler ver
açılmışhr. 

Dün. umumi yağmur vaziyeti 
hakkında Kandilli rasathanesln· 
den şu malümab aldık: 

" - Bu zamanla.rdaki · yağ• 
murlar mevziidir. Maamafih Ana· 
dolunun muhtelif mıntakalarına 

bol yağmurlar yağmlya başlamış
tır. Evvelisi günkü serpinti, çok 
cfizi olduğJı için, aletlerimiz kay
detmemiştir. Maamafih dün Bul
gurluya mühim miktarda yağmur 
yağmıştır. Şunu da ilave edelim 
ki; bu mevsimde bu derece ya· 
ğı sızlık. 25 senedenberi üçllncü 
defa vuku bulmaktadır. Eğer yağ· 
mur düşmesi biraz daha gecikirse 
bu hal ilk defa kaydedilmiı ola
cak Ye vaziyet ciddi bir şekil 
alacaktır. 

(Meml•kette goğmur oazigetlne 
alt nıalumat 12 nci sag/amızJaJır.LJ 

Büyücülük 
Yaparken 

Knrngümrükte Beycegiz ma• 
ballesinde Çerci sokağında 12 
No lı vd oturan Hü eyin oğlu 
Murat isminde biri büyücülük 
ederken cürmümeşhut halinde 
y kalanmışbr. Muradın evinde 
bOyilcülfiğe ait birçok kitaplar 
bulunduğu gibi bir miktar kaçak 
çakmak taoı da bwunmuştur. 

miştir. 
Bu işle meşgul olmak llzere 

Ankaraya giden Talebe Birliw• 
ikinci reisi Ekrem CeUil Be 
tenzilatın şekli etrafında da t 
maslarda bulunmuştur. Son vazi 
yete göre; paso tevziinde 15 
yaşmn kadar kaydı kaldırılacak 
ve her talebe tenzilatlı tarifeden 
istifa de edebilecektir. Bund n 
başka tatebeler için mmtaka 
kaydı da kaldtrılacaktır. Yani bir 
biletle ve ayni para ile bir hat 
başlangıcından o hatbn sonuna 
kadar gidilmesi temin edilmiştir. 
Bu temaslarda ücret meselesinin 
de ehemmiyetle görüşüldüğü ve 
asgari tarife tatbiki hususunda 
öz alındığı da haber veriliyor. 

933 Tediye .uvaıanesi 
Ali İkhsat Şürisı 933 senesi 

tediye muvazenesini tanzim için 
ticaret odasından bazı izahat 
istemiştir. Bu münasebetle, iflas 
veya tatili faaliyet eden m:lli 
ithalat firmalarile, bu müddet 
zarfında memlekete giren döv;z 
miktan baklanda bir rapor hazır
lanacaktır. 

Kontenjan Harici 
Alakadarlara tebliğ edilen 

yeni bir emre göre; kontenjana 
dahil bulunan, fakat kıymeti on 
lirayı geçmiyeh eşyalar, hediye 
namı albnda İktısat Vekaletinin 
müsaadesile kontenjan harici ola· 
rak ithal edilecektir. 

Hükümden Sonra 
Mahkeme Önünde Suntur

lu Bir Kavga Oldu 
Evvelki gün Eyüp mahkemesi 

önünde bir kavga olmuş, bir aile 
balla bir kadını fena halde döv· 
müş!erdir. Eyüp taraflarında otu· 
ran madam Melina isminde bir 
kadın, bir müddet evvel bir ço
cuk meselesinden komşusu dülger 
Ligopi ile kavgaya tutuşmuş, kav· 
gaya Llgopinin kansı Anjel ile 
kızı Eleoi de karışarak biribirle
rini dövmüşler ve neticede mah
kemeye düşmüşlerdir. Evvelki gün 
Eyüpte muhakemeleri görülmüş ve 
Madam Melina davayı kazanmış· 
tır. Davayı kaybetmelerinden fena 
halde canları sıkılan Ligopi, ka
nsı Anjel ve kızı Eleni mahke
meden çıkbktan sonra yine Ma
dam Melina ile kavgaya tutuş

muşlar ve kadıncağızı fena halde 
dövmüşlerdir. 

Bir Yangın 
Galatada Gümilşhalka soka· 

ğında Minas efendinin evının 
altındaki marangoz dükkanından 
yangın çıkarak dükkan ile ev 
kısmen yandığı halde ıöndürlU
müştür. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Mehmet isminde bir marangoz 
çırağı Haydarda elbiseci Mustafa 
efendinin elbiselerini çalmış ve 
yakalanmıştır. 

'f. Bir çöpçü arabasının bey· 
giri Kumkapıda Necmi ismiııde 
bir baLkçıya çifte atarak yarala
mıştır. 

Haydar isminde bir sabı· 
kalı fırıldak çevirmek suretile 
kumar oynatırken yakalanmıştır. 

Mayıs 10 

Güniin Tarihi 

Banker İnsull 
Şikagoda Hapis 
Şikaıo 9 (A. A.) - Banker lnsnJ 

buraya gelmit ve habscdilmişt"r. Ken• 
disi hastadır. Mumaileyh, hükümet 
tarafından istenilen 200 bin dolar 
kefaleti vermiye imkan bulamadığın• 
dan hapse razı olduğunu gözyaşlariJo 
oğluna bildirmiştir. 

lnsülün oğlu, hükGrnetin bu kad ı 
mühim bir para istiyeceğini hiçbir 
vakit düıünmediğini, 100 bin dolar 
vermiyo amade ise de 200 bin dolar 
tedarik edemiyeceğini söylemiştir. 

Adanada Gazi Heykell 
Adana 9 - Belediye tarafından 

yapbrılacak Gazi heykelinin ihnleal 
bugün 

:.::....ı=z~c,~ • .:ı.:.ı;:;...:.u~rr-.;:-.'"'~-
Aukara, 9 - Afyon meb'usu vo 

m01ga darülfünun müderrislerinden 
Ziya Nuri paıay f hri profesörlük 
tevcih edilmiştir. 

Şarapçdık 
Tekirdağ, 9 - Şarap fabrikası bu 

sene, diter senelere nisbetJe üç misli 
istihsal yapacaktır. 

Buğday MUbayaatını Kontrol 
Ankara, 9 (Hususi) - Ziraat 

Bankasl buğday şefi Salahattin, 
ve z.ira~at başmUdUrli Haındi Bey• 
ler bugday mübayaa işlerini }{ n• 
trol ve köylü ile temas mnksadiJo 
Anadolu dahilinde bir seyahate 
çıkmışlardır. 

Sovyet Rusyadaki 
Tayyarecileri iz 

Moskova, 9 (A.A.) - Türk tay• 
yarecileri dün Leningrat'ta, voroşiJof 
askeri tayyare mektel:ini ziyaret et
mitler Ye üç Hat kadar ders ve üa• 
!imlerde hazır bulunmuşlardır. 

Türk tayyarecileri dün Moııkova1 
avdet etmişlerdir. 

Karasinek MUc de i 
Kilis ( Hususi ) - Kilis Bele

diyesi karasinek mücadelesi ya~ 
maktadır. Bir kilo karasinek 
ölüsünün yanm liraya atın ah• 
nacağı ilan edilmiştir. 

Haliç Şirketi 
Bir Mavnayı 
Protesto ti 

Haliçte, Karaağaç önünde Ar
zıhaltaşı denilen mahalde tuğ 
yüklU bir mavnanın oturduğuna 
yazmışbk. Bu uretle, esasen 
öteden beri sığ olan derenin iki 
metre enindeki yegane derin 
ieçit yolunu da hkaımşbr. 

Öğrendiğimize göre, Haliç 
Şirketi bu vaziyet karşısında ala• 
kadar makamlara müracaat edere 
yolun bir an evvel temizlenmesini 
istemiş ve protesto etmiştir. Çün
kü bu yüzden hidırellez dolayısile 
yapılacağı ilin edilen Kağıthane 
seferleri inkıtaa uğramış ve yapı
lamamışbr. Haliç şirketi bu yi1%• 
den hidırellez günfi bir hayli 
zarar ettiğini ileri sürmektedir. 

Cson Posta'nın Resimli Hikô.g si: Pazar Ola asan Bey Arabistanda: 

Haun 0.7 - Juabt.taııa ıeldlitm biç 1 H. B. - Ya lbnlnuutl Sen ne diye imam H. B. - !-:u e57le ya Emtr, ıten bu 1 H. B. - Bu ıb:ln yaphfuıb 
fena lmacb, tam harp UllUDI iki tarafla Yahya ne harp edcırıln, mak111dın nedir? 1 harpten D«I tatıfad dlyorıun? d•leı blll1or uıu uü 

~ur, D~ dhUttUlderhıl ularım.. lbnlaauut - akaadım '1 lı Hasan Bey, imam YahJ• - Ona hlc dlltOnrnCMll 
~ et dediler, diyorum- Hua S.J'• 

harbe 
ıan Beyi 

1 
lbniaauut, imam Yah7a - Blml7orua H• 

Hana Be7 - Ô71e lae ben 167le1lm 
.... & d8.tlşD ,, ecnebi aletJil L 
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so·~ POSTA 

] Hergün 

Belediyeye 
Varidat 
Memba/arı 

,.. -
Şehir belediyesi kendisine va

ridat membaları an yor. 
ı Oktruva varidatını kaybettik
ten sonra belediye bir türlü bnt
çesini düzeltemedi. Kendisinden 
birçok hiz?Ietler beklediğimiz bu 
aıücssesenm açık bfitçe ile ya-
f8ma~ına cevaz verilemez. Hem 
bu butçe açığını kapatmak hem 
de b~lediyeyi daha fa'al bi; hale 
aokabılmek için ona varidat 
membala? bulmak lazımdır. 

Beledıyenin iki türlü varidab 
-.ardır: 

Biri muhtelif isimler 
tahsil. edilen vergiler, 
·l>eledıye tarafından 

esseselerin hasıliibdır. 

altında 

diğeri 
işletilen 

Birinci tarz varidata istinat 
en belediyeler, belediyecilik 

mefhumu içine giremeyen orta 
ağ müesseneleridir. Belediyecili· 

iin birinci şartı, şehrin umumi 
ınenfeatine taaluk eden bilcümle 

üesseseleri bizzat işletmesidir. 
Bizde Osmanlı devrinden kal

tna belediyeciJik büfün bu işleri 
~vı:upa sermayesine dayanan 

tıya~lı tirketlere vermiştir: Su, 
elektnk gaz tra "b" , · F ' • . mvay gı 1, 

.a~at beledıyeciliğin imtiyaz· 
ı ;çınd tabii olan birçok mües· 

ı1es~ er a a vardır. Belediye bu 
lmtiyazlunndan istifade d k d · .. . e ere 

Resimli Makale a Milletin Bekçisi a 
--------------~----------------------------------------------------------._. ______ _ 

Milli servetin en büyük bekçisi Büyük Millet Mecli11i· 
dir. Şurada burada bu serveti kemiren fareler bulunalilir. 
Fakat bunlar nihayet, bekçinin gözüne ilişir ve yaptıklarını 

hay5iyet ve hayatlarile öderler. Cümhuriyet rejiminde 
milli servete göz koyanlar muhakkak bu bekçinin eline 
düşerler. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
d~l rı~en umumı müesseseleri bel~ 

bıe.şh~?Jdkd.l'oluna girmek mec- B 1 1 M• k G• kM•? 
.b:;~:k

1

: ~l:diy~~~~iie:e~~~~~ u gar ar ısa a ırece ı. 
varıdat membalanndan b" • • 

ırını - -tevkil etmektedir. 

1 Binaenaleyh belediyeye varidat L·· zum Hı·ssedı·ıı·rse Mı.saka Merbut .ararken, yeni vergiler ihdasından 

!f:~i~e~:~di~:ninz~:~:tip i;f:!!:~k Olar k A k " A J D Y J k 
mec.bw:iye~nde .bulunduğu bu a s erı n aşma a apı aca 
kabıl ışler' tetkık ve tesbit et- y 
mek Jaz,mdır. unanistan Harbiye Nazırı larda teşrikimesasaiyi de daha men müstakil olmak istemekte-

Birkaç misal ile bu varidat Jeneral Kondilis ve beraberinde fazla kuvvetlendirmek hususunda dirler. . 
me~?~larından bazılarını zikre- bulunan Yunan askeri erkanı dün anlaşmış bulunuyoruz. Balkan misakında Bulgariıta· 
debılırız. abideye çelenk koymuşlar, sonra "Balkanlar BalkanWarın,, düs· nın bulunmaması şayanıteessüftür. 

Mesela otobüs işi. Otobüs Fenerde Rnm başpapazını ziyaret turu istikbalde bütün Balkanların misakın tamamlanması Bulgaris-
lşletme hakkı münhasıran be. etmişlerdir. Başpapas, Jenerale, yegane politikası olacakbr. tanın da iştirakile kabil olacakbr. 

·lediyenin imtiyazı olmak fazını Perapalas otelinde ziyaretini iade Pek sıkı bağlarla teşriki mesai Bu iştirakin ise pek yakında ta-
gelir. Halbuki bugün lstabulun etmiştir. eden Türkiye ile Yunanistan, hakkuk edeceğini ümit ediyoruz, 
clört köıeainde i•leyen otobüsler- J R Zir b B ı ·ıı ti · -. eneral Kondifüı bu ziyaret- Yugoslavya ve omanya da · a u onun, u gar mı e om 

. den hiçbiri belediyeye ait değildir. t f r "k d d 
Bel d en sonra gazetecileri kabul ede· dahil olduğu halde Balkan hayati men aa ı ı tızasm an ır. 

e iyenin likaydisi yfü:ünden k b h B Ik d J tJ 
bu varidat membaı hususi ser.. re eyanatta bulunmuş ve ez· misakını yapanlar biç kimse- Büyük arp a an ev e e-
pıayeler tarafından zaptedilnıiıti cümle demiştir ki: den bir şey almak arzusun- rini ayıran ihtiliflan neticelen· 

Meseli memba suyu işi. Şehr; "Ankarada Büyük Cümhur da olmadıklan gibi kimseye de dirmit ve halletmiştir. Binaenaleyh 
'hal~ı~ın sıhha!ı ile alaka~ar olan Reisinizin ve de diğer şahsiyetle· bir şey vermek istememektedirler. bu devletlerin birleşmemeleri için 
bu ışın hususı eJlerde bır intifa rin vlicude getirdikleri eserlere Bu devletler kendi evlerinde hi· sadece ortada sebep kalmamış 
vasıtası olmasına müsaade etmek le d · b h 

arşı erın ir ayranlık duydum. kim ve siyasetlerinde de tama• değil, fakat bu birleşme artık 
.. bile caiz değildir. Orada yepyeni bir dünya yara· ·~ · ·~- · · · ·--d- zaruret haline girmiştir. Balkan 

Bunlara benzer birçok işler var- t 1 k t' kA T... k • fan 
mr ki, imtiyazlı ıirketlerin eline ~ rna. tad!r .. Vakıa bugünlerde Tür- var l .1 Ur lS ll devletlerinin istikballeri ve inki-
~memi,tir. Fakat belediyenin Yenın bır ınkılap geçirdiğini bili· M h b şafları da bunu icap ettirmek· 

mali ve hakkım kullanmasını ~:~m •. ~kin gördüklerim, dfişün· U are e ted~nkarada ismet Paşa ve 
bilmemesi yüzünden halkın za- An erımm kat kat fevkindedir. Simla, 9 (Röyter) - Çin Tür-

8 
l b b 

rarma olarak başkalannm cep- karada yapmış olduğum görüş- kistamnda muharebeler devam Tevfik Rüştü eye era er yap-
lerini doldurmaktadır. melerde k d" T ı ·ı ·ı kt d" tıg" ımız resmi teblig" de de söyle-.. n ço memnunum. Bu e ıyor. ungan ar ı erı eme e ır-

Bu ~şleri Belediyenin başara- gorUşrncler esnasında Türk • Yu- ler. Emir Nuri ile diğer bazı diğimiı gibi bütün mevcut me-
mıyacagı kanaatinin de artık ma• nan dostluğunu daha ziya- rilesa öldürülmüş ve Tungau kuv- seleleri gözden geçirdik ve 
nasızlığı tecrübe ile sabit olmuş- de ku,,vetlend" k vetleri Kaşgara vasıl olmuşlardır. daha sıkı bir teşrikimesaiye ibti-
tu.r. M.ezbaba ve Terkos Işı", Bele- ırme ve mev- H N ku tl . y k 
eli d cut teşr.ikimcaaiyı· daha oca iyazi ve vve erı ar anb yacımız oldugu" nu kaydettik. Yunan ye.nın . e hususi şirketler kadar zi b r_ 1 f k t Ih -b 1 Yade genışletmek lüzum hi • ıraKmış ar, a 8 su muracaah ordusu Erkimharbiye Reisi ile u ış erı rnuvaff akiyetJ ·d d unu S b" M il ·ı b" k k" · b·ı ... · e ı are e e- tti b h s- yapan 8 1 0 a 1 e ır aç ışı refakatı"ndeki erkin, Tiirk erkinı 1 ecegını göstermiştir. se m ve u ususta mutabık tevkif edilmi.,.;r. 

Amma de ·ı b"I" L· k ld k. S lhün h f 9
1M harbiye reisi ve erkanı ile blltüo 

ti . k" nı e ı ırn:ı, amme biz· a ı u mu a aza ve ida- Üzu··mcu .. lere Yardım 
me erı ar maks d'l 1 mesi, her iki memleketin tama• askeri meseleleri görllşmüşlerdir. 
Bunda a 

1 
e görü emez. A k 10 (H s 5·) Zi t Her iki taraf, askeri bir anla,. 

k · gaye halka hizmet et- miyeti mülkiyesinin korunması n ara, u u 1 - raa 
ine br. Vekaleti fzmir ve civarında mayı, lüzum ve ihtiyaç hiısediJ-

1 
. Şdüpbhe yok.. Fakat bunu daha hakkında tamamen anlaşmış ol· üzümcülerin potas ve göztaşı diği bir zamana bırakmayı men· 

ya, a a temız ve daha munt duğumuz gibi, aynca, Balkan ihtiyacına sarfedilmek Uzere 60 faatleri icabından olduğu husu-
l m bir şekilde tedvir etf~: misakının neticesi olan Balkan- bin liralık tahsisat vermiştir. ıunda mutabık kalmışlardır." 
~fiddcl~ bcledfye~n mabl~ r=~=~~=~~~~===~~=====~=~~~~~~-
antı ki bir nisbette kar etmesine /S TER /NA N /S TER /NA N M A / 

de can ve gönülden razı oluruz. 

Japon lmperatorunun 
Doğum Günü 

im Ankara, 9 (A.A.) - Japon 
peratonı Hazretlerinin doğum

ları yıldönfimO münasebetile Rei· 
!!climbur Hazretlerile lmperator 
tlazretleri aruında telgraflar 
teati olunmuıtur. 

Milcistan ynzılıyor: 

"23 nisan çocuk bayramı ve çocuk haftası burada 
büyük bir sevinç ve heyecanla teı'ıt edilmi;tir. Çocuk 
haftasında, çocuklanmız bir hafta müddetle kayma· 
kamlık, Belediye •e diğer müesseselerde meşgul ol
muşlardır. llkmektep beıinci aanıf talebesinden Metine 

Hanım BeJediye reiıi o1mu~, riyaset makamına geçer 
geçmez ilk it olarak fırı.nlardaki ekm.ekleri~ ta!tılma
sıoı emretmiştir. Bu emır, çok acJ bır hakıkntın te
zahilrilne vesile olmuştur. Tartılan bütün ekmeklerin 
140, 180, 200 gram noksan olduklar1 görülmüştür. Bu 
hado netice, Milas Belediyesinin ne kadar atıl bir 
hale geldiğini acı bir ıekilde göstermiıtir .,, 

}STER /NAN /STER iNANMA/ 

Sayfa J 

Sözün Kısası 

Münderecatımızın çoklu
gundan dercedilememiş .. 
tir. 

Halk Düşmanı 
Dillin ger 

Bunu Öldürene Mükafat 
Verilecek 

Kolombus, " Amerikada ,, 9 
( A. A. ) - lllinoiı hUkümeti. 
meşhur haydut ve halk düşmanı 
Dilinger'i ölll veya diri yakalaya .. 
na biner dolar mükafat verilme
sini beı hükümete teklif etmitti. 
Ohyo hükümeti bu teklifi kabul 
etmiştir. 

Tevfik Rüştü 8. Bükreı'e 
Gidiyor 

Dün yazdığımız veçhile Har!
ciye Vekili Tevfik R_ü~tü B: ~efı· 
kaları ve kerimelen ıle bırlikte 
Bükreşe gitmek ü~ere buglin 
şehrimize gelmektedır. 

Tasfiye Edilmiş Memurlar 
için Bir Teklif 

Ankara, 10 (Hususi) - Gü
mliıhane meb'usu Hasan Fehmi 
ve Kayseri meb'us Sait Beyler 
Meclise bir takrir verer~k h'4 
kimler ve memurlardan tasfiyeye 
tabi tutulanların da af kanunun
dan istifade ettirilmelerini teklif 
etmişlerdir. 

