
c 

Sene: 4 - No: 1375 Yan lıled telefo•m 20203 - PERŞEMBE - 24 MAYIS lsl34 idare itleri telefollllı 20203 Fiab 5 kuruı 

12 Ada Vak'alarının lçyüzü 
Halepte Bir Otele Karşı 

Bomba Atıldı 
~~~~--~-~~~~ 

Bu Otelde, Surye Nazırları Toplan-
mışlardı, Fakat Kimse Ölmedi 

Suriyeclea yaahyor: Birkaç 1 
-KÜD evvel Halepte çok pyanı-
dikkat bir hldiae olmuftur. Hal

..kın bir nlimayişi esnasında Baron 
oteline bir bomba atılmış, zabıta 

irçok kimseleri tevkif etmiştir. 
Alınan malumata göre hadise 

.. tudur: 

Şimali Suriyede bir tetkik 
1,eYalıatine çıkan Nazırlar Heyeti, 

0~ında Şeyh Tacettin efendi 
H ~lf: halde birkaç gUn evvel 
. a ~ e ~ellllif ve Baron oteline 
mmışlerdır. Nazırlann b h 
ti . 1 u ıeya a• 
nı - an aşala111ıyan b. b 

d ı ır ae epten 
h ol~yı b-. protesto ebnek isteyen 

a ' ır araya gelerek b· . ır nU. 
~~~ış yapmışlar ve Baron oteli 
onunde toplanmışlardır. Bu ııra
da kalabalık arasında meçhul bir 
şahıs Baron oteline bir el bom
bası atmışbr. Bombanın husule 
getirdiği müthiş gürültüden sonra 
~~epte. bUyük bir heyecan bat
gosterınış, hükümet derhal sıkı 

b' 

Halepte Kasriilhamra oe haılıca cadde 

tedbirler almışbr. Birçok kimseler 
tevkif edilmiş, bazı yerlerde araş• 
brmalar yapılmıfiır. Yaralanan 
bir kimse yoktur. Tahkikata de
vam edilmektedir. 

On iki Adada ... 
Son Vak'alar, Sun'i Surette 

Olunan Vaziyetten 
ihdas 

Doğmuı 

- ,; 

K . (H Mel• Ada•uıa umurnr 61r- ; ,_ 
aş usu •) aateıı 

Rados ta d ~-~ -;- Son ~amanda ~eis adasında Vaıilikl namında 
iki ad d h 

8 ı 0 nıak uzere on bar Rum Radostan gönderilen 
• 

8 
a alk ile idare maka- husua1 bir vapura bindirilerek 

~~zması arasında hasıl olan zıd- uzaklq~ırd?l~ştır. 
yet, ltalyanın d 1 d b Vasılikının nakli esnamnda 
k • a a ar a azı . d 1 1 as erı tedbir . 1an arma ar a halk arasında kav-

vermiş oldugu . d:!masına vesıle ga çıkmış, jandarmalar ateı aç.-
çıkarmıştır. e·ı~ ıası:ı mey~ana mışlar ve birkaç kişi yaralanmıştır. 
rin rnüb. ı assa u tedbırle· Adalardaki vaziyetin, bazı 
ıuretile Lın c~ asker cemetmek tedbirler almak için sun't surette 
iı 8 .. 1 .ercıyos adasında alındı· ihdas edildiğini iddia edenler 

--.., oy enıyor. Bunun haricinde de az değildir. - lf 

• 
lzmirde _ B_ir Ci.;;yet 

Bir Adam Metresini Oidürdü 
lzmir, (Hususi) - Evvelki ün -ıı ~ d . -

Doko Mustafa isminde b" . g şe rı.?1ız e yıne bir cinayet olmuştur. 
hayatı yaşıyan Fahri e ~rı,. udzunb_mudkdettenberi kendisile metres 
b kla y ısoıın e ır adını sol . U • d ıça yaralayarak öldür Ü t•• c· memesı zerın en 
yliz vermemesidir K f ~ mb ~ ur. ;;ayete aebep, kadının Muıtafaya 
elaauttur • a ı ızzat Oddeiumumiliğe ıelenlc tealim 

Son Posta 
Bugün 

Sayfadır 

Kuraklığın 
Tesirleri 

Buğday Ve Un Piyasaları 
Biraz Düştü 

Son onbeş gün içerisinde buğ
day piyasasında ehemmiyetli deği· 
~iklikler olmuştur.Üç haftı:. evveline 
kadar kilosu (3) kuruş beş para· 
dan muamele gören buğdaylar, 
yağmurların yağmasından sonra 
(5) kuruşa kadar fırlamışbr. Fa· 
kat umumi yağış vaziyetinin ye
niden durgun bir bil alması, fi· 
atlerin (4) kuruşa dUtmeıine se
bebiyet vermiştir. 

Y ağmurauzluk encliteal zail 
olmadıği için hennz piyasa hara• 
retlenmiş değildir. Diğer taraftan 
bu vaziyet un piyasa11nda da te
sirini göstermiş, bir hafta evveline 
kadar müsait ıekilde giden satır 
lar sekteye uğramışbr. 

Maamatlh Narh YUkaelecek 
Ônnmnzdeki aydan itibaren 

un çuvallarından muayyen bir 
miktar vergi alınacağı için ekmek 
fiatlan bugUnkll narhtan biraz 
yükselecektir. 

Verilen malumata göre; ek· 
mek baıına kaydedilecek fiyat 
farkı (60) para kadar olacaktır. 
Ancak buğday fiyatlarının düş
kllnlllğtl dolayısile, Ekmek fiatla
nnda kendiliğinden bir ucuzla• 
ma olacağa söylenmektedir. 

Bu vaziyete göre; mlldafaa ve 
Buğdayı koruma vergilerinin bu
günkU narha fazla bir tesir yap
mayacağı tahmin ediliyor. 

Kalpazanlar 
Trabzonda Halkı Aidatı· 

yorlardı, Tutuldular 
Trabzon, 23 (A. A.) - Sah

te alhn para sürllcülilğti ile maz
nun üç kalpazan, aletleriyle be
raber yakalanmışlar ve sllrUlen 
altınlar da elde edilmiıtir. Zabı· 
tanın verdiği malumata göre, 
eyi bir kuyumcu olan Murat 
ismindeki kalpazan gümüşten 
eski altınlar kıtasında para dar
betmekte ve sonra bunlan altın 
suyuna batırarak kahvelerde, 
köylerde sürmekte idi. Kalpazan
lar cilrmümeşhut halinde yaka· 
lanmışlardır. ----

lzmlrde Bir Fabrika 
Kısmen Yandı 

lzmir, (Hususi) - Evvlkl gün 
tehrimizin kestane pazarında Ali 
Ulvi Beyin kutu fabrikasında bir 
yanp çıkm11 ve fabrikanın mG
W. bir lolmı tamaw r••llfır. 

··ı.el n •11 
. - en gu 

M,evsı~ 1. eı•rlı 
\Ç ı 

rouıaıudır: 
euuıarteeı 
caktıt ,.. 

G 
• 

OL G_i~h~ 
.. Çöl GJbl •• 
eserini bebeme· 
hal okuyunuz. 
Orada Acı, eleJ:!l 
duyacak ve ~-. 
bayet eınelinızı 

ç -~ün "'~"' .. tııce biı ka~di~o \•tık\&\ eıııcle 
b" ifadeıı t. . d bU ,.. ır ka devitlerı e 

ön "e ar . e"it yaııaca\ttU· 
resaııg v 

1 ' 

bulacaksınız. 
Mutlaka okuyun. 
cumartesi 



( Ha·lkın Sesi] 

Mektep Kapatıl
mıgacağı Müjdesi 
Ve Halk 

Bazı Liıe ve Ortamckteplerin 
bpab.lacağı hakkında çıkan şa
yialara, dün Maarif Vekaleti 
Jellllem tebip eUi. Bu Hvinçli 
Jıaberfn halk aruıoda husule 
getirdiği intibaı dün ıö,Ie tespit 
ettik: 

Dyu Bey (Divanyolu Akın berberi 
122) - Geçenlerde ban taJlalar çıkb. 
A...doludaki bazı ortamektepleria 
bpablacatı MJylendL S-an lçio de 
Ankuaya bam heyetler pttifi yazıldı. 
CGmburiyet idaresini .tlter mltanlar 
ldaredndea aJUt eden &millerin ba
flDda Maarif •ellr. l•tibdat ldare8İ 
laallu UJ11tUk buluadunnak için yara
Alu aibi irfan •IJDdaa mahrum 
yqatmak .. terdi. ~t Warem 
kunetli olmak " kanetll , ...... 
lçia de Tlrldy•• • len yaleriaM 
•il• bdp lflfl yakm.. W.r. o. ... 
için mektepleria kapaaauyacall haberi 
imi çok MriAdirdL 

Jf 

Şefik Bey (Sirkeci Me1erret oteli)
Bea .. çen .ene Ma11ra slttlm. Mı•r 
prlaa ea medeni bir klteal 1aJl}dıfl 
halde itile Mil mecburi talı.o yok· 
tur. Diter Jalaa prk ••-1ebtlerl 
bü•bGtGa mekteplıla" ........._ 
bk tahıilW •fflMlrl ,.,.. , ..... 
Türkiyedir. Bir tanftaa pmk ... 
tepleri bir tanftaa da ıeee ......... 
leri Türklere okuyup 1,..- ltretl
Jor. Ba p:lifle bet 1ene •ara ,.._ 
ki,ede ... ,., 7azma bUmiyea b&
•Jacakbr. &... ClmhuriyetJ ba 
.. .ı.ı.tt. klldettlrecek te ilimdir. 
Bayle 1ba ap1-. .. kteW kapatmak 
Wç dotn ............. Claaha
rlJet WarW .. ktep kapatmaz, ••"
tep epr. - ltlyle WWiti• lele 
pylalara .._........._ llaarlf Ve-
WU.qm .._.. llepa•tlan u .. 
..... tlmbıl "' .... -.....dlrcll. 

Jf 

Oamaıı Bey (Çakmakçılar Büyük 
Yeni han) - Cl.laariyet Ume daya
aan bir reJl•.tlr. DUa n..etll b• 
lunmak içla fertlerle Uha fazla 
bllaiç olm .. uu ı.ter. 8a rejim mek
tep detiJ, baplıhe• bpabr. l.Ubdat 
deninde •ekteMa .. mhai lfitmlyea, 
mualllm ylıdla8 s&miyen köyerlmlı 
cletil, aalalJelerimlı kaıaJarmız bile 
wardl. eatçemilia lllnnbb olmaıma 
watme• 'llıer HU aektep adedini 
arttanyoraa. 

Saltanlu deYJiıaba bir Maarif Na
mrı ah IU mektepler olmua bGtçe
mla çok iyi aetice Yerecek demitti. 
Bislm Maarif Vekilimiz ah fada para
mız ol,. da daha çok mektep apak 
eliyor. itte Clmbariyet ld...U. 
iatipdach~ farla buradadır. .. 

Y ıhha B. (Binltirdirek 26) - Maa• 
rlf Vekili Hikmet BeJia elin fırka 
pap••• •_.il ...._t beni çok 
MYbullrdL U.• ".tamekteplerden 
Wt blrUlala kapabhm7aea1tm 84y
lemiftlw. Zaten hb ele el...._.,.t 
llaulf Veldllad• b6Jle Wr ...._ 
beklerdik. 

SON POTAS 

.-----------------------------------~,, • 1 
Un 
Damgaları 

Buğdayı koruma verpinin 1 Hazirandan itiba· 
ren tatbik edileceği anlaşılmaktadır. Verıi tahlil 
edilirken kullanılacak olan pulların •e lmrşua 
damgalann derhal bazırlanmaaı için Maliye VekA
leti Darphane ve Damp matbaası Müdüril Fuat 
Beyi. pazarteai gthıl Ankaraya çağırmıştı. Fuat Bey 
bugOn dönmektedir. Haber aldığımıza göre vergi 
değirmenlerde undan almacak ve çuvallal'a da bir 
numaradan beşytlz numaraya kaclar kurşun damga11 
1apalacakbr.Kanunun tatbikı tarihinde değirmenlerden 
çılamt olan perakende unlara ve undan 7apal•n 

diğer oeylere yaplflırılmak here de 1, ı.s ye 2 
kwufluk pullar 'basrJacaktır. Darphane MOdilrlnğfl 
aldığı emir Ozenne dünden itibaren bu pullarm 
kalıplarını yapbrmaya bqla•ıfhr. Aynca da kurtunlan 
damgalamak için beşyii% adet damga makinesi 
yapdacakbr. 

Pullann üzerinde bir başak relllli Ye kenar-
lannda da ( Buidayı koruma vergisi ) yazısı vardır. 
KurfUn damgalannın bir tarafında da yine ayni 
marka ve diğer tarafında da 1 den beulze kadar 
rakamlar vardır. Bunlar Hazirana kadar yapılarak 
hazırlanmış olacaktır. 

Bir Suçlu \ 
Ağn Şaki!erine Yardım 
İddiasile Tevkif Edildi 

Seyhan m&ddeimnamlliği Ağn 
iayamnda pkilere para yardımı 
Japm~ onlan eYlerinde aakla· 
mak Ye kaçırmakta mclu lbrabim 
oğlu Abdürrezzak ilminde birisi 
hakkında tevkif müzekkeresi 
keamif Ye ba adamın 1enelerden 
heri latubulda uldandıjmı haber 
alclap için l.tanbal m8ddeiumum1· 
Jiiiae sladenniftlr. Abdnrrezzak 
enelili sin Fatihte Eaki Ali 
P•cla 1akalanllllfbr. Dnn Sul· 
taa+.et ikinci ...ılı mahkemesi 
lamanaa çıbnldL Hakkında 
teftif bnn Yerildi. Bupn 
Seybaae pnderilecektir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Sabri efendi isminde bu 
t6t6nc6 uatuı, bir mOddetten-
beri beraber 7qamakta olduğu 
Fatma hanım iaminde bir kadının 
dnn iki yllz Hraam çalmak dlr
mile J&kalanm'f, tahkikata baş-

lanmıfbr. Aldığımız mal6mata 
g~re karakola 1Gtürllen Sabri 
efendinin lzerinde ba paralar 
tamamen balanmut ve Fatma 
ha•m• pri Yerilmiftir. 

>f Şofk Mehmedin idareain· 
deki otomabil Karaköyde tram• 
vaydan athyan Vitali iıminde 

hir çoevp çarpmamak için ma
newa ppmak isterken elektrik 
.................. lmmı 
buara atr-fbr. 

)#. Salamon, ishak Ye lbrahim 

iaminde iç kumarbaz Tophane
de Çubukçular caddelinde Meh
media kahvesinde kumar oynar
larkm ralra'-nm•ılardır. 

Bu Başı 
Ne Yapalım? 
Yazan: Saat Suzan 
"Sevwğım Kadın,, tefrikamız birkaç 
gtioe kadar nihayet bolaoaktar. 
Oaun yerini tutmak üzere Suat 
Suzan H., Son Posta okuyucuları 
için güzel bir uer yumıotır. İsmi 
"Bu Bati Ne Yapalam1,. dır. Suat 
Suı.an Banımm ''Dirilen Mumya,, 
ieimli tefrikasını okuyanlar, 1~ni 
eıerinin kuvvet ve cazibesini derhal 
ka'mUlllf olurlar. 

u Bafı Ne Yapalım 
Pek yakında bqlıyacaktır 

Meçhul Anne 
Ôlü Çocuğun Annesi 

Meydana Çıkb 
E...W ... N pteak haata

naine bir " r .....,... llll 
bir çocuk banla ....... ,,. 1* dalaa 
aranılmadaiam JUllllfbk. Po&. 
çocuğun aileainl tespit etmiftir. 
Valdeai Cibalide Oıkilplil mahal· 
lesinde (14) numarah eYde oturan 
Leman Hanımdır. Babau ela •u
du-. Fakirlik dola,..Ue çocuklan
mn teçlliz veteldinini yapamadak-
lan için ha.tahueye Lnktıldanm 
dylemiflerclir. Bmmnla beraber 
M&ddeiumumdik eeaedl morp 
glnd~rdiii ~ rapora beldea-

Hilaliahmer 
Haftası 

- mektecllr. Verilecek rapora Kire 
muamele yapalacakbr. 

Deodm itibarea HilAlialamer 
haftua baılalDlf bulunuyor. Bu 
ıefkat ve yardım mileuesemize 
aza kaydini temin için girifi:eıı 
propaganda faaliyeti bir hafta 
devam edecek, her semtte mD-
Alilerele, konferamlar, toplanb
lar tertip edilecektir. Bu arada 
HilAliahmer tqkillb tarafmdan 
bütiba halka hUIUI 8Ul'elte ha
&ırlam beya•nameı.. dajıbl
m11br. 

Herkesi HilAliahmere azalıp 
davet eden bu beyannamelere 
aynca teklif •arakalan da rapte· 
dilmiftir. 

Dtın haftanın ilk gOnO olma-
11na rapen, semtlerdeki HilAli
ahmer pbelerinde yeniden bir-
çok aza kaydedilmiftir. 

Beraat Ettiler 
Naim Tarauto firmam tara

fından b:rçok tacirler aleyhine 
açılan taklit marka damga11na dtiıı 
ikinci c«:za mahkemesinde devam 
edilmlf. neticede ortada bir taklit 
bidiaeai görilimediji için ıuçlu· 
lann beraetlerine karar verilmiıtir. 

Yeni 
Teşkilat 

~brimize srel• haberlere p 
re; İkbaat \7 ekAletinde yapıla
cak Jenİ teıkillt projem IOB tek
lini alm11 vÜiycttedir. Yalnız 
proje üzeriode ball cleilfildikler 
yapılmıştır. Soa Yaiyete kire, 
İktısat veklletiacle plas ld t.o 
ne ml\atePrhk bulunac:aldar. 

BuP'ardan biriai Deniz ve Ha-
ya mlisteşarlığı, diğeri de yeniden 
ihdas edileck olan lkbsat mn.te
şarlığı olacakbr. Bundan baıka 
şirketler, mürakabe. dahili ti
caret, tarifel•, Slaadarizaayon 
ye muamelat .. heleri ticaret 
umam mlld6rll~tedilecek
tir. Umam • yahm da
hili ticarete taall6k edea itlere 
bakmam tabrrtlr ebniftir. Harid 
ticaret ielerile 1'lrk ofW metıal 
olacakbr· 

Verilen maJ6mata g&re, Ar 
nca mllstqarbğa raptolmak tlze
re bir de tetkikat pbui ibclu 
edilmektedir. 

Yeni teekillt, bltçe mecliste 
kabul edildikten 10.ora faaliyete 
ıeçecektir. 

Ma,. 24 

Güniin Tarihi 

Yeni Meb'us 
Namzetleri 

Ankara, 23 - Münhal bulunaa 
Ankara Meb'ualutwıa Serattar zade 
Ruim, l.tanbul Meb'ualutun• Mat .. 
luüt Miralay Ali •• Aychn Meb'u,_ 
lutaaa Burıa valial Abidin Beyefe ... 
tliler C. H. Fırka11 amuml reı.llk 
diwamaca fırka namaetl olarak teıblt 
olunmUflarchr. 

Mull• Halkevlnde 
lhtla, 23 - Halke.i köycOleı 

ko..ıt..S da. pee Halke•iade top
laaank yeni çahfma tarzlanı11 tuMt 
etmittfr. 

HalkeYI idare heyeti de dGn ıece 
toplanank yeni aeae bGtçeıini ta
zim etti. lle.cut varidat komiteleriala 
U.tJyeç.lanaa •are takaim ed.ilmittir. 

Y ... BerAn 8eftrlmlz 
Beri., 23 - Türldyeain BerUa 

Sefiri Hamdi Bey, ba,a. iti• vakd 
RellicGmbur Maretal Hhadenburp 
ltbnataame.ml takdim edecektir. 

HAkltn Rlz• Berin ifadesi 
Laal Bankam tabldkatile meıpl ................ , ................ 

.... ., clla Bankaaıa em .... 

........... IWdm Rau Be1i ..... 
h 1 '9U • 

Muhterem MisafiriMl.ıırJ 
için Hazırlıklar 

Kar., 23 - lraa Şaha Ha. ahi 
laulnau memleketimin teırlflerl 
mlaa..a..tlle INrada i.tlkbal prop.
lauarlaalDlf ........... ltia •• IJI 
bia•lu t.laU eclllmiftir. 

Trabzoa, 23 - lran ş.ı. Ha. ala 
tetrlflerl mGna1ebetlle yapllmakta 
ola ....... ldar fullJetl• c1e ... 
etm*edlae. l.tiralaat1er1.. taw. ... 
.... ....... lluarhk w.am1aa ... 
....... ıt.hattaa itibar• •• ., ..... 
tallü eclilecek otomobiller laarel"ete 
laaaMdlr. lr. kouolatoeaada tla 
birik lauarhldar yapahaaktadu. 

Son Toplenb BugUn 
latulıal Umamt lleclla ba .... 

mkallde ~malanmn IODUDCU111D• 

,.pacakbr. Meelll hash daltleca ... 
br. Y..S lleelll umn .,tllde intihap 
oı...cakbr. 

lbnhl• Yak•landı 
Meb'ua Vefik Beyin Ye daha blr

tels k••eelwla evlerinden e11a çal
• .. ~ ' eeae 9 ay .. p .. mabldm 
...... WU&J• ~ bir hafta eyyel 
Adliye bina11ndald ........... ne ... 
ntlauuiııdea U"81fb. Dün MWdeil"' 
mumllil• plen bir Jijjfiiİi'lf-'~-. 
lbnlaim La.itte ,akala•mlfbr. 