Muallimlerin Vekalet 
Müddeti 

Ankara, 10 (Hususi) - Vekil 
muallimlerin vekalet müddeti alb 
aydır. Bu ders yılına münhasır 
olmak üzere bu müdddetin bu 
sene ders yılı nihayetine kadar 
temdidi karnr1aşbrılmıştır. 

Türk - İngiliz 
Ticareti 

L d 9 ( A A. ) - Avam 
® ~. 6° d b~ 

kamarasında ıneb'uslar an ' 

h ""k" t" Türkiye ile İngiltere 
u umc m • h klonda 

arasındaki ticari vazıyet 8 • • 

beyanatta bulunmasını istemış~r. 
M. Colville, cevap vererek demır 
tir ki: .

1 " Hükumet bu meseleyi acı ~n 
nazan itibara almıya amadedır, 
fakat bu hususta şimdilik beya
natta bulunmam mlimkün değildir.,, 

F atsada Bir Cinayet 
Fatsa, ( Hususi ) - Burada 

feci bir cinayet olmuş, Serdar 
oğlu sıtkı isminde bir genç amca11 
Hamdi Ef endi)'İ yaralamış, oğlu 
Mahmut Efendiyi de öldürmüşt~r. 

Sıtkı Efendi cinayeti mütaa~p 
jandarma dairesine gidip teshm 
olmuştur. Hamdi Efendi tedavi 
edilmek üzere Ordu hastanesine 
nakledilmiştir. JI. 

Bergama Yolunda Kam· 
yon Kazaaı 

hmir, 10 (Hami)- ~rg~ma 
l d toför AH Efendinın ıda· 

yo ~nd ak: kamyon devrilmif, 12 
resın e • 
kişi yaralanmışbr . . 

Ankara Caddesın ue Yangın 
Gece saat 23 te Ankara cad· 

d ·nde llincılık Şirketi altında 
Caf~r Efendinin tntüncü dükkA· 

ndan yangın ç.ıkmıı, dükkin 
~~mamen ve firketin birinci kab 
kısmen yandığı halde söndürül .. 
mliş, dumandan boğulmak üzere 
olan bir çocuk kurtarılmıştır. 

Faik Bey lstanbula 
Gönderiliyor 

Ankara 10 ( Hususi )- Dahi· 
liye Vekaleti lstanbulda Es~af 
Bankası işini tahkik eden komıs: 
yona izahat vermek üzere eski 
MüdÜI' Faik Beyio lstanbuJa g~n
derilmesi için ikbsat Vekileün• 
müracaat etmfttir. 
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Memleket Manzarası 
t 

Trabzon Halkevi-
nin F aaligefi 

Trabzon (Hususi) - Halkevi 
ber hafta muntazamen konserler, 
temsiller, konferanslar vermiye 
bnşlamışhr. Nisan içinde 7 temsil, 
6 konferans, 7 konser vermiştir. 
Hnlkevinin sergi kom'tesi tara
fından tertip edilen Yerli Mallar 
Sergisi bir hafta halka açık bı
rakılmış ve tam 12 bini müteca
viz seyirci tarafından ziyaret 
edilmiştir. 

Mayıı içinde köylere aile ge-
1intileri tertip edilecek köylüler 
\'e bilhassa köy kadınları ile has
bıhaller yapılacaktır. Ev işret ve 
kumarın ıhhat üzerindeki fena 
tesirlerini halka anlatmak ve bu 
bela ile mücadele etmek için te
febbüsalta bulunmaktadır. 

Ev tarafından verilen müsa
mereler ve lconferanslara parasız 
karnelerle iştirak edilmektedir. 
Bu müsamereler bilhassa hanım
laramız taraf .ndan rağbet görmek
tedir. Yapılan bir aile toplanh· 
ıında üç yüz kadar hanam hazır 
bulunmuştur. Bu toplantıda Evin 
reisi Osman Cudi B. tarafından 
Ciimhuriyetin Türk kadınına bah
~ettiği haklar i2ah olunmuş ve 
Ortamektep Müdür Muavini Şev
ket B. tarafından çocuk mevzu
unda bir konferans 'eritmiştir. 
Ondan sonra Ev temsil komiteni 
tarafından bir perdelik iyi bir 
piyes temsil edilmiştir. Bu hafta 
lrnnferans verilecektir. Ev aoıı 
:ıamandn kararlaştırdığı piyango· 
yu kuvveden fi'le çıkartarak be
heri elli kuruşluk 4000 adet bilet 
tabettirmiş ve yarısı ikramiye 
olan bu biletleri satışına başlan
mıştır. Evin kUtüphanesi geceleri 
yilzlerce halka açılmakta ve her
kes istediği kitabı bularak oku
maktadır. 

Kozan'da 
Yılan Ve Akrep Müca
delesi Yapmak Lazımmıı 

Kozan ( Hususi ) - Kozan 
belediyecilikte çok geri kalmıştır. 
Bunun başlıca sebebi belediye 
hizmetlerini tamamile ifa edecek 
kadar varidat bulunamamasıdır. 
Halk stiprüntlilerini kazdırd,klan 
kuyulara atmakta, tehrin kena
rından geçen bir dere ısuyunu 
kullanmaktadır. Burada bir mez· 
haha, bir sebze ve kaıap hali, 
bir hamam tesisi, sokakların ıüp
riilmeai ve aydınlatılması ilk ya
palacak işlerdendir. Yılan ve 
akreple mUcadele de zaruridir. 
Çünkü bu iki haşere burada pek 
çoktur ve daima halka zarar 
verici vaziyettedir. 

Af kanununun tatbikindenberi 
burada 3 bin gizli nüfus vak'ası 
tesbit edilmitir. · 

Antalya P.ilAliahmer Kongresi 
Antalya, (Hususi) - Hililiah

mer cemiyeti ıeneJik kongresi 
) ap ' mış, reisliğe sahil sıhhiye 
merkezi doktoru Vasfi, .k r.ci 
reisliğe inhisarlar müdürü Dursun, 
muhasipliğe vapurculuk acen
tesi Zeki, veznedarlığa eczacı 
Macit, katipliğe zürradan Meh
met, Mehmet Ali Beyler seçil
mişlerdir. - l. S. 

Uludağa Havai Hat 
Bursa, (Hus ı si) - Bursa ile 

UJudağ arnsmdn havai bir hat 
çekmek için teklifte bulunan bir 
müteahhit ile Bursa belediyesi 
arasında müzakere cereyan et
mektedir. Bu hattın ergeç yapıla
cağı kuvvetle ümit edilmektedir. 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

.J 

ardinde Gençliğe Ve Maa
rife. Ehemmiyet Veriliyor 
Mardin (Hu

ıusi) - Burası 

vaktile Roma 

imperatorluğunuıı 

ehemmiyetli bir 
merkezi iken 
lranilerin ıstila-
ama uğramış za-
manla birçok • 
değişiklik gör-

müş, eski devrin 
değerli asarını 
ihtiva eden ta
rihi \'e muhte

ıem [Gurap] na

mındaki kale 
n ·tına yaslanmış 
işlek bir gilzer
gahtır. Gurap 
kalesi dahilinde 
eski yapılar mevcut olan bir 
y< rdir. Bir kısım ahali hali bu 
kale içindeki binalarda oturmak
tadır. Şehir vaktile dağ eteiine 
kurulmuş olduğu için yukarı 
mahallelere araba ve otomobil 
gibi nakil vasıtaları uğrayama
maktadır. Sokaklar kAmilen do
Jambach, inişli, çıkışlıdır. Yalnız 
göze çarpan memleketin alt ba-

Bergama' da 
Asarıatika İçin Mühim 

İnşaat Y apı!ıyor 
Bergama ( Hususi ) - İnşaat 

işleri ilerlemektedir. inşa edil
mekte olan ilim evi inşaata da 
bitmek üzeredir. Burası Bergama 
harabelerini ziyaret edecek sey
yahların iıtirahatlerini temine ve 
icap eden teshilatı göstcrmiye 
tahsiı edilecektir. ilim evinde 
büyük bir 6alon, bir klitUphane, 
banyo odaları bulunacaktır. Yeni 
müze binası da ikmal edilmek 
Uzcredir, Demir kapılar aipariJ 
edilmiştir. Açılma merasimi ya
kmda yapılacaktır. Belediye de 
fehir dahilindeki kıymetli asarın 
meydana çıkması için yanların
daki binaları istimlake ve yıktır
mıya karar vcrmiıtir. Bergama 
kalesindeki harabelerin kolayhkla 
gezilebilmesi için de 1 S kilomet
relik bir yol yapılmaktadır. Bu 
yol sayesinde seyyahlar otomobil
lerle harabelerin en yüksek yerine 
kadar çıkabileceklerdir. 

Martlinin amanri monzcara.tr 
tından geçen düz ve muntazam 
hükumet caddeıile istasyon şose· 
aidir. Binalarm kısmı azamında 
eski bir tarzı mimari ve sanat 
eseri görülmektedir. Bu bina 
baştan başa keıme taşlarla örliJ-
mllş sağlam binalardır. Yakın 
zamana kadar ihmal edilmiş olnn 
şehrimizde şimdi gençlik ve maa
rife tam manasile ehemmiyet 

Kalbi Sağda 
Olan Adam 

Cihazları waküH liasaıı Fehmi Be-
teşckkül etmi~ yin cihazları ma

kfüı olduğunu te • 
olan müteahhit bit eden doktor 
Hagan Fehmi B. Fahrettin B. 

lzmir (Hususi)- Nakliyat mü
teahhidi Hasan Fehmi Ef. Verem 
Mücadele Cemiyetinden verem 
1Upbesile berayı muayene ront
kcn mlitehassııı doktor F ahrettin 
Beyin muayenehanesine yollanmıı, 
muayene esnasında kalbin sağda 
olduğu sıörülmüştü. Muayene ta-

Memlekette 23 Nisan 

-· ril me k te dir. 
Birbirine rekabet 
edercesine son-

suz milcndeleye 
giriıen cemiyet 

ve teşekküller 
ayn ayrı kendi 

sahalarında hata· 
retli bir çalışma 
devresi geçir
mektedir. Bilhasa 

Himayei EtfaJ 
cemiyeti mesaisi
le halk lizerinde 

derin intıbalar 

bırakmıştır. Bu 

hususta cemiyet 
reisi Aziz Beyin 

--k gayreti gö-
rülmüştür. 

Şim~iye _kadar sekiz yUze 
yakın kımsesız yavruları giyindi
reo bu hayırh müessese tarafm
dan tertip edilen her hangi bir 
müsamereye herkes seve seve 
kotmakta ve vüsati dahilinde 
yardımı bir borç telakki etmek
tedir. Netice itibarile Mardinlile
rin hayır müesseselerine fazla 
düşkünlüğü hamiyetperver olduk
larma canlı bir şahittir. - U. 

Muş'ta 
15 Kurt 30 Koyunu 

Parçaladı 
Muş ( Hususi ) - Bu civarda 

hu sene muzır hayvanlarla müca
dele yapılamamıştır. Bu yüzden 
bilhassa vahşi hayvanlar fazla 
Uremif tir. Bunlar sürü halinde 
gezmektedirler. Evvelki gece 
Musa Ağanın kasabaya yarım 

saat meaafedeki ağılına 15 kurt 
girmi~, 30 koyun boğmuş, birçok 
koyunu da yaralamıştır. 

······························································ 
mik edilerek midenin de ıağ~ 
geçmiş olduğu ve buna mukabil 
karaciğerin sola atladığı tesbit 
edilmiştir. Hastanın bu cihetten 
hiçbir fikiyeti olmadığı gibi sıh· 
bati Uz.erinde de ıimdiye kadar 
hiçbir fena tesir de vukua gtl
memiştir. Y alruz F ebmi Ef. biraı 
zayıf olduğundan tebdilihava tav• 
siye edilmi~tir. 

Şimdiye kadar edebiyatı tıbbi
yede teabit edilen böyle echize1i 
makus inrıanlar ikiytiz kadardır. 

Bayramı 

Memleketin her tarafında olduğu gibi Kerata 
da 23 nisan bayramı fevkalade tezahüratla lcutlu
lanmıştır. Bu münasebetle güzel bir zafer timsali 
yapılmış, bu timsal top arabasile ıüılenmiş, sabah
tan gece yarısına kadar süren bir fenlikle bütün 
caddeler dolaştırılmıştır. Resim merasimden bir 
intıbadır. 

Trabzonda da çok &üze1 merasim yapılsuıf, 

çocuk efendi intihap edilmiş, çocuklar iıteriz lev
balarile çocuk bahçesi yapılacak Hacıkasım düzlü
ğüne gitmiılerdir. Çocuk efendi Halkevinin yerli 
mallar sergiıini açmış, validen çarşafların kaldınl
masını, fakir çocuklara gıda verilmesini, çocuk 
bahçesi yapılmasını istemiştir. Resim çocuk efendiyi 
nutuk ıöylerken, balkevi ve belediye erkanı ara
sında dururkeıı göstermektedir. 

Mayiı 10 

_, Tarihi Fıkra 

Yeşim 
Taşı! 

1 

Babahğm giilünç taraflara•ıclan 
biri de kır saçlı olduktan sonra 
ilkmektep dcr'i görmektir! Oğ
lum, hemen her gece bana böyle 
bir ders verir. Dlin gece de kar
ııma geçti. Bir imtihan mümey
yizi ciddiyetile sordu: 

- Yeşim taşı ne demektir 
baba. Anlatır mısın Bana? 

Elinde (Son Posta) gazetesin
den bir nüsha va r<lı ve bu suali 
orada okuduğu bir fıkradan çı
kardığı anlaşılıyordu. biıdiğimi 
söyledim, 

- Yeşim taşının Türk tari
hinde hayli büyfik yeri vardıı'. 
Şamanlar, yani eski tiirklerin dia 
kılavuzları bu taş~ a çok iş ya
parlardı. Zaten tUrkçede sihirin, 
bfiyünün bir adı "yat,, tır. Şimdi 
yeşim taşı dediğimi?. taşa da "yat 
taşı,, derlerdi. Fransatlor, bu ke
limeyi aynen almışlardır, eski 
türklerin yat ta~ına "Jad,. dcıniı
lerdir. Yine bu taşa yağmur taşı 
diyenler de \'ardır. Rivayete gö
re bu taıı, Peygamber Nuh, en 
acvgili oğlu Y af e!le, o da kendi 
oğlu Türke vermiş!.. hk zaman
larda yaıayan tUrkler bu la11n 
her derde deva olduğuna inanır• 
lardı. Meseli kurak günlerde Yat 
taşı bir parça ıuyun içine konul• 
du mu mutlaka yağmur yağardı. 
Yine bu taş, bir at yelesine aıı· 
hrsa suvari sıcaktan bunalmazdı; 

çünkü serin bir rüzgar eserdi. Yat 
taşı bir beze aanlarak yangına 
atılınca ateş sönerdi. Şamanlar bu 
taf vasıtasile kar ve dolu ynğdı
rırlardı, kötti havayı eyi havaya 
çevirilerdi. Cinleri kovarlardı, 
dilsizleri bülbül gibi konuşturur• 
lardı. Topalları rahvan at gibi 
koıar bir hale korlardı, kör• 
lerin gözünü dürbiin gibi görür 
yaparlardı. 

O&lum, ,öyle bir dlltUndü : 
- Şimdi yeıirn taıından ger• 

danlık yapıyorlarmış. Neye onu 
eıkiıi gibi kullanmıyorlar? 

- Çünkü zaman değişti, kaf• 
değişti, Artık minimini bir taştar 
keramet uman adam kalmadı. 
Buıüntin yetim taşı fendir, bil-

gidirÇ. k b' b d h d" .. ocu ır ne ze a a uşun-

dUkten ıonra imrenir gibi sorduı 
- Şu eski yeşim taşlarmdau 

bir tane olsun göremez miyim 1 
Bilmem neden içime bir g... • 

vezelik hevesi doğdu, ıu ceval>ı 

verdim: 
- Her sıüzel kadın sıözü bir 

yetim taşıdır oğlum. Erkekleri 
zamanımızda güldüren, ağlatan 
koıturan, durduran hep onlardır. 
Büyüdüiün zaman a1ri büyU
nUn ne olduğunu ve nasıl yopıl
dığını -bir göze göaUI verip- sen 
de anlarrın. Şimdilik dersine 
çalış 1... M. T 

UzunköprUde Muallimler 
Piy"ngosu 

Uzunköprü ( Hususi) - Mual• 
limler Birliği menfaatine büyük 
bir eıya piyangosu tertip edilmif 
idi. Çok itina ile hazırlanan bu 
piyangonun ·biletleri silratle sa: 
blmışbr. Piyango hasılatı ile 
fa'al bir teşekkül merkezi olan 
muallimler birliği binası tefriş ve 
tanzim edilecektir. 

Biga Ticaret Odası Kapandı 
Biga (Hususi) - Ticaret Odası 

gelen bir emir üzerine kapatalmıı 
ve demirbaş eşyası ambalaj yapı
larak vilayet merkezine kaldınl
mıştıır. 



SON POSTA Sayfa s 

[ Siyaset Alemi ) 

Yemen - Hicaz 
Harbinin 

BARİC:I TBLOBArLAR Gönül işleri 

• 
lçgüzü 

İngilterenln maddi ve manevi mO
zaheretile Yemen Emirl imam Yah
yanın Uzerine &a

4
vlet eden Hicaz Kı

ralı İbniHuut; Sao'a civarında mühim 
bir mağlübiyete uğramıt• Bunu, ıon 
ırelen telgraf haberleri bildiriyor. 

Barııma teklifine karşı İbnissuut 
fU ıartlan ileri ıürmüşUl: 

1 - İmamın ealihiyetlerinden fe
ragat etmesi. 

2 - Hudut üzerindeki Yemene 
ait bazı noktalaran dört sene müd
detle Veha~iler tarafından işgali. 

3 - Asır emirlerinin yemenden 
tardı. 

Bu, lngilterenin ltalyan nüfuzuna 
kartı ~at'i bir galebeei sayılıyordu. 
Çünkü lm.amı tutan İtalya, İbniasuuda 
yilz verenın de lngiltere oldup her
kesin malumudur. 

Eritre müstemlekeainin kartısına 
isabet eden Yemene el atarak Şap 
denizi mahrecine hikim olmak isteyen 
ltalyanın bıı arzusunu elbette ki 
lngiltere kal.Jul edemezdi. Çünkil, bu 
yol, Hindi.tan ve Uzak Şark yoludur. 
Aden'ln zararına olarak Hudeydenio 
inkitafına çalışan yine İtalya idi. 
Onun içindir ki Hicaz • yemen mu
harebesini, lngiltere, her ne bahasına 
;tursa olıun aletlemeye çalışıyordu. 
. af~lultk fıçı~ı nihayet malum 9ekildeı 
ın 1 ettı. - S" ureyya. 

Japon Rekabeti 
Çinde Serbest Bırakılnıa
nıasından ll~ri Geliyornıuı 

Londra 9 ( A.A ) _ Deyi M 
1 

gazetesi, Japon rakabetı meseles~!ı 
mevzuubahs ederek bu rakab t• J ' e ın a-
ponyanın tabii pazarı olan Çinde ser-
best bırakılmamasından ileri geldiğini 
aöylemektedir. 

Amerikada Amele 
Hareketi 

Ne.vyor~ 9 (A. A.) - Birle9ik 
Amerıkada sanayi merkezlerindeki 
ı9çı kaynatmaları. yeniden bat ö 
termi9tir. Dün bazı yerlerd g 

1
1

• 

'

.dd ti . e grev er 
ı e enmıt ıendikalara d h'l . i 

lerle d h'l ] a ı ııç • 
a 1 o mıyanlar arasıada dU. 

trlişrneler olmuıtur. BillıaHa Alabama 
da İfçi biribirine glrmif, ilç kiti 
•tırca yaralanmııbr. Bilytlk Okya• 
noa aahilindeld rıhbm ve Oklahama .. 
"Son Posta ., nın 

Yugoslav 
Bulgar 
Müzakereleri 

Sofya, 9 ( A.A) - Dünkil •iyaei 
göriitmelerden aonra Yugoslavya 
Hariciye nazın M. Y evtiç gazeteeilere 
beyanatta bulunmuf1 Sofya miilikab 
kendisini tatmin ettiğini, mevzuubahı 
meselelerin yakın istikbalde her ikl 
memleket için bayırlı olacağını, mG
temadi Vf' tam bir itimat havasının 
elde edildiğini, teırikl meıai imanının 
her zaman için istikbale telkin edile
ceğini söylemittir. 

Bulgar Başvekili M. Muşano~a 
verdiği beyanatta bu ziyaretin büyük 
ehemmiyetinden bahsederek, bir itilif 
ve yaklaşma yoluna girildi~ni, bu 
ıuretle Balkanlann sulhuna en iyi 
tekilde hizmet edildikini, bütün me
selelerin dikkatle tekik olunduğunu 
Ye iyi neticelere varıldıtını ıöyle· 
mittir. 

* Sofya, 9 ( A.A ) - Neıredilcn reı· 
mi tebliğe göre, iki memleket nazır· 
lan araıınd ·· - ... · a goruşuıen tıcaret, muna· 
kalit, pasaport veaair meıeleler üze
rinde tam bir mutabakat hasıl ol· 
muştur. 

Yugoslavya Hariciye- Nazırı M. 
Yevtiç dün aktam Belgra'da hareket 
etmiş!ir. 