Bir Kızcalez BOlaldu 
Glztepecle KaJlfdaia cadde

Dcle obna clİlci Salih Beyin 5 ,......iri otlu Nihat kuyuya dl-.- ........... 
Sovget Sefiri 
Değişiyor Mu? 

BerUa, D - Done Al•em•JM 
ÇaJbms so.,et RuJu• Beılla 
Hflriala a..,.u mllalm bir yuifeJe 
tayla olanacaflaı, yeriae de SoYJet-
1.na Ankara 1efi.ri M. Strlç'ia ıetl
rilecellai Jaaror.J 

.__S_o_n_R_o_s_ta_' n_ı_n_R_e_s_im_lı_· _H_ilc_a_A:g_es_i __ : __________ P_a_z_a_r_o_ı_a_H_•_ .. _n_ae_v_A_r_n_av_ua_u_kt_a_:_I 

- llorl TlnJatlyata Huaa Be1l 
.................... timlı• 

- Ela... H..i corecebla nelw 1• 
pac-tw ............. ,... 

Huan Ber - Puaa çok ıaliba 
do.tam? 

- F,.... ...._u •--c•k sok ........... 

. 
H..- BeJ - Senia .. l__.. 

.nawaamaaa M derler bilir milla ..... , 
- ................ bllWa HaJ • ., 
e..aa il.- El taca Ue .rl!a o._... 

.... ..... ., ...... Ata' 



SON POSTA , 
Hergün 

--,~------------------------~----·-----------------------
Re imli 

Cenevre Kon/ er ansı 
Kayseri 
Fabrikası 

Cenevrede bütün diinya dip-

Cen fJl'e lomatları tekrar 
ko ı toplandılar. Siliib-

nıeransı lnrı bırakma me-
selesini tekrar miizakereye ha7.ır
lnnı, orlar. 

k 
Cel n~vrede bu hazırlık yapılır-

en ngıltere H · · N A K arıcıye azırı 
knİ .~marasında kürsüye çıka

ka f ngı,terenin silahları bırakma 
.?~.~ransına itimadı kalmadığını 
ıoy uyor ve tayyare kuvvetlerini 
arttırmıya karar ve d" - . . b'ld' . 

Dokunnıa! 

D r ıgım ı ırı-
yor. aba şimdiden yeniden bir 
çod~I ~ntiY,Y re lkararg&hlaı"ı ihdas 

Bu resim biı.e yarınki harbin nerden d " 
teriyor. Japonya, ağzına kadar ısilahlnnmıı 0ğ~~~ğl~h gos
meydan okuyor. " Çine dokunacak ol 1 n h n1.yaya 

tamıyor. İlk hedefi Çindir. Orada Avrupa emperyalistler~lc 
karşılaşıyor. .A:merilrn, ingiltere, İtalya ve Frnnı?• . bıl• 
hassa Rusya onun bu hareketine knrşı lakayt değildırler. 
1914 harbi böyle başlamıfh, yeni harp te böyle başlaya• 
cağa benziyor. 

e ı mış r ve ·1· h 
l 

. . . ngı ız ava kuvvet-
crmın, dünyanın e b .. .. k 

kuvvetli t k'l n uyu ve en 
. . • eş 1 atı yapınıya karar 

vfrılfışti1 r·1 kBütçede bu sene hnsıl 

t
o ahn. azd'lı . ~ünhasıren bu işe 
a !>IS e ı mıştır. 

Yine Cenevrede hazırlık de
vanı ederken, Fransa (3000) tay· 
ya~efi ihtiva eden hava kuvvet
lerım artbrmak için (50) ·ı 
ln~iliz liralık yeni tahsisat k:bou~ 
dıyor. Bu para, son aylarda so· 

kakb' muharebelerini intaç eden 
ve ır dah 'li 'hfI A 1 

d. J 75 ·ı anın vay ıı ıne ıyor. aponya, mı yon nüfuısunu be 1 . So" 
enelerde büyük bir inkişafa mnı.hnr olanıs eyemı~~~· n 

ımnayıını yaşa-

9 • 
1 yo 

bozuk Fran ı büı a e. yol açan 
liyor A . sız tçesınden veri· 
Alru~nyıi1 zamanda isviçr ile 
lik i tibk:r~sı~daki hududun çe
laşıyor. V ru ar ak t~hkimi lmrar-
'ki e a erlık h" .. ı seneye ç k 1 ızmetinm 

eclis Ge 
za 

lüyor. Alma~ ~ ması dil ünll-
vnnnd yeraıJ a Aken ci· Ankara, 24 (Hu&u i)- Maliye 

riDeT 
i 3 

an 
ay ısta 

rak Bü çe 
s· ir ce 

zehirli gaz fab ~kazzam bir bütçe ve lktısat Encilmenlerinden 
diliyor. iki buçuk rı ·f11 

• keşfe- müte ekltil muhtelit encümen yeni 
cum kıt'alarmın drnı yonluk hü- . 1 'h l kik 
hazırlandıgı" gör'u'lfiyoar. asker gibi vergı ayı a arını tet • e başla

mıştır. Dün encümende Maliye 
d ~u 8!~eril'hazırlıklann yanın- Vekili Fuat Beyin de huzurile 

n sıynsı aa ıyetler de şiddetini buğdnyı koruma Ye istihlak ver· 
arttmy.or .• Fransa ile Rusya ara· gı'si ııı 'h l 
ıı d tt f k uyı 8 an müzakere edilmiştir. 

cUz'ı tadilat y pmış, un çuvalla· 
rının her yerde 72 kiloluk olması, 
birinci nevi undan çuval başına 
bir buçuk, ikinci nevi undan bir 
lira alınması kararlaştınlmıştır. 

Yeni vergi layihaları cumartesi 
glinU heyeti umumiyede görfişU· 
lecek, pazar gllnü bütçe müzake
resine başlanacnkbr. 1934 bütçesi 

yekununun 190 milyon lirayı ge• 
çeceği tahmin olunmaktadır. 

Bütçe mzakcrelerinin gelecek 
perşembe akşamına kadar ikmalJ 
ümit edilmektedir. Cumartesi gfi .. 
nUnden itibaren meclis sabah ve 
akşam toplanacağı gibi icap eder• 
e gece miizakere]eri de yapı-

lacaktır. huı u~e ı g~lly:r.yakm bir anlaşma Encümen her iki layihada da 

t•hı?~d°be!at~a ~~~fe~:;:!1.~ :;;; A tina a Parlamentolar R ·· şvet Hadisesi 
ome y olduğunu kabul ederek B l S f . lh lA 1.. b 

Sözün Kısası 
-----

Münderecatımızın çoklu
ğundan dercedilememiş- · 
iir. 

-..----------.-..:=--------· .. 
Türk- Yunan 
Dostluğunuıı 
Yeni Bir Eseri 
Yunan Meb'us Ve Ayan 
Azası T renlerinıizde Beda· 

va Seyahat Edecekler 
Ankara 24 ( Hususi ) - Millet 

Meclisinin dünkü toplantuanda Muı .. 
lafa Şeref ve Milkerrcm Beyler, 
Yunan meb'ualorHe ayan azalarının 
Türkiyede Devlet Demiryollanndd 
bedava seynhat etmeleri huıuıunda 
Naha Vekaletine s lihiyet verilmeslnl 
teklif etmişler, teklif müz k re v~ 
kabul edHmiotir. 

Teklif sahipleri esbabı muci· 
belerinde, Türk ve Yunan millet• 
}erinin, tarihin çok eski devirle
rindenberi tanınmış ve uzun 
müddetler tarihi mukadderabnı 
biribirine bağlann ' karşılıklı ola• 
rak biribirini takdir ve aralarında 
medeniyet ve terakkini? yükse~· 
mesine hizmet eden bır tesanlit 
tesis elmiş oldukları~ı kay~ettik· 
den sonra demektedırler ki: 

" Bir müddet yanlış anlayışlar 
iki millet arasındaki hakiki dost• 
luk ve tesanüde müstenit bağl~r1 
gölgeleodiriyor gibi görünmU ıse 
de Türkiyemizde . açılan ~e ut 
Gazi ve Cümhurıyet devrı ve 
hükümet adamlarımızın nafiz gö .. 
rüşleri ve Yunan ricalinin realist 
basiretleri sayesinde iki millet ara• 
sandaki eski dostluk daha kuvvetle 
aydınlığa çıkmıştır. BugUn Türkiye 
ve Yunan milletlerine mensup her 
fert milletin siyasi, iktısadi mli• 
nasebetlerinin biribirine katıhp 
kaynaşması Inzumunda sarsılmaz 
bir inan taşımaktadır. iki memM 
Jeket ricali de bu kaynaşma yo
lunda hiç bir ptirüz bırakmamak 
üzere çalışmakt ve yürümektedir.,, re~men ve açıkça harp için ha~ u gar e ırı ti afların Kongresi Talepname Suçlulara e -

zır. anmak lazım geldig~ inde 'tt'f k • Halledileceg" ini Söyledı· lı·ğ Edı.ldı" Muhakeme 
edıyorlar. 1 1 a Ankara, 24 (Hususi) - Bey- ' d 

H Atina, 24 (Hususi)- Yakında y k d B 1 Urla a ayırhsı; ne diyelimi nelmilel Parlamentolar Birliği a ın a aş ıyor 
Cenevreye gidecek olan M. Mak- k 1 d 2 H ) Uf k * ongresi stanbul a yapılacak 4 Ankara, 24 ( ususi - Rüşvet Üzüm fiatlerinde a 

Başvekil lsm~t Paşa, Kayse- simos Türkiyenin Atina sefiri eylfılden ~9 eylfıle kadar devam teklifi hadisesi hakkındaki hazır- sı·r Tereff u Var 
Kayseri ı-ıde birkaç gün Enis Beyi kabul etmiştir. Enis B. edecek, Yıldızda toplanacaktır. hk tabkikab ikmal edilmiş, müd· 
fabrikası fevvbe'lkilk dokunın M. Maksimosa Tevfik Rüştü Beyin Kongrede emniyet ve silah· deiumum'i Fuat Bey talepna· . Urla, (Hususi) - ~u sen.e 

taşına attı. a rı asının tenıeı Balkan hariciye nazırlarile yap- ızlanma, mesai saatlerinin tan• mesmı mevkuflara tebliğ et· bağlarda doğum vaziyeti ~ı g~ 
B kil lıgı konuşmalar hakkında malii- • . k d il miştir. Talepnamede Metr Snle- riinmektedir. Bunun sebebı reoç· 
nşvc geçen on sene · . t zımı, i tısa i mesa·, parlamento- k 1 meınl~~eti demir raylarla kıçınde rna vermiştir. min hareketini ceza anununun perin parasızlığı yüzünden bağa• 

mak ıçm uğr tı b"T· uşat- Bulgaristan sefiri de yeni Bul- lar rejimi -ve işsizlik mesel leri 223üncü maddeai delaletile nm imar edememiş olmasıdır. 
lata rağmen bu ;old~nu~ .. lllüşki.. gar hükümetinin teşekkülünden görüşülecektir. 220 inci maddesine uyduğu Bu sıralarda bağlarda her 
ve Anadolunun ücra kö 0~rtı~di M. Maksimosu resmen haberdar iftiranın Sonu .. Leon Faracinin de 223 Uncü ve türlü hastalık baıgö terebilir vo 
kadar şimendiferi soktu. ş erıne etmiş ve yeni hükumetin komşu- Muğla, 23 (A.A) - Denizli- 226 mcı maddeler delaletile bunlara karşı da kükürt, göztaşı 

Şimdi de sanayileşme si Jarı e bilhas a Yunanistanla olan nin Karcı köyünden kahveci 220 inci maddeye uygun olduğu kireç ve air fenni vasıtalarla 
tine başlamış bulunuyor. I<iaae... ihtilafları halle çahşacagı" nı bildı'r· l M h k h h . . zikredilmekte ve mevkufiyet hali· tahaffuz çarelerine bakmak lii• 
fabrikam bunun ilk aclıtıi'serı e mcdin a ve ane ıne sıgar nin devamı istenmektedir. zımdır. 
Diger fabrikalar bunu taki ı~ır, miştir. kağıdı koyarak cürüm tasni Evrak doğrudan doğruya As· Evvelki yıllarda olduğu gibi, 
cektir. ÔntlmUzdeki on p ~. e.. Atin ada Bir Dava eden köy muhtarı İsmail oğlu liye Birinci Ceza Mahkemesine banka veya kooperatifin renç-
de Türkiy bir hanı sene ıçıo.. Mehmedin ihtisas mahkeme- verilecektir. Muhakeme günü he- perlerimize bu malzemeleri ko-

madd Atina, 24 - Jeneral Kondilis leketi olmakta k e mem· A. k ince bir ene üç ay hapsine ve nüz taayyün etmemiştir. laylıkln tevzi etmesi günlln en 
kendine yetişenn b~ı arak,. kendi n bn abra seyahati esnasındo Erki- 35 bu"'uk ıira para cezası verme- Bekçı"ler Ve Aylıkları ehemmiyetli v Hizumlu işlerin· 
leketi olacakt ır sannyı mern. 1 ar iye reisile arasında ihtilaf :a- ı d d' 
ki ır V T k' h ç kt v h kk d ı b sı'ne karar verildi. Ankara, 24 (Husus·ı) - Oahı'- en ır... d 'ki ve ta . · . e ür ıye <A· ı ıgı a m a ası sız aber Geçen sene mahsulün en 
vakit kav m ıktıklaline ancak 0 ver n Dimokratikon Agon g ze- Maliye Mütehassısı G~liyor liye Vekaleti bekçiler kanununu Urla mmtakasmda iki bin çuv la 

uşacn tır. te i aleyhine dava açılma 101 Pari 23 ( A.A ) _ Türk hü- tadil eden bir layiha hazırlamış- k d U tim stoku bulunmaktadır. 
K1r 1 Ahrnet Zogo Ve emretmiştir. kiımeti tarafından Maliye Vekii· br. Bu layihaya göre belediye S~n ar gü~lerde kHoda iki kuruş 

d rn D t' Musik' Ak d • · kk b' f hudutları dahi1inde bekçiler ma· t ffil hasıl olduğundan; bazı 
Dünkü n· 1 oro 1 1 a emı 1 l tinde muvn at ır vazi e içirı aşlarını belediyeden alacaklar, meü~estabsil; üzümlerini elden. çıkar .. 

rarengiz bir us ıka!Uıtda Atinada ea- A. 0.kara, 23 - Bı'r tems'ıl ve celbed"len Fransız l\ı'alı"ye Mu-fet b 1 d' 1 d b 1 k M f h b Ut te ıld ··ıd- -ı b' k k ı rı - e e ıye er e u maaş arı ar- başlamışbr.. aama ı azı 
vanya pren • e o uru en ır musı ı a ademi i teşkil' . Si h d b k mıya fi 1 k k bu klldın vak .e ındr.n bahsederken l A ·h M r ıne nıt tişi M. Herve p an u akşam şılayacak bir re im ihdas edece - cnebi firmalar at arı ırmn 

t~rafındao bir ~e .trnavutluk Kıralı ayı a ec ıse verilmek üzeredir. An karaya hareket edecektir. }erdir. ~in Avrupada piya anın düşük 
nn"un~d . a~e verilm~ olduğu .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~, ~duğuna da~ yalan haberler 

b
d'.''":,!, tl:~Je,.k sOri;JdOtünO bil· j TER j N A N i N A N ' işaa etmektedirler. 

ız~ ve ·ı onsoloehane inden J S T E R · A / B k lorya lnltihanları 
Ahmet za en maliimata göre Kıral 8 a . 
dına hi b~~o Hz_. tarafından bu ka- Bir s bah gazetesinde olrnduk: l Ayrı cinı, nyrı mal sanmayın. Çiçekten biru ıın Lise ve Ortamekteplerin ba-
oounla çK ı vnzıfe v rilmeıniştir ve • Bir iki saat boo vaktim vardı. Hiçbir şey alma- larım. Bu sorduğum hanımelleri, ayni bnhç nin a~nl kalorya imtihanlarına ait ha%ır• 
aebet yokıtruar. arasında hiçbir müna- k bl b k 1 Jıkl .. r ı·kmal edı'lmı·ştı' r. Anadolu ma niyeti ile çar ı pazar dolaştım. fideliğin m hıulü idi. Geri döndüm ve r uçu sıra .. 

Bir Kaza Evvela Çiçekpazarına uğradım. Bir hanımeli hoıuma istenilen hanımelini yarım liraya aldım. yakası mmtakası muallimleri bu· 
Şehremininde yayla c.ıdd . sritti. Sordum: Bahltpaxanna girdim. Oradaki dükki'ınlnr daha par- gün Kadıköy lisesinde bir top· 

de barsakçı Bekir efendinin =~i~: ~ Kaça? lak. Her feyde fintini göııteren ynftalar da var... lantı yaparak imtihanların nasıl 
dfn Ç. lı.şmakta olnn dülger Akif - Bir buçuk lirn olur... Knça r;abun? yapılacağını görüşeceklf'.rdir. 
e endının ogvlu Yunus bab Yürüdil s· .. d . bi l I d _ Yazıyor efendim, otuz beş.. n m. ıru ote c, yme r ınnıme l sor um: U S h t yanınd oynamakta iken 81k~n - Kaça? - Yahu yan dükkindn yirmi sekize v ri}or. COZ eya a 
metre yüksekten düşerek s: w :! - Bir lira ver. - Al b:ıkalım... Denızyolları idaresi lskende-
&urette yaralanmıştır. g ı · Yürlldüm ve biraz daha ötede yino bir hanımeli Üstünde fint cetveli olan bütün mallar böyle. Bu riye, Pire, İzmir limanları i~in 

Tek Kitap gördüm: fiat ynftalnrı, adeta tüy ... ,, birinci mevki 98, ikinci 76 hra 

A k 4 
- Kaç ? Şehirdeki snltı:ılarda, fintlnrın kontrol edildiuine k k k hv altı da 

n ara, 2 (Hususi)- Maarif " 0 olma ve yeme , a e 
Vekaleti ilkmektep kıraat kitap- - Yetmiı be.. artık; dahil olmak, 11 gün devam et• 
l?nnı da bu sene tek kitap ha- J S TER J NA N J S TER JN A N M A ! mek üzere ucuz seynhetler tertip 
linde bastırmaya karar vermiştir. ...J etmiştir. 

--~~~~~~~~~....!..=~~------~~~~~~~------................................ ~~==========::=========::..ı 



Zonguldakta Gü
zel Bir Halk 
Bahçesi Açıldz 

Zonguldak, (Hususi) - Yeni 
yapılan Halkevi binasının karşı
ıına güzel bir halk bahçesi açıl
mıştır. Bahçede elektrik ve radyo 
tes'.satı da vücuda getirilmiştir. 

Meydana ileride Gazi heykeli 
de dikileceğinden bahçenin geniş
letilmesi bir zaruret halini almış 
ve şimdiye kadar gümrük anbarı 
olarak kullanılan harap bir bina 
yıktırılarak bahçe heykel için de 
müsait bir hale getirilmiştir. 

Halkevi namına İ8timlak olu
narak yıkılan binanın tarihçesi 
mühimdir. 

Aslmda hükümetin malı olan 
bu bina uzun bir müddet Ereğli 
~irketi tarafından saman anhan 
olarak kullanılmış ve Zonguldak 
kömür havzasının mütarekenin 
elim ıeneJerinde Fransız askeri 
tarafından işgalini müteakip Ereğli 
Franaız. firketi binaya tesahUp 
etmiş ve yakın vakitlere kadar 
bina Ereğli Şirketinin mah ola
rak kalmıştır. Hatta Şirket bu 
binayı Zonguldak Gümrük mli
dürlüğüne kiralamıı ve aslında 
hükumetin malı olarak bu bina 
için yine hükümetten hayli zaman 
kira da almıştır. 

Nihayet, tirketin binayı tapu
ya bağlamak için yaptığı milra· 
caat üzerine eski kaydi tetkik 
edilmiş Ye binanın şirketin değil 

hükumetin malı olduğu anlatıl· 
mıfbr. 

lı bu suretle meydana çıkınca 
Ereğli tirketinin Gümrük ldare
ıioden fuzüli olarak aldığı kira 
bedelleri de hükumetçe istirdat 
ediJmiıtir. 

Şehrin güzelliğini bozan ve 
çarş1nın imarına engel olan bu 
binanın yıkılması için evvelce 
birkaç teşebbüste bulunulmutsa 
da daima Ereğli Şirketinin mu
halefetine uğ,adığından bu teıeb· 
büsler akim kalmıştı. 

Binanın hükümete ait olduğu · 
anlaşıldıktan sonra Halken heıa· 
bına istimlak edilerek yıkılması 
ıehire güzellik vermiş ayni zaman
da memleket geniş bir halk bah
çesi kazanmıştır. 

İspartada 
iyi Cins Halılara Soğuk 

Damga Vuruluyor 
Isparta, 23 (A. A.) - Isparta 

Viliyeti dahilinde imal olunmakta 
olau. hahlar.ın rağbetten düşme
mesıne ve ıç ve dıştaki alıcıların 
üzerinde daimi emniyetin temini 
mak'sadile Isparta Ticaret Odası 
halılara soğuk damga vurmak 
usulünü kabul etmiştir. Tatbikine 
başlanan bu işin ilk partisinde 
kırk küsur halıya soğuk damga 
vurulmuş ve diğerlerinin halitası 
bozuk olduğundan damgalanma
mıştır. Soğuk damga taşımıyan 
halıların Isparta halısı olarak 
garanti edilcmiyeceğinden alanlar 
aldanmaması için bu hususta her 
tarafa dağıtılmak lizere binlerce 
adet broşür ve el ilanları yapıl
mıştır. 

Ayrıca yüksek makamlar 
vasıtasile bu milli ihracat eşya
mızan korunması için tamim 
yaptırılmasının temini de düşil
nülmektedir. 

Zarada Sebze lstihlAki 
Zara (Hususi) - Kasabamızda 

Şimdiye kadM taze sebze ve 
meyva bulmak çok güçtü. Fakat 
Sivas treni Zaralılara bunları te
darik etmek imkAnını vermiştir. 
Trenin Sivasa taşıdığı kabak, 
ıemiz otu, taze fasulye ve saire 
gibi sebzeler Zaraya gelmektedir. 

·MEMLEKET 

Resimli Memleket Haberleri 

.. 
1 - Gelibolulular 40 bin lira kıymetindeki 

Fransız mektebini satın alarak ortamektep olmak 
üzere maarife hediye etmişlerdi. Geliboludan baş
ka Keşan, Lapseki, Şarköy çocukları da bu orta
mektepte okumaktadırlar. Resimde ortamektep 
talebesi bir arada görülmektedir. 

2 - lzmirde Ortamekteplerin jimnastik bay
ramı iki bin talebenin iftirakile ve on bine yakın 

·"' .,r .... "' I r • . /_ p 
~ ·~;ı 

'*'~ 
seyirci huzurundaa yapılmııtır. idman hareketlerini 
Kız Lisesi Beden Terbiyesi Muallimi Feri de Hanımla 
San' atlar Mektebi Muallimi Halit B. idare etmişlerdir. 

3 - Muş valiıi Mithat 8. Bitlise a-iderek dai
releri teftiı etmiı, halkın ihtiyaçlarını tetkik etmiş 
ve icap eden emirleri vermiştir. Resim Vali Beyle 
birlikte hükumet " . maarif erkanını . bir ar4da · 
göstermektedir. 

Tarihi Fıkra 

Muğla'da 
ipek Kozaları istihsal 

Edilmek Üzere 

r 

Muğla, 22 (A.A.) - Hava• 
ların müsait gitmesi ipek böcek• 
leri Uzerinde çok eyi tesir yap• 
mııtır. Sahillerde bulunan ipelc 
böceği askıdadır. Birkaç güne 
kadar kozalarını ikmal edecek· 
lerdir. Yayla mıntakalarındaki 
böcekler dördüncü uykularını 
ikmal etmek üzeredir. Böceklerde 
haıtalık yoktur. Bu ıene ipek 
mahsulUnün geçen seneden gUzel 
olacağı tahmin ediliyor. 

Bitllste Spor 
Bitlis (Hususi) - Güzelder• 

Spor Kullibü ile Halkevi spor 
ıubesi arasında maçlar tertibi 
tak6rrür etmiıtir. Kasabamızdaki 
spor teıekkülleri bu suretle hare• 
ket ve faaliyete geçtikten sonra 
Diyarıbckir, Van, Muı ve Sfü~fl 
de giderek oradaki tetekküller•• 
maçlar ve temaslar yapacaktır. 
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Gönül [ Siga•ei Aiemi ] 1 

Hazreti Muham
met, /t,fu50/ini Ve 
Entelicens Servis 

Degli /.llJegle 

Göre Japonya 
Haklıdır I 

- Hatırı için 
lngiltere De Hazırlanıyor Evlenilir 

Fransız radikallerinin fikirlerine 
tercüman olan " La RepubHque ,, 
ırazeteai, Arabistan ahvali hakkında 
tahlili, güzel bir yau yazmıtbr. 
Vaziyeti açık ıurette ifade eden 
bu yazıyı, Son Poata okuyucuları 
için alıyorum. Bunu okuduktan 
aonra Yemen - Hicaz davaı, Ye 

ona mUteferri meseleleri daha iyi 
anlamıı olacaklardır. 

- Eskiden kızlarımı 

Donanmanın Büyük Gemilerle 

" ~r.•b!atan vakayii, evvelce de 
arzettığunız veçhile, bir Pan - Arabe 
ıi_yaaetin_in tecelli etmekte olduğuna 
hilkwettırmektedir. Bu hareket Necit 
Sultanı ve Hicaz Kıralı İbnissuut 
tarafı~dan ida.~e olunmaktadır. Fakat 
nıezkur vakayıın tebarüz ettirdiği en 
nıü~~ın cihet, şaynnıdikkat bir fngiliz 
polıtıkası ve daha şayanıehemmiyet 
bir ltalyan siyasetidir. 

Entellicena Servisin İbnissuut ile 
teşrikimesai ettiti znnnını tnlit ede
cek emmareler vardır. Bu gizli kuvvet, 
1916 da Kıral Hüıeyinin oğullan ile 
yaptığım •imdi tekrar etmek ister 
gibidir. İngilterenin maksadı fbnisu
uda yardım . ederek Yemen kıtasım 
tamamen istili etmek ve İbnissuut 
ile - tabii nakdi muavenet mukabi-
ı1i11~e - bir dostluk tesis eylemektir. 
bnıssuudun bu siyaseti takip etmesi 
ıı~uhtemeldir. Fakat fU dıı muhakkakt1r 
kı, Vehabilerin reiıi İngilizlerin tu-
zağına kendini kaptır V · .. 
lerin bir ün i . ınaz. e lngıhz-
lhtimall d: k nkı~a~a uğramalara 
istihbarata na~::etlıdırt. Zira, son 

k an, op, mitral-
yoz, tan ve hatta t . 
rr.ilcehhe&, muallem bir adyyare ile 

or uya aahip 
bulunan ve mahir bir de 1 t ı lb . v e adam, 
o an nıHuut, Yemenin . t"l ~ 
müteakip muhakkak timale tıs ı aa~nı 

d k . y . . eveccuh 
~ ;ce ~~· an~tiSınH çölüne \le Mısıra 
)
. o kru onece r. atta kim diyebi-
ır i daha yukanya, Filistine, belki de 

Jraka yürilmiyecektir? 
Hazreti Muhammedin serdarlaranın 

eserini takiben - Mııır da dahil olduju 
halde - yakın tarktaki bütün Arap 
m~mle~etlerini ayaklandıracak bir 
mutt~hıt Arap hükumetinin teesaüsü
nGn lnıiltereye ne gibi faydalar temin 
edecetı •uale deter. 

Y Buna~ m~kabi!, İtalyanın gozu 
emen uzerındedır. lbnissuut kendi 

~•.taatmı ve ordularını tensik ve talim 
!Çtn birkaç ltalyan zabiti getirmifti. 
ltal~anan tarzı hareketini anlamak için 
lıarıtaya bir göz gezdirmek k"f'd" 
VAai b • · u t 1 a ı ır. 

. " m 1 eın eke imparatorluA-u 
s~hıp olmak heveıinde bulunBn İtaı;: 
Lır t~~afta Trablusgarba ve Bingaziye 
ve dıger tarafta Somali memleketini 
V• daha yukarda Eritre müatemleke
•ine. maliktir. Trabluaun hudutlarını 
t~vaı etmek ltalya için imkinaızdar 
Habet" t ·b i · . •• an cı etinde karııaına ngi( .. 
tere ıhı Fran"' çıkar ki, bu iki devlet 
40 senedenberi buraya kunetle 
l . 1 d" R Yer .. eşmış er ır. oma için buralll d 
lcuvvetli bir müstemleke kurmak [ a 
kanı yoktur. Geriye yakın fark kah,: 

Birkaç zaman evvel, italya'nın 
Anadolu üzerinde emelleri vardı. F •kat 
weaç Türkiye ku•vetlidir ve kendini 
~aydırmıya karar Yermi' bulunuyor. 
ltalya'nın Suriye'de dahi bir takım 
emelleri olmuıtur ve Yard F k 

, b ar. a at 
Fransa nın u memlekctı' t k 

. • . er etmeye 
hiç nıyetı yoktur f,. • . d 
Hene'den • l'ı1111z e Guatave 

• maada Suriye ınandaıının 

Londra, 23 - Faıizm taraftan 
olan Deyli Meyi ıuete1i "Japonya 
ile doıtluk iıtiyoruz,, bqlıklı bir ma .. 
kille yazmıthr. Lord Rotermer'in İm· 
zaaını taııı•an bu makalede. Japoa
yanın Çin baklandaki iddia •• 
talepleri her cihetten haklı ~öateriliyor 
ve deniyor ki: 

"Fakat Milletler Cemiyetinin yan 
resmi entirikacıları büyük devleUerl 
Japonya aleyhine kıtkırtayorlar. ÇQa. 
kü bunlar Japonyaya karıı harp açıl• 
masını istiyorlar. Bunlar bütün dllnya 
üzerinde birinci aınıf olan ingiltere 
bahriyesinin japonyaya karıı kulla. 
nllmaaı için uğraşıp duruyorlar. Fakat 
Japonyayı tazyik etmek mümkün de
ğildir. Çünkü japonlann Uzak Şark· 
takl hikim vaziyetleri inkir edile. 
mez. Esaaen bugün lngllterenin Mı. 
aırda ve Amerikanın da cenubi 
Amerika üzerindeki vaziyetleri na• 
ıılsa Japonya da Çine kartı öyle 
olmak iıtiyor ve bunda haklıdır. 

Fransız - Rus 

İtti/ akı EtrO.fında 
Paria 23 - Hariciye Nazırı M. 

Bartu Fransanın Moıkova elçisini 
kabul ederek Sovyet-Fraoaız mesele
lerini görüşmüştür. 

Parie 23 - Sovyet Ruıya Hariciye 
Komiaeri M. Litvinof miltenekkiren 
buraya geldi. 

Londra 23 ( Havas ) - İngiltere 
efkirıumumiyeai Franaız eiya1etine 
kartı Sovyetlerin nasıl bir vaziyet 
takınacakları meaele1ile çok fazla 
meıırul oluyor. Cenevrede Franıa ve 
Ruaya Hariciye Nazırları arasındaki 
prüıme, gerek Milletler Cemiyetinin 
1rerekıe Avrupanın lıtikbali için çok 
mühim telakki edilmektedu. Silihlan 
bırakma meselesinde İngiliz planının 
akamete utramaeı Qzerine, Franaanın 
aulhu muhafaza için bOtnn mGzaha
retlerden illif ade etmeeine hak veri-
liyor. lngiltere, Ruıyanın Milletler 
Cemiyetine namzetliğinin konmasına 
engel olmıyacakbr. 

"tt~l~~y~ '. t~rk~dll;;e
0

ai~i' ' 
0

a
0

r~~' 'ed~~" 
yoktur. ltalya'nın Filistinde de gözn 
vardır. "Evening Newı,, gazetesi Fi
liatin'dekl lngiliz mandasının italya 
ya terkini tavsiye ediyor. Diğer ta· 
raftan Yem endeki ıiyaseti ıayesinde 
ltalya Cenubi Arabistanda tam ma• 
naaile bir İtalyan himayesi tHi• 
Sdflbilse idi, Baara körfezi, Babrı .. 
~ t~ Bahn Ahmer, Bahrı Muhiti 

Hın~ı ~raaında Muaolini'ye nam6te
nahı bır siyaset meydanı açıhrdL 

İtalyanın iıtikbalinin yakın Şarkta 
olduğunu aon defa Musolini'oin dfi
fÜndüğü belki de bu sahalar idi. 

B6t0n bunların huli1&•1 tudur di: 
bugiin bir ltalyan muvaffakiyetaizlitin 
~en ve yahut hır lngiliz muzafferiye· 
:lladen bahsetmek mevıimıizdir. Bun-
ar •adace zevabirdir. Hakiki zafer 
ı~rli alıalinin, Arapların, yeni bir 
f •talla atırdannın muvaffakiyetidir. Ve 
r:telirena serviıinin bütan iddiaaına 
d rnben Arabiıtan'da bilhaeaa 1926 

an eri \te hassaten bu •ne hezl
~ete uğramiı olan "Garpli" dedikleri 

hnaedir.,, 

Kuvvetlendirilmesi Takarrur Etti 

Ia6İliz donanmaaı Ce,heliittarılda 
[Ön plandaki ,emi Küvin Elizabettir) 

Londra 23 _ Bahri devletler ara· gazeteeine göre, yeni deniz intaah 
•ında ya;ılacak göril,meler: akim plinı ile aür'atle krovazar, torpido 
kaldığı takdirde. lngiltere bükil~etl, muhrlpleri. ve denizalb r.emileri ya-
harp donanm&1ınln sür'atle ye aıate- pılacağı gıbJ, yakinda yarml yaşına 
matik bir surette yeniden tanıi~ girecek bet saffıharp gemi~inin ye-
edilmeıi fçin Parlamentodan kredı rine yenileri infa edilecektır. Yeni 
istiyecektir. saffıbarp gemileri 11Küin Elizabetn 

Bu haberi netreden Deyli Telgraf ıanıfı olaca_k,...tı=r·======r==~-== 

• 
Bulgaristan _!~tilili 

Muşanof Taraftarları, Fırkaların Akı
betlerini Bulduklarını Söylüyorlar 
Sofya 23 - Demokratlar ittihadı

nın bütOn ırrupları. radikal fırkaıının 
Stankof grupu, ihtiyat zabitleri blrlij'I 
yeni hOkumete mOzaharet etmiye 
karar vermitlerdir. Dij'er fırkalar 
Ya&iyetl henlb tetkik ediyorlar. 

Gazeteler de. bil~k bir elueriyetle 
1eni idare tarzını ve yeni kabineyi 
taarip ediyorlar. Mutanof fırkaıına 
menaup Zname gazetesi, aon hareke· 

tin, fırkaların devlet ve millete kartı 
hizmet kabiliyetini ~sterememelerin• 

den dotduğunu yazıyor ve diyor ki: 
"Ordu, bu fırkalan faaliyet aahaaın· 

Amerikadaki Grev 
On Yedi Kişi Daha 

Yaralandı 
Mineapoliı, ( Ameiikada ) 23 -

Grevcilerle yapılan bir müsademede 
bir polie ölmüş, on yedi polia te 
yaralanmı,br. 

K udüste Grev 
Yahudiler Muhaceret Tak
yida tını Protesto Ettiler 

Kudü-, 23 - Kudfia, T~l - Avi.Y 
ve Hayfa cemaatleri. Y ahudilerln Fı
liıtin'e hicretlerini tehdit eden ted• 
birleri protesto etmek makndiyle 
yedi aaatlik umumi bir pey illa 
ettirmitlerdlr. 

Bir Tren Kazaaının 
Kurbanları 

Bar1loa, 23 - Dilakö tren kaza
ıında ölülerin hakiki eayıeı on üçtör. 

dan uzaklaştırdığı zaman millet onlara 
kartı ne merhamet ve ne de teH•iir 
hlHİ duymadı.,, 

Sofya 23 - jeneral Y or.ıtyet bü• 
yilk erkinıharbiye relalljiat tayin 
edilmiftir. 

Almanya TeveccUhklr 
Berlio 23 - Bull'ariatandakl ıon 

blcUıeler Almanyada teyeecnhJe kar· 
ıalanmaktadu. Matbuat, umumi harpte 
teaie olunan Alman-Bulgar dostluğu .. 
nun ve mukadderat birliğinin timdi 
yeni bir hamle ile terakki edebilece• 
tini ehemmiyetle kaydetmektedirler. 

Kadın Tayyareci 
Amy Mollisonun 
Rekorunu Kırdı 

l!.ondra 23 _ Yeni Zelandah, 24 
yatlarında' genç bi_r kadın olan Jon 
B tt Londra cıvanodan tayyare 
•1 a en,l 1 z ba•ına hareket ederek 
1 e, ya n ... • 1930 · d A\fuaturalya'a gelmış, ~ene••f! en• 
beri meşhur kadın tayyarecı Molhaon 
tarafından teais edilmi' olan rekoru 
(3) gön farkla kırmıttır. 

Silah Ticareti Ve 
Amerika 

Vatlngton, 23 - Müme11iller mec• 
liai, hükümete, Bolivya ve Paraıuvaya 
•ilih aatılmaeıru yasak etmek hakkanı 
vetmittir. 
Mek•lkaden Terdedllen 

Papazlar 
Noi'ales, (Amenka)23 - Mekıikada 

Senora eyaletinde papazların hudut 
harici çıkarılma1ıoa devam ediliyor. 
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az -= 
lıyordu. Fakat bir teaadnf bu 
başhtı Necdete çok fedakirhk 
eden Gülıllm isminde bir hasta· 
bakıcı eline geçirmiftir. Bunu 
istirdat edebilirdik. Fakat öğren
dik ki bu kız alb ay evvel ge 
çirdiği bir kazadan Necdeti ken
dini feda ederek kurtarmıştır. 
Ve Necdet son dakikasını da yine 

== 
Mlilizim Kemalin bir kaaatura 

çakırtısmı andıran sert ve keskin 
hareketi ile geri döndGğü gö
rüldü. 

Burhan Cahit 

A L Ay E M RI • . onun yanında vermiştir~ Orada 
bulunan bir arkadafllDIZ bu başlığın 

Genç zabit onların heyecanlı bettik. Allah size ömür ve sabır hastabakıcı tarafından istenildi· 
Yaziyetleri kerşısında istifini bı"le kt b l d k 

versin hemşire hanım. gmv • i ve me u u aç• ma an en-
bozmadan ilave etti: · · l d" Al 

- Mnsaade ederseniz vazifemi 
ifa edeyim efendim. 

Ve daha ciddi bir hareketle 
hu defa yalnız Münireye döndü: 

- Arkadaşımız, nişanlınız 

Genç kızan boğuk bir feryadı diaine verHdiğını söy e ı. ay 
çiftleri çaldırtan cazbandın cırlak kumandanı bu esefli hidiseden 
ve ıakrak fırtınaları arasında dolayı bütün silah arkadqlarmın 
kaybol<lu. teessilrUnli bildirmiye ve başlık 

Ve genç zabit otomatik bir bidisesini olduğu gibi anlatmıya 
makine gibi devam etti: beni memur ettL 

O bu süslü. neı'eli, çalgılı 
bahçedeki kalaba&ağı çtirllk bir 
yelken gibi delip geçerek uzak
laşırken Münire göıleri taı gibi 
donmuş, dudaklan bembeyaz, bir 
kireç gibi olduğu yere ç6kmtlttll. 

Etraftakiler bir teY anlama· 
mıtlardı. fakat Hayri Arif Bey 

k in go .. zlerindeki korkunç genç ız • 
bakışan, y6zünün aldığı vahtı 
şekilden nrktli. Birşeyler söyle-
mek, avutmak istedi. Fakat genç 
kız betondan bir duvar gibi 
katılmıştı. Taş kesilen gözleri 
meçhul bir nokta üzerinde don· 

Necdeti Ağrı hareketinde kav.ı - Bıraktığı mektupta bq- Sizi tayyare alayı namına 
lıauun i-ııJ...,,...... ---.:·!.t----.,;._..ı..-.....,_,.-~--·---...'--..I . ..._ ___ _....__~, 

bakılmaz, kocayı a 
kızlarını analan bab 
rirlerdi. Hatta kızın 
bile lilzum görUhnez 

Bugiln de aşağı y 
budur. Kızlar, sevdi 
ailelerinin miinasip 
sel erle evlenirler. 

Belki kızlarımı 
meselesinde, öteden 
bayata alışmıı ol 
kadar olgunlaşma 
kızları üzerindeki 
faydası vardır. Fak 
bergün biraz azaltm 
rımızı müstakbel ha 
bitte rey sahibi olm 

lazımdır. 
Kızlarının ü:r.erin 

hakkını fena kullan 
lar da yok değildir. 
mirden Nigir ismin 
aldığım bir mekt 
kendi refahı için 
feda ettiklerini göst 
zikredilmektedir. B 
şındadır. Eyi yetiştir 
da birçok hayaller 
vardır. Kızın babası 
Son zamanlarda v 
bozulmuştur. Zen · 
dostu vardır ki, kızı 
vaziyetini düzeltm 
olacaktır. Kızım 
adama vermek 
mütklll bir vaziye 
tiir. &oruyor: 

- Reddetsem b 
ketine ıebep ola 
etsem kendi iıtikba 
ceğim. Siz ne yapm 
siye edeniniz? 

Ben bu genç 
met göstermesini, 

adamla evlenmiye r 
tavsiye ederim. Par 
sıkınbsı gelici ge 
fakat evlenmek, 
devam eden bir ta 
veya baba hatırı i 
yük albna girilebili 

• « Yeni nipnh yım 
nişan yüziiğumü 

kaybettim. Dostlan 
larım bunun meş'u 
duğunu ve üç sen 
talaka ya ölüme d 
söyliyorlar. Dogrum 

Batıl itikada, b 
ıeylere inanan birç 
vardır. Siz de kend 
vallalar arasana kata 

IL 
1 --== .. 

bayab ve kuvveti eli 
lanmıt gibiydi. 

Bu aepli, zeki n 
kızın o anda itlef 
tahlil etmek imkADI 

Yalmz bu zevk Ti 

kınlan, nıblan bir . 
gibi havaya açılıp 11 

sevgi fııkn:an genı 
. . de 0 bır meza 
IÇID • b" 
matemlenmlf, ır 0 

aoğumuttu. 
Hayri Arif Bey 

haline bırakmaktan 1 
teesslirlerin ıuur üze 
batını bilmez değildi. 
şuurunun bu meçhtı 
tesirlerinden tutup 
zımdı. 

- Haydi gideliaı 
Siz muhakemeli 
Metin olun Münire 1 
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~lektrik 
~açan Deniz 
fi ayvanları 

Fenni tetkikler ve keşifler 

bunlar avla-, hiçbir zaman dur-
k/ mak dinlenmek 

rını uza ar- b.J . B" t . ı mıyor. ır a-
dan gıgorlar · raftan Stratosfer 
çıkarak hava tabakalarının dışın
daki tabiat sırları aranırken öteki 
taraf tan denizlerin karanlık de
liklerine inilerek oradaki hayat 
fartları ve şekilleri tetkik edil· 
mektedir. 