Staviski Rezaleti 
Bir Eski Nazırla Bir Eski 

Gazeteci Yüzleştirildi 
Paris, 9 ( A. A. ) - Staviski mali 

rezaletinin tahkikatına devam edil
mektedir. Adliyede Dubarri ile sabık 
Baıvekil Şotan muvacehe edilmişler
dir. M. Şotan, Dubarri'nin La Volonte 
gazeteıini Staviakiye satmak tasav
vurundan kendisini haberdar ettiğini 
ve fakat Staviaki hakkında biç bir 
malumat istemediğini bildirmiıtir. 

·······-·················-·····-···--.. ············-·-
petrol işçilerinin gre-vleri tiddetlen• 
nıiı, tehlikeli bir hale rirmiıir. 

• 
Birninrham, 9 (A. A.) - içinde 

poliılerin bulunduğu üç kamyona 
(300) demir madeni grevcisi hOcum 

etmiıler ve av tüfekleri Ue atef 
•çmıılardır. iki zenci ölmüı, üç 
&enci ve birçok polisler yaralanmıı
br. Hidiae mahalline (150) muhafız 
gönderilmittir. 

Burhan Calait 

-v· b••İ~~D~.! ~~ R i 
arkadatlığınıza devam ediniz. man bnıre yerine oturduğu za-

Mil . ademe Aı.. d l . . nıre yalnız başını eğmekle ıetirdi: ıze en şu pus ayı 
ıktıf a etti. V h 

Kalkıyorlardı. yem:k at kar~e•inı, işin bitmedi, 
Hayri Arif Bey güld... Yü .. e k dYIYemedin galiba.. 

ş· u. zun ne a ar yor 1 fası~e~::~u bankada yin~ bir Münire kağıdı, b.:~. ~~tta. 
t . baılar belkıl.. fa. Ve o tarafa bakmadı 
eraenız ayn a .d U • 

Cadd yn gı e m. Bankada Münire ile Hayri 
Hayri A~;e 

8 
çıktıkları zaman Arif Bey arasında başlıyan bu mü· 

ladı: ey genç kızı selim· nasebetin şekli ve manası hak-

- Ben bir aiga 1 'd' . M ra a ayım 
gı ımz ünire Hanım. . 

kında kimsede muayyen bir fikir 
Siz yoktu. 

Genç kız kısa ve sık 
larla yürüdti. adım· 

Bankaya geldiği zaman arka
daşları işlerinin başınd 'd' A -· 

d
. a 1 L ~~ 

ze ıkkatle ona baktı S 
on h' . . • onra 

a ıssettırırcesine gözlerini 
Hayri Arif B · · d' B eym masasma çevar-
b ı. u bakış1 a yemeği dış'\rda 
ti ~~a?er yediklerinden şüphe et• 
gını anlatmak iatiyordu. 

Erkekler o kadar meşgul de
ğillerdi. Biliyorlardı ki Hayri Arif 
Bey temkinli ve terbiyeli bir ıef· 
dir. Ve yine biliyorlardı ki Mtınire 
bankanın en ciddi ve ağır başlı 
kızıdır. Binaenaleyh aralarmda 
bir dostluk olsa bile bunun 
samimi bir arkadaşlıkbn ileri 
gitmiyeceğinden şüphe etmiyor
lardı. Genç kız nişanlı idi ve ona 
laürmet ediyordu. 

Karilerin 

Aleme Talkın Verilirken .• Suallerine 
......... ___ .......... .:......................... Cevaplarım 

Öbür Tarafta Üzüm Salkımını 
Kimler Yutuyor 

··~ ~-_.,.,, 
H{ejsi~, bir. Fransız mecmuasınıian alınmıştır. Fıçı Fransız hazinesini gösteri

yor. stündekı Başvekil M. Dumt-rgdir. Hazinenin ihtiyacında bahsederek halkın 
fedakarlığına nıüracaat ediyor. Fukat verilen parRları, arkada duran şiş karıulı 
silindir şapkalı adam toplıyor ve •.. bunlar siliıh fabrikalarına gidiyorlar. 

Sar Meselesi 
................................................ 

Almanların Bir Emrivaki Yapmasından 
İngilizler Kuşkulanıyorlar 

Londra, 9 (A.A.) - Avam kama
rası azasından M. Knoks'un Milletler 
Cemiyeti Meclisinde Sar rejimine 
karşı apansızın bir hareket ihtimali 
üzerinde yaptığı telmih, endişe ile 
karşılanmı9tar. Ezcümle Oeyli Herald 
gautesi yazdığı bir yazıda böyle bir 
harekete karşı azimkarane bir tekilde 
davranılmasını tavsiye ederek diyor ki: 

Fransanın İngilte
reden Bir Suali: 

Almanyaya Tayyare Motö
rü Mü Sahyorsun? 

Paria, 9 (A. A.) - Kabine, Alman 

sanayiine lngiliz tayyare motörü 

satılmap meseleai hakkında Londra 
kabinesinden izahat iıtemittir. Bu 
auretle yapılan bir hareket, iki devlet 
arasında silahtan tecrit edilmlt mem

leketlere harp levazamata ihracını 

kontrol hakkı kararlaıtmlmıı olma• 
sından, aykırı bir tekilde kartılan• 

mıyacaktır • 

Ukin bankada çalışan kızJar
la, vapurda, köyde tanışdığı di
ğer kız arkadaşları bu münase
bete bin türlü mana veriyorlardı. 

Onlar hu dostluğun hakikat· 
ta olduğu gibi samimi bir arka· 
daşlıktao ibaret olduğnnu hiç zan-
netmi yor ve Münireyi nişanlısını 
aldatmak, Hayri Arif Beyin met· 
resi olmakla ittiham ediyorlar
lardı. 

Hatta en güvendiği arkadaı
ları bile birkaç defa bunu kendi
sine ima ettiler. MUnire böyle 
iddialar ve şüpheler kaqısında 
yalnız kendine hesap vermek 
mecburiyetinde olduğuna inana
narak mühimsemedi. 

Hayri Arif B. bir cumada on
lara yemeğe misafir geldi. 

Artık münasebetleri tam bir 
aile dostluğu şekline girmiıti. Ve 
genç adam ona karşı hiç te aykı· 
rı bir karekette bulunmıyor. Dai· 
ma samimi dost vaziyetini muha
faza ediyordu. 

Münire o kanaatte idi ki Nec
det bu münasebeti haber alsa 
kendisinde şüphe etmiyecekti. 
Çünkü genç zabit onu iyiden iyi
ye anlamış, tanılDlf olacaktı. Ak
ai takdirde parmağında adını ta
ŞJdığı altın balkanın kıymeti ola· 
mazdı. 

"- Almanyaya açıkça söyliyelim 
ki, Cenevreden ayrıldıktan sonra bile 
olsa, böyle bir hareket cezaaız kal-

maz. Dürüst bir şekilde umumi bir 
reye müracaaU tanzim etmek te Mil-

letler Cemiyetinin bakladır. Ne mad
di, ne de manevi tekilde, tehdit •• 
ürkütme yok." 

Amerikanın 
Alacağı 

Roozvelt Yeni Bir Tesviye 
Şekli Gösteriyor 

Vatington 9 (A.A.) - Zannedildi· 
ğine göre, M. Ruzvelt pek yakında 
lngiltere ile diğer borçlulardan, borç· 
larına şimdiye kadar olan müddet 
için yüzde 1,25 faiz tatbikini lıtiyecek 
ve resülmal bakiyesinin faizsiz olarak 
( 30 ) senelik taksitlerle ödenmeıinl 
rica edecektir. 

Romanyada Hava Kazası 
Bilkreı, 9 ( A. A. ) - Bir askeri 

tayyare diltmüt. riııdı BlmGıtGr. 
Pilot hafifçe yaralıdır. 

Münire bu noktayı düşünerek 
muhakeme ediyordu. 

Şayet Necdetin bir genç kızla 
ve yahut kadınla bu şekilde bir 
dostluğunu haber veneler hiç kıs· 
kanmıyacaktı. Çünkü Necdeön 
artık kendisınden haıka bir ka· 
dmla gönül rabıtasl olacağına ilı
timal veremezdi. 

Vicdani ızbraplar mağlup ve 
esir gönüllerin duyacağı acılardı. 

Onu sevgisine ihanet ettirmiyecek 
en büyük muhafız gururu, ıerefi 
azameti idi. 

Mağrur kızlar için aldanmak 
tehlikesi azdır. Ve her kadının 
hayatında en knvvetli destek 
gururudur. 

Gururunu herşeyin üstünde 
tutan Miinire kalbine tevdi ettiği 
sevgisine hürmetsizlik etmediğine 
emindi. Bunun için Hayri Arif 
Biyin samimiyet hududunu aıma
yan arkadaşlığında bir tehlike 
görmüyordu. ,,. 

Güneş, üç tayyarenin kurıuni 
kanatlarına gümüşi bir yaldız 
çekmiJ gibi.. Hava berrak. Ufuk
lar göz alabildiğine görünüyoz. 

Ynzbaşı Necdetin kumandan 
tayyaresi işaret veriyor. 

Üç tayyare bir anda birkaç 
yüz metre birden yllkaeliyorlar. 

Ulvi Oğuz Be~ e; 
Bu kızın mektupları açıkça 

aşk mektuplarıdır. Sizden de ayni 
şekilde mukabel beklemektedir. 
Siz de seviyorsanız , uzak akraba 
olmanız, birleşmenize mani de-
ğildir. 

* Tarsus ta. S. F. Beye ı 
Neden bu kadar korkuyor

sunuz? Bu kızı ailesinden iste• 
seniz size vermezler mi ? Verir· · 
lerse, kızı ıztıraptan kurtarmak 
için, derhal talip olunuz. Birleş· 
tikten sonra artık mektubun or
taya çıkması tehlikeı-i kalmaz. .. 

Bitliste M. ve X. Y. Beye : 
Bir defa muradınıza ermiı

ıiniz . Demek ki her elli lirayı 
göze alan bu muradına erebilir. 
Böyle kendini herkese satan kadın 
sevilir mi? Bu kadından hayır 
umulur mu ? Gençliğinize yHık 
değil mi? 

Ankara Nilüfer Hanıma: 
Hangi kıza sorsanız size se

verek evlenmek istediğini söyler • 
Fakat maatteessüf bayat onların 
bu dileklerinden daha kuvvetlidir 
ve ekserisi sevmeksizioin evlenir
ler. Birçok yerlerde kızlar aile
lerinin arzu ve tensipleri üzerine 
evlenirler. Onların reyleri bile 
lahik olmaz. Böyle olduğu halde 
bu şekilde evleuenlerin mutlaka 
bedbaht olacaklan iddia edile-
mez. 

* Edirnekapıda Fikri Efendiye: 
Erkeğin vazifesi kızı bulmak 

ve buluncıya kadar uğraşmaktır. 
Sevginin ve evlenmenin zevki 
oradadır. Yoksa bqkalannın bu· 
lacağı kızdan hayır olmaz. 

HANIMTEYZE 

Belgratta Bir Kaza 
S Amele Öldü 13 

Yaralı Var 
Belgrat 9 (A.A.) - Blr amelenin 

dikkat.izliği yüzünden umuma mahsuı 
barut imal eden (Kamnik) fabrikasın• 
da yani'lo çıkmıf, bet kiti ölmOt YI 
(13) erkek amele yaralanmıtbr. 

-

irtifa gittikçe arbyor. Erazi çok 
dağlık. Pilot mevkünde bugtlıı 
en gUvendiği arkadap mülazım 
Kemal var. Kendisi kontrol 
ediyor. 

Ağrı mıntakasına girdikleri 
zaman tehlike. işareti verdi. Ve 
tayyarler birkaç yDz metre daha 
yükseldiler. 

Buraları deniz aathından üç 
bin metre yilksektir. Erazi kel 
ve kırçıl. Tek tük bir ağaç g61-
gesi görünüyor. Eraziyi 'e eşkiya 
tahssungihlanm ketfedebilmek 
için biraz inmek lizuD. Bir gOa 
evvelki keıif ve balan hareke
tinde yü.zbap Fıkret qkıyanın 
Ağrı dağlannı aflP hududu geç
miye çalışbklannı g6rmtiştU. 

Bunu bilen yüzbqı Necdet 
zirveleri aşarak dağlann şark 
kısmında araşbrma yapmayı dil· 
tündll. Fakat belki de henüz eski 
kovuklarında bekleyen eşkiya 
mevcuttu. 

Dağ eteklerindeki kaya kovuk
ları güneş albnda birer siyah göz 
gibi görünüyor. Sığınacak yerler 
buraları. Sıra dağların düz ve 
parlak kısımları serapa kaya 
ve kil •.• 

Necdebn işareti ile üç tayyare 
fasılalı inişlerle bu siyıth noktalar 
üzerinde keşif yapmıya başladılar. 

(Arkası v•r) 
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Biigük Devletle
r .tn Sulh 
Arzuları! rupa me ika a~nız 

Yemen ile Hic :ı ara ındaki 
Uünga pa- ı anlaşnmamazlığı 
arları nasıl hal!etmek için 

kul.anılan vasıta• 

lar Deği , Ge ç 
pag/nşılmış far ve silahlar 

arasında asri ve müterakki bir
çok şeyler bulunduğunu gazete
lerde okumuşsunuzdur. Bundan 

z a ı ·ı 
a 

birkaç sene evvel elJerindeki ucu 
%iftli topuı.larla bir.birine saldıran 
Arap kabileleri bugün tanklardan 
tayyarelerden istıfade ederek 
har bedi yorlar. 

a-
Bu medeni harplerin netice-

"nde kimin kazanacağım tahmin 
etmek biraz güçse de Avrupa
hlann bu işte azami derecede 
kazanmakta olduklanna şüphe 
yoktur. 

Dünya matbuabnda görüldü-
ğüne göre gerek harp mühim
mata olsun, gerek nakliye ve ma-
h rebe tayyareleri olsun; bu g;bi 
vesaitin satış mmtakalan hemen 
hemen Avrupa devletleri arasında 
gizliden ve sess:z sedasız payla
§ılmış bulunmaktadır. 

Dünyanın Yemen, Arabistan, 
Hicaz Hindistan gibi yerlerile 
Afr.kanın aşağı tarafları pazar
larını lngiltere ele geçirmiş bu
lunmaktadır. 

Bu memleket Blakbum aerop
Jan, Motor Co-Ltd gibi Armstrong 
gibi muazzam şirketlerile bu top
raklarda hiçbir rekabete meydan 
vermeden çalışmaktadır. Fransa 
Lui Brege, Kodron, Niyöpor·Delaj 
şirketler,le Afrikar.ın şimalini, 
Çin ve Hindi Çininin bir kısmını 
ele geçirmiştir. 

Çınde de Amerikanın büyük 
firmaları iş görmektedir. Bu me
yanda Konsolidated er Kraft 
Korp müessesesinin büyük bir 
temsil şubesi vardır. 

Bu mıntakada hiçbir firma 
Amerikalılarla rekabet edeme
mektedir. Çünkü Çinlilerin Japon 
lara karşı mukavemet edebilmesi 
bu memleketin menfaatine de 
taallük ettiği için sabcılarm mal
larını maliyet fiatından da ucuz 
verdikleri vakidir. 

Çin - Japon, Hicaz - Yemen, . 
Oroguvay·Paraguvay ihtilaflarının 
ve mücadele~erinin yanıbaşında 
büyük devletlerin ikbsadi kannı 
görünce insan, bunlaruı bir ta· 
raftan sulh nağmeleri okurken 
ötede dünya ihtilallerini ve mu
harebelerini körüklemekte olduk· 
. n hakkında derin bir kanaat 
aahibi oluyor. 

Menşelerden BugUne Kadar 
Türk Edebiyatı Tarihi 
Meıodolojı ve ızuhlı Antolojı kısım

larıuı hııvı olcnak uz.er~ Lıse ve Mual
lirn mektepleri için Muallim Orhon 
Rıza Hey turuf.ndan ilmi en son metoUa 
ve büyük bir d kkııt ve itina ile Aut
hentıque vesikalı.ıra istinaden kaleme 
alınan bu kilap intişar ahasına çıka
rılmıştır. BakaJorea ve ehlıyetname im· 
tihıuıl.mna girecekler için de çok kıy
metlidir. Hararetle tavsıye ederız. 

Holivut - 9 Mayıs nüshnsı Feriha 
Tevfık hunımın renkli bir resmi ile bir· 
~k sinema havadıslniui ve yeni artist 
resimlerini havi ol ruk intişar etmiştir. 

MUlkiye mecmuası - Her ay 
muntazaman ne .. redılmekte olan "Mül· 
kıyc ,, oin 87 inci sayısı çıkmıştır. 

G yet güzel bir tabı içinde çıkan 
bu nü:ıhnsıle bu kıymetli ilim ve mes· 
lck mecmunsı dôrdüncü yılına başlamı~ 
oluyor. 

lçtimniyot, hukuk, iktısnt ve maliye, 
politık kısım} .ıranda Üniversitedeki ec· 
nebı prof ôrlerinin, mlilkiye profe ör· 
lerınin ve kıymetli g nç kalemlerin 
mu ıtelif cemiyet meselclt!rİ üzerindeki 
etütlerini ihtiva eden bu mecmua siyasi 
ve içtimai ıliınler ~ahnsı~J~ m~mleke
timizın en kıvmeılı ve ıstıfadeli mec
muasıdır. 1'ü;k müncvvcrlcriue ta\'siye 
tderiz. 

Yirminci asır kadınları, erkek
lerin her huylarını, kılık kıyafet
lerini, hülasa bütün yaptıklannı 
ve herşeylerini taklit için adetti 
} arışa g"ri~miş bulunuyorlar. Di
yebiliriz ki erkeklerin kadınlar 
tarafından taklit edilmiyen b:r 
şeycikleri kalmamıştır. Hele so ı 
zamanlarda erkek gibi gıyınen 
kadınların sayısı bir ha}li deni
lecek derecede çoğalmıştır. Bize 
öyle gel:yor ki yakın bir istik
balde erkekle kadını a~ ırt ede· 
bilmek için zor:uk çekeceğiz. 

Kadınların bir zamandanberi 
de erkekler gibi pipo kullanmaya 
başlamaları, kadın taklitçil.ğinin 
şaheser bir numarasını teşkil 
eJiyor. 

Gerçi kadınlar eski zamanlar
dan berj, erkekler kadar deği;se 
bile, yine fazla denilecek miktar· 
da sigara içiyorlardı. Fakat pipo 
kullanmak kadınların aklından 
on zamanlara kadar geçmemişti. 
Şimdi kadınlar arasında bu moda
nın da genişlediğini görmekteyiz. 

Bu moda Avrupada ve Ame. 
rikada günden güne umumileşmi-
ye başlamışbr. Birçok şık ve za
rif kadınların ağızlarmdan pipo· 
yu eksiltmedikleri görülmektedir. 

Bu hususta tetkiklere girişen 
bir muharrir, yaşlı kadınlarda tü
tün iptilasmıo daha farla oldu
ğunu görmüş ve bittabi piponun 
yaşlı kadınlar tarafından daha 
çok kullanıldığı neticesine var
mışbr. 

Yalmz pipo içmek adetinin 
sade Avrupa kadınlarma musal
lat olmadığı ve bazı memleket
lerde meseıa Küba, Hayti adala
rı kadınlarında bu modanın çok
tanberi hüküm sürdüğü söylen· 
mektedir. 

Bunlar kocalarile bu hususta 
müsabakay girişmiş oldukları 
hissini veren bir tiryakilikle mü
temadiyen pipo içerler. 

Bu adaların köylü kadınlan 
pazar elbiselerini giyip süslendik
leri vakit ağızlarında bir pipo 
bulundurmazlarsa şıklıklarının ta
mamlanmadığı hissini beslerler. 
Bunların asında biribir:ine yapı
lacatt en büyük ikram, eteklik
lerinin albndan ÇJkardıkları bir 
torbadan verdikleri bir tutam 
pipo tütünüdür. 

Amerika yerlilerinden bazıları 
arasında bir ailenin misafirlerine 
ikram edecek bir tek piposu 
vardır. Bu pipo, gelen kadın mi
safirlere sunularak ağızdan ağıza 
dolaştınlır. 

Bazı kabilelerde ise tütün 
nargile gibi tuhaf bir filet içinde 
yakılarak muhtelif marpuçlardan 
içilir ve etrafındakilerden her biri 

bu marpuçu bü
yük bir iştiha ile 
çeker durur. 

Avrupalı bir 
müdekkikin söy· 
Jedikferine g3re, 

mesela Afrikada 
pipo içmek iideti, 
Amerika yer-

~l · ~~ Pipolu bir 
~ ihtiyar kadın 

lilerlnin iptilası derecesinde de
ğildir Afrikada ya!mz. erkekler• 
den bir kısmı müstevli Avrupalı
lardan gördüklerini taklit etmek 
merakile pipo içiyorlar. 

Fakat Avrupanın şimalinde 
Eski mogibi buzlarla örtülü hav .. 

Pipo tiryakisi 
Lapon kadın

ları 

lide pipo, kadının 
da erkek kadar 
muhtaç olduğu b:r 

şeydir. Lapon kadınları 
ise toprak pipolar ıçın· 
de yanan tütünU bir 

taraftan ciğerlerine çekerken bir 
taraftan da iki ellerile tutarak 
ateşi.ıden istifadeye ve ısınmaya 
çalışırlar. 