Haber verildiğine göre bu 
yoldaki araştırmalar son zamanda 
müspet ve meraklı neticeler ver
miştir. Çok derin denizlerin 
dibinde evvelce tanınmıyan bazı 
hayvanlar keşfedilmiştir. ~u~· 
lar binlerce metrelik dennlık 
yüzünden müthiş surette ağırl~
şnn su tazyikine • tahammul 
edebilmek için sert hır kabukla 
örtülüdürler. Ayni zamanda dört 
taraflarını aydınlatan birer cihaza 
da maliktirler. Çünkü denizin çok 
derin yerinde koyu bir karanlık 
büküm sürmektedir. 

Bu hayvanlar koloylıkla ha· 
reket edemedikleri için karınlan· 
nı doyurmak maksadile av pe· 
şinden koşamazlar. ~una muk~bil 
ziya cihazlarını faalıyete geçıre
rek bol ışıklı bir muhit vücuda 
getirirler ve etraftan balık gibi, 
böcek gibi birçok hayvanla~n 
kendi yanlanna üşüşmesini temın 
ederler. Ondan sonrası kolaydır. 
Avı yakalamak için uzun kolla· 
rmı harekete get:rmek kafidir. 

Bunlardan bazıları avları zıya 

huzmesi dahiline girer girmez 
hnzım cihazlannı faaliyete geti
rerek böcek, yılan veya balığı 

uzaktan hazmeder, yani eritirler. 
lf-

Geçen gün Almanyada te
lefonun ilk mucidi sayı· 

------. lan Fi ip Rays 
Yüz sene · ismindeki a1imin 

.. flfJel oe yü doğumunun yüzün
ene sonra cü dönüm senesi 

telefon tes'it edilmiştir •. 
kaşif, (1834) senesi mayısın 16mcı 
gUnü dünyaya gelmiştir. 

·ı ahsilini bitirdikten sonra ken· 
dini fen sahasında araştırmalara 
vermiş ve profesör Pajın tecrübe 
ve tetkiklerile çok alakadar ol· 
muştur. O tarihte profesör Paj 
musiki notalarının havada ve 
elektrikli bir levha llzerinde yap-
tıklan ihtizazı •tetkik etmekle 
meşgul bulunmakta idi. 

Filip Rays bu tecrübeleri bir 
neticeye bağlamak için geceli 
gündüzlü çalışıyor, ailesinin ek· 
mek parasını bu uğurda· aarfe-
diyordu. 

Birçok sabır, sebat, dikkat 
ve fedakarlık isteyen bu iş alemi 
çok yordu, çok yıprath: . F ak~t 
neticede Rays insan sesını telm 
bir ucundan ötekine nakletmek 
imkaoıoı buldu. Bugiln masamızın 
başında bizi uzaktakilerle konuş• 
turmak için küçük bir hareket 
bekleyen telefon aleti bu fedakar 
ilimin eseridir. Bununla beraber 
bu eser ona uzun bir sefaletten 
ve mahrumiyetten başka bir şey 
kazandırmamışbr. · ___ ................. 
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ıhrace Ço okları Nasıl Evle irler? 

Geçenlerde Hin• 
distctnda Patyala 
mihracesinin kızı ilo 
Patna mihracesinin 
oğlunun düğünleri 
yapılmışbr. 

Servetleri Hin• 
distan halkının di .. 
linde destan olan 
bu iki zengin hUküm· 
dnnn çocukJan için 
yaptıkları düğünde 
haz.ır bulunan bir 
Avrupalı gazeteci 
gördüklerini anlata 
anlata bitirememek· ~~~ .. "':~~~!lfJW!~~~i'\iııfj!Ui. 
tedir. 

Dügfin şenlikleri 
sekiz gün silrmüş, 
bu esnada bütün 
Patyala halkı gecelj 
gündüzlü bayram 
yapmışhr. Evler çi· 
çeklerle donanmış, 
sokaklar bayram ye· 
rine dönmüştür. Bin 
bir gece masalları· 
na benzeyen bu ef· 
sanevi merasimde 
Patyala mihracesinin 
sarayı içinde mücev• 

gin cevahirci mağazasına 
girmiş, mağaza sahibi· 
mihract-yi tammamış ve 
lhımgeldiği gibi karşıla· 
mamış olduğundan hUkUm· 

dar kızmış, birkaç kıymetli 
mücevheri parçalamış ve 
mağazayı olduğu gibi sa· 

hn alarak :Sarayına nak· 
letmiştir.,, 

Kalkilta gibi bir şehrin 
kuyumcu dükkanını dolduran 
mücevherleri istediği anda sa· 
rayının hazinesine ilave ede· 
bilen bir kimsenin zenginliği 
hakkında bir fikir edindikten 
sonra onun yapacağı düğü
nlln ihtişamını tasvir etmek 
arbk kolaydır. 

Burada Hindistanın en zen• 
ı!İn tacirleri, en büyük me· 
murlan geceli gündüzlü bir 
hafta misafir kalmışlar, iste-

dikleri gibi yeyip içmişler ve 
eğtenmişl erdir: 

Memleketin efsanevi tari
hinden miras kalmış ne kadar 
nıerasim, adet ve telakki varsa 
hepsi cins cins yapılmış, kur· 

her teşhir edilen Muazzam düğünden lntıbolar: Yakarıda •aldan geni 
bir sergiye benze- ..,/i/erc gelen hediyeler, gelin •allanın inci ve elmat 

banlık ceylinJann kanlarile 
sulanan topraklar tizerinde 

binbir türlü iyinler tertip edil· miş ir. Hindistamn kakmalı tahtırevanı, ortada Patgala mihracesi oc 
zengin tacirlerinin, maiyeti, altta nikah kıgtlırken • 
lngiltere impratorluğunun haşme· lamak için şöyle bir hikaye din· 
tini temsil eden büyük memur- lemek lazımdır: 
Iarın gönderdikleri düğün bedi- uMihrace bir gün Kalküta 

ı · kı ti' t ı .. k çar ısını gezerken §ehrin ye en, yme ı aş ar goz smaş· ·~-----

tırıcı bir zenginlik içinde teşhir 
edilmiştir. Sarayda Avrupa ldet .. 
lerini andıran ziyafetler ve resmi 
kabullerin yanıbaşında Şarkın en 
giranbaha dekorlarile süslenmiş 
salonlarda izaz edilen yerliler ade
di binleri bulan bir kalabalık ha-
lini almıştır. 

Gazetecinin anlattıklarına ba· 
kılırsa düğün hakikaten dünya 
yüzünde emsaline nadir tesadüf 
edilen bir varlık ve zenkinlik 

içinde yapılmıştır. Kız bab nın 
cihaz olarak verdiği hediyeler 

arasında üç yüz altınıı beş tane 
altın sırmalı, iılemeli elbise, 70 
otomobil iki yüz. tane cins av 
köpeği, yüz elli fil ile mllteaddit 

vahşi hayvan \'ardır. Panlblarile 
gözleri kamaştıran elmasla!"., pır

lantalar, zümrütler bilhassa inciler 
hatsiz hesapsız ve başlı başına 
bir servet teşkil edecek mahiyet· 
tedir. 

Saray salonlarındaki avizeler, 
dekorlar ve eşya, Patyala mihra· 
cesinin servetile mütenasip bir 
şekilde idi. 

Bu servetin bllyüklüğünü · an· 

Yevmf, ılyaat, Ha•adlı Ye Halk gaı:etu!_ 

l~kı Zabtıye, ÇataJçe~ıne eoka.ğı, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı 
ve resimlerin bütün he.klan 
mahfuz ve P.Zetemizo aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TORKIYE 1400 1so 400 ıso 
YUNANlsTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adrcı 
değiştirmek 26 kurugtur. 

Gelen evrak geri flerilmez. 

= 

il nl rdan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 

pul ilavem lfizımdır. 

miştir. 
Geceleri milyonlarca elektrik 

lambasile süslenmiş olan saray 
uzaktan peri masallannı andıran 
bir fevkaladelik içinde günlerce 
panl panl yanmıştır. 

Hindistanda bulunan lngiliz 
asılzndeleri ve yüksek memurları 
bu efsanevi düğün merasimini, 
ziyafetlerini safha safha seyre• 
derken hayret içinde kalmışlar, 
kendilerini pek fakir telakki et· 
miye başlamışlardır. 

Hulasa Patyala ve Patna 
mihracelerinin çocukları evlenir
ken dünyayı hayrete dOşUren bir 
zenginliğin ortaya çıkmasına se
bep olmuşlardır. Bu yüzden baş· 
tanbaşa çalkalanan Hindistanın 
her köşesinde bu ~ilğün ve ~~ 
servet şimdi berkesm çenes.ını 

yormaktadır:. ...... ----·• .. •• .. •• ........... . ............... ·-··· 
Kredi mektuplan - &ham ve 
tahvilat-Cari hesaplar küpd .. 
Kasa ican ve bilumum banka 
muamelıib: 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1~88 

Sermayesi 30.000.000 frank 

İdare merkezi 
ISTANBUL 

Türkigedeki şubeleri: 
l.etanbul, Galata, hmir, Adruıa, 
Samsun, Mersin. 
Yananiıtandakl ,abeleri: 

Selinik, Kavala, Atiııa, Fire. 

Kari Mektuplan. 

Bina Ve razi 
Vergi,lerine Dair 

-

-

Aldığımız varakdır: Üsküdar 
Varidat tahakkuk Müdürlüğünden: 

Muhterem gazetenizin 3/2/934 
tarihli nüshasında (Arazi vergisi 
nerelerden alınmalıdır?) serlevha11 
altında intişar eden fıkrai mat
bua üzerine keyfiyet tetkik edildi. 

Bina ve erazi:ıin yekdigerinin 
mütemmimi olduğuna göre ahki· 
mı kanuniyede tehalüf etmekte 
olduğundan mevzubahs şikAyetin 
milstenidün ileyhi olan bina ve 
eraz:nin mahalle ve sokak vo 
numarası bilinmedikçe icra edi
lecek tetkikatın müspet veya 
menfi bir netice veremiyeği ta• 
biidir. 

Evvelemirde bu cihetlerin 
ficilen bildirilmesi ve badehu icra 

dilecek tetkikat neticesinde bir 
kanusuzluk görüldüğü takdirde 
müsebbiplerinin derhal tecziye ve 
kanunsuzluğun izale olunacajı 
maalihtiram beyan olunur efendim. 

Maaş Yoklamasında uşkUIAI 
Bir kariimiz eu garip vnkayı anlattyon 

Harbiye me ehi taleb inden 
Mehmet Naci fendinin mektep 
müdürlüğü tarafından tasdik ediJ. 
miş olan nüfus hüviyet cilzdam 
suretini Beşiktaş Malmlldürlüğl 
kabul etmemektedir. Nüfus tez
keresinin ash mektep idaresinde 
mahfuz bulunmaktadır. Bu yllz
den 934 Mayıs yetim maaşı yok
laması yapılamamaktadır. Resmi 
bir daire diğer resmi bir daire
nin tasdikli nüfus tezkeresi ~ 
tini neden kabul etmiyor. Bu vr 
ziyette biz ne yapalım? 

Beşiktaşta Türk Ati mahnlletiode 
Mehmet Naci Efendinin eni~telİ 

Ahmet Vefik 

Cevaplarımız 
Gülhane parkı hakkında kartpostal 

gönderen, M. M. Fuat imzasile mek• 
tup yaza.o, Münir imzıısıle Ankııradan 
ırektup gönderen, bir gazetenin baş-
makulesi hakkında, M. Ahmet imzaail• 
mektup gönderen karilerimize: 

- Abnda sarih adresi ve 
imzası olmıyan veya bunlardan 
bir! noksan olan mektuplar naza• 
ndıkkate alınmaz efendim. 

Denizlide Dava V kili t m Bayea 
- Sualinize cevap vermek 

ihtisas meselesidir. Onun için bir 
kimyagere müracaat etmeniz mu
vafıktır efendim. 

* . Samsunda kunduracı İbrahim Efen-
diye: 

- Bahsettiğiniz makine acen
tesi hakkındaki şikayetinizi mın
taka ticaret müdürlüğüne bildiri
niz efendim. 

* RumeJihiaanndo. Faruk, Ankaradaa 
1. Haydar Efendilere: 

Gedikli kllçUk zabit mektebine 
girmek için 1 S • 22 yaf arasında 
Türk olmak, ilk tahsili bitirmİf 
bulunmak, mayısın son haftaS1na 
kadar müracaat etmek, tahsil 
hüsnühal, aşı şabadetnameai kle 
ğıtlan ile fotoğraf ve pullu istida 
bir de taahhütname vermek lizım. 
dır efendim. 

lf. 
Şııban zade Mustafa Beye: 
- Mektubunuzu okuyamadık, 

daha okunakh yazmanız lazımcbı 
efendim. 

lf-
Balikesir Muradlı mnhallesiud• 

Mliflü zade Memduh Efendiye: 
- Bu iş mahkeme işidir• 

Gazete ile bir şey yapılamd 
efendim. 

lf 
Edirnede mürettip Kadri Ef .ye: 
- Mektubunuzla ne de111ek 

istediğinizi anlayamadık, dab• 
kısa ve daha vazıh yazıllll 
efendim. 



ckserıyetle vakitlerini masaları 
başında geçirirler. Çocukların bu 
devrede oturma vaziyetleri düzel
tilı;nezse, bilahare bunu tashih 
etmek mümklin değildir. Vncut 
teşekkül ettikten sonra, inhinalar 
artık değişmez. 

Çocuk masaya oturduğu za
n1an iki ayağını yere bnsmalıdır. 
Eskilerin iddiasına göre ayakla· 
rmı birleştirmelidir. Fakat bugün· 
kU doktorlara göre açık vaziyette 
bırakmalıdır. Eğer yaklan yere 
bnsmnzsa adaleleri bozulur. Otur
mn vaziyetinde de çocuk dik 
durmalı, omuzJar katiyen eğilme· 
melidir. Bu reaimde gösterilen 
vaziyet, oturuı için en sıhhi bir 
vaziyettir. Çocuğun daima bu 
vaziyeti muhafaza etmesine dik
k t etmelidir. 

Gayet Kullanışlı 
Bir Portmanto 

E!bis 1 · · 
l k e erın toz o'ma ma mani oma · · 

l •çın portmantonun kenar· .pn d dolap şeklinde yapılmıştır. 
ar esüler, mantolar buraya as

kllara geçirilerek asılır. Ve mey· 
danda göze bir şey görlinmez. 
Dolaptan yukarrları şapkalar 
lçindir. Burada şapkaları geçir
f!1ek için de bir çengel vardır. 
Uzerindeki küçUk perde çekilmek 
Pt'tile toz imasına da mani 
olunur. En yukarısmda yine zarif 
bir perdesi vardır. Ortası baston 
~ şemsiyeleri koymnk içindir. 
T uvarlalc ayn sı kıristaldendır. 
Kenarları çiçektiklerle süslenir. 

Ev Kadını Neler Bilmeli? 

Yaz için 
/(o/ay 
Tatlılar 

Sıcaklar başladı, kiraz ve çilek 
ön fta olmak üzere yavq ya• 
vaı bütnn meyvalara kavuşu• 
Yoru.z. 

Fakat abah, öğle ve akşam 
Y~meklerinde sofralanmızı süsle
Yen meyvalarm ikindi kahvalb· 
•

1nda yeri yoktur, bir çay mı 
Vereceksiniz, · sofranızda yine 
pasta ve reçel bulunması lazım. 
ışte size kolaylıkla bazırlıya bile· 
ceğiniz bir gato: . . 

250 gram beyaz unun ıçıne 
150 gram tereyağı, bir tane 
yumurta, 25 gram toz şeker, 6 
granı tuz ve bir litre su koyarak 
yoğurunuz. Sonra bu hamurdan 
ortası boş fakat altı kapalı bir 
yüzük şeklinde muhtelif parçalar 
kesiniz, bu parçaları bir tepsiye 
dizerek sıcak bir fırmda kızart-
tmnız. Sonra bu tepsi eve gel· 
diği zaman yapacağınız şey pem· 
beleşen pastaların boş y~rle~ine 
birer veya ikişer tane reçel çılek 
koymakhr. 

* Begaz pabuçları 
nasıl temizlemeli? 

Beyaz papuçlar üzerinde leke
leri çık rmak için, lekeli yerlerin 
üzerine tereyağı sürmeli, bir saat 
kadar böylece bırakmalı. Badehu 
petroll y ğları çıkarmalıdır. Pa· 
muğu petrola batırıp silmek daha 
muvafıktır. Bu işi yaparken et
rafta ateş olmamasına da dikkat 
etmeli. 

SON POST""' 

Elişi 

N·s Örtüs .. , 

Patatesi Na ıl 
haşfomalı? 

Pat te i haşladığınız zaman 
suyun içerisine az bir şey limon 

$uyu sakmw. Bu suretle patates 
hem beyaz. hem daha lezi2 olur. 

Lavanta: Zambak. 

ürahi Altı 

'

Ellerdeki Megva Lekelerini 
/Vasıl Çıkarmalı? 

Ellerdeki meyva lekeJerini çı· 
karmak için bir . bardak sıcavk 
suyun içeri ine bır çay kaşıS"! 
amonyak dökünüz, ellerde lekelen 
tamamen çıkarır. 

Sayfa 1 

Krem 
JOO ~ram Silt 

5 Yumurta 
ı gram VanllJ& 

20 • pirinç n 
200 • teker 

Soğuk südün içerisine ~eker 
yumurta pirinç unu, v~nıl~~yı 
il .. ve ediniz. Bir tencere ıçerısın-

de su eyice kaynadıktan sonr~ 
bu mahlfıtu havi küçük tencereyı 
suyun içerisine oturtunuz, .yumurta 
kabartacağı ile mütemadıyen. ~~ 
. ek sıcak su içerisinde pışm-

vırer b' kl' . Ko u bir mahalle ı şe mo 
nız. Y k astamn 
geldikten sodra çı anp p 

. .. Tekrar fınna sa· ftzerine sllrünur.. 
lınız. Beş dakika piştikten sonra 
çıkarmaz. 

Ev Kadını Neler Bilmeli? 

Yüzdeki 
Çizgilerin 
• • 
lzalesı 

Çizgisiz bir yüz, sayfaları bero
beyaz kalmış bir kitaba benzer, 
mana ifade etmez. Bununla be
raber kırkına yaklaşan kadınla
rın en bUyük dllşünceleri evveli 
göz kenarlarında belirmiye baş· 
lıyan çizgileri izale etmenin yo

lunu bulmakbr. 

k 'kl teda· 
Gazetelerde ele tr~m~Ondür, 

viden bahsederJe~ .. M lamaz. 
k i et açan yapı 

fakat e ser Y k b"I ben size 
U tür. Buna mu a ı . . . B 

g ç't b' çare gösterebılınm. u bası ır t . ·ı . tamamen ör mese e Çızgı erı . 
çar 1 ti ·r derıye bile yüzü genç e~ rı ' 

b bir renk venr: pen e . . 

Ç . ı'n de içine gırebılo-enenız 

~. k dar geniş bir kap alınız, 
cegı a . ·ı · 
. . k-pnk haline getırı mış yu-
ıçme o b" 

rta ela doldurunuz. Buna ır 
mu k " ı· b . mek kaşığı o sı1en ı su, ır ye-
ye l d' • ek kaşığı da alkol i ave e mız 
ID 'l ve bu halitayı eczalı pamuk ı e 
yüzünüze sürünüz, on dakik frik· 
siyon yapınız, sonra kokulu sa· 
bunla yıkanınız, yalnız dikkat 
edeceğiniz nokta; ok~ije°!~ ~uyun 
k' "k ve kaş rengim degıştinne-
ırp.ı için oralan friksiyondan ev· 

meal ı k 1 bir pomada ile 6rt-ve a ın 
mektir. 



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

· t hrltalleala leUfl' 1 
Senin Delil 

Duclaldannın kira renJİDİ ,ar
damı yualdanam çilek kokmana 
•oldadun. SaçlarmclaJd albn ... 
nhk tlzlerimi kamqbrcb. Teain-
leki ipelı JUmupkhk .ıı.-. 
tatL bir laiı nrdi. .. 

IConuıurken clinleclün: Selinde 
ln116r bir Çetmeden akan ..,_ 

Wlllr abenıt Yardı. 

Yilrlrkea _,...ttim : Bir lut
wza Wr tq ablmca, laaftZUD 
myu nuıl dalplamr, dalplar 
DUal halka halka ıenialene; senin 
ele Ylcudlla her adım abpnda 
lylece clalıalanıyor, halkalar bual 
ediyordu. .. 

Sen a6Jlerken bllbtWer -... 
yor, aen gtılerken pq bulutla
n o arkasına ıizJeni1or, ... 

ıözlerinden bir damla yq aka
cak olsa bütün tabiat heraber 

aibyordu. 

* Fakat bot yere mağrur oJma, 
biliyer mu1u11, bu 1aycLğım ,a
aelrdderin hiçbiri leDİll detll I 

Benim; çDnktl .. benima 1 .,. 

Mahkemede 
- Avda arkadaflmZI ,,....... 

•nuı, m6dafaa aadeclinde 11,U
Jecetiniz bir ıey var mı? 

- Arkadaflm tilki ııibi kur
naz, domu lam ,..., tavpa 
tibi kaçar, ..ıu p laıDiUfar, 
kaplan 11Di lurçın bir teyeli. 

Haklı 
.ıoda vapurunun sli..rteiııincle 

idik. Yanımdaki arkada11m blr
denbıre ayağa kalktı: 

- Haydi aşağı inelim 1 
Dedi. Şaşırdım. 

- Ne var? 
- Sinirime dokunuyor. 
Ozerınde .. Moda " yaah can 

•urtarao aimitlerini ıöaterdi: 
- Bu yazılar gözllme iliftikçe 

kanm konuf'ıyor zannediyorum 1 

Batka 
Cenubi Amerikada Kalmikya 

tebriae apayan ae~yab bir kart
peetalcıya sitti: 

- Şehrin manzara kartların
dan verir miaio"z? 

Kartpoatalcı bir tane kart 
ftrdi: 

- Bundan başka kartıma yok 
mudur? 

- Bundan başka manzara ... 
tw ki karbma& Mu.I\ l 

Nasll imanım 
Soyle be hanım llU8lllf 

beıum ouıım mı11nt 

.le:.~~., 
Dikiz etme ı.e ...... 
Cdveden anlamam ıtbJ, 
Bt klı>mem tüyerim ha 
O lıcceksen h~di ko,. .• 

Uzak gitme bulwum, 
Botuna yorulurum 
V allah IN1lalı kapına 
Gelir balla ôlarum .• 

Beylere yap şakam, 
Yakalarsam 7akanı: 
Yutınuyoruı eyYallah 
Bozarım fiyakanı .. 

Mizahçı 

KakaYanya Kanh cinai bir roman okuyor. 

- Ben arkadatlaram için biç 
bir teY eairgemem; Selma nİfan
h•ndan ayralcbjuu haber YWcliii 
zaman ne yapbm bilir ..W.? 

- Ne yaptm? 
- Ona kendi nişanlımı Yel'!" 

dimi 

B6yle ·Olur 
ı»sladım daza düıtilm, 
Yıliçteo kaza düotüm; 
Coğu kiti görmezken 
:Bu sefer ua duştiiml 

i<aa.dan ak.tan oldum, 
Uıuo kulaktan oldum;· 
Fazla lm9tum yoruldum 
Elden a1aktao olduml 

Açıldı hep aramız; 
İşte bu yüzkaramız; 
Bakıp Wkip a-üldWer 
Baniya mukaramııı 

Sokuldular bakınca, 
Taktılar birkaç kanca; 
Bilirim lıöyle olur 
Kurtlar da kocayaaeal 

...... ÇI 

Boı llzler 

Ya Baı Airıbna 
Panaiyoada piyanola bir oda 

arach, balda, pansiyon Nhibin• 
IOl'Clu: 

- Bu piyaaolu oda için ne 
latiJOl'IUDm? 

- EnelA piyaaODalu bir 
k1n clinlemeJi. 

MUkemmel 
- Haberin Yar ma .t..tum, 

bizim MİfOll Efendiaia dGkkAoı 
)'&Dm'• 

- Vah zanlh acaba timdi 
De De seçlair,. ne yiyor, ne içiyor. 

- iyi pçiaiyor, yemeli ir 
meli mllkemmel. 

- ? ? ? ? 
- Yanpun kutea pbrılmaı 

olclap •bat edilemedi. -----.... 

K&pek kaıınıyordu, öteki 
pek görllnce havJada; kendi dilllet 

- Kquıma, demek istiyordu, 
timdi Hayvanlan Himaye Cemi
yeti uaanclan biri ıfirtırae ı. irr 
leri &ldOrlJol'IUDaz diye danbr. 

Olabilir 
Hizmetçi namzedi çok tıkb; 

IOl'dum: 
- Bundan evvel bulunduğu• 

,...den neye aynldan? 
- Hanımefendi benim evci• 

balmımaclıj'un zamanlar roplanmı, 

1 
mutolanma, ppkalanma ıiylp 
10kaia çakıyordu • 

On iki 
Galata kulesindeki nkit ki• 

reainl- dlfllrme memuru, küreyi 
d&pırOr dltlrme:a arkadatın• 
aordu: 

- Yahu ıaatın kaç yemeye 
reç kalmayalım. 

- Vallahi bilmem, l.a sabah 
evden çıkarken aaahmı alma,. 
unutmutullll 

Eyi Ya 
Selma H. bir gtln evvel bir 

takma dit yapbrmafb. Takma c:IİI 
pce a;rıya batlamı1t aabab olur 
olmaz kot• kota tekrar ditciye 
ıitmiıti: 

- Ditci, taktıp dit çok 
ainyor, ne yapmahl 

- Yapacak hiçbir teY yolı, 
dit mllkemmeıdir. 

- Mllkemmeldir cliyonua atr 
ma a;nyor. 

- lyiya, hakiki elitten 
farkı yok demektir. 

Merak 
Suphi Bey ditçi idi. Evlen 

ıön karı8IDlll ditlerini tedavi 
bqladı.. EYleneli tlç mene o 
hll& tedavi ile meşgul. Bu b 
herkeH merak öldu : 

Suphi Bey merakı iule e • 
- Ditini tedavi ederken • 

açık durdutu için konapm•Y 
H. u ~ı.ekteaa kurtalllvcoıP.' 
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Kuvvetli Bir Viyana Takımı Geliyor 1 

Fener bahçe 1, 3 Hazirana Hazırlanıyor! 

Sal rnıuıvi11 
1 ve 3 haziran 1934 cuma ve 

pazar günil Viyananın birinci il• 

mf profesyonel talamlanndan 
F uaabal lClub WieD fehrimize 
gelerek iki maç yapacaktır. Bu 
haberin futbol heveskarlanm çok 
alik dar edeceğini tahmin etmek 
gilç değildir. Sporcular şimdiden 
gele ek takımın oyunculan, ku.
vetl, futbol tanlar1 hakkında 
meraklanmaktadar. 

Bu •ütunlard• önümüzdeki 
hafta 1eyredeceği~iz Viyananm 
bu kunetli kulübü hakkında 
karilerimlzi tatmin edecek 
malumabn mühim kısmını veri
yoruz. 

1 ve 3 haziranda tehrimizde 
oynayacak olan Fussbal klub 
Wien profeıyonel birinci kime
nin on iki takımı arumda altma
bğı kazanmıştır. Bu albnalığın 
ne çetin mücadelelerden sonra 
elde edildijini anlamak için bu 
ıene Viyana likinia tasnifini şöy .. 
lece malayalım : 

1 - Admira 2 - Rapit 3 -
Austria 4 - Vienna 5 • W. A. C 

Viyana futbolunun 16bretleri 
dünyayı tutmuş fU takımla(ı ara
ıanda alhncı gelmek hiç şüphesiz 
bfiyük bir muvaffakiyettir. 

F ussbal • Klub Wien bu sene· 
ki lik maçlarında başta gelen bu 
beş kulüp için daimi bir tehlike 
olmuştur. Onlarla yaptığı iki maç
tan birini kaybetmişse diğerini 

muhakkak kazanmış veya bera· 
berlikle bitirmiıtir. Binaenaleyh 
başta gelen bu takımlarla hemen 
hemen hemayar bir vazİ)•ette 

M)'llabilir. 

Takımın içinde .sol iç oynayan 
Hanat gibi 54 defa Avusturya 
forınasmı sırbna geçirmiş ve Vi
yanahlar tarafandan çok sevilen 
meşhur bir oyuncu vardır. Müda
faalarmda 24 defa beynelmilel 
olmuş Şnayder gibi tecrübeli ve 
fevkalade yer tutan bir müdafii 
ve Viyanamn en eyi kaleciler! 

lzmitte Lik Maçlan için 
Hararette Çahşıhyor 

lzmit, ( Husuıl t - lzmit ınm· 
takasının lik maç.lan için bqlıyan 
çalqmalar hararetle devam et
mektedir. lttiha Spor ye idman 
Yurdu bqka bqka takımlarla 
elaeniz maçlarına deYam etmek
tedirler. Geçen sene zayıf bir 
eberiyetle mıntaka pmpiyonlu· 
ia- Adapaı:arlılara Yeren hmit 
taloma, b. yal çok kuvvetli bir 
kadro ile Mlaaya çakecakbr. 

Kuvvetle yapılan tahmmlere 
göre, Kocaela mıntakası şampi· 
yontuğu, muhakkak olarak fzmitte 
kalacaktır. 

b:mit sporunda yeni yeni ela· 
ma••ar glrlhımekteclir. Aylardan· 
beri muntazam bir tekilde deyam 
eden çah malar da tr6zel raadman 
verecektir. 

Çorıu Takımı Galip 
Çorlu (Hususi) - Cuma glinü 

Çorlu Spor Kulübü gençleri ile 
Tekirdağ Yılmaz Kulübü arasın
da T ekirdağında alay futbol 
aahasında kalabalık bir seyırcı 

önünde yapılan maçta Çorlu takt· 
mı 1 • 2 galip gelmiştir. Sair 
kulüplerin beş kuvvetli oyuncusu 
ile takviye ekilen Yilinu kulübü 
biitüu dindinmelerine ~ağmen yine 
galibiyeti elde etmeye muvaffak 
olamamıştır. Oyun baştan ni)ıa

yete kadar amimi bir ahenk 
içinde cereyan etm.İf Çorlu takı· 
muıdan Rakım, Davut ve Tekir· 
dağ kulübünden Şevki ve Şelıap 

Sol•~ 

Nihat Maçlar Adapazarmda 
Oynanacak 

Adapazarı (Hususi}- Evvelki 
mektubumda cuma günil J&pı• 
lacağmı bildirdiğim lik maçları, 
liaanaları benilz gelmediğinden 
dolayı tehir edilmittir. Maçlara 
yakında başlanabileceğini futbol 
heyeti reisliğinden anladım. lmıit 
ve Adapazarı birincileri arasında• 
ki nihai maç ta şimdiye kadar 
her sene lzmitte yapılıyordu. Fa· 
kat bu sene nihai maçın da Ada· 
pazarında yapılması için Adapa· 
zarı kulüplerinin müşterek talebi 
kabul edilmiştir. Futbol heyeti 
reisi bu talebi federasyondan al• 
dığ• emre göre tetkik cbnİf ve 
filhakika Adapazan sahumın •on 
z.amanda nizamt vaziyete ifrağ 
edildiği •e lmıit sahasına gerek 
bu cihetten ıve gerekse çimen 
olması dolayısile daha faik olduğu . 
anlqılmıfbr. Bu münasebetle ıeh· 
rimi:ı bu sene hararetli maçlara 
sahne olacaktır. 

lngiliz Kupa Şampiyonu 
Yine VenUdi 

Bu senenin lngiliz kupam pm· 
piyonu Mançıster Siti takımı 
Avusturya f&Dlpİyonn ile kar,.
laşmış ve neticede Avusturyalılar 
hiç beklenmiyen parlak bir gali
biyet elde ederek lngilizleri S-3 
yenmişlerdir. .......... _._ .............................................. . 
Beylerin oyundaki yüksek muvaf
fakiyetleri tebrike ıayan tı5rtn-

mü,uw. 

Memlekette Spor Hareketleri 

Uşak Lik Maçlarının 
Heyecanlı Karşılaşması 
Uşak (Hususi) - Uşak halkı 

,ok heyecanlı bir spor günü ya
pclı. 934 likiniıı en mühim maça 
memleketin ra\ip ve kuvvetli 
takınılan arasmda yapıldı. Saha 
ve bibün binlerce halkla dolu idi. 

Saat S de takımlar; Sarı La· 
clvertlilerle (Ergenekon) Beyaz ............................................................. 

lngiliilerin aenelerdeaberi ala
macbklan Amerika kupa•na bu 
.der iki millet le husua1 kotralarla 
çıkacaklardır. 

Meşhur lngiiiı çay rah 
Tomas Lipton'a ber defuuıda 
yllı btn liraya mal olan bu YUlf 
iç.in yine çok p&halaJ• çıkan bir 
kotra yapbnlaufbr· Resmimiz 
fimdiye kadar mağliip olan py 
ikıralınıa 1'otralarmdan en 90D~ 
cuaunun orta riizglrda ıiditini 
a&teriyor. _.. ...................................................... -

siyahlılar (Gençler) sahaya alkış 
lar arasında çıktılar. Oyuna Tu 
randan Futbol heyeti reisi Y 
Ziya Beyin bakemliğile başlanıldı 

Oyun he} ecanla devam ede 
k\.... onuncu dakikalarda Gençl 
penalbdan bir gol yapblar. Er 
genekonlular akınları fazlatqtt 
rarak gole mukabele edere 
beraberliği elde ettiler. Ergene 
konlularan bu golU haJkı iyic 
heyecanlandırdı ve goll bravo 
yqal sesleri etrafa kaplıyordu 
Birinci haftaym 1-1 beraberlikl 
bitti. 

ikinci baftaymda Ergenekon 
lular çok çalıpyor ve l:i ım 
vaziyette oynuyorlardL G ~e.r 

bu akınlara mukabele edem ye· 
rek müdafaaya çekiliyordu. Er 
genekon santrforu Ekrem, has
mından yediği şiddetli bir tekmo 
ile oyundan çıktı. Birkaç dakika 
sonra Ergenekonlular seri bir 
akınla gol yaptılar.. Halkın, gol 1 
seslerile tekmeden yaralanın ba· 
yılan Ekrem ayağı sanlı olduğu 
halde tekrar sahaya alkışlar ara· 
sında çıktı. Son dakikalarda 
Gençlerin bir akınında Ergenekon 
sağ beki Remzinin kalbine sıkı 
gelen bir şut fedakfir beki yere 
serdi. Birkaç dakika sonra Remzi 
ayıldı ve oyuna girdi. Arbk 
yağmur yağmıya başlamıı ve 
hakem düdüğünü çahnışb. 
· Evvelki hafta Ergenekona 

3 golle mağlüp olan gençler 
bu hafta 2 - 1 golle mağlüp Ola· 
rak sabadan aynhrken. halk 
plip olan Ergenekon takımmın 
kaptana olan Ali Beyi havaya 
kaldırarak t•I .. ı deye bağnfı· 
yordu. u..-.....-.. 
nu gelecek haftaki ma 
cektir. Ergenekonun pmpiyon 
olmaaı kuvvetle tahmin edilmek· 
tedir:. • Upk mıntakasa merkez. ku-
lnpleri B talamlanmn lik m~an 
nibayetlenmiftir. Neticede Geaç• 
ler Birliği B takımı pmpiyonJatu 
bzanmııbr. 

Oatte: Uıalc Gençler Birliii ıampigo11 IJ tlıla•ı, Altt.: Gençler Blrllfial 
-ı.e,.Cfllllı 6ir •9''•" •onr• gneft Erpnelc•11 6irlnci t.Jcont 



Gazeteci Olabilir Misiniz? 
Gazeteci 
isterseniz 

Öİ~iJ~~i~i;"i Anlamak 
Bu İmtihanı Tecrübe Ediniz 

Ba re8aı, tıerhan b 
herglln meydana gıl il' sokakta 1 ediyordu? 
L---=-- ge en otomobil 6 y ~nı riateriyor. R - aralanmıf kimse nr 
duvara •-.z. Bir· d~k:° ~ir mıdır ? 
katle resme balana. S dik- Resme bir dakika baktıktan 
Dm resimden ıre · · onra ba11- IOnra bu suallerin cevabım v-

y vınp •asa \ize- ... -
rinde duran klgı" da .. reb.iliraeuiı mü.,.,.1.edenizin kuv-

aşagıdaki d ~ IUallerin cevabını yazınız. vetio en dola} ı keneli kendinizi 
1 - K ua saat kaçta oldu 1 tebrik. edebilirsiniz. Bu resmi 
2 - Kaza nerede oldu? aımenı~e, bal-anıza, arkadaştan• 
S K" • h nıza gostererek onlan da imtihan 

- ımm atası neticesinde d b 
meydana geldiğine dair bU- alimet e e ilirsiniz. 
ftr 1mdlr? Gazetecilikte herşeydea enel 

4 - Otomobilin aı. zamanda çek I01 görmek 
-...... nedir? mukam ve ~biliy.eti aranır. Eğer bu kabi-

5 - Otomobili kim liyet sız.de varsa gazeteci olabi· 
- idare lirsiniz. 

D~!~~ Muharebesi Oyunu 
arkadaş be aber 

•1111yabüir. O)UD
cularna ... de 
ellerine birer lm
nı.t •• kendi
le.ini tanarec1e 
farzederler. Bu 
kuruşla biribir
lerinin remilerLi 
bombardman 
ederler. Parayı 
bir metre ,ak-
1ek teo ıemilcrin 
heri• atarlar. 
~gemilerden 
Wrlllİll berine 
clliterte parayı 
lk atan lreııd· bir ille 

•fer ka1de-
~. Eter dit
..... laaduclana 
dlteı-. ... ~ bi ••• s:• kaydeder. 
d' leaaiye •e 

_,,, .r a 

,. .f • r oa,fiiıuı Hududu 
~ 06'.,nan 

~ududu 

au, ..... llududu 

<hj>, 

ı•1a1 hadudu-Da ayni ıa ._ __________ mll!ll ________________________ ~ 

bir inanda değerse bir ufv kaç mavaffakiyet kaç majlii
clakika IDaiJGbiyet kaydeder. Bir l>iyet yazana, aralarında mu-
1,. _ _._ IODra arkadaıı o- '-- ... ı- ful ~ O da L!~ ,_ &aye&e yat™K, a muzafferi· 

--;::·:-::~ .... ~-~'aki=="k:·~~~m~~~!!!t:.!!~~~ - ye yazan oyunu kazanır. "-"- a~... ··----···- -----
Çocukların Yazıları. Mekt r Ç 

• 1z mektepli çocuklar tıpkı lmtlar • B . ep l ocuklar 
gib. oyle olmalıdır ki.. he m::-1...! 

Kotar: .. .. ıyıa p ~ue&1ye 
' oynar, güluşur yerimizde lnkıli gençleri 

ı:albl·mı·zde durmayıa 0- l p ~akııı olur •er ıe-yimiz ileri 
yoktur h. 00 umuzde vata k ıç gamdan Kftl'da ol n ve me tep sevgileri.. 

kederden bir iz ş ur kayaafll'.. bir hiçe 
Kotar, oyuar, ıüiü.şüı, 1erimizde Amuya: lmnalmayu.I .. 

durmavıa ~ Mp. Sınıt UA No. 250 
..,. eevlcıge. v., .. ı 

Hikiye 
Afrikanın Mağrur 

Padişahı 
Afrikanın Kamera &lkesinin 

pacijphı, gayet ıert, mağrur, 
zalim bir zenciydi... Adamları şid· 
detinden o. kadar korkarlardı ki 
en ma asız isteklerini bile yeri· 
?e getirirlerdi. Blr gjin yine bütün 
ınsanlann onun uşağı olduğunu 

!6r!eyip öğ6nürken, Bouka bar 
•mrnde bir ihtiyar yanına yak· 
laşb: 

- Bütün insanlar birbirinin 
hizmetkandır1ar. Dedi. 

Pa<Üfalt fena halde kızdı: 
- Ya demek ki ben de seaim 

hizmetkirınım. öyle mi? •• Öyle iso 
bu IÖzfinii ispat et, bugfin akşama 
kadar sana izin... B.- bir it 

, gördlr l»abyim. Eğer bun ya• 
panaa ... yl& illelr hediye 
edueğim. Eter yapemazsan aeni 
6ldftireceğlm. Sana nasıl senin 
efend;n olduğumu göstereceğim. 

Bonkabar: 
- PekilL dedi. 
Boukabar çok ihtiyu oldup 

için bir değnye dayanarak yilrür
dü. Yürümek için tam deyneğ.ni 
aldığı sırada kapıya bir dilenci 
geldi. 

Boukabar padişaha IOl'du~ 
- Bu zavallı adama yiyecek 

vermeme mOsaade eder misiniz? 
Padişah izin verdi. iki eline 

Jiyecekleri alc;ll, padişabm a.ün
den geterkeo deyneği koltuğu
mm lllbnclm kaydr, eımapfamıa 
dolandı. ihtiyar mlivazenesini 
kaybetti. düşllJfC>rdu. Padişaha 
aealendi: 

- Affedersiniz efendim, dey-
neğimi verir misiniz düşlyorum? 

Padişah biç diitinmeden he
men yerjnden fırladı, deyneii 
aldı, ihtiyara verdi. 

Boukaba seYinçle 2'ftldU Ye: 

- Göriyoı•ınn1a, Clecti, her iyi 
iman öteki.m hinıetklrıdır. Bea 
dilenciye bismet ediyordum, IİS 
de bana hizmet ettiniz. Verece
ğini& inekleri İ8temi1cııum. Onlan 
bu zavallıya hediye ediniz. 

Padişah inekleri dileaciye yer
di. Boukaban da bq mlişawir 
olarak yanına aldL Boubbar ba 
zalim padişaha halkı müliyemetle, 
iyi bir şekilde nasıl idare edece
ğini öğretti. 

Tavukla Tavşanı Korkutan 
Ne'°'İr 7 

..... . .. 
'· .. 

Tavukla tavıan bir çayırda 
gezerken birdaa kaçmıya bar 
ladılar. Ac:Ua ne olcla, •eclm 
korktular? •• Eğer tavukla tavpm 
korkutanın ne oldujunu anlamak 
isterseniz elinize kaleminizi alm 
(1) numaradan bqlaJIP (57) na
muraya kadar mra ile pman. 
Bitirctiğiniz za_.n tawkla tufa
nm korkm•kta halda olduldanm 
iliz de kabal edecekliniz. Bu re
aim bibDea clejildir. Sadece bir 

o nd•· 

Bu Haftanın Bilınecesi 
-·-····················-----· ·-

Bu Resimleri Boyayın 
• 
Is:mlerini Yazıp Gönder 

o 

Bu resimde alb tane kuş var. Buulana Mnlİ kutlar ol 
tayin etUkteu ıonra boya kalemlerim _,. _.. boJa ile boya 
Altma da kuşlann isimlerini~, Sonra re9mİ k~p ~~· 
deriniz. İsimleri doğru yazan ye ea iJ1 boyayaa ft imalerini 
bulanlardaa 1Cl0 ldpye _.telif gtızel hediyeler wrilecelc•ir. 