. . Hat.ta bunlara ne için pipo 
ıçtıklerı sorulduğu zaman itiyadı 
ve tiryaki.iği mevzubahs etmeden 
evvel 
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cevabını verirler. 
Tütünün Avrupaya nasıl gir

diği izah edilirken buna benzer 
bir rivayet zikrederler : 

Fransız kırallanndan birinin 
zevcesi iddetli bir diş ağrı ma 
tutulduğu akit kendisine tütün 
denilen nebattnn çiğnemesi tav
siye edilmiş. Bu tavsiyeye riayet 
eden kıral~çenin hakikaten diş 
ağrısı geçmış ve ondan sonra da 
bu . n;~at makbul ve her yerde 
yetiştırılmeye başlanan bir metah 
haline gelmi tir. O :zaman bu 
kıraliçeye De için tütün çiğnediği 
soru!saydı şüphesiz dişini bahane 
edecek ve « dişim ağrıyor da •.. » 
diyecekti. 

B:zjm memleketimizde kadın· 
)ar arasında pipo içmek henüz 
moda olmak raddelerine gelme
diği için bütün bu müşahedeler 
bize garip ve ykın gelmektedir. 

Fakat sigaralannı içmek için 
çantalarında zarif ağızlıklor gez• 

r--

1 
Re minizi Bize (,'"' deriniz ...... 
Siztt Tabiatmızı Söq/igelim 
Rumfnlıl kupo:ı ile göndulnlz. 

Kapon dlJ!er ı yl.amudaaar. 

B Edirne: Fuat Ef.: 
Hayatına hadise ve 
macera karıştırmak 

istemeden muayyen 
işlerde çalışabilir, ve 
bir işte yoptıncı ol
maktan ziyade ha§kıt
lanmn idaıelerinc tabi 
olarak yapıcı olmakta 
muvaffakıyet göstcre
Lilir. Kendisini göster
mek, saydırmak ve gruur taslamak 
gibi hallerde bulunmaz. 

• 7 Ankara: K. Bey: Zekidir. Soku-

Jur ve kendisini se~
dirir. Gösterişi sever, 
ıhmal edilmeğe raıı 
olamaz. Aruirleriııe 

karşı daha ziyade 
muti davranır. Aıka.· 
daşlarma karşı pek 

uysal olmayabilir. El• 
bi e ve yasını iyi 

.._,___..a..ı::.:.:...__....ı kullanır. 

• 11 Eskişehir: Sala-
hattin Bey: Göründü· 
ğü gibi sert ''e keskin 
tabiatli değildir. Duha 
ziyade hatırşinastır ve 
muamelesinde öyle 
külfetler buluomas, 

sadeliği tercih eder. 
'l'emizlik ve intizam 
kuyudatına lakayt kul
W llz . Arkadaşlığına 
itimat edilebilır. .. 

9 İzmir: Ahmet Efendi: SuyunG 

gidilmediği takdirde 
dikbaşh ve inatçı ola· 
bilır. Başknlarına eheın 
miyet vermek istemi· 

yen bir istiğnnsı vnr· 
dır. Gözü pLk olabi· 

lir. Gördüğü :fena mu· 
ameleleri unutmaz., 
mukabele etmek 

terini yaşatır. 

• 
3 Beylerbeyi: O -

man Muhsin Bey: Ze
kiJır. Sokulur kendi
sini sevdirmenin yo-

lunu bular. Yaşıoa 
göre aklmı erdirmeğe 
çnlışır. Mt-nfııatlcrıni 
hesap edcbılir. Snkio. 

naz 'ı ve aciz çocuk· 

lardan değ lJir. 

• 10 Üsküdar M. 1. Bey: 
( Reaınlnln dcrc:nı ıat • m"70~ ) 

Kendi halinde, BLıkin tavurlu Ye 
çekingcndır. Bnşkala.rıuın işlermc ka
rışmaz, yalnız kendisini diışuuiir ve 
kendi işler,le meşgul olmRk ister. Pa
rayı sarf etmek istemez, elinde az para 
dahi bulunsa yine idare .olmak ve 
onda:ı birkısım arttırmnk tırzusunu 
ta.,ır. Sessız ve sodasız lıorekctl n 
etrafın biç nazan d kkatini cı-llıetmcz. 
Mevcudiyeti, muhitt.e bir hnr ·et uyan
dırmaz. 

4 Adana: M. E. Bey: 
( Rcımlnln dordnl fıtcmlyor) 

Aımbi ve aile bolısinde titizdir. 
Çocuklarına dü~künlük gö.:ıterir, onla· 
rın küçük muvaffakıyetlerı karşısında 
fazla neşe duyar, kendisine mevdu 
işler ve vazifeler horıcinc taşıp mcsul 
olmak istemez. Büyüklere karşı hiır· 
metkar olmasını bilır. 

6 lstanbul: M. A. Hanım: 
( Fotofrafuua. derc:nJ latonıfyor. } 

Mııniisile bir ev k:ıtdmıdır. Bu ha
lini küçüktenberi ııldığı terbiyeye med
yun olabilir. Evini uz para. ile idare 
edebildiği kadar da elbise ve eşyasını 
uz.un müddet temiz ve iyi kullanır. .................................. ~ ........... _ ·-
diren kadınların bir gün bir tü
tün torbaaile beraber bir de 
pipo gezdirdiklerini görürsek 
hayret etmeyelim. Çünkü bu mo
danın bizim mem!eketimize sira
yet etmemesine hiç.bir sebep 
yoktur. Hele son zamanlarda 
Avrupanın birçok memleketle
rinde genç kızlar bile pipo i~mek 
sevdasına düşmüşlerdir. Bu mo-
da şimdiki halde lng:ltercdeki 
Oksford üniversitesinin kız tale
beleri arasında müstevli bir şe .. 
kilde hüküm sürmektedir. 



··································· ~ 

flU'Ubu içmek te cilclimi s&zel
~~ İçin fa7clahchr. 

·Uil&Ulll'I ~· uatleree 
J•tar. Soma llUfet ederlen Va-
ıjll•• - ...... ı:!. •liri!:- Wde rJne yan •1f=t hUnlar, ıGaete Dl ,_ •1• -ı'•Mlıll'l trlıulen ltı"b çı. 
.......... kalclildiuua ..::
etmeder. Ginq banyesu Ja P 
ken ilkönce birkaç dakika~ 
ltaşlamab, laerg&n dakikaları ted
ricen çojalbnahdır. 

Deniz suyunun da cilde f•a 
teairleri vardır. Budan auya 

S- ._ ..... tar, fakat çık
JBTeiinde bir fey 

dilını g6r0rler. Denize gi-
rerken JGze sürülecek kremi• 
fl!dra ve dudak kırmızlan ayndır: 
:: b_unl.arı bulamazsanız, yllzii-

B 1tbdrb. şey sürmeden giriniz. 
11 ırlere rağmen .. _.. 

yanarsanız, çıktıkt gun_, .. e 
dOnüzlin h an sonra v&cu· 
allrtlnüz. &r tarafına gillsuyu 
MI bol talk kuruduktan aonra 

J 

Eski bir e6zdllr. Bir Blb 
:rarım elbisedir. Kadanlann ima 
eteklere kal'fl gösterdikleri arzu 
bliiz ve etek modumı tekrar 
moda haline getirmiştir. Eteklerle 
giyilen Gç çeyrek pardedler, eteğin 
renginde ve kumaşmdadar. Bun· 
lar baıhbqına bir koatnmdOrler. 
!!.6zlc:r, • en ziyade keten, orıan
--. JOl'Jetten yapılmaktadır. Bu 
lene klma tayyordan ziyade hu Oç 
çeyre tayyarlar modadır. Bun-

pudrası d6k6ntlz. 

Ev Kadını- 1 

Ne_ler Bilmelidir? Z.gtıngnfından Na1ıı . • • ._.. ... :~··':"""""":" ...................... _ .... - ..... 1 
1.ti/ade Edil" ? Bı•kurnlıu·ı Taze Muha/GH 

Zeytinya .. ır Etmenin Çaresi 
nıldıkta~ b ~k Yenıekleı:de kulla- Bialdivileri muhafaza ettijinis 
lerde kaHan 1 a ~aha birçok yer- teneke kutunun dlbine bir mildar 
faydalıda &· anıklar İçin pek toz şekeri ekecek ~ '*"' 
getinn kr.. . rsaldarı harekete küvileri uzun zaman tm ...... 

. e ıçın sabahlan aç kam faza edersiniz. 
na bır kfiçük f ı· -----...... • -= 
İçnıek barskla ıncah n kz~yajı taktan sonra bıçakla ,.addan 
Jaylafbr rın are etaD1 ko- kazmahdır. Glj&mlerin. teacere-
Ye tahta~ Bundan batka, teacere lerin, tahtaıann &zerinde has-
lan I T temizl~mekte de imi- olan duman islerini çıkarmak için br4.• enceredekı J-•!"an p- de lzerine nytinyat sftnneli, ya· 
tuz JÇüa IZ~ne ze~t ft nm ... t b6Jlece ::~tala 

stlnaeJt Bir aıiidc:M barak- 1011n fll'Ça ile telllizle • 

larla gGndilz her tarafa gidile- \~ 
bilir. ) 

Bu sene elbiselerde en çok 
moda olan beyazdır, Bu da ya 
gayet ince, v91a. kırepQtendir. 

Diier moda olan renkler de, her 
nevi mavi, ve prtrözdlr. Bmlar-
da muhtelit pkilde .-..... 
ılsleamektedir. 

1 - Beyaz kıre.pdöşinden ya
pılan bu bul&dn omuzlannda, 
ve g&ğsftndeki japo, sırma ve 
beyu ipekle 6rllmDftBr. 

2 - Muslin da sudadan beyaz 
ve larma.a renkte bulüz. Yakua 
•• kravab a HD modadır. 

3 -- Beyaz jorjetten sade bir 
bllz. pllileri, yakanın japonun, 

Zarif Bir 1 

Sabahlık 
Bu .zarif ve basit aabPhlık 

ipekli yDnle arnımtıştnr. Sabah· 
biı örmek için 250 gram yllne 
dört te kropye ihtiyaç vatdır. 
Bir ucundan başlayıp uzun uzun 
tıpkı bir eşarp gibi 6rlinilz. Bu 
tekilde 6rdBkten sonra istediğiniz 
tekli verirsiniz. Sabahlığın ne 
tekilde &rnleceği (1) numarah 
tekilde glsterilmiştir. 

' 

kol kapaklanmn etrafı elle qlen· 
miştir. 

4 - Beyaz larepatenden 
bliiz. ÔnOnde clart klfeli dtığ· 
meler, kolardaJd ldiçlk cltlime
ler aiyabtanc:hr. 

5 - Krep jorjetten klhik 
blQz. Omuzdaki pililer, yakanın 
kollamı ..,. elle iflenmifth'· 

6 - Siyah laı9jA18tencllm bir 
blftz. Kollann clart klfeli 181ifi 
pyet urif ve orijinalcUr. 

Bugün Ne Yemek Yapsam! 
Muhtelif Salatalar ı hazırladıktan sonr.a lizerine mayo-

Haşlanlllll S.b•• Salatası: nez terbiyesi döklin6z. Yumurta 
Pancar, hawç, turp, patates, be- sarılanna ayni şekilde terbi1eaiııa 
zelya, fasulye, kereviz, domatea, llzerine dökiialz. Ortuıaa bir 
kab yumurta. Bunlan iri iri h8f"' salatanın gGbejiai tolm11ua. 
ladıktan sonra istediğiniz şekilde Ptd11t.• s.z,,,..., P.tatesıe? 
keainiz. Zeytinyağ ile, hardal, h• .. etllMtı• ~ laee ._ ~ 
limon suyunu kanştırarak bunlana ıııls. Sofaıu da mce iDce kestik· 
lizerine döklinliz, yağ ile limona t.. .onra salata ~na dökil
iyice lçirdıkten ıonra salata ta- alıs.-Ozen.ıe Yat ile bmonu ıez· 
bağına d61dhıUz. Badehu yumur- ~ ~onra, maydanoza ince 
tanm sanSlm bıçağın urtile toz ınce kemnız. 
haline getirdikten llODl'8 lzerine Yumurta Salatası: Bet taae 
d6k0nilz. kab yumurta, maydanoz kaldl, 

Ru J.'alato•ı: Yakandaki taze aoğan, birkaç taae .....Wya. 
aebıelflri tarif ettijinüs tekilde lla1dan• kaka n •jaaa aaJata 

E1111.1.,. tuitll eJZalfll' tlllcil
lecelc olarsa nuıl temhl .... ll? 

Elbiselere asitli ecza c16k61e
cek olmsa. lekeli yeden amon
yak a&rünliz, yanak bemea zail 
olar. 

* Kırıntı tlöluneda elunelcl•rl 
bsrne/c için ne yapmalı? 

Ekmeğin kırıntı dökmesin• 
mani olmak için kesmezden e•• 
vel bıçağa sıcak suya babnmz 
bu auretle kesiniz. 

* Tavada gajın patlamasına mani 
olınak için ne yapmalı? 

Bazı yağlarn içerisinde ıu 
vardır. Tavada pallıyan da budur. 
Bana mani olmak içie 1ağı tava• 
ra koymazdan evvel tavanın içe
risine bir miktar tm dikmelidir • .. 

Çaııalc ,..,,,,.,aıarı 
Naıl lcagıuıtmalı? 

Çatlak JUmarta -=ak 811J• 
konacak olur-. An9I cilplva 
dökilllr. ... ........ için 
çatlak ~ yal Ufıdıoa 
..,..aı., llia ... etle h•Jlamalıdır. 

* Dlldı makinelerini gağladıkta11 
•onra nasıl işletmeli? 

Dikiş makinelerini yağladıktan 
sonra işleyecek olursanıı kumaş 
yağlanır. Buna mani olmak için 
makineyi yağlar yağlamaz, bir 
paete kijada Dzeriade ....... 
lidir. KAğıt yala lllır. .. 
Camları 
aa•ıl silmeli? 

Camları deve derisi ile ıildik· 
ten Hnra, duvar kiiadı ile par
latmahdar. 

S.6zelerl 
•a•ıl Aaılamalı? 

Sebzeleri haflarken ayma ~e
risine bir miktar tereyağı koy
mak, bunlann fazla kaynamaaıDll 
mani olur. 

* Mutfak camlarının l•l•nm•sm. 
mani olmalc için ne ıapmalı? 

Mutfak camlannın islenmesine 
mani olmak için mutfağın iç ta
rafından, camlann Gzerine ....... 
ıllrmelidir. .. 
K~ l'Wlgl pabııt;ları 
•ani ,,,.,,..ıı? 

Kahve reDIİ pabaçlarni ...., 
soyalmut ..,_., a.;fae tmatlr* 
cB ot ..... '* ... ..,_. 
~.Eıt-' ........ t 
t1zeawboy........,· 

* Bol lpJclf prapları 
,,.., figtMli? 

Çoraplar ayağımza ~ol ~eli· 

1
...., giymeclen enci, ıçenslne 

am••k konmuş ıhk su, a ıoku
DDs. badohu giyiniz. 

~;..;..~----=--:-·· .. ··· .. ··-··-........... _ -kbapua içine "oyunuz. Derisi 
90JUllnut sardalyaları da üerine 
koyanm. Badehu yumurtalan iki· 
ye kesip bunlan da tızerine dizi
niz. Üzerine aşağıda tarif edece
ğimiz terbiyeyi döküniiz: 

Bir yumurtaıwı bepza. bir 
kalıve fincanı zeytioyaj, C 
kalaYe kapja barclal, 2 
lirke. tul. biberi karqbrarak 
yammtalan• .... ~ 
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Vardır 
Lokanta .garsonunun gözleri 

hastalıklı idi, meraklı bir müşteri 
sordu: 

- Sende Trahom var mı? 
Garson şaşırdı: 
- Vallahi efendim bilmiyorum, 

listede yazılı ise vardır. 

Ev Sahibi 
Ev sahipleri evde yokken gel· 

miş, içeri girmiş, girmiş ba· 
hasmın e\linde gibi bir koltuğa 
kurulmuştu. Ev sahipleri geldik· 
leri zaman şaşırdılar: 

- Hiç yabancı gibi durmuyor. 
- Oturuşuna bakılırsa, evi 

rehin ettiğimiz adam bu olacak. 
Kendini adeta ev sahibi addediyor. 
-...- . .... ... . . . .. ... .. . . ..... . 

- Sevgi bazan insanlara saa· 
det kapılarmı açar. 

- Bazan da felaket kapıları• 
nı.. Sevdikten sonra evlenenleri 
de aklına getiri 

WAı.•ı 1' ı ı :w ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı • 

Neye 
Kanguru Kanguruya dedi ki: 
- Canım sıkılıyor .. 
- Neye? 
- Vücudumda sigara paketi 

- Nıhat B. çok zevksiz bır 
. erkekmiş •• 

- Nihat Beyle seviştiğimizi 
bilirsin, bu sözü söylemen doğ
ru mu? 

- Seviştiğinizi bildiğim için 
söyliyorum ' a ' 

Davul 
Küçük Doğana bir 

davul almışlardı, sordum: 
- Bu davulu ne va-

kitler çalıyorsun? 

- Hcrkeı uykuda iken! 
- Uyanmıyorlar mı? 

- Uyanıyorlar amma, 
onlar uyanıncaya kadar 
vakit geçiyor. Uyanık 

oldukları zaman çalmıya 
kalkarsam ben daha da· 
vu!u elime almıya vakit 
bulmadan: 

- Seni mi dinleyeceğiz? 
Diye bağırıyorlar. 

Nasd 
Uludağda kayak sporu 

yapmış bir dostuma sor· 
dum: 

- Uludağı nasıl buldun? 
- Vallahi farkında de-

1 'uk dcdı artık cana, 
Senin siyah gozlerin .. 
neıızıyor bir ummana; 
St•Jıın ııiyah gözlPrın .. 

Göruverdım hır ara, 
Oöz knro, kirpik k ra; 
Kalbimde açtı yara 
Senin eiyalı ~özlerin . 

Ağlattı, b'Uldurmedi, 
Vurdu da öldürmedi, 
Yaktı da Böndürme<H 
fümin eiyah wnlerin. 

Aşkı bahane t tti; 
Deli divane etti, 
Deni pervane etti 
Sflnin ıiyah gö:r.lerin. 

ORHAN 

'.'ı\ctdcriu ıçınde en çok 
hangisini seversiniz? 

- Ihlamur çiçeğini! 

- Şairane bir zevk. 
- Şairane olduğunu bilmiyo-

rum amma öksürüğe iyi geliyor. 

ısrar 

Elinde çanta dnkk&na 

girdi: 
- Bakın efendim neJer 

satıyorum. 

Dükkan ıahibi suratını 

asb : 

- LilJ.umu yok .. 

ya! 

Bir kere baksanız.. 

Lüzumu yok dedik 

Dükkana giren ısrar 

etti, dükkan sahibi ıura
tıru asb, nihayet kolundan 
yAkalayınca kapıdışan 

atb. Çanta açılmlf, içın. 

dekiler yerlere döktilmUt
tU. Başını dükkin sahibi· 
ne çevirdi : 

Hot Sözler 

Cevap 
Küçük çocuğu dizlerinin üze-

rine oturttu, zıplath : 
- Naaıl hoşuna gidiyor mu ? 
Çocuk cevap verdi: 
- Hoıuma gidiyor amma, 

ıahici eşeğe binseydim daha çole 
hoşuma giderdi. 

Satıyorlar 
Sigara paketimi masamın 

tizerine koymuştum. Bcleşçinm 
biri pakete aaldırdı, bir tane aldı, 
bir tane daha aldı, bir tane dah1t 
aldı; yüz.ilme baktı: 

- Sigaraların çok yumuşak; 
çok eyi, dedi, nereden abyorsuo? 

Ben de onun yüzilne bakhm: 
- Almıyorum dedim, Ban4 

ıabyorlar. 
--~ ' •••••• ·~ ........ • ;>< _ _ _ 

Hanımefendi b"lianmaktıan 
hazeder mlaiaiz? 

- Niye ıordunoz? 
- Evlenmek teklif edece-

tfm del ......................... ..-..... -·-· _._,..,._ ...... 
Ayni Şey 

Hastahja tehlikeliydi: 
- B&ytlk bir doktora muaye

ne olmahıwıl koymak için bir tane fazla cep 
daha neye olmamış! 

ğilim; dağ okadar yüksek 
ki, insan etrafım göre
miyor .. 

- Seni gördükçe Ramon Novaro aklıma geliyor. 
- Ona mı benziyorum? 

- Döktilenleri toplayıp 
çantaya koymadan bir 
~re olaun bakını:ı, belki 
içinde beğeııdiğiniz şeyler 
olur da alırsınız. 

Dedl'er; dllfUndO: 

Yangında 
Yaugm alev alev yanıyordu; 

bir çocuk itfaiye çavuşuna sokul· 
du: 

Annem sizden bir şey rica 
ediyor .. 

Ne rica ediyor çabuk 
aöylc! 

Musaade ederseniz evde 
yıkadığı çamaşırları buraya geti· 
rip asacak, yangının sıcaklığında 
çabuk kururmuş. 

Delinmez 
Ayakkabı aa· 

byordu: 

- Beş yil:ı. ki· 

tometre gitseniz 
yine altı delin· 
mez t 

Diye methetti. 

Alıcı hak ve~·di: 

- Evet, bil
hassa benim a
yağımda olur a .. 

Sabcı malının 

he ğe nil di ğ in e 

memnun oldu. 

Fakat alacı daha ~..-......-
aözünü bitirme· 
mişti: 

- Benim ayn· 

1 ğJmda olursa, ~?~::-"'-~~-~~ 
.,;,;..;;.- ~ -

dedim, çilnlcü 

taksi toföriiyiim! 
Betı de balık olup oltaıuıa takılsaydım •. 
Yenir. yutulur şey değil diye ka}dmr, atRrdım. 

Bilakis biç benzemiyorsun! 

Ellerini Öpeyim 

füma darılma gilıeJ, 
ımerini öpeyim .. 

No olur yRnıma gtı) 1 
Ellenni opeyim . 

Oveyım kuz.um deyip, 

Hn~um şöyle eğip; 

JJnd ııgım bir an d"ifüı, 
,.:llPrini ÖpP-yım .. 

'i oktur fazla cür'ctim, 

Kınlclı cesaretim: 
Yiızün dt>ğil nıyetioı 

Fllninı öpeyım . 

Hıç şaşırma zevk bu ya; 

Hem koklaya kokla31 e., 
Uira:ı dn doya doysf 
Etlerjni öpeyim .. 

IMSET 

L.---~-~..,.;._--------_j 

- iki Jdıçtlk doktora muaye
ne olsam ayni şey delilmldir? 

Asri 
Asri hizmetçi birçok ıart ileri 

aürdü, bepaini kabul ettiler: 
- Pekill efendim. Size yirmi 

dört saat ıonra bir cevap veririm: 
- Yirmi dört aaat mDsaade 

mi buda ne oluyor 1 
- HakkaDJZda tahkikat y•P"" 

madan evinizde naaal çalaşabi
lirim? 

-------
Bütün gUıeJliğımi spora borçluyum .. 
Ne olur biraı da aporCU)'8 borçlu oJsaydmn? 

Tenbih 
Annesi, çocu· 

tuna tenbib etti: 

- Bir yerde 

sana bir şeker 

verirlene, onu 
yedikten aonr a, 
bir tane daha 
isterim deme ! 

- Peki anne.;. 
Demem.. 

KomfU)'• ıtt· 
tiler. Çocuğa bir 

teker v~rdiler : 

- latemem, 

dedi. iki ıeker 

b ir de n ve rin. 
Annem tenbilı 

etti, birini y~ 

dikten sonra bir 

tane d•b• isler-
•• danlacakl 



Yakarıda: Joara Kravlortı H D 
fılgınlılı Jilminde, aıafıde gü::~ 
•rkek Klerk Gabi ile 6iiz•I •Ildız 

Klodet Ko/ber yeni bir /ilimde 
baş başa ---------·· .... ~----------

Güzel 
Benim 
Olmalı 

Kadın 
Gibi 

Joan Kravfordu çok iyi tanır-
11nız. Bu giizel kadın bir aene ev
•el kocasından boıanda, dul kaldı . . 
Yeni yıldızlardan birİQİD fazlaca 
Mrbeatliiioi loakançbk derecesin
de alreD bu dilber yddız koca-
11ndab İllphelendi, bu ftipbe üze
rine kocaaıodan aynlmak '-- · -.ra-
nm ~erdi. H<.>livut mabke . 
k d. • . h ki b ıneaı en ısını a ı uldu ve b 
ma karan verdi. Ofan-

Bu kararın verildiği gt\nden. 

Sayfa Q 

En Zengin Kim? 
Kahkahalar Kıralı 

Kliv Bruk Ve 
Sinema yıldızlarının çok fazla 

para kaıandıklannı hepimiz bili
ycıruz. Bu para ayni zamanda 
çabuk kazanda~ .ci~s~endir. Şimdi 
aiz merak edebılırsınız: 

- Acaba yıldızların içinde 
en zengin hangisid:r? 

Amerikab açıkgöz bir muha: 
rir bu en zengin yıldızı tesbıt 
edebilmek için bir hayli uğraşmıı 
•• fU neticeye varmıfbr: 

Erkek yıldızlar araımda bu 
fllne kadar en fula para kaza• 
nan iç kiti vardır. Bunlar meıbur 

Şarlo, DugJas, 
Greta Garbo 

kahkahalar kıralı ŞarJo, DugJas 
ve Kliv Bruk'tur. Fakat bunlarm 
arasında elyevm en fazla para 
sahibi olan Kliv Bruk'tur. Çünkii 
gerek Şarlo, gerekse Duglas 
biraz milıriftir. Kazandıklarını 
bol bol aarfederler. 

Kadın yıldızlara gelince; şuraaı 
muhakkak ki lsveçli esrarengiz 
yıldız Greta Garbo bütün dilber-
ler arasında en fazla para kuan
mıı olanıdır. Acaba Garbo ka-
zandığı milyonlan ne yapmışhr? 
itte bu ıualin cevabını vermek 
miimklin olamıyor. Bununla bera· 
ber bu esrarengiz yıldızı~ v .f~z:a 
para harcadığı görülmedıgJ ıçın 
en zengin kadın yıldız olarak 
Garboyu kabul etmek lhımgeli-
yor. Bundan sonra günün en 
zengin kadın yıldızları Marlen 
Dibih, Norma Şerer ve Konstans 
Bennet'tir. 

lf- Holivudun yeni yıldıziarm· 
dan Margaret Süllavao «Kuçük 
çocuk, şimdi ne o!acak !» ~~ 
bir f,Jm çevirmiş, çok be~enilm~ 
tir. Bu muvaffakiyet llzenn~dir '!i 
cid yıldaz yeni ve zengın bır 
mukavele daha imzalamıya hak 
kazanmıfhr· 

lf- Gilzel yıldızlardan A!iı 
Fild'in «Beyaz Leylaklar)) · mli 
filmi çok biiyük bir rağbe. ı-

zanmışbr. Fakat gariptir ki butüıı 
töhret ve ıervetini sinemaya 
borçlu olan bu dilber kız sme· 
maya intisap etmek isüyenlere 
ıu naaihati vermektedin 

.. - Sakın attldyodan içeri 
ayak atmayınız. Çünktı sinema 
insanı harap ediyor." 

>f. Franaıı yıldızı Mari Bel 
kendiai gibi aibirli bir yıld•z •01~ 
Franauvaz Roze'yi dava . etmiftir. 
Sebep ıeçenlerde Parı•. opera
aında ~erilen muhteıem bır suva-
rede hakarete uğramıt olmak 
iddia•dır. 

----··-············· .. ".....-.......... .. 
Deniz Kızı 

beri Joan Kravford yalnız, Y-.ıi -. 
münzevi bir hayat geçiriyor. Onun --...'"""""'~-==-=-:-=t:::::::===:;==::=====-====::ı:ıı:::::ı-========ııe==--==-=---==-=--=---11!111111 
koca• Duglaa Ferbankaın çocuğu Birinci Oldu 
idL Bu ı...... delikanlı, karı111111 
çok aeviyordu. Fakat bu kaduıuı Madlen Ozere Bir Müsa-
ih~iraslarına tahammül edemedi. bakada Birinci Geldi 
Nıhayet talak kararına boyun F ld 1 d 

O 
· ı~ız yı ız ann an Madlen 

•ymeye mecbur kaldı. zer "Lil · · d b f d e yom" ıımın e ir ilim-

A 
Siz timdi merak içindesiniz. b~ hat rolü çevirmek suretile 

caba b .. ır mllaabakan d b' . ·ı·v .. 
L ..1. u guzel ve dilber dul k ın a ırıncJ ıguu 
•RutD azanınlftır Çtı kil M 

8 
ne yapıyor, deyeceksiniz. bu filimd • • Q! güzel adlen 

u uzun boylu güzel k b·,. . e bıç kuaur upmamıt 
durmad fil ız. ı~ ve netıcede bir ainem t . 

an m çeviriyor Fakat • w a aaze esı· 
onun 'J h w da • . oın koydugu 20 bin franlc müki· 
Yar. F".: gı . ha pek çqk işler fan ıevirıı· sevine almıştır. Gerçi 
ford 1

• • ç.evırmek Joan Krav- b. ld 
çın ft ır yı ız için az bir para amma 

Çlin'-'~ 1 
en bile değildir. · ne de Q)sa bir muvaffakiyete 

au onun nıeııal . .. ~ . 
emirle • b eu reııaCSnin İş'lret ettiği için az 16rlllmemek 
virme~?e Foyun cyip film çe-' li1.ımdır. 
b 

.. ır. akat onun bir de ....... ,...._ .. ,.. . .. . ~ ............... . 
uı~11 bayatı Yardır. Bu iri \ftı- daflanna daima ıu suali 11orar! 

~~tlü genç kadın kendi ··"zeJlı-' << - Benden daha ..-zeı hir 
k 5 '" kadın var mı?» 

ım~ ço hayrandır. Gariptir ki Belki •ar veya belki de yok. 
Hobvuttaki erkek yıldızlaı; da onu Fakat bu sualin cevabını binat 
daima lfllıel bir tip olarak telak.. )'İne kendisi vermekte 'Ve fÖyle 
ki ederler. Onun içindir ki joan demektedir: · 
Kravford daima el tlsttlude tutu- .c- Gtizel kadm daima benim 
luyor. Zatan bu cici kadın · da aibi olmalı! · 
kendi lkelliğinin farkında 9ldu- Doiru &Qz.e ne denir? Güzel 
p ... •mimi sör69'ftj6 '8f~•: kadın ..... halele ılı~kltdır. . . . . 

Bu Haftanın 
Programı 

Don Juan 
Duglaa'ın Yeni Filmi Çok 

Beğenildi 
Duglaı Ferhanks seneler geç-

lp•k a Gec• gt,,1$1 kulübü 
Melek ı Vigana hasreti tikçe ihtiyarlamasına rağmen 
S.r•r : VııtanJa, ıilôh başına mütemadiyen yeni filimler çeviri· 
TUrk : Anlcaro Türkigenin Kalbi yor. Netekim son zamanlarda 
Sumer : Çılıın· uçuı "Don Juan,. immli bir filim daha 
Elhemre : Deli GCSniil çevirmiı, ayna zamanda yeni bir 
••k : &11•• rahi6~ yıldızın doğmasına sebep olmur 
Yaldız : Hat• tur. Bu yeni yıldızın iami Joan 
Aert : Altı,. aT&gan kı%1•, • • .__ _._L 

Gardnet'dir. Bu cıcı au. OU18 Mllh : Bir millet ag•nıgor rol-
Hale : Bin ilcinei 6!1Ctt evvel bazı filimlerinde ldlçOk 
Alemdar : Gönül Arıcısı ler almıfb. Fakat buaun heW 

... L ____________ .J_. baıla bir kabiliyet olduğunu ket" 

... ....... _ .......................... _ ......... _ ............ _. 
Dik Povel 
Evleniyor 

Maruf erkek yıldızlardan 
Dik Povel, birkaç aydanberi çek
mekte olduğu filmi bitirmiş ve 
derhal Holivuttan aynlarak Av· 
rupaya aeyyahate çıkmıştır. Dik 
Povel · Peri.ate genç. ve gftıel bir 
Framaıı kıdle ev_lenecek, uÇ ay 

feden DuııJa• ona 90ll filminde 
bat relil yermif. bu suretle hem 
filım çok ıtzel olmuf, hem de 
genç kız adamalaUı parlamıtbr• 
Don Juan bHiyonunuz, kadınlara 
çok dilfkün bir tiptir ve Duglas 
bu tipi çok mükemmel canla 
dırmıştır. 

··:::~:··~:···~::~:-.. ~~~~:··;:~;·ı 
Hotiwda dinee.ektir. 



ıo s.,ı. SON POS1'A 
Çi 
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Galatf4saray - Fener Maçı Memlekette Spor 

Galata saraylılar MuslihiFenerli- Kırıkkale S 0 • 

lerDe Fikreti Oynatmak İstiyor Zava· 1 1 

un 

Kınkk le, (Hususi) - Bir za- anlaşması çok guzel. Fakat ge· 
mıınlar Kırıkkale gençliğinin faa- risi nisbeten zayif olduğu için bu 
liyetini temin eden, K yserilıler akınlar müessir olamıyor. Onuncu 
ve Samsunlularla muvaffakiyetli smıf çok a ab1 ve aralanndn 
maçlar yapan ve nihayet Ankara ahenk yok. 
birincisi Gençler Birliğini mağlup Hele bu hafta penalb bolluğu 
edecek kadar yükselmiş olan Kı· var. Her iki tarafa da üçer pen-
nkkale gücü çok zamandanberi allı cezası verildi; fakat neticesiz. 
tatili faaliyet etmiş bir haldedir. Bir aralık onuncu sınıfa bir ceza 
Ankara mıntakasına dahil olan vuruşu veriliyor. Nihat sıkı bir 
Kırıkkale Gücünün idare heyetini tut çekiyor top, kalecinin ellerini 

t 

teşkil edenlerin hepsi sporcu ol- ve göğsünü yalıyarak geri geJi .. 
dukları halde istifalarındanberi yor. Nihat tekrar topu içeri ata-
atalete nihayet vermek için fev· rak golü yapıyor. Fakat · hakem, 
kalide kongreyi davet etmiyorlar. bilinmeyen ıebepten• bu su 2öt n r 

Solda Galatasaragan garınld maça çıkarmak ld•Jlfl Mu•llla arlcaılaıı Rasllıle bir maçta lisan.tarı m•ag.n• 
•.derken, •alda Fenerin ilç oguncuıu arasında cezası lıenÜ% bllmemlı olan Fikret 

Xa'!n Taksım sahasında bu yol açta. Şimdi Galatasaraylılar, ı bir af karan vermek . dUşünUlU-
mevsımın en heyecanlı ve en yannki maça muslihi çıkarmak yorsa Fikret'e de aynı affın teş-
~edıkodu~ Gm~ç; oynanaFaktır. üzere mıntakaca cezasından vaz• mili rica edilmektedir. işte yarınki 

u sene 1 a 8 asaray.: en;r- geçilmesi hususunda teşebbüslere müsabaka maçı, haricindeki bu 
bahçe karşılaşmnsının dıgerlerıne başlamışlar hatta mıntakanın bazı dedikodularla da bir kat daha 
nazar~n daha. helecanlı ol~şu azilarının da nimresmi muvafa- hararetleniyor. 
Fenerın şampıyonluk meselesıle, katlerini elde etmişlerdir. Bu _ .................................... _. ................ _.. 
cezalı oyunculann tekrar sahada haberi işiten Fenerliler de cezası 
gör~leceğindendir .. Bu ik! ?1Uhim he~~z tamamlanmamış olan Fik-
had.seden başka bır de ıki tara· ret ı oynatmak için mıntakaya 
fın, birer oyuncuyu oynatmak uzun bir tezkere yazmışlardır. 
hususundaki teşebbüsleri vardır. Fenerlilerin yazdığı tezkerede 

Spor işlerini yakından takip tarziye veren oyunculann affedil .. 
eden okuyucularımız hatarlarlnr... mesi hakkındaki Galatasarayın 
Galatasaraylı Muslih bundan teşebblisabna işaret ederek kale-
evvelki bir mnçta hakem Fenerli ci Hüsamettin'in de antrenora 
Sait Seliihattin Beye şiddetli iti· tarziye vererek banşhğını misal 
razlarda bulunduğu için cezalan- olarak zikretmektedirler. Aynı 
dırıln:ışta. O vak'adan sonra Mus· tezkerede de şampiyonluklan 
lih ~eyin Sait Beye tarıiye ve: mevzuubabs olan bir maçta karşı 
mesı cezasının affına doğru hır tarafın cezalı oyuncusu baklanda 

Çankaya Kulübü Ankara 
Şampiyonluğu Yolunda 

Ankarw Gücünl 2·4 mağlup eden 

Ankara (Huauat) - Bu cuma 
oynanan ( Ankaragücü - Çankaya) 
karşılaşması 4 - 2 iİbi yüksek 
bir farkla Çankayanın lehine 
tecelli etti. Lik maçlannı mü .. 
teakip Balkan seyahatine Çı
karak (Göstence; Silistire; Ba
zarcık) takımlan ile ikişer oyun 
yapacak olan genç ve 11 Enerjik,, 
Çankaya bugün kendine yaraşa· 

cak çok gfi:ıel bir ıafcre ulaş· 
ınaklu Ankara şampiyonluğuna 

en kuvvetli ve en yakın namzet 
olduğunu bir kere daha gösterdi. 

Oyun Tafsllltı 
H kem eski F eoerbahçeJi 

Ömer Beyi. Oyuna gücün hücu-

mile başlandı. . lık dakikada Çan
kaya müdafaasının lrnle önünde 
topa elle müdahalesini hakem 
ıördü. Güçten Cevdet, bu Ceza 
vuruşunu takımı lehine ya ola
-ak kaydetti. Oyun tekr"r baş· 

i ~~ 

Çankayalılar maçtAn evvel sahada 

ladı, ayni hareket ve hata Güç 
aleyhine de oldu. Çankayalılar 
beraberliği temin ettiler. Az aonra 
yine " penaltı ,.dan galibiyet sa· 
yılarmı yaptılar. Sayıların böyle 
hep " penalb ,, dan olması ilk 
safhalarda oyunun tarzı cereya· 
nına bir zevksizlik ve heyecansız· 
lık veriyordu. Arbk top l:ale 
önüne her inişinde halk müstehzi 
bir lisanla - Hakemi.. Penaltı-diye 
bağırıyordu. Fakat bu ahenk izlik 
çok sürmedi. Çankaya oyunu dü· 
zeltip hakimiyeti kavradıkça An
karagticü aksine bir vaziyete dü
şüyordu. Çankayalılar snğiçJeri 
Ömerin ayağile de üçüncü golle
rini yaparak devreyi 3-1 bitirdiler. 

ikinci devrede iki takım da 
birer gol daha yaptı. Neticede 
Çankaya 4-2 galip gelmiş oldu. 

Bundan sonra oynayan Muha· 
fn:gücü - ltüfakspor 8-0 Muhafız
gücünl1n galibiyetile neticelendi. 

\ I" 

~'----~-
Yarınki Maçlar 
Mıntaka Futbol Heyeti Riyaseti• 

nln tebliğine göre yannkl maçlar. 
Taksim Stadında 

Saat 13,30 Kasımpaıa • Hilll bi· 
rincl takımlan Hakemi Supbl B. 

Saat 16,30 Fenerbabçe • Galata
saray birinci tak.imlan. Hakemi Nuri 
Bey. 

Fenerbahçe Stadında 
Saat 11,SO Beıiktaı • Süleyma

niye B takımlan. Hakemi Cafer B. 
Saat 13,lS Beıiktaı • Topkapı 

birinci takımlan (Şilt) Hakemi Halit 
Galip 8. 

Saat 15 Ey6p. Beylerbeyi birinci 
takımlan. (Şilt) Hakemi Adnan B. 

Ostt•: Berabere kalan maçı seyredenler, altta: Bu sefer de manaıız 11ert1 
beraber• bırakılan iki takım •ahada 

Şimdilik mektepler arasında yapı· mez golü s ymıyor. Ve oyun be-
lan ve manasızca berabere kalan rabere hitam buluyor. 
bir maçın tafsilatını veriyorum: 

Geçe hafa berabere kalan 
(9- ıo) U!lCU aanıflar maçı, bu 
kafta da çok garip bir tarzda 
berabere bırakıldı. Oyun çok 
zevkli ve heycanlı oldu. Her 
iki taraf mektebin koyduğu 
kupayı almak için son gay· 
retle çalışıyorlar. Akınlar 
mütekabil Bilhassa dokuzuncu 
sınıfın oyunu ve hUcunı hatbnın 

suıeymaniyenin Kongresi 
Süleymaniye Terbiyei Bede

niye Yurdunun 14-5-934 pazartesi 
günü aat 18 de Şehzadebaımda 
Letafet apartım nı Cümhuriyet 
Halk Fırkası binasında fevk lado 
kongresi aktedileceğinden bntnn 
azanın teşrifleri ehemmiyetle 
rica olunur. 