Son Postanın Küçük Dostlan 

Sılaludll ee ""6ü 6ir oh911en1u 1 ç. w .. ,,.. •••• ,,,,.. 
ld•W $2 İılci lllc,,..lcl.,,,_ rfte tlllthll •"-'-

E~ s.ı• _.,_., ,_,., r ' ---=;o====--
Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

..go.g,q.;>w • li . tal 
10 Map 994 tarihli aı.ı.aanıda bi 8 Nazire, FırfS1!8 :ret ~ 

plıaa bllaeamnlzde "_..ol• yan• den lıf~= .!~..;.Osman, . 
hthkm dotru bulanlar ara•nd• &e: tal-= Or"8 llıtehi taleheaiadeı 
ili,. aloaldaftD Ulml.W ... jlya J• ~et 'Jabp Bey ve Hanımlar 
mr~:nr alaca"• Ltaalnalda bulu• ....... muhtara defteri 
.. karilwl•'• ..... perıembe caldan 
,aaıest 3fledea •nr& biaat •• hGvl- İzmir Karantina Eskikuyu 8 
ye& wrakalan ile idarebanemlze l'e- Gedikpaşa Külhan sokak 2 ~ 
lerek hecDplerlai almalan lhımchr. latanbtıl kıs lieelinden 6U Mo 

Yalma tqra brilerimizin hedi7e- Adil, Çorlu Şöaaattin mekteb~ tı 
leri pafta ile adnaleriae g&ıderilir. ıinden 'l03 Bıkmet, Vefa liaeı 

Birer ku"8D dol•• kalem 376 Bahae\tin, İzmir Dumlupmar 
alacaklan tehi talebeaiııden 527 Mustafa, 1 

Jın Ortamektebi talebesinden Pe- Akifpata mektetwachm 488 Kem 
rilwı Tabshı. Söleyııaııiye Medrete 1o- (Arlca• 



SEVDICilM KADIN 
Almancadan 

Tercüme 

24-6 -93' 
Nakilh S.tlettin Reıit 

- Zabıta Romanı - lktıbas Hakkı 
M-.h/uzdur 

Son Poeblnın 
Tefrlka91 

lmtigazlı Şirketlerden Şikô.getle 

Şark Şimendiferleri, 
Şirketihayriye he .. ., 

i'to.34 
Otobüs Şirketinden Halk Ne lstiyoı 

Nelerine itiraz Ediyor ? Kristina laaJa bittin 1enetial laak verdi. Yüzti çok yelali Ye 

HoJe bırakmqtı.. V ui,etaam• rengi uçukta. Gazlerlncle keder 
kitibiadilde olunurken Sibilll okunuyordu. Ah. •• Bu ba,..et edf. 
sapsan kesildi. lecek bir py mi?.. Mllnlh't• 

HOi Sibilliyı, koluna perek pek, hem pek pclerU tin pçir-
dqarı çıkardı. Otomobilde Sibilll Ye 1ellmlamanm benim vasıtamla eli. Gaz yqlan ve enditell aa• 
Hole elini uzatarak huet ft takdime mecbur kaldı. atler ona harap etmiflercli. Dii-

İmtiyazlı tirketler tartD•melerinin tetkiki münuebetiı. ao~ 
anket bitti, bwılan Detrettik. Şimdi, ba ıiklyederi aaaml ... 11.
irca Ye bir hillila llaline getirerek okuyucularımıza anediyorm. Bil 
D8frİYU biter bitmeı iki &Jl'İ Duba laaliade bunlm Bu,tik 1ıfilltt 
Meclisine Ye Nafia V elr:lletiae &eYdi ederek ioablDID ienmm iltıeJ,. 
ceğiz. Bqiiııkt ıik&,eder tuk timndiferleıi, tirkMi baJnı. .. 
otobüs ıirketl ( tramqymlr:i , ae aittir. 

kinden titireyen bir aeale: Şimdi yeniden diier bir kapa flbıceleri karmak&nfıkh. Ruhu-
- Tebrik ederim Y urıea. açılarak methalde Begge prtlndn. nun derinliklerine kadar elemle 

Şimdi artık herpyden evvel eYleol Biraz uykulu ve saçları karlflktı. dolmuttu.. Vicdanı onu ittiham 
dedi. Bir elile g&zlerini O'fUflururkea ettikçe o onda kalm11 bir ıergll-

Hol hayretini gizlemiyerek: diierile ropdöfambnm ııla 11kı ZeftİD hibruı albnda sanki ezi-
- Bunu anlamiyorum, HDİ •• tutuyordu.. Emmiye dojru koprak lip kalmaıtı. O mlltbif veda aa-

Heydiyi tamamile uoutm111 olma- ona aanldı. Daha aonra Mibalm niyesini tekrar tekrar yqarkea 
sana sebep nedir? Hiç olmaze ~o.ne kapıyı kapayarak içeri kap1D1n önünde erkeğe dönerek 
aizlere birka.- narça m&cewta. ıırdiler. alylecliği ahler habnndaa çık-

T r-· w. ma7ordu : 
birakmalidi. Onanla daima aranız .,... Be 

bo k b. Emmi odasına airerek perde- "- Dİ tel'in ediniz 19 EYet 
iyidi ve ahbaph;ımzı zaca 11' 1 • kı la •- erkejia bu hu....ta halda Yardı. 
bidise olmadan epi vakit birlikte en 81 81 örttü, karyolaanı Fakat kendilinin de çektiif .. 
yaşadınız. düzeltti ve soyundu. Bir aaniye hill çekmekte bulunduğu 11brap 

Sibilli omuzlarım ailkerek: aynadaki hayaline gkii ilİfİnce tahammW edilecek bir tef değildi. 
_ Kim bilir? Belki kabaha· içi kanayarak babaaamn s&zlerine ( Arkuı Yar) . 

------•Talep we arzuyu umumi lizerine 4m-----~ 
timiz bu idi. Bu ihtiyar deliye 
ka111 bukadar yakından allkadar
Jık patermemiz dojna dejillllİf. 
Aşıkir ki; dliriiftliikten çok bot
lamyormuf .•. 

ANKARA TORKiYENiN KALBiDiR Slrlınl .. rına /Jir 6alcıı 

Şark Demlryollar1 

-8-
TUrkçe sözlU bU~Uk inkılap filmi 1 - Bu kumpanya kıflll 

Şebzadebquıda Ayaaofyada ilçllncll mevkileri ı11tacak kadar 
Birkaç gün sonra Emmi .._ H 1 L A L A L E M D A R sıcaklık bile temin etmez. Yolca-

avdet etti. Ne babasını nede lar Of8r ve bunlardan bazdan 
Beıeyi avdetinden haberdar et- Her iki sinemada yalnız iki glD daha g&terilecektir. hutalamrler. 86yle Yak'alar 
memifti. ÇGnldi gece geç vakit Bu 80ll fırsattan istifade ile seyre kotunuz. çoktur. 
pldiii cihetle onları, rahatsız lliveten ı lliveten: 2 - Geceleri itleyen trenler 
etmek iatemedL qyalanm gar- DEMiR PENÇE ARYAN (GENÇ RUS KIZI) uJa tarifesinde yazılclıfı .. atte 
diroba bırakarak evine geleli. Edvard Radaon tarafından Gıby Morlay tarafından gelmez. lataıyonlarda bekleyen 
Metballa aaabtan yanmda idi, ~---• Matlneler ı 2.112. S Gece 8.112 ta 41111---r halk 111nma1D1f aalonlarda aojıık-
methlale girdili zaman eleJdriil tan cloaarlar. 

r....:. -.ıı ..._ __.... lstanbul 4 üncü icra tre~:.U ==a~~e:'! 
Yanında kibriti de yokdu. Bar Ye rahatsızdır. Afrikada bile 

le braalakta etrafa yoldıy.... M · ı v d etlerine teaad&f edilmez. Ama-
odaau kadar gitmeji tecrl'9 emur ugun an. padan plen yolun kaplll me ... 
etti. Dikkat ve ihti••• .. ,_. besinde olan Trakyada b6yle 
•aklanma ucuna baaarak Jlrl- Emniyet andıjı namına birinci derecede ipotekli olup yeminli vagonlar itfetmek ,az kara1111dan 
yordu. Bir gllrlltll yapmamak, iç ehli Yllkaf tarafından tamamına. 23263 llira kıymet takdir bqka bir teJ cleilldir. 
uyu)'lllllan rabataız etmemek için edilen Peyikbane Binbirdirek maballeü Dizclariye medreaai sokak 4 - Enelce alqam yirmide 

0 kadar dikkat etmesine reimen eski 6 yeni 12114 No. la bir evin tamamı açık arttırmaya vazedil- kalkıp Abah aut aekizde Eclir-
el çaatua bir aandalyaye takıldı mİf olduğundan 27-6-934 tarihine mGsadif çarpmba ailnll aaat neye yaran trenler İfletilir ve 
ye anclalenfn yere yuvarlanma- 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırmaa icra edilecektir. posta, vaktinde yetiştirilirdi. Şimdi 
8111dan mlltehauıl glbilltllden Arttırma bedeli kıymeti muhamminenia % 75 ini bulduğu takdirde aabahleyin ıekizde kalkıp alqam-
kendiai de korkarak çutaa1D1 elin- milfteriai Ozerinde baralalacakbr. Aklİ takdirde en aon artbramn leyin geç nldt ftnyor •• bu 
den biralaverdi. Gllr&ltl lzerine taabblldll baki kalmak Dzere arttırma IS giln mlddetle tecdit ıuretle hem postama, hem de İf 
koridorda 1,q. kapa açılarak kaim edilerek. 12fl/934 tarihine m6aaclif perşembe giinil saat 14 ten ve ticaret erbabının (18) aaatlik 
bir erkek seli Emmiyi korkuttu. 16 J• kadar keza dairemizde yapılacak ikind açık artbrmasında bir uınuanlanmn kaybolmasına 

_ Ne oluyor?.. Ne ftl'?. arttırma bedeli kıymeti muhamminenfn % 75 ni bulmadığı takdirde 1ebeblyet veriliyor. 
Bu lelin sahibi talebe Llb- •bt 2280 No. h kanun abkimma tevfikan geri bırakılır. Sabf 5 - Her feYİD fiatinde bir 

yançef oldujamı mneclea Emmi pefindir. Artbrmaya iftirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammi- dOpa• oldu. Bu kumpanyanın 
alçak aeale ~p •erci: Deala M.t ... ••• peJ tkçea ver• millt bir bankanın teminat bilederinde biç bir tenzillt yapıl-

. . mektiıabUlilll ~ ı... ...ı.,ı. lkımdar. Haldan tapu aicDli De · macla. 
- Ben pldim Llb,aapf. Llt· aabit olmayan ipotekli alacaklılarla .a:..ı:..._ atlkadaranm ve irtifak 6 - Kutpalizma tutulan bir 

fen birkaç kibrit v-..:-ı..:.....!... uas--
~----. baldo aalaiplerinin bu haklanm ve hususile faiz ve meaarife dair yaYrUcajı Çatalcadan getiren bir 

Eleririk JİDe bozalaa111- Fakat il- olan iddialarını evrakı mOabiteleri lle birlikte illn tarihinden itiba- yagonan hiçbir fenni tathirata 
c& ederim aBrlltO etmeJiaial 

Bir kibrit yaadı " Emmi ren niuyet 20 gibi zarfında dairemize bildirmeleri llzuncbr. Abl lllzum .anneden tekrar yolculara 
takdirde baklan tapa licilli ile •bit olmayanlar ubf bedelinia tahaia edildifial pzibnle glrdllm. 

ıördiG manzaradan u k.._ paJlatma-.da llariç kalırlar miterakim werıi, tenviriye, tanzifi. Bu laal ilk defa YeJa IOD defa 
bayılıyordu. San pijamalile tin reclea mtltevellit laelecll- -..ı-.a __ ..1v11n• aittir. Daha fazla vaki olmut milateaaa bir -1 
cus---•= bir adam elinde tu.......n. ı- •--.- meu:,- ...-

Mlll •-.• malimat almak iate,enler 7-8-934 tarihinden itibaren herkeaiD deiilclir. Bu kumpanya nakil va-
mumla k&rflımda duruyorda. · prebilmesi için dairede açık bulundurulacak artbrma prtnameal 11talanacla hiçbir f.ml temidije 

- Mllaterih olunuz madmml ile 934-1124 No. h dos1aya m&racaatla mezkiir doıyada mevcut ihtiyaç görmez. Y olc:aya kOfQn 
diyordu; lunaz değilim. Nikolanan •esaiki girebilecekleri ilin olunur. (2722) tqır gibi tafu'· 
ağabeğiaiyim.. kardeşimi Ameri- ··-------------------------· flrketllte.,.ı~e 
kaya gönderdikten •onra onun · T ı - Şirket. tarifeli Jklindea 

yerine buraya ben btfındım. Bu- Ürk Tayyare Cemiyeti Botaıdaki bayata mahvediyor. 
yurunuz, muma siz almaz, ben ka· Bu zamanda yanm saatlik bir 

ranlakta da karyolamı bulabilirim. Konya Şubesı· nden : seyahat için kim (30. 40) 1m-Emmi hlll hayrettea kendini nıt yerebilir. 
kurtaramallllfb. 2 - Şirket Kuruçepneden 

- Anlıyamıyorwn burada ne Şubemizde bulunan m1D8kaaa prtnamesincle praiti ve prtna• vapur teferlerini ebemyen lağvet• 
olmut? meye merbut A, 8, C, D, CetYellerinde cina ve •b'ac:lile evsafa miftir. Eskiden buraya tinde ild 

- Oh.. hiç fevkallcle bir feY aairem yazıh olduğu tekilde tabı ve ihzar edilecek olan Belediye vapur uğrarken bir mektupla va• 
değil. Çocuğu biraz ite a&uler- evrak ve .defabn miinakasaya konulmUfbu'. pur adedinin çoğalma81 rica edil-
dik. Gerçi acele oldu. Size MlnakaA mllddeti 23/51934 tea 13/6/934 tarihine kadar devam mifti. Şirket bu ricayl isaf ede-
veda etmek lizere: avdetinizi bek- ecleeek " tekarrur edecek olan fiyat haddi liyık g6rilldllill takdirde cejine aklini yapb ve vapurları 
lemeyi çok arzu ediyordu amma 13161934 tarihine ma.adif Çaqamba gllall ibaletıl icra lahnacakbr. bilabtlttba llğvetti. 
bu evvelce vapur biletJerini ha- Şeraiti &jrenmek İ9t1Jen taliplerin fQbemize mlracaatlan .. hariçte a _ Abonemaa karnelerini 
arlamıı balundupm için hürmet bulananlana da birer mektupla İlt4NDeleri lllıumu ilin olunur. ortMlaa bWarda. 

4 - Kuruçeımedea K6prll 
ıeyahat (10) kurut olduju hal 
K6prilclen Kuruçepaeye (16) 
111f bilet para11 Yerilir. Bu 
demek? 

S - Fiatt.r ylbektir. 
ğaziçi bu ,Oı:den 61mekteclir. 

6 - Şirketi HaJriy• nakil 
ücretleri çok pahalı ye lalçWt 
yerde biribirini tutmamktadır. 

7 - Şirketi Ha1rl1e Dilpeflİ' 
bir tarife tatbik ediJor. Ba Jtlr 
clea Boiazi'1 evlerial tuu. ~ ........... 

8 - Talebelere laer yer I~ 
puo Yerilmelidir. 

OtobU• ( Tramv•r "'"Mt 
1 - 8efiktq ile Tabim arr 

aında İf)eyen otob&aler pyrimar 
taıam bir .. kilde tefer yapmak
tadırlar. Mektebe giden çocuklat• 
butal.r, memurlar karda, yat' 
murda otobDa bekliyorlar. Baalr 
nn kontrolu mümkOn değil .,,,.,, 

2 - Otobhs~ •• tl &aLiıtir• 
Betiktattan Takaime ( 14 ) 
alıyor ve otomobil a,._ı fiatla da 
beı kifiyl giitilrmek iaterken m .. 
ai oluyor. 

3 - Otobll nizamnameye 
gire 24 kiti almak icap ederke11 
SO kiti alıyor. 
[ Diğer bir kııım imtiyazlı ıirkedere 

ait ıfkiyetler de yanoki nueh•mıtdadır] - MevlOdU Şerif 
Merhum Kemalettin Sami Pfe 

Hazretlerinin ruhmaa ithaf edil· 
mek llzere Jarmki Cmu ,aaa 
iti• namaaadan ...ra Fatila 
camü ..... ele um Ali, Wd 
Rıza, hafız <:emal Efendiler tr 
rafından mevlidi terif kıraat 
olunacağından ihftDI dinin tepif
leri rica olunur. 

YENi ÇIKTI 

Ahmet Naim 

ZONGULDAK 
HAVZASI 

Kö,,..,.leri•iai11, 
... 11uı,.,. 111ı .. ı., 
llZIUI Aıw •• n. 

ltOsNOTABIA T MATBAASI 
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iTTiBAT ve TERAKKi 1 

Her hakkı n1ah/ıızdur - Nasıl Doğdu ? .. 

Dördüncü Ktsım No. 99 Na$ı/ Y d? aıa ı .. 

~-========~ Zıva ·············· Şatkır.._- ·······••••••••••••••••••••••••••••••••• Nasıl Ôldü? .. 

Mısır il~ Yol 
Edilmişti ... 

Derne Arasında 
Muhaberat Temin 

Ve 
Elındeki bir tek .. -k 

J çuru topla 
talyanlara şa~ anı h t . . ayre zararlar 
vermıştı. [H.ıtta uzun m"'d f 
d ' u a aa-

an sonra niha'-·et h""k• t" 
· ı .. J u ume ın 

eınrı e <luşmana t 1. es ım olmaya 
mecbur kalındıg-1 zn I I 
b ' man ta yanlar 

u zatın hayrete h . ._ şayan ızmet 
ve ırnhnımnnlığını takd" t . , 

ır e mış.er-
onu omuzlarında taş k k d" ' . ınıa a ır-
ımaslığını göstermiş! d" ] 8 . . d er ı. ınga-

szı dek topbçu kumeındanı Selim 
a ı eyle k d 

H kk b ar a aşı lsmail 
a ı eyler düşmandan . 

1. b' scrı 
ateş ı ır top zabtctmişler uzun 
müddet bu topu sahipleri, ale)"
b:nde istimal eylemişlerdi. Mısır~ 
dan ~endisine teslim edilen 
(kırk bın altın lirayı) tek b 
o koc .. aşına 

a çollerden geçirerek h 
aahaa . arp 

ına getıren M·· . F 
paıa zade 1 •· . uşır uat 

uvarı nıül - . . 
beyle bı·rad . azımı islim 

erı müI· · 
de, bulunduk! azım Reşit Bey 

arı ınuıtak d 
yüz etmi~lerdi. T r a a tema-
ainde yüzbaşı Muıa ~u.lus. cephe
zat ta birçok m ff. ı~mınde bir 

uva akıy tr b 
lunlarile düşmana .. h. e 1 as-
vermişti. mu ırn zararlar 

.. 
T rablusgarp ve h 1 .• t ava ısı Uk 

aarruza uğradığı zaman b-kA 
met b·· .. k b. u u-

uyu ır aciz ve zaaf ·· 
term· · .1 gos-

ış; ıstı a ordusuna muk b 1 
eınri v kl a c e 

- erme e beraber ciddi bir 
nıudafaanın · k A 

ım ansızlııj'ına h··k·· 

B\'er~iıti. Hatta Mustafa ; uml 
eyın m . . cma 

. . . . aıyetınde harbe gitmek 
•çın ızın · · 
B ıstıyen mülazım Hakk 

eye: ı 

- Siz h · · d ' epınız elisiniz it 1 
yanlardan evvel Ara 1 ·: • a -
hr kıtır kesecek. p ar sızı kı-

Deınişti. Halbuk·. 
olan _ M h 11 - aslen Arap 
bu ,. a mut Şevket Paşanın 

au ızannı, bi.isbüt·· k . 
bur et . . un a snıe zu-
Yalisin~şh. k! rablusgarp ve ha-

sa ın olan t 
Araplarla ( ş h s·· va_ anperver 
b ' ey unusı) 

ut olan k b"l I . ye "•r· a ı e erın m,.2 h 
sayesinde aylarca ve hat~ A a ereli 
lerce devam eden b a .ıene
dafaa ciddi b. . u ıerefla ınü-
b' ır şekıl alınca har-
ıye nezaretide bu 

1 ile )ü nıese e 
zumu derecede alak d 

olmıya b ı h a ar aş aınış, er ay m·· d 
kuvvetlerine yüz bin lira ~ af aa 
ınekle beraber b. k gonder-

ır aç . 
iki bin mavzer ve . rnıtralyoz, 
cephane yollaını t bır hayli de 
kaçak ıuretı'f ş ı. Bu silahların 
h e ve M 

arp Cephelerine '.sı~ taril<ile 
Mısır yüıb 

1 
Yetıştırilmesini 

. aşı arınd E , 
ısrninde Zen . b" an lmas Ef. 
t . cı ır z b. 

:.~:'· bu uğurda ~ ~t der'uhte 
.......... ıhtıvar ett• - . 

••••••••••••• J ıgı ············••ll••············· 
Son p 

.L ~ osta 
t AN FiATLARI 

I ------~~-~......ı 
- Gazele · 

b
. ııın e.sas gllzısi/e 
ır ··ı 

( su. ımwı iki satırı bt'r 
santım) sayılır. 

2- S~yj~s~ına göre bir santi
rııın ılan fiatı ~unl d 

R) fu "Et) fa 
ı 2 

400 250 
}\,,. l\r . 