Balıkesirin En İyi Müdafii 
F enerbahçeye Giriyor 

ık . 1 t k 1 d kagan Balık~sir idman Gücü ikinci takrmı, sağda: FeneTbahçeye girecek müdafi Mahmuı 
ınc a ım ara mey an o b k b • kt d" 

B l k · (H 8 si) _ Buradan nu kay etme le eraber bızim ekzersizlerine devam etme e ır. 
il a ık esır h r: u Uh. m mıntakadan yetişmiş bir futbolcu- Lik maçlannll gelin<'e; 4 • 5 • 

hverb ecle. 8 dan·ınBa:kesi~ m~b.. ya İstanbullulara da takdir ettire- 934 tarihinde başlaydc&kt?r. 
a er erı arasın a, . l . "b . C - Ü ·ı • '- mara ıahit 

telitinin mü fili .. inde şöhret kazan· cek fırsat vermış o ması ıtı arıle uma .. gun ı n sıt\ı ~ . . . . 
b. g l l · d Fenerliler namına burada eyi bir olacagız. Bu maçlann bırıncısı. 

mış vek ır zaffmka? atrl zmt ır . e intiba vardır. K. O. ile Birlik arasında ol•· 
oynıyar muva a ıye er eman ld kt o·.. . d B hk . Glicll · ı B hk · ld Gü il Balıkesir man Gücü ikinci ca ır. ıgen e a esır 
etmıt o an a esır man c k d .. r birinci takımı ile Yurt birinci takı-
azasmdan Mahmudun. renb[ı?~h- takım~ mı~t~ am~r? di e; ~e~ ı mı arasındadır. Daha lik maçlarının 
çeye gireceğiFni bıl re ırı~. teşek ül"llenn eny dn ~·l akı nb.a bidayetindeki şu programa nazaren 
Mabmudun enere geçmes o Balye dman ur u ı e il ır bu .seneki maçların pek sıkı ola-
Bahkesir kıymetli bir oyuncusu· maç yopacağandan muntazam caiı açıkça aörünmektcdir. 
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~ Resimli Hikage / Hikiye ~ Bu Hafla'!!!!_ Bilmecesi 
~ ... , ....... - -

ikizlerin Boruları 8 R d N y I V ihtiyar Çınann u esim e e an iŞ a 

- Alo, Mickey •• Bize bed . e gelen boruları görôün mü? 

--•..&:_~ayı?1~D hediye getirdig" ini i.attim bll'" defa ~~&111ZI lf•tmedim. .,... amma, daha 

- Hayır, Mickey, daha hi al d k Ç msmak • · d k ç ç ma 1 • almıya bd.şlar başlamaz, 
ıçın ayım ırk para veriyor b"z d • e susuyoruz. 

Arkadaşlar1nızın Müşahede ·ve Hafıza 
. Kuvvetlerini imtihan Ediniz 

• "d 
1 

ftlim e kıralla~ 1..-ı: __ 
•• llaeld: t --·~ 
lin ~ çoeuklan, aakerler 

enaa artillleri kız! ' birçok hıaa • ar, erkekler, 
.:..: n var. Bu resimleri 
-..a 1110 ab d e 
imtihan e~ ek~ .•e hafızanm 
b 

me ıstıyoruz. Reame 
eı dakika Sonra dikkatle balam~ 

bu suallerin ce-Lmı 
Yeriniz: ftlll 

1 - Burada kaç 1ıı:ifi .-?. 
2 - Kaç erkek var? 
S - Kaç kaclm 'ftl im nr? 
4 - ~ ecnebi tipler 

var mı? 
5 - Vana nerelidirler? 
Tabft Bunların hepsine dojru 

cevap veremezsiniz. Sadece tah
min edebiliuiDiz. Ne derece clojra 
tabaJio ederseniz, mtahede ye dik· 
kati,... od--. kuvvetli elduğu 
en'aflhr. l!m kendi kendinize 
J•PtWmaa aibi, ailenizi arkadaı· 
lanmzı toplar, hepiniz beşer da· 
ldka bakbktan sonra bir kiğada 
J•zar&1D1L Hanginiz daha yalan 
ıelmipeniz im~ o kazanır. 

Dostu 
Benares şehrine yakın büyük 

bir orman vardı. Kilçük bir rüz
gar, bu bilyük ormanda öyle gü· 
rültüler hasıl ederdi ki, uzaktan 
geçen bir yolcu büyük bir kasır
ganın estiğini zannederdi. Bir gün 
kıral bu büyük ormanda bir ge
zintiye çıktı. 

Ünn1'nın ortasına -geldiği za· 
man büyük bir çınar ağacmm 
kökiinde bir ateş yanmakta oldu· 
ğunu, ağacın dallanmn kınldığım 
gördü. 

Kıral yıkılmak Ozere olan 
ağacın yanına geldiği zaman, 
dallar lizerinde bir papağanın 

oturmakta olduğunu gördü. Pa· 
pağan gayet mahzun ve m6tees
sir gizlerle etrafına bakınıyordu. 

Kıral: 

- Deli kuş, burada ne yapı· 
yorsun ? dedi. Başka llzerine 
konacak sağlam, glizel bir ağaç 
bulamadın mı ? Neredeyse yıla
lacak olan bu ağacın Uıtflnde 
neye oturuyorsun ? 

Papağan gagasım ağaca çarp
tı ve dedi ki : 

- Haşmetmeap kıralım.. Bir 
zamanler bu ağaç güzellik ve 
haşmetine kerkesi hayran ederdi. 
Ben onun dalları arasında dün
yaya geldim. Uçmayı onun dallan 
arasında 8ğrendim. Doğduğum 
gftndenberi bu ağaca sığımdım, 

gölgeyi onun altmda buldum. En 
bilyük himaye ve dostluğu ondan 
g6rdüm. Fakat diln oduncular 
onun odunlarm• konmak için 
kökane ateş koydular. İçin için 
yanıyor. Neredeyse yıkılacak •• Ah 
kıralım... Ben onu bu felaketli 
gününde nasıl yalnız bırakabilirim. 

Karal hayret etti: 
- Güzel kUf.. dedi. lnaanla

nn da senin gibi doıtlanna sadık 
ve nimetşinas olmalar.nı isterdim. 
Senin bu sadakatini mtlkifatlan
dırmak ist yorum. Dile benden ne 
dilersin? 

Papağanı 
- Hu ağacı kurtar k11alım 

dedi. Bundan sonra al6nceye 
kadar bu ağacın üsttınde sana 
medbiye okuyacağım. 

Kıral adamlanna atqi lladllr
melerini emretti. Ateı a&adO. y .. 
nan dallar apğl dtlşttl. Ağacın 
kôkiinde kocaman bir yanık kaldı. 
Fakat gelip ıeçen baharlar ona 
JİDe bayat ıetirdi. Yağmurlar 
pda verdi 

Ağacm dostu papataa Bibi. 
hayatta sadık w kadir bDen 
bir arkadap aahip olanlar, doD
yamn en b&ylk aenetlne •hip
tirler. 

Benim tankım bak ae pel 
DİpD ... 

bu resimd~ çocuklar küçük arabalarile oynuyodar. Fakat re&Ul 
bu resimde yedi tane yanlış yapmıf. Ba yanhflan bulabilir mieinlı? 
iyice tetkik ediniz. Ve bulduğunuz yanlıpn bir kijıda yazıp reaimıe 
birlikte bize gönderiniz. Doğru bulaDlardu 108 Jdti1e sGzel hediyL • 
ler verilecektir. 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

2' NINa 934 tarıhU aaahamızda 
çıkan bilmecemizcle ıaldanmlf olaa 
iki kitfnia ba ..klanmıt olduklan 
yerleri doğru bulanlar arasında hedi
ye alacaklann lıimlerini a1ağ17a ya
zıyoruz. 

Hediye alacaldardu lırtanbulda 
bulacıaa lcuilerimi&İD paarteai per• 
ıembe sbJerl attedea aonra bizzat 
ldarebaaemize gelerek hediyelerini 
almalara U...mchr. 

Yaba tapa karilerimizla hediye-
leri posta ile adre.ıeriD9 pderilir. 

Birer kutu owuncak ela· 

cekaar. 
28 iDoi mektep talebeıioden 161 

Muzaffer, Kız lisesi talebesinden 1367 
Sabahat Cevdet, 6 inci .mektep talebc
ıinden 224 Necla Ahmet, Bakırköy 
Kartaltepe Küçükbağlar 16 Oğuz B. 
ve Hanımlar. 

Birer elbDm alecekler· 
Sen Beau•a kıs liae8İ talebeeiades 

LuiS, Beyl>eliada ortamektep ~ebe· 
8inden 181 MecLJaa Toy han, Konya 
rs inci kolordu 2 inoi tube müdürü 
Saip Bey kızı Muazzez, Nişantaşı kız 
ortamektep talebesinden 818 Semahat, 
İstanbul kız lisesinden 766 H. Fevzi, 
Aydm Ortamektebi talebesinden 82 
Şadiye, kaetamonu erkek lisESinden 1 
Fehmi, lstaobul kıı liaeainden 53 Se
miha lamail, Nıışantaşı kız Orhmektebi 
talebesinden 758 Beyhan Agib, Konya 
Erkek lİ8e9İ talebeainde11 620 B&za Bey 
·ve HM•mlar . 

Birer muhtera defteri ale
aıklen 

Konya Akifpa,a mektebi talebe1~ 

den 637 Sım. Aakaıa viliye' aimr 
encümen kaleminde Şasiye, İstanbol 
kız Ortamektebi talebesinden 404 lıft 
alll, Ankara Lıaotı mektebi talebeeiıı 
den 30 Neomiye, Sıvu fırka 1. ~. 
müdüril kaymakam Afti Bey b ı 
Nermin, Kayaeri kıs Odamektebi tak
beainden 102 Fatma Nuri, 11tanbul 
kız lile8İnden 96 Ayşe, lstanbul 44 üne 
mektepten 75 Emel, Ankara kurtulu~ 
İllanektebi talebesinden SS Meliha, Div
rik birinci lıkmektebindeo 196 Sal&
ha.&ain, Edirne Mimaniııan sokak 18 
H. K&ınıran, t.iaııbul kız liseıinden 
Mal Saime, Ankara Keskin 2 inci mekı
tep talebeeiadeıt 860 Sabiha, Tıl'llll 
Ortamektebi talebesinden 56 Nimet. 
kız liseainden 1358 Sabiha, Hanım 'ft 

Beyler. 

mr sul• bowa tak11nı alaca' ..... 
Eelôtehir lilesi Web~ lCJID 

Nedime, Şehremini 34 üocii mektep• 
111 Remzi, 9 uncu mektep ıaJ41belQa
deo Bedia, Çanakkale mektebi 4 ünOI 
mektepten 21• IDlmi, Gedikpaşa Er
meni mektebi talebesiodeo Mıgırdıf 
Bey ve Hammlar. 

Birer doll- •8tellk•11P ll9a 

le• eleaı...., __ ._,. 7 M 
Silley....mıe......_.~ .,. 

)Aba*, .......... IDs ~bı talebe-
.. Jll Jlfl4iha, AbaDY ~u•u.fp• 
aokak 1 U'I.._ lieaaJ,ul kız liaesuıden 
141 Vildan, Ba.,tbda Matuk Ziya Bey 
oğ\u Necati Zeki, Kamköv kız Orta. 
mektebi talebeliDdeD 818 Nezihe Ha-
mm" Be,le& 

Sam inin Tankı 

1 
Bak, ben de 1 

patlayan bir tank 
1apacağun. 

Fakat bu pat· 1 Eyvah, man -
lamaı, DİfaD ala- tar bunauma air-
mu. eli. 



12 Sayfa 

Valinin İthamları Karşısında 

160,000 Lira Oldu? 
( Bnştarnfı 1 inci sayfada ) 

niçin mevzuu bahsetmiyorsunuz? Ka
dınları Çalıştırma Yurdu mesele
sile de doğrudan doğruya Cevdet 
Kerim Bey ve arkadaşları alaka· 
dardır. Bu meseleye niçin sea 
çıkarmıyorsunuz? Esnaf bankasın· 
da murakıp olan Abdurrahman 
Naci Bey, Kadınları çalıştırma 
yurdunun başında bulunan ayni 
Abdurrahman Naci Beydir. 

Vali Be)İa bu ilhamlı beya· 
nah üzerine biz dün Kadınlan 
çalıştırma yurdu hakkında tetki· 
kat yaptık. Bu tetkikatımıza göre 
yurt, bundan sekiz sene evvel 
kurulmuştur. Kuruluşundaki mak
sat dul ve kimsesiz kadınları 
çalıştırmak, onlara meşru hayat 
yoJlarında kazanç temin etmektir. 

Yurt evvela Saraçhanebaşında 
bir kira evinde kurulmuf, bilibara 
şimdiki binaya nakledilmiştir. 
Bina yeni olarak Aksarayda inşa 
e ilmiştir. Bu müessesede bugüne 
kadar binlerce yardıma muhtaç 
kız ve kadın hem iş öğrenmiş, 
hem aldığı yevmiyelerle aile ge· 
çindirmiş, hem de ahlaki vaziyet
lerinin korunması temin edilmiştir. 

Müesseseye, Belediye Şehir 
Meclisinin kararile vakit vakit 
yardımlar yapılmıştır. Şimdiye 
kadar Belediye ve Hususi idare, 
bütçesinden yapılan yardım mec-
muu 160 bin lira kadardır. Fakat 
VaJi Beyin ithamlan, Yurda 
verilen bu I 60 bin liranın yol· 
suz harcandığı şeklindedir. Bu 
vaziyet karşısında biz, Yurt mües· 
sisleri arasında bulunan Şehir 
Meclisi azas odan Avni Beyle 
görliştük. Avni Bey bize şunlan 
söyledi: 

.c - Bu müessese, Cümhuriyet 
Halk Fırkasının himaye ve teşeb
büsü ile kurulmuştur. Hatırımda 
kaldığına göre Belediye 48 bin 
lira kadar bir para vermiştir. 
Bazı senelerde 7500 lira vermiştir. 
Ayrıca Her sene de bütçeye, 
Yurda yardım olmak, yani Yur· 
dun bütçe açığını kapatmak için 
bir meblağ koomuıtur. Bütün 
yapılan yardım uıecmuu 160 bin 
lirayı bulur. Fakat bunun hepsini 
Belediye vermemi~tir. Evvelce 
İdarei Hususiye ayrı idi. ldarei 
Hususiye de yardım etmişti. Bu-
~a~ı ~ir kar müessesesi değil, 
ıçtimaı yardım müesseseai oldu· 
ğundan, hayır cemiyetlerine ya
pılan yardım fas'mdan, Belediye 
de bu müesseseye her aene 
bir para vermiştir. ÇünkO 
burada birçok dul kadın-
lar .ekmek ) iyorlar. Maama• 
fih yeni sene bütçesine Yurt için 
bir yardım koymadık. ÇünkO. 
Yurt artık kendi yağile kendisi 
kavrulsu11t denildi. Yurdun şimdi 
vaziyeti tanzim ediliyor. Ucuz 

fevkalade toplantısına devam 
edecektir. Bugün 1931 senesi 
kat'i hesap raporu müzakere olu· 
nacl'ktır. DUn kendilerile temas 
ettiğimiz bazı şehir meclisi azası, 
bugün dahi mecliste Esnaf ban· 
kası işinin tekrar müzakere ve 
münakaş~ mevzuu olacağını çok 
mfimkün görmektedirler. 

Adll tahkikat 
Esnaf bankası tahkikatile 

mefgul olan Mliddeiumumi mua
vinlerinden Muhlis Bey şimdiye 
kadar Şehir Meclisi azasından 
Galip Bahti} ar Beyle bankanın 
yeni müdürü Hamdi ve eski mü
dürlerinden Şerif ve Afif Beyleri 
dinlemişti. Şimdi de bankanın 
murakiplerinden Emin Zeki ve 
Abdurrahman Naci Beyleri dinle· 
meye karar vermiş ve kendilerini 
çağırtmışbr. 

Vall Bey hasta 
Ankaradan avdet eden Vali 

Muhiddin Be} in Yalova ve De
rinceye vazife icabı bir seyahat 
yaptıktan sonra rahatsızlanması 
bazı şa) iaların çıkmasına sebep 
olmuştu.Vali Muhiddin Bey ajansta 
bu şayiaları tekzip etti, evinden 
çıkmamasının hastalığından ileri 
geldığini bildirdi. Öğrf'ndiğimize 
göre evvelki günkü Esnaf ban· 
kası münakaşasından sonra Vali 
Beyin rahatsızlığı nüksetmiş ve 
dün de evinden çıkamamıştır. ---·--..-

Erkek ve Kadınlara 

''~URTULUŞ,, 
Bıçkı ve Dikiş Dersanesi 

Mudiresi .Mm. Papnzyan 
Haftanın 4 günil kadınlara, 2 gü

nü erkeklere, günde üçer aaat Fran· 
sız usulile biçki ve diki~ dersi tedriı 
edilir ve 3 ayda Maarifçe musaddak 
diploma verir. 

Feriköy Tepeüstü 115 No. Papaz. 
yan apartıman. (16494) 

• 1 •• :a • :;t • • • • • •• 

,.SARAY 
( Eski Glorya ) sinemasında 
Hastalanan artistlerin iyileşmiş 

olmaları hasebile 

EDUAflDO BiANKO 
idııreQındeki 

ARJANTiN REVÜSÜ 
bugün saat 6 dan ıtıbaren 

temsillerine başlıyorlar. 
1929 Türkiye güzeli FERiHA 
TEVF;K Hanım her eeııusta bu 

heyete iştirak edec<'klir. 
SON 4 GÜNÜDÜR. 

Sınemada: 

VATANDAŞ 
SiLAH BAŞINA 
VILMA BANKY, LOUIS 
TRENCKER ve VICTOR 

VARCONY'nın muhteşem temsili 

~-----.. (16584)...I 

Ş 1 K SiNEMA 41111\ 
Mevsimin en güzel şaheseri 

BEYAZ RAHiBE 
CLARK GABLE ve 

HELEN HA YES tarııfından 

dahi olsa, yapılan kutular, ve 

saire satılıyor. Bu müessesede 
kaybolan bir para yoktur. Çünkü 
yapılan yardımlar ticaret ıçın, 

kar temin etmek için yapılmamıı· 
tır. Kimsesiz kadınları himaye 
için yapılmıştır." 

Aşk • ihtiras ve Şiir filmi 

~----.. (16499) 
Öğrendiğimize göre Yurt'ta 

şimdi 80 kadar kadın ve kız 
çahşmaktadır. Yurt üç kısımdan 
ibarettir. Her kısımda ayrı işler 
yapılmaktadır. 

BugUnkU Toplantı 
İstanbul umumi meclisi bugün 

Bu akşam saat 21 de: 

FRANSIZ TiY ATROSUNDA 
Attık Hevu • Balet ve Attraksyon 

heyeti temsillerine başlıyor. 
Y nrınki Cuma gün ti saat 16 ve 18 da 

ıki matine suvare saat saat 21 de 
Cumartesi saat 18 de 

matine suva.re saat 21 de 

==--========================================================== 

Bu akşam: T o R K si N EM As 1 N DA 

BOGAZiÇi ŞARKiSi 
GUST AV fRÖLICH - jARMILA NOVOTNA 

Bütün sahneleri lstanbul' da çevrilen mevsimin en muazzam filmi. 
Yaz fiyatlara: 30 - 40 - 50, localar 150 - 200 

~---------------.(16574) ~ 

SON POSTA 

~tekelle Yağmur va•~ 
1 ,-

Nerelerde Yağış 
Var Veya Yok? 

Memleketin hava vaziyeti hak· 
kında aldığımız son haberler 
şunlardır: 

Kütahya, 9 - Faydalı yağ• 
morlar devam etmektedir. Züra 
ıeviniyor. 

* Edirne, 9 - Evvelki gün şeh· 
rimizde, Kırklareli, Uzunköprü ve 
Keşanda bereketli yağmurlar 
yağmıştır. 

* Artüvin, 9 - Üç gündür be-
reketli yağmurlar yağmaktadır. 
Çiftçi sevinç içindedir. 

• 
Adana, 9 - Şehre ve civara 

bereketli yağmurlar yağmaktadır. 
'Jf 

Çanakkale, 9 - Dlindenberi 
vilayetin hemen her tarafına fası• 
lalı yağmurlar yağıyor. Kuraklık 
şimdilik kalmamıştır. Eğer beş, 
on gün sonra yağmur yağarsa 
geçen senelerin vasatisi nisbetinde 
mahsül alınabilecektir. 

* Yozgat, 9 - Yağmur başla-
mış, mahsülit kısmen tehlikeden 
kurtulmuştur. Hava kapalıdır. 
Yağmurun devamı özleniyor. 

"" Çankırı, 9 - Çerke~ ve IJgazda 
nafı ve devamlı yağmurlar yağ
ğmaktadır. 

• Soma, (Hususi) - iki aydan· 
beri dört gözle beklediğimiz 
yağmura nihayet kavuştuk. Kasa· 
bamız ve civarına iki gün içinde 
oldukça bereket yağmuru yağdığı 
için köylümüz ve çiftçimiz çok 
sevindi. .. 

GödUI, ( Hususi ) - Üç saat 
müddetle devam eden çok bere· 
ketli bir yağmur kazamızı muhak
kak bir kuraklık tehlikesinden 
kurtardı. 

* Kızılcahamam, (Hususi)- ilk· 
bahar başlangıcmdanberi kurak 
giden havalar herkesi telaşa dü· 
şürmüştü. Fakat bugün kasabamız 
v~ civarına bo'ca miktarda yağan 
bır yağmur herkesi sevindirdi. 

* Kırkağaç, (Hususi} - Mebzul 
miktarda yağan bir yağmur Kırk 
ağaç ovasını baştan başa sulamış 
kuraklık tehlikesi kalmamıştır. 

Teklrdağ'da Da Kurakhk Var 
Tekirdağ ( Hususi ) - Ay

lardan beri yağmur yüzü gör-
miyen Tekirdağ ve ha valisi 
son günlerde yağmura çok ihtiyaç 
hissetmektedir. Kışın yağmurların 
fazlalığından dolayı zeriyat sek
teye uğramıştı. Şimdi de yazlık 

zeriyatm kuraklık yüzünden mu· 
tazarrır olacağı tahmin diliyor. 
Hatti bazı köylülerin yağmur 
duasına çıktığı bile rivayet edil· 
mektedir. - 1f. 

YaAmur YUzUnden 
Dursunbey, 9 (Hususi) - Şid

detli yağmurlardan tren battı 
tamire mühtaç bir vaziyet almış 
ve ite başlanmııtır. 

Hazreti Muhammet 
Ömer Riza Bey yeni bir eser 

neşretti. " Büyük Peygamberimiz 
Hazreti Muhammet Aleyhisse· 
lim,. ismini taşıyan bu yeni eser 
forma forma intişar etmektedir. 
ilk forması dün çıkmıştır. Eser 
berkesin anlıyacağı ve istifade ede
bileceği bir şekilde silia bir ifade 
ile yazılmıştır. 

Üstat bu yeni eserinde islimi 
hAdiseleri vakıf bir muhakeme ile 
mukayese ederek tahlil yapmak· 
tadır. Eserde meşhur Hayra da
ğmın da güzel bir resmi vardır. 

Mayıs 10 

İmam YahyaHasisrğ-nin 
Kurbanı Mı Oluyor ? 

( Baştarafı 1 inci .ayfoda ) 

Bunun haricinde imam Yah· 
yanın büyük oğlu ve veliahtı 
Seyfülislim Ahmet bilhassa dağlı 
halkça sevilmemiştir. Çok zalim 
addedilir. Kabilelere sözünü din· 
letebilmesi, bunların bir takım 
reislerini San'ada bulundurmakla 
mUmkfin olabilmektedir. 

Buna imam Y ahyanın dillere 
destan olan hasisliğini de ilave 
ederseniz, lbnissuudun muvaffakı
yeti amillerini sıralamış olursunuz. 

Filvaki imam Yahya son de· 
rece hasistir. Erkinıharbiye Re· 
ısının aylığı &) da dört İngi:iz 
Jirasıdır. ftalyanlarm Hüdeyde'de 
açtıkları tayyare mektebi zabit· 
leri ayde on Taler alırlardı. Tay· 
yareciler bu para ile geçinemi· 
yeceklerini söyliyerek uçmak 
istemediler. Mektep kapdndı. 
Maamafi imam Yahya çok zen• 
gindir. Fakat bugün için bu zen
ginlikten harp lehinde istifade 
etmiye artık geç kalınmıştır. 

Y almz lbniuuudun aakeri 
meziyetlerine mukabil lmam Y ah
yanın kurnazlığı ve inceliğini de 
unutmamak lazımdır. Ona, bugtin 
bUtUn Arabistan havalisi cc ikinci 
Abdülhamit » diyor. O derece 
oynak ve allak bir ta biati var. - lf 

Yetil Kitapta Ne Var? 
Kahire, (Hususi) - Yemen • 

Hicaz muharebesinde imam Y ah· 
yanın tavassut taJebini Mısır Kı
ralı F uadın reddetmesi, lbnissuu
dun Mısır efkarına hitaben neş
rettiği Yeşil Kitap olmuştur. 
Daha doğrusu, bu karar üzerinde 
bu kitabın müessir olduğu zikre
diliyor. lbnissuut, bu kitabı, 
Hicaz - Yemen ihtilafının ana 
hatlarım tesbite tahsis etmiştir. 
1921 den bugüne kadar geçen 
vukuatı hulasa ediyor, nihayet, 

1 

İbnissuut, imam Yahyaya son 
defa mUracaat ederek : 

- Sulh ve harp sizin eliniz• 
dedir. Bir karar veriniz. Demiı 
oluyor. imam Yahya, yine ber• 
mutat vakit geçirtici cevaplar 
veriyor, fakat İbnissuudun tab· 
liye edilmesini istediği Necran 
havalisini işgal etmekte devam 
ediyor ve bunun üzerinedir ki 
muharebe başlıyor. 

Sana'ya Doğru 
Kahire 9 (tt.A.) -- Emir Fay· 

sal, Sana'yı zapta matuf harekah 
idare etmek üzere yarın Hfidey• 
de'den yola çıkacakbr. 5 mayısta 
Hüdeyde'ye girmiş olan Hicaz 
kıtaatı, San'a üzerine yürümek 
için, Faysalın resmen Hudeydeye 
gelmesini beklememişler, Yemen 
piştar kuvvetlerini püskürtmüşlerdi 

Yemenlilerin bazı muzafferiyet 
elde ettiklerine dair dün çıkarılan 
şayiaları Hicaz mahafıli tekzip 
etmektedir. 

Başka yerlere iltica eden Hu
deydeliler yerli yerine dönüyorlar. 

imam Yahya'nın büytık oğlu
nun nerede bulundup meçhuldür 
San'aya gittiği zannediliyor. 

Cidde 'den gelen bir haber , 
İbnissuut kuvvetleri tarafından 
iki ecnebi zabitin esir edildiji 
teyit olunmaktadır. 

Aşiretlere mensup (10.000) 
kişi, lbnissuud'un ordusunda hiz· 
met etmeli: üzere Mekke'ye get. 
miştir. lbnissuut, bunları Emir
lerin maiyetine dağıtmışbr. 

Necit aşairi mütemadiyen, 
lbnissuudu takviye için asker g6a 
dermektedirler. NiTan cephesinde 
harp eden kıtaat, hemen sadece 
Necit'li efrattan mtirekkeptir. 
Halbuki, F ayaal'ın maiyetindeki 
mücahitler, ekseriyetle Hicaz'lı, 
Tehame'li ve Asir'lidirler. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
A. - (7000) kilo yerli malı n_•tllpll: (14/51934) Pazarteai aaat (15) ı 
B. - (10000) ., ,, " nıtaata: (16/5/934) Çartamba (14) 1 
C. - (50) ,, çenber kavalyesi : (16/5/934) ,, :: (15) 1 

Taliplerin nümune ve ıartoameleri g6rdilkten aorıra pazarlığa 
i~tirak etmek Uzere % 7 ,5 teminatlarile beraber yukarıda her biriaia 

- hizasmda gösterilen gün vo saatte Galata'da Alım Sabm Komisyo
nuna müracaatlan. 112079,, . .. 

Cinsi Tahmini Bulunduklara mahal 

istimale gayri salih 
tönbeki dirisi 
istimale gayri aalih 
tönbeki bezi 

" ,, " kırpıntıları . 
ıalih 

miktarı 
653 kilo 

256 
" 

39 ,. 

43 ,, 

Cibali Fabrikaaında 

" " 

" " 

" " istimale gayrı 
siyah çul 

,. " ,, Tiftik 300 " " " " " ,, çivili kayış 700 " 
" ,, ,, yağb 500 ,, 

beyaz kaneviçe parçaları 
istimale gayri salib toz 
yaldız «Makine döküntüleri» 

395 •• 

" .. 
" .. 
" Fabrlkua kutu 

atelyesinde ve Levazım 
ambarlannda 

Maa fıçı Sirke 309 " Kabataş Ticret ambarindı 
Iskarta ambalaj kağıdı 149 çuval Çapa depo ve imalitha 

içinde 2150 kilo nesinde 
Yukarıda cins ve miktarları yazıla müstamel eşya 24/51934 tari

hine müsadif perşembe gilnü saat 14 de bilmüzayede sablacağındaa 
mezkur eşyaları hizalarında yazılı mahallerde hali hazır vaziyetle
rini gördükten sonra müzayede için tayin olunan günde % 1 S temi
oatlarile birlikte Cibalide Levazım Şubesinde Sabı komisyonuna 
mliracaatları. "2350., 

* • Bir sene zarfında Adapazarmda Hendek, Düzce ve Bolu ile 
mUlhakatlanna gönderilecek mamul tütün ve içkiler ile fıçılardaki 
mayjatan nakli mlinakasaya vazedilmiştir. Taliplerin prtname ve 
mukavelenameyi görmek üzere 12/5/934 Cumartesi günü saat 
16 ya kadar lzmitte Kocaeli İnhisar Başmüdürlüğüne müracaatları. 

Mnnakaıa şartnamesi lıtanbulda inhisarlar Umum MiidlirlOğU 
Sevkıyat Şubesi, Adapazarı, Dilzce, Hendek ve Bolu inhisarlar 
idarelerinde görülebilir. (2361) 
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3- Bir santimde oasati 
(8) k lime vardır. 

4- ince ve kalın gazı/ar 
lutacakları •ere göre 
Mnlimle ölçiJ/iir. 

629 İstanbul Beledi) esi karşısında 236 ada 22 
parsel numaralı 280 metre arsa 

Teminat 
Lira 
2520 

Yukarda yazılı arsa 8 taksitle ve kapalı zarfla 
dan !aliplerin ihaleye miisadif 16/5/934 Çarşamba 
on bırde şubemize müracaatları. 

aatılacafıın-

gtinü saat 
(324) 

'Jf lf-

Satıh k Arsa 
Esaı No. 

177 
Mevkii ve Ne'i Teminat Lira 

Va ·iköy mahalle ve caddesinde eski 3 25 
ve y ni 5· 7 numaralı arsadan müfreı 250 
metre arsa. 

Y ~ıkarıda yazılı arsa pazarlıkla satılacağmdan taliplerin ihaleye 
mUsadıf 13/5/934 Pazar glinü saat onda ıubemize müracaat
ları. (343) 

İzmir Liman ve Körfez Şirketinden: 
Birinci Kordonda yirmi beş bin metre murabbaındaki yerin 

Bandırma parke tnşile döşenmesi hakkında evvelki tartlara ıöre 
ma~ı~ın beşinci gününe kadar yapılmış olan teklifler gözden 
geçırılerck değerinde ve uygun görülmediğinden hükOm· 
ıüz sayılmı !J ve bu ışın pazarlıkla yaptmlmasl karar· 
laştmlmıştır. 1 tekli olanların şartlaramızı öğrenmek ve 
pazarlığa girişmek üzere mayısın 12 nci Cumartesi günü saat 1) e 

• ~adar rrüdr'et i_ç r c' e ~·rkefmhe müracaatları ilin olunur. "2359,. _ ,. 

Holantse 
Bank-Cni N.V. 

Sabek Bahrısefit F'elemenk 
Bankası 

İstanbul Şubesi 

Galata KarakOV Palas 

Meydancık Aıaıemci Han 

Her türlü Banka muamele· 

leri. Kasalar icarı 

UMUMi MDDORLOK: AMSTERDAM 
Şubelerf : Amsterdam, Bueno• Aires, 

istanbul. Alo de .Janelro, Santos, sao Pauıo. 

LOKANTA 

NIVOTNİ 
FEVROZİN 
FEVROZfN 
FEVROZIN 

-

Beyoğlunun en güzel yeri 

TAZE BiRA 
FEVROZIN 
FEVROZIN 

En iyi yemekler FEVROZIN 
HER AK,AM MUZIK Or ı>, agrr ve 11ızmın dii,manıdır. 

Sayfa 13 

Anketimiz Bugün Nihayete Ermektedir 
lmUgq;z/ı şirkt!llerin şartnameleri tetkik -dildiği şıı sırada okrıy11-
cularımıza bir hizmet yap11ıok istedik. Bu şirketlerden oları şikô
yellt!rİ11e $iİfu11larımızı eçlılc. Ve birçok mektuplar oldılc. Hunlorı 
bodık. Şimdi, bu şikôyetl•ri bir i iclo halinde Biigük Mil/el Mec
lisine ve Nafıa Vekal11lin• tevtli edeceğiz. Verilt!cek koNrJa bun/o.! 
rın nazarıdikkot11 alınacajı muhakkaktır. 

Yine Saat Derdi man tertip edilen biletlerin arka· 
- Ben de Elektrik Şirk~tin· aanda bir mi' ddet çizdirmiş oldu-

den şika) etçiy:m. Şirket her ilfi ğu kroki arasında Emin6nü Silivri-
ayda bir 94 kuruş saat paraaı kapı çiı.gısını görüyor ve biz 
alıyor. On seneden beri elektrik Silivri kapı ahalisi nmitler içinde 
kullanıyorum. Şimdiye kadar ver- bekliyorduk. 
diğimİ7. bu para 5640 kuruıu Yakın zamanlarda bu ~ 
bulmuş demektir. Bunun önüne biletler arasından bOsbOtiin kal• 
geçiln1ezse fİrket biıden bu darıldı. İkinci bir nokta da Eınin-
para ı almakla de~am edecektir. önünden ve Sirkeciden iflemesine 
Bu halka reva mıdır? m\\saade edilen Kocamustafapap. 

Şehremini lmileıiniıden: Y. Nadi otobüslerinin Silivrikapısına kadar 
* temdidine iıin verilmedi. Alaka· 

Elektrik Şirketi tarafından darların naıan dikkatini ce1"4 
şubatın on beşinde mahallemize 
cereyan gele~eğinden bahaile bü
tün evlere IAzım olan teaiaat 
ikmal edildiği halde el'an cere· 
yan gelmedi. 

On beş gün evvelden bir 
senelik mukaveleler yapıldığı ve 
••!it açması için birer lira top
landığı halde ne saat kondu, ne 
de cereyan verildi. Bu cereyanı 
acaba ne kadar bekleyeceğiz? 
Nafıa Vekilimizin nazarıdikkatini 
celbe deriz. 

Edlrnekapı haricinde Sa·uklar mahal• 
'•• Cebeci eokaiı : lmaa mahfuaclıa r 

Slllvrikapı Hattı Ne oldu? 

deriz. 
Slllvrlkapı Alayb•J eollak No. 8 de 

Asi• llnhar 

Bir ltçlnln Şlklretl 
Ilıca - Palamutluk dem r yoı. 

ları ,irketinde çahıan bidere, 
diger bütün demir yollarda oldu
ğu gibi kilometere hesabı veril• 
memekte ve bu yüzden hukuku• 
muz ıiyaa uğramaktadır. Şirket 
müdüriyeti nezdinde llÖı.ümüzll 
dinletemediğimiz.den fİmdiye k .. 
dar verilmeyen kilometre hakla• 
mızın tirketten istirdadı ıçın 
Nafia Vekiletimizin nazarı dikka· 
tini ceJbederiz. 

Edremit: C,aı.lcelll M. 8 N. 
AU Se111t 

Elektirkli tramvayların lstan
bulda ilk faaliyete başladığı za-

.~_..,..,..-===:cc::=· 

Surye Gazetelerinin Yazılarını Aynen 
İade Ediyoruz 

• 
( Ba ıtarah 1 inci aayfada ) 1 

- Antakya Suryenin bir par
çasi, Araphr. Burada Türkiye lew 
hine teıahurat yapılamaz! demek
tedirler. Ezcümle yarı resmi 
L'Oryan gazetesi diyor ki: 

«- Antakyada Türk heyetine 
karşı gösterilen bu tezahurat çok 
:pyanıdikkattir. Suriye toprağı 

olan Antakyada Türkiye lehine 
nasıl nümayif yapılır? Frenmz 
memurlarının gözleri önünde Tür
kiye için .. yqasın 1 ,, diye bajır
mıılar, Tnrk heyetinin otomobi
lini omuzlarında tatımışlardır. 

Hükumetin bu ite nasıl müsaade 
ettiğini havsalamız birtürlU almı· 
yor. Antakya muhiti Arap muhi
tidir ( 1 ). Burada TürklOk iddia
ımda bulunanlar Ankaraya ıit· 
sinler.,, 

Etfaap aazeteai de bu husu.ta 
yazdığı ıiddetli bir makalede fU 
hezeyanları savurmaktadır: 

tan apia tezaburat yapıbyor ve bu· 
na da Framızlar müaaade ediyorlar, 
Tnrk propagandası artık ••• 
haddine varmıftır. Bu işin öntl 
alınmalıdır. Bu memleket nerey• 

aidiyor? 
•.. Türk heyetinin ziyareti mtj. 

naaebetile cereyan eden hadiseler 
bizi derin bir endiıeye d~ 
mllftUr. Buı·ada yıllardanberi için 
ıçın kaynıyan Tnrklok propa· 
l'•ndaaı nihayet meyvalannı ver• 
meye batlamıttır. Yılanın batı 
ezilmelidır. Akai takdirde vaziyet 
!ittikçe vebametini •rtbracak, bu 
ıtlzel Arap yurdu bir ıGn elimiz
den ıidecektir." 

Gazeteler, bu çirkin neşriyr 
bn bezeyanile kalJDJyor, TOrk• 
ltlğe kartı idi hakaret kelimeleri 
kullanıyor . 

Diğer taraftan, abnan malü
mata göre, Antakyada tezah6ra
ta İştirak eden Türklere, ağır bir 
takibat batlamıştır. Halkın ileri 
ıelenlerinden birçoğu Frana1z i•· 
tihbarat zabitlijine Ç9jvılllllf ff 
fiddetli muamelelere maruz bar ... 
lubmflarchr. 

•• - Antakyadan gelen ha
berler bizi ciddi surette dütUndü
rliyor. Halkın yüzde (70) i Arap 
olan bu tehirde Türkiye lehine açık· 

~'=="'=-=~~=-=-=-----'= 

PE iSSiS 
lladul ,aplla ıewau•atı mıeuuesl 
Beyoilu Tünel meydanı: (Tramvay .~aneyr~ aokaiı) 

Paris'in en aon moda fapka levazımabnı celp ~ın hıçbır fedakirlıktan 
çekinmediğini muhterem mllfterılerane arı. eyler. 

ERKEK KADIN ve ÇOCUK BERE IMALl THA NESi 
Kız Akpm Sanayi mektepleri talebesine ücretlerde tenzilat. 
Tava •İpariıleri kabul ve aerian irsal olunur. ~ (16035) 

Büyük Peygamberimiz 
Hazreti Muhammed Aleyhisselam 
Hayatı, rlaaletı, tebliAatı, Resimli, harltall, mukaresell 

~fü~taı: ınuharririmiz Ömer Rıza Bey tarafından herkes için g ıyet a, ık ve 
selıs hır lı anla yazılan bu eserin ilk forması bugün çıkwışur. Jt'ormaaı .> ku· 
ruştur. Peygamberimizin çekilip tefekkürle mefgul oldugu Hıra dağının gıize} 
bir reımi ilive oluomuıtur. Resimler m4'00all•ndır. "JetanlıulJa aııarı il~ e kü· 
tüphanesi., adreııoe ıki lira gooderenler abone kaydedilır. Poatıl ııcreti alınmaz. 
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Gayrimiihadiller Kongre-' 

14 Sa· t 

sinde Bir H"d·se Çıktı 
····························•··················· 

·' "aşasm İdare Heyeti!,, Diye Bağıran 
Bir Aza Dışarı Çıkarıldı 

Dünkü toplantıya gelenlerin bir kısmı 
GayrimübadiUer cemiyetinin 

alb aylık kongresi dUn saat (14) 
te Halkevinde toplandı. Kongre 
reisrğine Tekirdağ meb'usu Celal 
Neri, katipliklere de Şefik ve 
Muhsin Beyler seçildikten sonra 
idare heyeti raporu okundu, Ra· 
porda heyetin bir senelik faaliyeti 
blil 'lsa edilmiş, bonolann tevzii 
işi, takdiri kıymet komisyonunun 
Ankaradan lstanbula nakli rne
ıelesi izah olunmuştu. 

Bu sırada bir hadise oldu. 
idare heyetinin mesaisinden sita
yişle bahseden Şevket Bey İs· 
minde bir zat fazla taşkınlık 
gösterdi. « Yaşasın idare heyeti.» 
diye bağırmıya başladı. Kongre 
reisi vaziyete müdahale mecbu· 
riyetinde kaldı. Şevket Bey, 
bunlara aldırış etmiyerek idare 
heyetinin yaptığı işleri sayıp dök
miye başladı. Nihayet mesele 
biiyUmek istidadını gösterdiği bir 
11rada, diğer azalarm ve orada 
hazır bulunan polislerin müdaba
lesile Şevket Bey salondan dışa
nya çıkarıldı, kongreye tekrar 
devam edildi. 

Bu arada bir kısım aza söz 
alarak bazı temennilerde bulun
dular. Gayrimübadillerden bir zat, 
Cemiyet idare heyeti azasından 
bulunan Celal Nuri Beyin içti
ma!ara. . iştirak edemediğini ve 
netice ıtıbarile kendisinden bak-
kile istifade alunamadığını <>ne 
ılirdü. 

Celil Nuri Bey: 
« - Şahsıma ait bir mesele 

hakkınde tavzihe mecbur kalıyo-
rum. Beni ozaman meb'us bulun
duğum halde azalığa intihap 
etmiştiniz. Elimden geldiği ka· 
dar ' çalıştım. Ve zannederim 
ki biraz da yardımım oldu.,. 

Dedikten sonra, kendisini 
muaheze eden zata dönerek ilive 

etti: " Söyl yeceğiniz sözleri biraz 
dahn tartarak söylemeniz icap 
ettiğini size de ihtar ederim.,, 

Neticede idare heyeti raporu 
" '- • • • • • • • • • • 11 • 1 1 • • • • .... 1 1 .. 