1) lıt 

3 

200 
hr . 

.. ar ır: 

80) fu 
4-5 

100 
l\ r". 

a)fn 

60 30 
J\ı s . ı 1\rs. 

3- Bir santimde vasati 
4 (8) kelime vardır. 

- ince ve kalın 1 yazı ar 
tutacakları gere göre 
aanlı"mle ölçiilür. 

" l - Trablus cephet.i kuma11danı Nın/ et Paşa, [ Miralay Neş' et Bey, 
ı ıda/aa esnasında liva olmu,-tur.] 

2 --:-- Erk~ttıharbiye reisi F•thl Beg [Şfoıdi, Lontira sefiri J 
X ışar•tlı %al; lopçu meşhur (Ahmet baba) dır. 

fedakarlıklarla cidden unutuJmaz İlk zama J d b ··d f h. . n ar a, u mu a aanm 
ızm~tler .•.fa eylemişti... Fakat pek bot ve liizun~suz olduğu id-

ekserıya mudafaa hatlarında bü- dia olunuyor: 
yük harpler cereyan ediyor; mcv- - Sanki bu kadar fedakir-
cut silah ve cephane kafi gelmi- lıktan ne çıkacak? .• 
yordu. O zaman müdafiler taar- Deniliyordu. Halbuki bunu 
ruz vaziyetine geçiyorlar; tel ör- aöyliyenler, tamamen aldamyor-
glUerini paralıyarak, binlerce kum du. Çünkü 1 rabulusgarp müda-
torbalarından teşekkül eden si- faası. Türk vatanperverlerinin 
perleri aşarak düşman karargah- bi\yük ve hak

1
iki bir. im~ih~~ı 

larına kadar giriyorlar; ihti)açla- oluyor; b~şı ıııi<ışan bır Tlirkun 
rını oradan ikmal edivorlardı. -velev ~cız ve mahrumiyet içinde 

Az zaman zarfınd~ Mısır ile kalsa bılc- neler yapmıya, neler 
Derne arasında munt b" yaratmıya kadir olduğunu bütnn azam ır . 
telgraf hattı tesis ve lstanbulla · cılıan karşısında iabat ediyordu ... 
muhabere temin edilmişti. Birkaç As~ın en miikemmel harp vaaıta-
ay evvel, kuş uçup kervan geç . . larıle mücehhez olan 30-40 bin 

mı)en k" Tk 1 h 
çöllerde, bir taraftan harp devam ışı ı talyan rkalarmın karşı· 
ederke1• d· - t ft d il aında, 30-40 asker ve 3-5 yüz 

ıger ara an a yo ar 1. h. 
a 1 yer ı müca ıtle ve bahusus biri-
çı mı~, yer yer çarşılar ve pa- birine uymıyan kırık dökük silah-

zarlar kurulmuş, . hatta Derne lar ve pek mahdut bir cephane 
nıkıntakasında Arap çocuklarını mevcudu ile - kilometrelerce uza-
0 utmak ıç d lt d b" h · ·· m k . ın ça ır a ın a ır yan cep elen mudafaa etmek .• 
~ tep hıle vUcude getirilmişti... ( Arkaaı var ) 

___ R _ _A D Y O J 
24 Mayıs Perşembe 

flTANHUI. - 18.30 pl&k ne9riyatı, 19., 0 
•Jaıu haberleri, 19.30 alıı.turka muııld netrl· 

Yatı: l\.emal Niyui B. ve arkadat'aıı1 21 
Se im Sırrı B. hırafı ı1dan kenfe· an•, 21.25 
radyo orkeıtru ı. 

k VARŞOVA - (HiS m.) 17.!5 piyano 
0 n•eri, 18.10 teırannlll kon.er, 18.50 konfe

~•na vc111irf', 21.0S Popü er konaer, 22.tS 
af f tııuıik', teganni, 23.30 dan• mualkial, 
mllulı.aha, 'l<l.OS dan• ınualki•lnin devamı. 

BÜKREŞ - (364 m.) 13 plAk, 14 haber· 
ler, 14.lS pllk, 17.15 mektep nepiyatı, 18 
Din·co orke•traaı, 19 habcr"er n., 19.IS or
kutranın dev.a mı, 19.50 Üniversite deral, 
konforana, 21.30 pl&k ile bir opera temalli. 

BUDAPt:ŞTF. (SSO m.) - 18.30 teır:uınlli 
lumaer, 19,30 keman lıonae . I (piyano refat, 11• 

tile), '20.SJ Ru .. lııinln "Harbler de S•vlıle 
oper•aı, '24 R11ca Slıran takımı. " 

BU.GRA T - (437 ın.) 'lO p'ik '29 10 
habcr:er, p Al<, rek .lm, 21 Koro kon:erl 

0

23 
haberler, Sigan mvalklııl, 23.4S dana p lkİarı. 

MOSKOV A - (17'l4 m.) 19.30 muılkiU 
ne,rlyat, 20.30 koııferan•, 21 teganni:i kon• 
ıcr, 'J2 A lıııunca ve diğer llaanlarda net• 
rlyat. 

PHAG - ( 470 m.) 20.30 Sınetanaın 
"Şc)laoın Dıı\•arı,. (Lcmur du Dia b le) iıimli 
operaaı, müuhabc, '23.3~ p'lk. 

ROMA - (420 m.) 20 30 l"k 1 
22 M · P a , ıaber er 

Ol!:'lrtl *Don Giovannl ' • opera11. 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU 

danı "ki - 18.JO 
muaı ı ' nıllanh b 

21.45 O k S " e, pllk, müıahabe, 
• er trauaıun hl 

DEUT r opereti. 
. SCHLANDSENDEH 

21.lS muhtelif 2• - ( 1571 nı.) 
' 2 ••ld •azlar k nakll .. 1 b onseri, 22.30 , muaa ıa e 24 8 1 kcatrıısı. ' rf'a audan radyo or· 

ViYANA - 1~117 ııı) 20 
danaları, 21 Aktüalit ," . ıs Alman halk 

e, :ıı.15 Alkcııtlı ı · ı 
temıll, '.B.15 danı mu•ikisi. ııııı i 

HHESLAU - (316 ıı•.) l 3 
21.IS muaiklll bl k 8• O nıuııteııt, 
23.45 ı•ce lonae~l.a •ç, '.l2 l-'ebe f'li'luları, 

25 Mayıs Cuma 
IST ANBUI. - 12.30 alaturka p!Ak net· 

rlyatı, J8.3() pllk n•9r:1atı, 19.20 Ajanı ha· 
h•rlerl, 19.30 Alaturka muaki ne9rl7at Ellsa 
Hanım ve arkada9ları, 21.15 Ajanı v• borıa 
halıerlerl, '.ll.2S ılıran ,.uıiklıl, muhteltf 
••erler. 

VAR ŞOVA (141J) - 18.10 tarkılar 
8.!10 konferııo•, 19.10 hafif. rnuıikl, 21.15 

fi harmoıılk tııkım tarafından ıenfonl" k•"· 
ur, 23.40 danı muıiklı'. 

BÜKREŞ - 1!164 111.) U pllk, 14 

haber:.,, pllk, ıa radyo orkeatrıaı, haberler, 
19.lS • rku ranın devamı, 20 Üofyaralte 
deral, W.:10 plAk, 20.4S konferans, 21 oda 
~ııaik ' al 21.30 ko~ re anı, tel'•nnl, 12.45 çift 
pıyano ko :ıacrl. 

BUDAPEŞ'IE - (~ ın.> 11 piyano 
ı efakatile teırannl, 19 apor hal erleri, 19. İ5 
p yano kon• ri, muaahabe, 20.30 pllk, 21.15 
" Mademoı .. ,ıı. primeroae • lı imll plyca, 
halJerler, 23 Veree ıiıran tııkımı, 23.5Cı Trio 
oda " uai klı l. 

BEl.GRA1' - (437 m.) Zarreptcn nakli 
23 lıabeı ler dan• p Akları 23 "5 k h h ' 
1 

• , .,:o a ve Rne 
<Onıcr l. 

MOSKOV A - (1724 m.) 18.30 muılkt.l 
nefrly, .. t, 20.30 konfuane. edebt n•friyat, 22 
Çek lıaaıılle ııefriyat, lııırillzce ne9rlyat, al
mancıı neşriyat. 

PRAG - (470 m.) 18 kuartet korıaerf 
mueahabc , 21.'45 hafif mualkl muıahab• 22.0i 
ork .. ıtra, lıaberlcr. ' 

ROMA - (420) 18 tezannl, musahabe, 
pl&k, müaııhabt, 2J.45 aenfonik kon•er, 25 
dana ve hafif mualkl. 

Şl!llALl İTALYAN GRUPU - 18.10 
od ı muıılkilil, pllk, muaahabe, pl&k, 22.15 
ıenfoni~ lıonaer, müteoıkıben danı mualklaL 

DEUTSCHLANDSENDER - (1571 m) 
'.lt.15 m·ı i nrfriy.ıl, 22 çift piyano koııHrl1 
22.40 akcç, haberler, 24 rece mua kfıl. 

ViYANA - ( 507 nı ) 20.2S operet 
parçaları, 22.2'i çift p inano konıerl, haber· 
ler, 23.'lil plik (ınüııl .ı h•p hafif parçalar). 

BRl~Si.AU - (316 m.) 20 Net'eli mu
elki muuhabr, 21.JS ııke~ 22,IS lıa'k dana• 
Jarı: :ı3.1S oda muaıkial, 24.lS l'•C• muıılklal 
•• dana. 

Mahkemede Bir Hidise 
Bir Davacı Hakkında Tecavüz 

Suçi~e Takibat Yapılıyor 
Dün öğleden evvel Adliye 

dairesinde bir hadise oldu, Altıncı 
Hukuk mahkemesinde bir boşan
ma muhakemesi esnasında dava
cılardan birisi, diğerine karşı 
tecavüz cür~ile yakalandı. Bir 
muharririmiz hadiseyi şöyle tesHt

etmiştir: 
liakırkö}lünde oturan 'Mehıı ~ . 

" Ziya Bey isminde bir zat, bundan 
on sekiz sene kadar evvel evlen• 
dikleri kansı Şaziye Hanım aley· 
hine, geçimsizlik yüzünden Al
tıncı Hukuk mahkemesinde bir 
boşanma davası açmıştır. Mahkeme 
ilk kararında Şaziye Hanımın 1 

Ziya Beyden almakta olduğu ih- 1 
tiyat ~afakayı kesmiştir. Fakat 1 

T emyız Mahkemesi bu kararı 
bozduğu için dün yeniden du
ruşma yapılmış ve neticede Ziya 
Beyin boşanma talebi reddedilmiş, 
Hanıma da 30 lira nafaka ver
mesi kerarlaşhrılmıştır. 

Ziya Bey kararı dinlerken fe
na halde sinirlenmiş, kararın 
okunması neticesinde bağırarak 

zemin vo zaman ile münasebeti 
olmıyan bazı sözler söylemi~, 

sonra da Şaziye Hanımın üstüne 
atılarak iki elile Hanımın boğazım 
tutmuş ve sarsmıştır. Fakat 
mübaşirlerin araya girmesile 
bu sahne fazla devam et-
memiş ve Ziya Bey tutu-
larak bir kenara çekilmiş, ha
nım da bu esnada fenalıklar 
geçirdiği için adliye doktoruna 
götürülmüştür. 

Bundan ıonra mahkeme, der· 
hal bir celse aktederek Mehmet 
Ziya Bey hakkında, mahkemenin 
mehabetini ihlil ettiği noktasın
dan ( 24 ) saatlik tevkif karan 

Hadisede taavüze uğrryan uaziyettı 
bulunan Şazig• H. 

vermit ve suçlu müddeiumumiliğe 

gönderilmiştir. Öğleden ~onra 
ayni mahkeme tekrar toplanarak 
Ziya Beyi sorguya çekmiş, fakat 
müddeiumumilikten gelen bir tez· 
kerede Ziya Bey aleyhinde daha 
ağır bir suçtan dolayı takibat 
yapılmakta olduğu bildirildiği için 
mahkeme tevkif kararını kaldır• 
mış ve suçluyu tekrar müddei-

umumiliğe göndermiştir. Müddei· 
umumilik te tevkif kararile Ziya 
Beyi Sultanahmet ikinci sulh ceza 
mahkmesine gönderdi. Fakat 
hakim bey, zabıt varakasında 

suçlunun ağır lakırdılar söyledi

gıne dair sarahat bulunmadığını 
göz önünde tutarak tevkif tale
bini reddetti. Bu karar mucibince 
Ziya Bey hakkındaki takibat 
gayri mevkuf olarak yapılacaktır. 

HAZIR ve UCUZ BiR F ABRiKA 
Üaküdar'da, Tatdelen gazoz fabrikuı faal bir vaziyette ve müemmen 

18tlam mütteriJi satılmaktadır. 
Müracaat: Sirkeci, Limen Hen, A. Faik Llmltet tlrketlne 

~--------------~(16921). 
---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--~ , 

TERi KESMEK 
ZARARLIDIR 1 .. 

Sakın bir takım terkibi meçhul 
iliçlarla terinizi kesmeğe 

kalkışmayınız 

Südorono 
PERTEV 

Katiyen teri kesmez, 
Sadece 

mecrasını değiştirir ... 

Ondan dolayı da hiçbir zararı 
dokunmaksızın, vücudun terli
yen her hangi bir uzvu üzerine 

s ürülebilir. 

Darüşşafaka 
' 

Müdüriyetinden: 
DarÜffafaka için bir ıene zarfında 

alınacak Yirmi bin kilo et ve Altmıt 
bet bin kilo Ekmek kapalı zarf uau
lile münakasaya konulmuftur. Talip
ler ıartnameleri Nuruosmaniyede 
Cemiyeti Tedriaiyeai İılimiye Müdü

riyetinden almaları ve münakuaya 

ittiTak için 4/6/934 Pazartesi günü 
saat 14 te mezkür Cemiyet Merkezin

de bulunmaları. 112712,, 

DOYÇE LEV ANT Linye 
Hamburg 

Hamlmrg, Brem, Anvers 1stanbul ve 
Bahri'siyah arasında ' azimet ve 

avdet muntazam postaları 
Hamburg, Brem, • ' tetiu, Auvers ve 
Hotcrdam'dan limaıı:mıza muvasalatı 

beklenen va pnrlar 

Alaya vapuru 26 1'.layısa dogru. 
Vinfried vapuru 2 lıazirana dog ru 
Alimnia vapuru 3 bıu:ırııııa 
doğru. 

Buıgaz, Varııa, :Ko tence, Kalas ve 
llmıil için limauınıızdao Jıart!ket 

edecek vapurlar 

Vinfried vapuru 2 • .f hazirana 

dOKrll· 
Allmnia vapııra 3-5 Hazirana dogru 
Yakında Hanılmrg, Brem, .\nverıı 

ve Hoterdaın limanları iç in 
hareket cd~cek vapurlar 

Alaya vapuru ~G ~layıea doğru. 
Angora vnpuru 31/ü·:!/G _dogrıı. 
Thessalia \'apııru G-7 lıazırann ıl og-ru 

FazlR tafsilat için lalata'dıı Ova-
kimyan hanında Laster S iJbl'rmnnn 
ve ~ürekıiqı vapur nc!'ntalı~ınu mü
racaat. Telefon: 44647-6 {lô::!02) 

LOKANTA 
• 

NOVOTNI 
Beyoğlunuo en güzel yeri 

TAZE BiRA 
En iyi yemekler 

HER AKŞAMMUZiK 

. . 



i\o. 27 :'.4-fı - 934 Nakili: A. R. 

• • 
evı n .•• ----

'• adamın Bana akdim E ıgı A am, Sert 
Benliği i Yav ş Yava Yu uşatıyordu .. ,, ----

2~1° l!.) llıl 
Deliksiz ve müsterih bir uy

kudan sonra gözlerimi açar aç· 
maz dün geceyi hatırladım. Dü-
Unmiye başladım. Ne temiz, ne 

pürlizsüz bir gece geçirmi tim. 
Madamn, tekrar tekrar hak ver· 
dim. Ortada içki vardı. Bir hayli 
de içilmişti. Nail Bey, ilk daki
kadan on dakikaya kadar, ter
biye inden bir zerre dahi kay
betmedi. Hatta biraz sarhoşlayan 
Madamın, arasıra açık saçık şey
ler söylemesine rağmen o yine 
terbiyeli gülmekten ba ka hiçbir 
cıvıklık göstermedi. Madam bir 
rahk kulağıma eğildi: 

- Senin iş için biraz çıtlat. 
- Dedi ... Doğrusu, bu kadar 

ince bir adamı zevkli ve neş'eli 
bir zamanında şahsi derdimle 
meşgul etmiye, kalbim bir türlü 
rıza göstermedi. Daha garibi ne· 
rede?.. Erkekler hakkında verdi

adamdır. Zat adamdır. Böyle 
adamlardan kaçmamalıdır, de
medim mi ? Yol, yordam bilen 
adamı gördün mü?. Na ıl, senin 
at hırsızı kıyafetli Sait Efendine 
benziyor mu ? .. 

Karyolanın demirine dayanmış, 
adeta şaşırmış kalmıştım. Madam, 
göğsünden çıkardığJ bir mektubu 
dn uzattı: 

- Bu da, mektubu .. oku 
bakalım; Ne diyor? 

Zarfı yırttım. Mektubu çıkar
dırn. Şu kısa satırları okuduğum 
zaman doğrusu ben de hayrette 
knldım. 

" Muhterem hanımefendi; 
Dün akşam aramızda hasıl 

olan ( Amitiye ) dolayısile, size 
bir ( Siirpriz) yapmaya lrnrar 
verdim... Eğer bu hareketimi bir 

küstahlık telakki ederseniz, rica 
ederim bana cevap vermeyiniz .. 

(A rktı ı var) 
ğim sert hükümler de. bi.raz Y~· 
muşamak istidadı kespetti. T ah- ( 
hin, iki defadır karşıma çıkardığı 

······························································ 
Topl~ntı, Davetler_) 

Ank ra Resim Sergi 1 
Güzel San'atJer Birliği Resim 

fUbesinden : 

iki adam, bana dünyayı zehir 
etmişlerdi. Fakat üçünciisU olan 
Nail Bey, bütün hali, bütün tav· 
rile sanki: 

- Bu dünyada kötüler olduğu 
kadnr, eyiler de vardır. Tali seni 
nasılsa bugüne kadar yanlış bir 
mecraya siirüklemiş. Eğer ister· 
sen, sana elimi uzatayım. Seni 
memnun ve mes'ut etmiye çnhşa-
yım. 

Der gibi geldi ... Fakat ben, 
hiç bu fikirde değilim. Sütten o 
kadar ağzım yandı ki: Bundan 
onra, yoğurdu biJe üflemeden 
dudaklarıma temas ettirnıiye
ceği m. Bahusus insanlar hakkında 
eyi veya fena bir hüküm ver· 
mekte de hiç acele etmiyeceğim. 
Sait Efendi de ilk günlerinde 
bana ne mert, ne asil, ne men
faatfen azade görünmüştü.· Fakat 

radan Uç gfin geçer geçmez, 
derhal nzerindeki yaldızını dökü
ermiş; pis, kirli ve iğrenç bir 

teneke parçasından başka bir 
ıey olmadığını filen göstermişti. 

* Öğleye doğru, odama çekile-
r k şu atırları yazarken, acele 

cele merdivenleri çıkan Moda· 
mın sesi kulağıma geldi: 

- Aman, aman neler.. Neler 
neler de, maydanozlu köfteler .. 
Melek 1. Kapıyı aç.. AHah mlis· 
tahakını versi;ı.. Beni yordun. 

Diye söylenmekte idi. 
Hemen kalktım. Kapıyı açhm. 

Ve, birdenbire şaşaladım. 

- Madam, bunlar ne?. 
Diye bağırdım.. Madam, nefes 

nefese odama girdi. Elindeki 
biiyücek bir çiçek demeti ile 
irili ufaklı birçok kutuları, pa· 
ketleri karyolamın üstüne dökü-
verdi. 

Bunlar 
Madam? 

ne allahaşkma, 

Dört kat merdiveni bir ham
lede çıkmış olan Madam, sık sık 
oluyarak cevap verdi : 

- Ne olacak.. Nail Beyin 
hediyeleri .. Durdun, dıırdun amma 
turnayı da göziicıden vurdun. 
B n an demedim mi?. Kibar 

Ankara ra im acrgisine ittirak 
edecekler eserlerini 27 ve 28 mayısta 
nat on beşten on yedi buçuğa kadar 

Al y kö9küne ctinneleri. 

y kk bıcı San' tkfiriarı 
Kongresi 

Haziranın 22 sinde 4ehrimiz.de bir 
ayakkabıcı •nn'atkarları kongı-e i 
toplan cakbr. Bu kongreye Anadolu 
aynkkabıcılıın da mümeuil gönder· 
mek suretile iştirak edecel !erdir. 

Serm ye es 1 1 
Üniversite profe örlerinden M. 

Keıller dün akşam •aat 17,30 d 
içtim i ve iktısadi ilimler enstitüsün· 
d aermaye mevzuu üz.erine bir kon
ferans vermiıtir. 

Holivut 
Holivut yeiıi te.,kilfüile zengin miln

derecat ve öuiinıiizdeki mevsim J!<irO. 

ceğınıiz milhim fılmlere ait reeiml r 
ile buyük kıtadn bir tabloyu lı vi ola
rak iotışar etmiştır. 

6 ok - l~dirnede çıkan bu ulkü 
demctinıo 12 inci aayı ı dn lotışnr 
etmiştır. 