,. 
"' 

aResim Tahlili Kuponu 
~• usc••• u uvwVw-%...-U • •• Jtıfll 

Tabiatini2i öğrenmek istiyorQanıı 
resminııi bu lıupondan tO adet 
ile birlikte gonderioiı. Re~nıioiz 
11raya tiibidn ve iade edilruf!z. 

l..im, mealelc 1 

veya an•at 
,_ 

bulunduğu 
memleket 

Resim int~ar 
e4ecek aııY 

Şeuket h•g dııorı çıkarıldıktan sonra 

kabul edildi. Geri kalan bono 
tevziatına eylülde başlanması için 
ve gayrimlibadillerin tapu harcın
dan muaf tutulması hususunda 
teşebbilsata geçilmesi kararlaşh
rıldı ve kongre dağıldı. 

Bonolar 
Ankradan şehrimize taşınan 

Gayrimübadiller takdiri kıymet 
komisyonu faaliyete geçmiş ve 
dlin sabahtan itibaren tevziata 
başlamıştır. Şimdiki halde yalnız 
bono tevziatı yapılmaktadır. 
Gayrimübadillerin istihkaklarına 
mukabil verilen bonoların nisbeti 
yüzde yirmi beştir. Dün akşama 
kadar ellerindeki makbuz ııuma
ralarına göre, (1) den (104) de 
kadar tevziat yapılmıştır. 
====-==-========::::.:==~===--~---

Gazetecileri Davet 
l tanhul ~luthuat cemiyeıınd~·ıı: 
İshınbul Matbuat cemiyeti 

umumi heyeti 14 Mayıs 1934 Pa
zartesi giinü saat 13 te cemiyet 
merkezinde fevkalade olarak top
lanacakbr. Muhterem azanın teş-
rifleri rica olunur. 

Ruı.name: 

1 - Bina meselesi, 
2 - 'l't kaüt sandıgı mesele i. 

-:-===--=========---- -
lstanbul 1 inci iflas memur· 

lu§undan: Mııflı Evliya znd. ( 1 •• 

mıl 'e 1 uz uf h·r Bes lcre ait ifl'L~ do 
yası ycuılt'11Pct•gınden alacaklılıuın rrııı· 
~ısın 21 iııcı I' znrtC' i gu ıu Bnut l ri te 
dnır mıt.de toplaıımoları ve keııdilt>rrn
de buhırınn evr kı da bt>rahl'r ~PIİrme· 
1 ri ve nıurti"l"rin tle meırııırı~· ·timize 
mdrncantl rı ılan olunur. (1 ı; -fij) 

Gün 
31 
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10 MAYIS 934 -Arabi Rumi 
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I" Reanio klişni 30 kWÜohık 
pul mukabilinde ıoııderilebait. 
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DABCOVICH ve Şürekası 
Tel: 44708 • 7 - 41220 

Avrupa ve Şark limaulan ara ında 
muntazam posta. 

Anvera, Rotterdam. Hamburg ve 
lekandinavya liaıanlan için yakında 
hareket edecek vapurları \'O dUnyanın 
baelıca limrı.nlarmdn transbor domena 

Fazla tafsilat için Galntn, I•'rengyan 
hrı.n umumi acentcliğino miirn<'ııat 
Tel. 44707/8 - 41220 ............ 

TBEO BEPPEN 
vapur acentafı§ı 

Polish Palesline I..ine of tlıe poli h 
Transatlantio Sihpping Co. Ltd. 

Gdynia - America Line. 
15.000 tonluk 

"POLONIA,, 
TranaaUantlk vapuru ile 

Kôstenco İstanbul- llııyfa - Ynfa
Piro arasında muntazam ve liiks 
azimet ve avdet seferleri l, 2 ve 
ıı~\ncil 81oıf kamaralan vardır. 
Hayfa ·Yafa- ve Pire için seferler: 

17 .Mayıı eant 15 te 
81 May11 saat 15 te 
14 Haziran saat 15 te 
28 Haziran saat 15 te 

DoGru Köstence için seferlen 
13 Mayıs saat 19 da 
27 Mayıs saat 19 da 
10 Haziran saat 19 da 
24 Haziran saat 19 da 
8 Haziran saat 19 da 

Seyahat mUddetl ı 
İstanbul - Köstenco lö eııat 
İstanbul - Yafa 61 ,, 
İ!tllnbııl - Hayfa 71 11 

Fazla tafsilat için Galat.ada Freag
yan hanında umumi ncentalıklrım 
müracaat. Tel. 4-4707/8-41220-Yolcu 
için atlantik vapuru acentasına. 
Galata rıhtım caddesi Tel. 40019 ve 
V egonli • Kok ve Natta aoyahat 
acentalıkl8flna müracaat. '8------· (16203) --

Terki Ticaret Sebebile 

Müzayede lıe Satış 
Cumn günii snbah saat 10 da Mo

bilyacı !llüteveffa Elefteraki Yatru efen· 
diye ait gayet mükemmel modern kap
lama yatak oda takımlan, hirçok asri 
kaplama yemek oda takımlnn, büfeler, 
masalar, yazıhaneler, enlonlar, aynalı 
dolaplar, portmnntolar, sandalyeler, yal
dızlı aynalar, para kasası, muhtelif bib· 
lolar ve sair hayli lüzumlu eşyalar. Be
yoğlunda Tepebnşında Bacopulo pasajı 
yanında 61 numaralı mahnlde mü zaye-
de suretile aatılacab"l ilan olunur. (1G5 O) 

Sandıkh asllye hukuk mah
kemesinden: Sandıklının Çakır 
mahallesinde numaralı hanede ika
met etmekte iken vefat eden kiitip 
zade Ahmet efendinin mirasını reddet
mek hakkmı haiz olan mirascılan 
defter tutma talebinde bu\unnıalarile 
defter tutma muamelesine başlandı~'1D• 
dan kefaletten dolayı alacakh olanlar 
da dahil olduğu Jıalde bütiin alacaklı
larile borçlulannın bu ililndan itibaren 
en geç bir ay zarfında alacak ve borç
larını ve varsa vesikalarile birlikte 
kaydettirmeleri ve vııktilc nlacnklnnnı 
kaydcttirmeyeo dııyiıılerin mirıuıçılara 
ue flahsen ve ne terekeye iznfcten ta· 
kipte bulunamayacaklnn ve tevdi ede
cekleri cvrnk ve vesaika mukabil mak
buz isteyebilecekleri alıikadarana ma-
10.m olmak üzere illin oluııur. 

DUzce iflas memurluğundan: 
Düzce çarşısında müflis kavaf ve kö· 
eeleci Ahmet Hilmi efendinin dükkii
nıuda defteri yapılan muhtelifiiloins 
mamul kundura ve kunduracılara ya
rar eşyn saireyi tüccariye 16-S.!l34 
cumartesi giinü eaat 10 dan 17 ye ka
dar Dtizce çarşı ınıia kain ve mezkur 
mallann bulunduğu müflis mumailey
lıin dükkanında açık arttırma eurctile 
satıhıl'eğ111dnD talip olanların yevm ve 
eıinti mezkıirde hazır bulunmıılan ilim 
olunur. 

Zayi: Selimiye kışlasıudau almış 
olduınıw askerlik vesikamı kaybettim. 
Y ouiı;ini nlrnıtk icin şubeme müracaat 
ettıkımden hukınii yoktur. Çatalcanın 
Kulıak l,' ı ko) tinden 325 do!!unılu Mus-
t ıfu urı 

Dil "iDEAL,, 
Yerli 
Tıraş 
Bıçaijı 

lJerkeern kemali iftiharla Jmllandıgı 
yegioe tıraş bıçağı. 

Adalar Nasıl Güzelleşecek ? __ ,..,,... 
Güzelleştirme Cemiyeti 
Re· si Fikirlerini Anlabyor ----( Baıtaraf ı 1 inci sayfada , 
ralardan 1stanbula hUcum etmişti. 

Emin Ati Bey sözünü bitirince 
sordum: 

- Adalarda kimler oturur 
Beyefendi?. Sınıf farkları var mı
dır?. 

- Ötedenberi Adalara, Ru
hunda olmıyan bir aristokratlık 
atfederler. Filhakika Adalar, is· 
tibdat devrinde bir hayli ecnebi 
ve gayri Türkfin, birkaç Türk 
paşasının sefahat, eğlence ve is
tirahat yeri olmuştu.. Fakat bu 
inhisarcı vaıiyet şimdi tamamile 
kalkmıştır. Benim bildiğim, Ada
lar son zamanlarda her halka 
ağuşunu açmış, tamamile demok
ratlaşmışbr. Adalarda zengin 
ve kibarlann yanında birçok ta 
i§Çi vardır. Yerli halk zaten ufak 
esnafhk, balıkçılık ve kayıkçılıkla 
uğraşır. Esasen adaların hemen 
hepsi, birer balıkçı köyleri olarak 
kurulmamış mıdır?. Şimdi adalar• 
da pahalılık ta ortadan kalkmııtar. 
Biraz daha sıkı bir tekayyüt yapı
lacak olursa adaların maişet şe• 
killeri lstanbuldan farksız olur .. 

- En kalabalık ada hangi
sidir?. 

- Bittabi Bilyükada.. bütün 
adalardaki nüfusun yandan fazlası 
buradadır. Mevsim zamanlarında 
Bfiyükada nüfusunun (15) bine 
kadar yaklaştığı vakidir. 

- Ada sakinlerinin en çoğunu 
hangi cemaat teşkil eder? 

- Rumlar., Eıkidenberi ada
ları Rumlar işgal etmişti. Fakat 
son zamanlarda, bilhassa Heybe
lide ekseriyet Türklere geçmiş, 
Büyük&da da Türk nüfusunun mik· 
tan mubaliğasız diyebilirim ki, 
(15) misline çıkmıştır. 

Yazları Musevi vatandaıla
rımızın da mahsus bir kesa
feti görülnr. Fakat diğer mev• 
simlerde Musevisi az olan yeder• 
den biri de Adadır. 

- Hatırlıyabiliyor musunuz, 
hangi senelerde adalar daha çok 
kalabalık olmuştu?. 

- Evet, 15 senelik bir ada 
sakini olmak sıfatile diyebilirim 
ki, en fazla kalabalık mütareke 
zamanının fevkalade tecellileri 
hariç, bundan ( 6· 7 ) sene evvel 
olmuştur. O zamanlar Ada nüfu· 
su (20) bine çıkmıştı. En az ka
labalık ta son iki sene içinde 
oldu. Fakat bu sene daha şim· 
diden adalara işikir bir rağbet 
vardır. 

Bu sene Büyükadada başladı
ğımız göze çarpan tertibat gele
cek seneler diğer. adalara teımil 
edilecek.. Meseli bu mevsimde 
Büyükadada dört büyfik bayram 
yapacağız, Ada bayramı.. Bu 

bayramları basit bir kır eğlen
cesi halinden çıkarmak ve zevkU 
temsillerle tenlendinnek iıtiyonız. 
Meseli temmuz sonJannda yapa
Jacak bir bayramda Şehir Tiyat
rosu artist ve baletlerinin iftira· 
kile bir .. Adalar rev&s6 .. temail 
ettirilecek .. Kokteyl " isimli bir 
operet oynanacaktır. Artistler bu 
iki temsil için §İmdiden hazırlan
maktadırlar. Son bayramda, 80-
yl\kada önllnde bir deniz ıenliği 
ve kayık mllsabakaları yapılacak, 
Adanın sevimli sakinleri olan Ada 
eşekleri arUJnda yantJar tertip 
edilecektir. Blltün bunlar adalara 
güzelleştirmez mi ? .. 

- Ya, Adalan kalababldat
tırmak için ne yapıyorsunuz ? 

- Hel'feyden evvel iki m6-
him derdi halletmeliyiz : Sa ve 
seyrüsefer sDr'ati .. Son iki senedir 
Adalar elektriğe kavuıtu. Yakın 
zamanda suya kaVUflll•• .- de 
kuvvetH .-ti a dık. 

Sonra antrparantez bir dert 
daha vardır ki, adalarda tahsil 
sıkmbsa vardır. Adalann kalaba· 
lıklaştmlmaıı için eneli, adalar
da orta tahlil mll~aelelerlnl 
temin etmek ll~mdar. Geçen 
sene Maarif Vekaletinin hlmme
tile Heybelide bir ortamektep 
açıldı ve Ada çocuklarının (200)11 
lstanbuldan çekilip buraya nak· 
lettiler .. 

Akayın adaların kalabahklq
tmlmaaında bOytık bir yardımı 
dokunabilir.. Aka1 tarifelerini 
zenginleştirir, filosunu kuneden
dirirse, bu gaye olmq l&Jl
labilir. - lf. 

Adalet Yerini 
Buldu 

( 8-ttarah 1 inci nyfada ) 
çıkarmışlar ve .. eeleyin bir or-
mana götürüp (26) lira ,.ra11111 
aldıktan, kendl.w ele kimleYe 
bir şey a8ylememesi için · telMlit 
ettikten ıonra bırakmıtlardır. 

Halit kurtulunca Adapazarma 
gitmiş, vak'ayı allkaclarlara ha
ber vermİf, bunu 11 fizerine koNCu 
Muratla jandarma Mubanem hak· 
kında takibata baılaalDlfbr. Ya· 
pılan muhakeme aeticeaiacle .... 
radm ve Mubanemin mçlan ldlt 
görlllmlllıf, laaibat ..-rlan ot. 
maları da esbabımOteddic:leclea 

addedilerek yedifer Hne hapM 
konulmalarma karar ftrilmlttlr. 
Her ikimi ele hlkml temyk et
mişlerdir. Halidin 26 lirUI kea-
d• . • d d'l ·...:.. ısıne ıa e e • mı..-. 

Halit, bu h&kmll alır almas : 
- Y qasın cOmhuriyet, adalet. 

diye bağırmııtır. - * 

Müdürlüğünden: 
Sandığımıza vadeli olarak tevdi edilecek paralar için 10/51934 

tarihinden itibaren aşağıda yazılı niabetler dahilinde fais 
verilecektir. 

10000 il raya kadar: 
İki sene vadeli taksitsiz. tevdiata 
,, ,, " taksitli tevdiata 

Bir ,, ,, taksitsiz ,, 
Altı ay vadeli ,, ,, 

% 6 
,,o 6,5 
% s,s 
1o 4,5 

10000 liradan 50000 liraya kadarı 
iki sene vadeli taksitsh: tevdiata "9 S,3 
.. ,, ,, taksitli ,. % S 

Bir ,, ,, taksitsiz ,. % 5 
Alb ay vadeli taksitsiz " % 4 

50000 liradan fazla tevdiata faiz verlltnez. 
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Kamyonların Lô.stik Masrafının 
Çokluğundan Şikô.yet Etmeyiniz. 

Bunu Tenzil Sizin Elinizdedir. 

OROOVEO ı\.W T 
HIOH PRJ!SSURi 

PATHFINDER 
oıu.ı.oo~ 

• PATHFINOBR 
HIGH PRBSSURB 

Memleketimizde Şoför
lerin ekseriyeti kamyon las
tiklerinin az kilometre yap
tiğından müştekidir. Arizalı 
yollarda, haddinden çok 
fazla yük ile sefer yapan 
kamyonlarda kilometre ba
şına olan lastik m~sraf1 
çok ağırdır. Bu masrafı 
azaltmak için en ucuz las

tik kuUanmak en büyük hatadır. Mesele az para sarfetmekte 
değil, sarf edil en para ile azami servis görmektedir. Elli lira ile 
alınan bir lastik ile 2 - 3 bin kilometre yapacak yerde yüz 
lira verip On • On beş bin kilo metre yapmak elbette 
daha ucuzdur. 

Lastikleriniz çabık aşınıyor mu? Yaptığınız 

beher sefer, yahut günlük veya ayhk lastik 
masrafınız çok ağır mıdır ? 

Lastikleriniz yollarda çok arııa gösteriyor mu? Tamir 
edemediğiniz lastikler için yollarda perişan kalıyor mısınız? 

Bu suallere verilecek cevap dayanıkh lastik 
kullanmanızı tavsiyedir. 

Hesabını bilen şoförlerin daima GUDYiR lastiklerini 
tercih ettiklerine dikkat ediniz. Yalnız GUDYiR lastiğini 
takmak bu müşkülatı halletmez. 

Hanki eh' atta ve hangi cins GUDYiR takmak lazımdır? 

Bir buçuk tonluk kamyoounuz için size atideki lastikler 
tavsiye olunabilir: 

32 X 8 ağır mal Patfaynder - 32 X 8 ağır mal dUz - 32 X 8 
•Aır mal Groovd - 32 X 6 afjır mal maden llstlğl 7 ,50 - 20 
Patfaynder - 7 ,50 Balon - 8,25 - 20 Balon - 8,25 - 18 Balon -
32 X 7 •Aır mal Groovd - 230 - 18 az havah - 230 - 20 az 
havah - 900 - 18 Balon - 900 - 20 Balon. 

Bu on üç lastikten her biri ayni neticeyi vermez, bu 
lastiklerden bazılarını takmak için tekerleklerinizi tebdil 
lazımdır. GUDYiR'in memleketimizin her bir tarafında bulunan 
acentaları ve İstanbul merkezi kamyonunuzda en iyi vazife 
görecek lasfıği tercih için size izahat vermeğe amadedirJer, 

Merkez Acentası: 

Beyoğlu'nda Taksim 
Kemal Halil, Mehmet 

Bahç~sl karşısında 
Rıfat ve Şürekası 

Mayıs 10 

Sevilmek için l 
Hoşa gitmeli ve 

GUzel bir ten olmah 

En kuvvetlisi 

En faydalısı 

En tatlısı 

-1 
J> 
-t 
r -
~ 
c: 
(/) 

J: -· Bir çok kadınlar, eski uıuller daire-
ıinde yapılmış olan idi güzellik krem- r-

En mOesslrl 

En alımı 
kolay olaıu 

En ucuz11; 

leri kullanmakla ıukutu hayale uğrar-
lar. En iyiıi fennin en son terakkıya- B E Ş İ R K E M A L 
tını takip ederek asrileşmelidirler. 
Pariıli meşhur güzellik mütebaasısı Mahmut Cevat 
Jean de Parys, iddia ediyor kl timdi, Eczanesi 
bütün kadınlar, en son keşfi olan Kutusu: 15 Kr•. 
GÜNDÜZ SİAMOJSE KREMİ kullana- Y 

rak nermin, yumuıak ve- bir çocuk 
cildi gibi açık bir cilde malik olabi- Asırlarla yaşayan 
lirler. Bu krem havada teffaftır ve M O 
cildin mesamabnı kapamadan pudra- ERSIYELER, M NACATLAR 
yı bütün gün ıabit tutar. Cildi, tozlar- ILAHiLER 

dan temizlemek için GECE SIAM OISE "MEZMURLAR,, 
KREMi ( cold Cream ) kullanınız. Be-
ferenizi bütün gayri saf maddelerden 
kurtaracakbr. Muvaffakıyet garantidir. kitabı 
Memnun kalmadığınız takdirde para- YENİ TERCÜME 
nız iade edilir. 

CRE .. ME s·ıAMo·ısE Fi. ciltli, 30, ciltıiz ıs Kr. 
Satıf yeri : lstanbuJ, M AA R 1 F 

Her yerde sablır. KÜTÜPHANESi, Beyoğlu HAŞET 
--------.(16226)~ KiTAP EVi, Ankara AKBA 

"--~KİTAP EVi • (15971) --

ÇAPA MA 

SAHLEP 
T8 

BAHARATI 
Yeni 

amballJlar 
dahlllnde 

her yerde 

5. 

iBEQ 
A. F AiK LiMiTET ŞiRKETi 

İstanbul, Sirkeci, Liman Han, Telefon 22354 
Telgraf adreıl: KAPSOL 

Az para ile mUkemmel bir geçinme 1 .. 
Taşra için hususi ucuz tenzlllt. 

Her nevi asri gazöz makinaları, Gazöz şişeleri, esanı 
gazoz köpüğll, hamızı karbon, Kapsol ve asri 
gazozculuğa ait ve lazım bilumum malzemenin en bllyük deposu. 
Yalnız ciddi alakadarlara kataloğumuz derhal takdim olunur. (16468) 

HiLALiAHMER 
fJlerkezi Umumisinden : 

Her tarafı dövme yeni bakardnn 120 kalınlığında 0,85 ~~trunda v~ 
0,20 derinliğinde 30 adet ve yine aynı kalınlıkta her tarafı dov~e r~nı 
bakardan Ot80 kutrunda ve 0,20 derinliğinde 27 adet çamaıır lığenı ıle 
100 kilo su istiap edebilecek hacimde 2 milim kalınlığında üstüvani 
şekilde 0,50 kutrunda ve 0,60 derinliğinde 20 adet ye~ek kan?ı v~ 
yine 2 milim kahnlığında dövme yeni bakırdan ve t~kr.ıb.en 75 kılo su 
istiap edebilecek hacimde 0,45 kutrunda ve 0,50 derınlı~~de 20 adet 
yemek kazanı 30 Mayıı 1934 tarihine müsadif Çarşamba gunil saat lSte 
münakasaya konacaktır. 
Şartnameyi görmek istiyenler hergfin eski _ Znp.tiye. caddesinde 

Aksaraylılar hanında Hililiahmer Sabf deposu mudürıyetıne milracaat 
edebilirler. 