Kültür - fzmirde nt~redileu lm 
fikir 'e kiıltıır meemunsıııuı 14 iiııcu 
ımyıı.ı da zeııgin mündt>reı;atla ~ıkrnıştır. 

iz - İlk nüshası çıkmıştır. Şukü
fe Nıhal Hanımla, İ mail Hakkı 
ve doktor izzettin Şadan lieylerin 
yazıları vardır. 

Eczacılık kulUbU nizamna. 
mesi Kulüp, azolarına tevzi edi!. 
mek üı.cre küçük l::ir kitap Jıalind 
nizamnamesini tabettirıniştir. 

Dilek - \ftrmluh . el'nli Bey 
tarafıı dun Lıı 1'l1111de ve .\:rnrlıuyc:nn 
mtibtılurıııdıın bir ıı.ıtlli lı kfı~ t' ne .re· 
<lilrıııstır. 
••r-ı ....................... ~ ...... ... 

sp rta icra Memurluğundan: 
Müteaddit eşhı•sa borçlu Keçiborlu ııııin· 
fcsıh İttihat l\foadin Türk Anonim Şirlte
tinin işbu borcundan mahcuz Keçiborlu 
kükürt fabrikasındaki bir ndet loko· 
mobil ve dmanıo ve elektrik tenviratı 
ve motörü \ e lokomobil teferruatı 
16 mayu; 934 tarihinden bilitibar on 
beş gün müddetle 31 mayıs 934 per
şembe günü ı;ant 12 de mahcu7.lnrın 
bulunduğu Keçilorlu kükürt f ıbrika· 
ıanda açık arttırma ve peşin para ve 
dellaliyeııi müşteriye nit olmak üzere 
sahlncnğındnn taliplerin tayin edilen 
rınatte mer.kür mahald bulunmaları 

il n olunur. 

SON POSTA 

Muhal lstigen 
Bir Müşteri 

'( 'l 

-
- Bana; şık şık roplar, man

tolar dikecek bir terzi arıyordum .• 
- Vallahi hanımefendi, böyle 

bir terzi tanısam hemen tavsiye 
ederdim! .............................................................. 
1 

T Di1nga lktrsat Haberi rl 1 
ı-

B u lg ar is fan da 
Megva e Sebze 
ihracatı ontrollu 

Sofyadan bildiriliyor: Bulgaris

Bu sı:retle tandan taze sep
ze ve meyva ih

standardize racatı işini Ziraat 
meyva Nezaretinin tanzım 

satıgor/a,. etmekte olduğu 
yazılmıştı. Kiraz ve çilek ihraç 
mevsmi gelmiş ve ihracat bilfiil 
başlamıştır. Ziraat Nezareti ihra
catı arttırmak ve tutturmak mak
sadile ~epze ve meyva ihracatını 
ciddi bir kontrola tabi tutmak
tadır. İhraç olunacak kiraz ve 
çilekler ihraç. merkezlerinde ali· 
kadar memurlar tarafından göz
den geçirilmekte, evsaf itibarile 
aşağı olanların sevkine mü a de 
edilmemektedir. 

* Londra dünya iktısat konfe-
Şa 0 ransı mukarrer&· 

~ p . tından biri de dün
a~al ızlerı ya şarap analiz 
bırleşec.ek usullerini birle • 

tirme ç relerini aramak üzere bir 
toplanh temin etmekti. Evvelce de 
yaztldığı üzere bu konferans nisa
nın dokuzundan on birine kadar 
Romada toplanmış ve mesaisini 
bitirerek dağılmıştır. 

Dünyanın şarap istih al eden 
başlıca memleketleri konferansta 
temsil edilmiştir. BHhas a ispanya, 
Yunanistan, Frnnsa, Cezair, lsviçre 
mümessilleri nazarıdikkati celbet
mişlerdir. 

Konferansı Beynelmilel Ziraat 
Enstitüsü Reisi Prens Spada Po· 
tenziani idare etmiştir. Fransız 
murahhası konferansın umumi 
katipliğini yapmışbr. 

Konf er;nsın vardığı netice 
müsbettir. Murahhaslar derhal 
tatbik edilmek ve beynelmild 
şarap ticaretini salim bir şekle 

sokacak yeni bir analiz usulünün 
meydana konulması için bir rapor 
hazırlanmasını lrnrar a1tına al
nuşlardır. 

Diğer taraftan 15 teşrinievvel 
1912 tarihli ve mevaddı gıdaiye 
tohfülerinin usuJlerini tevhit için 
yapılan beynelmilel anlnşm~nın 
şaraba da teşmil olunmasını ıste
mişlerdir. 

Ayrıca konferansın devamı 
ıni.iddetince şarap nnaJizinin daha 
iyi bir şekilde yapılması için bazı 
usul ve kaideler tesbit olunmuştur. 
Beynclmil ziraat en titüsü bu son 
şeklin revaç görmesi hususunda 
lakadar bUkiimetler nezdinde 

teşebbüsatta bulunmıya davet 
olunmuştur. 

Mayı.s 2lf 

• • 
iZ i afi ransız r 

Marsilyalı Tacirler Gitti, Belediy3 
Heyeti Şerefine De Bir Ziyafet Verildi 

Dün Şehir Meclisinde gapılan tacirler toplanlı•ından bir görünüı 
Bir haftadanberi ehrimizde 

bulunan Marsilya ticaret hey ti, 
yeniden bazı tem larda bulun• 
duktan sonra, Fransaya hareket 
etmiş, samimi mera imle uğur· 
lanmışbr. 

Dün Sabah, Şehir meclisi sa· 
lonunda Marsilyalı misafirlerimi• 
zin de huzurile bir toplantı ya· 
pılmıştır. Bu toplantada Marsilya 
ile iş yapan 40 kadar 
tacirle, Türk ve Fransız 
ticaret odaları erkanı da 
hazır bulunmuşlardır. içtimada 
mütekabil ticaretin inkişafı husu-
sunda çok samimi görUşmeler 
yapılmış ve imkanlar areştırıl· 
mıştır. 

Bu münnsebetle tncirlerimizden 
bazıları söz alarak muhtelif em
tianın ihracat vaziyeti hakkında 
izahat vermişlerdir. Öğleden sonra 
heyet reiai tarafından Teofil 
Gotye vapurunda bir ziyafet 

Denizyol ları 
iŞ LE TM ES! 

AcenteJed : Karaköy K8prübat 
Tel. 42.362 - Sirkeci MGhllrdnr.zado 

Han Tal. 22740 
!mmı;:ısıım> •rlr!::l!!:ill!:IJ'I 

Trabzon Sür' at 
Yolu 

CU HURiYET 
Perş mbe 

vapuru 24 
Mayıs 

20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dö
nüşte bunlara ilaveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak
tır. (2697) 

Yolu Bartın 
BURSA vapuru 24 

Mayıs 
Perşembe 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (2700) 

ERSİN 
Sür'at Yolu 

vapuru 25 ÇANAKl<ALE 
Mayıs 

Cuma 11 de Sirkeci rıhtı
mından kalkacak. Gidişte İz
mir, Antalya, Mersin'e. Dö
nüşte bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkale'y uğraya
caktır. (2701) 

lstanbul ikinci iflas memur
luğundan: fstnnbulda Sultanhnmn
mmda manifaturacı müfli Nesim 
Hayım Abuaf Efendinin alocnklılarına 
karşı teklif ettıği konkordatonun 
müzakeresi için içtimaın talik edildiği 
31-5-934 perşembe gilnü saat 16 dn 
alacaklıların Tophanede Aekeri sanayi 
mektebi binasında ikinci iflas 
d iresinde haıır bulunmaları ilan 
olunur. (16280) 

verilmiı, Oda erkim ve birkı,,_ 
tüccarlanmız hazır bulunmuşlard* 
M. Prak kendilerine gösteril" 
misafirperverlikten fe_vkalt" 
memnun koldıklannı ve me 
ketlerine çok iyi intabalerla db'° 
dUklerinf söylemiştir. 

i flr B 1 dly Hey ti 
Şer fln Zly fet 

Pari Belediye Meclisi Rei,ı 
M. Fikenin riyasetindeki Fran ... 
belediye heyeti dün sabah Ankt 
radan şehrimize gelmişlerdit• 
Misafirler dün şehrimizin şayaJll 
temaşa mahallerini gezmiş1etı 
akşam istanbul belediyesi tar•' 
fmdan saat 21 de Perapalast• 
misafirler şerefine 40 ldşilik bit 
akşam ziyafeti verilmiştir. Ziyafet
te belediye erkanı dıı haıt1 

bulunmuştur. 

Fransız belediyecileri bug01' 
Romanyaya hareket ed ceklerdit• 

DABCOVICH ve ŞUrekAsı 
'l'el: 44 708 - 7 • 41220 

Avrupa ve Şark limanlan araaınd• 
muntazam posta. 

Anvcrs, Hotterdaw. Hamburg "8 

leknndinnvya limanları için yakınd• 
hareket ed oek vnllurlan ve dUoynnıO 
başlıca limanlarında ır bor dem O 

Yakında gele ek vapur r 
Hansburg vtıp. Hmnnımııda 
Gudrun vapum 12 Hazirana dogrll

Y nkında hareket edecek vapurlar 
Hansburg vap. 25 :\1ayısa doğrıJ. 
Gudrun vopuro 15 Hazirana doğrtJ. 

Fazla tafsilat için Gal ta, FrengyaO 
han umumi actın teligine mUraear.t 
Tel. 44i07 - 41220 ............ 

TR O EPPEN 
v pur acentahaı 

Polislı Palestinc l.1ine of tbe polish 
Tı ansatlantio Sihpping Co. Ltd. 

Gdynia • America Line. 
15.000 tonluk 

"POLON A,, 
Transatlantik vapuru ile 

Köstenc - lstanbul· Hayfa - Yafa· 
Piro arrunndn muntazam ve lükS 
azimet ve avdet seferleri 1, 2 vt 
SiincU sınıf kamaraları vardır. 

Hayla · Y afn • ve Piro i9iu seferler: 
31 Mayıs saat 15 te 
14 Bnziransnat 16 te 
28 Haziran aant H> to 
12 Tt>mmuz saat 15 te 

Dogru Köstence için seferler' 
28 Mayı saat 1 7 da 
10 Hnz,irnn saat 19 da 
24 Haziran eo.at 19 da 
8 Haziran aat 19 da 

22 Hnzırtııı ~nat 19 rln 
Seyahat mUddeU ı 

l&tanbul - Kösteııco 15 saat 
İstanbul - Yafa 61 ,, 
1etanbul - Ho.yf 71 ,, 

Fnzla tafsilat için Oalatada Freo~~ 
)an hanında umum'i ncentntıklıı~ 
miiracant. Tel. 4-4707 8·41220-Y otcıı 
için atlaııtik vapuru acentM~n:.; 
GaI ta rıhtım cndd si Tel. 4001 l ııt 
Vogonli - Kok ve Nutta so)'R 1 

ncent111ıkhmun ruurao nt. 

~----·--· (16203) 
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Bir adet HASAN TIRAŞ BIÇAGİLE yirmi defa tıraş 01':~erk;r~~d·, On paraya gelir: 
O kadar keskin Ye tırafl 0 kadar litiftlr ki inaan hraf olurken bu incelite ve hafiflite hayran kalır Şimdiye kadar plyaaada mevcut olan bütün hraf bıçaklan bu mikemmeliyet kal'flllDcla 
taıırmıflardır. Avrupad.a dalma birinciliği diplomalarla muaaddak Hasan müatahzaratana dahil olan bu • JDilkemmel tıraı bıçaklan emsaline çok faiktır. 10 adetlik kutan 50 kunaotur. Huan tır .. 
.. bunu ye sabun kremı aGrmek ıı:evkın nihavetid:r. Haaan Ecza D~posu. 

Üsküdar Mıntakası 
Tahakkuk 

aridat 
Müdürlüğünden: 

Cimi Sa;ıdal lıkeleai lamı· 
N Maddesi Matrahı Vergisi o. 

6 Kadık•) Os f Kurut 
7 v I man amail Tatm 31 ili 34 70 11,00 

8 " Mmail Mustafa " 1o 11,90 
9 " I uhurem Mehmet Cebir ,, :: 70 11,90 

10 ,, ÔbrahU,_ Hüseyin " " 70 11,90 
" mer ~mail 70 11 90 

l l " Arif lsmail " " ' 
12 Ali ç o .. t 70 11,90 ,, · avuı aman ' O il 90 
:: " lamail Mehmet Hara vev :: " ~O 11:90 
15 " Mustafa Osman Akça " 10 1 90 
16 .. Raif Mustafa " " 7o • 11,'90 

" Oaman Mustafa " " 
17 " Rl.tem Ali Recep " " 70 11,90 
18 ,. Mehmet Ali " " 70 11,90 
19 " Ha.yia Hasan " ,, 70 1 l ,90 
36 " lı..Uaiı Mehmet lbit " " 70 11,90 
47 " M. Hasan Kadir " u 70 11,90 

50
48 " Numan Hüseyin Çelebı " ,,

7 
70
0 

l l ,90 
Osman M K " 11,90 " • avuncu " 90 

g~ ,, Osman Mehmet Zenkili " " ~g : : :oo 
54 ,, A. Mustafa Akbaba " " 70 00 o Is " ,, 11, 
65 " sman mail Lafçı " " 70 1 l ,90 
57 " :: rehmet Çpul " ,, 70 11,00 
IO " B amail Paralı ,, ,, 70 11,00 
84 " I ekir Osman Mustafa 70 11,90 
18 " llDail la.ail llemu :: :: 70 11,90 
70 ,. lamail Huan Keph ,, ,. 70 11,90 
7 " Mustafa Ali Kurumla 11 90 l . " " 70 ' 72 " Abclilrrahman Mustafa ., 70 11,90 
7a " Ali Abdullah Ynzbqı .. " 70 1 l ,9J 
7 4 " ~et Mehmet lsmail .. :: 70 11,90 
75 " H Hilaeyin Almaskut ,, " 70 11,90 
78 " I tı.eyin H&aeyin Kadı ,, ,. 70 1 1,90 
78 : .t:_.HaW Kukmen ,, ,, 70 11,90 
79 ı=ı {!81an Cebir ,, ,, 70 ı ı ,90 
80 " M mail Civelek ,, ,, 70 11,90 
82 ., uata Ke~an 7~ 11 90 
84 " Kadir Y akup Kadir :: :: 70 11: 90 
85 " AliM~hmMet İsmail Turkin ,, ,, 70 11,90 

" 
" ,, 

" 
" 
" ,, 
" 
" .. 
" 
" 
" ,. 

" 

" 
" 
" .. .. .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. .. 
" .. 
" .. 
" 
" .. 

88 .. ustafa 70 ı J ,GO 
.. " " Ahmet AbclaiLda 1 LL- " " '10 11 90 

80 " H&ee,la 8-~ " .. t 
• 91 .. " 70 11,90 
• n .. Şevki "! " ,, 70 11,90 
9 95 " {'li Şakir mam ,, ., 70 11,90 
• 16 " umail Mehmet Kadir ,, ,, 70 11,00 
• W " Halil Halil Abd1Llah ., ,, 70 11,90 
• ıco " Mustafa Mehmet Cebir ,, ,, 70 11,90 
• 788 " Mehmet Mehmet Kara ,, ,, 70 11,90 
" 790 " lbrahim Hasan Civelek ,, ,, 70 11,90 
•• 902 " Mehmet Mehmet Derviı ., ,, 70 11,90 " ~ " =::et Mustafa Kara Bucalı " " 70 11,90 
" 17 " Ali Yan• Muaa ,, " 70 J 1,90 
" 1843 " Mehmet Mocur ,, • 70 11,90 
" 1850 : ~hmatafa Mehmet Civelek ,, • 70 11,90 
" 1851 ,, ::~ ;;et

0
Mehmet Kadı ,, .. 70 11,90 

• 1851 ., ~ mer Yakup ,, • 70 11,90 
• 1854 .. -.aıan Kara Lifça ,, ,, 70 11,90 
• 1860 ~t Mehmet lbif ,, • 70 11,00 
" 1861 " Fı .an Mehmet Ktirkmen ,, •• 70 11,90 
" 1812 " ~ Emrullah ,, " 70 11,90 
" 186a "

11 
~illet Osman KOkmen ., .. 70 11,90 

" 1884 " elunet Ahmet Kevikli ,, ,, 70 11,00 
• 1869 • relunet Ômer Mezan ,, ,, 70 11,90 
• 2058 : llaail Osman Lifçı oğlu ,, ,, 70 11,90 
• ~ • !eh111et Mehmet Kusur ,. ,,

7 
70
0 

l 1,90 
• AIV\IU 0 6ae)io Ahmet ,, ,, 11,90 
" a Mocia kadir Osman Yozbqa ,, ,, 70 11,90 
• 5 li&aeyin Mehmet Çamamb " ,, 70 11,90 
" 77 " Ali Iİyu Kase ,, ,, 70 ı ı ,Ot> 
" 87 • Alla i Mehmet Mehmet Mocor " ,, 70 11,90 
" 135 " mail laman nrkmen ,, ,, 70 11,90 
" 138 " Hüaeyia Kifat Heyt .. " 70 11,90 
" 108() • O..U. AU Ahmet ,, ,, 70 l l ,90 
• 1082 • Salih ftll.e)'İD DanaJ81 ,, ,, 70 11,90 
.. 1083 .. lbrahim .....,.. .. " 70 11,00 
" ]~ " Mehmet Nabi, Nazmi ., ,, 70 11,90 
" 1083 • Yakup llmtafa " ,, 70 11,90 
,, 108'7 • Aleko Deyomandi ,. 70 ı ı,90 
" 1088 " Pedo Boğoı " " 70 ı ı.90 
,, 2052 • Miltiyadi Yorgi ,, ,, 70 11,90 
., 21)55 • ~ldu Halit ,. ,, 70 11,90 
., 2INll • oço Manol Mibal ., ,, 70 11,00 
" 2087 " Dim'tri Andon " " 70 11 ,90 
" 2070 " Liyaaar Aıacloo .. ., 70 11,90 " ~ : ::=ıc::c Kart h,... .. .. 1

1
0
0 

••• 90 

: ~ " Al = llelunet. Ali " " 11,90 

: :~: : ~~~ıı:'.:hK:!.:8 : : !~ ii:5 
2111 " Şevki Ômer Baba " " 70 ı ı 90 

,, " Yan Dun D " " • 
.. 2159 .. Gar~ Sahak amabaf " • 70 11,90 
.. 2 A 

11 
" • 70 11,90 

Ka•kl, M~· ı,.._ gop " • 70 11,90 
taaLıdllip laizalaımcla fa a:t::0:. =. Wlal .. yakanda W. ve adrealerl yaab .akeDeOer namaaa 
-lnllila telalij edil 1 . aç ftl'gileriae ait ihbarnameler ikametsihJanDID ..ıo. olmamw -•1t .......... u:·· .. "i'·• Habk u..ıa 11. hh••W -.... 141 111c1 madd• • •••• 

--. ·-· •• .. 2671. 

CERYAN 
KORSAllLARI 

Cer,am isaf eden bir lamba değil, her ştyden enel pyam 
itimat bir • Plllllpa " lambası talep ediniz. 
Fotometre cihazı ile urfiyab 6lçülm&ş olan bir .. Phtllpa " 
llmbaa için, adi bir limbaya niabeten vereceğiniz pek az fiat faz• 
lahğlmn 100 mislini temiz bir ışık ve az sarfiyattan kazanacaksınız. 

"PHiliPS,. LAMBALARI 
T&rkiye amami acentalar1: HELIOS MOESSESATI - ISTANBUL 
P. K. 1400 
idarehane : Galata Hezaren caddesi No. 14 dairei mah.
Sabf tubesi: GaJ.ıta Voyvoda caddetli No. '18 •90 

HER ŞEHiRDE BAYiLERi YARDIR. 

'------------------------~~ 

1 

~ 

Hoıantse 

sank-Cnl N.V • 
Sabık Bahrıseflt Peıemenll 

Bankası 

lstanbul eu11Mtsl 
eaıau ~nallOy ...... 

Meydanctll AlatelftCI H.,. 
~ 

tter türlü -n•• muarneı .. 
teri. Kasalar ıcan 

UMUMi MDDOALDK t AMSTERDAM 
eubelerl ı Arn•terdam. auenos Alr••• 
lstanbul. Alo de .laneıro ... ntoa. sao PaulO• 

Za.iıetı umum ye, fftil.ss hk ve lnwvebidılc laalaba.U büvüıe 
laide ve tesiri göıillea 

FOSFATLI 

ŞAR MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede sabllr. 

lstanbul Belediyesi llinlan 1 
Eminönü Kaymakamlığından: Balıkpazar caddesinde NeY~hir 

hanı köıesinde Belediye malı 140/142, 96198 NoJa d~tm:•J~ 
ver~lmek iizere açık müzayedeye kooulmut n .-lea ~·= 
bir lira az g&-llldüğüoden tekrar miizayecle>:- koan'•~ da ttp 
olanlann 2/61934 tarihine mbadlf eu.-te8 ,anı saat r • 
Encftmene gelmeleri ilin elan•· «2718» 

A. FAiK LiMiTET ŞiRKETi 
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Tokatlı 
Müesseselerinden 

SON POSTA 

Abdullah Efendi lokantasından 
Beyoğlu 

Cins ve mOkemmeliyeti hakkında 

Ber San'atta 

Her ihtiyacı temin eden 

ELEKTRiK OTOMATiK 

DKW 

SOCUTMA 
Makinaları 

Mayıs 

High Life Pastahanesinden 
Beyoğlu, Pangaltı 

1 
malQmat isteyiniz 

ELEKTRiK OTOMATiK 

SOGUTMA 
Makinalarının 

e 
12 No. modelinin 

allbazır a ti • 

Taksitle 350 lir 
Peşin 300 " 

Meşheri: Beyoğlu; istiklal caddesinde No. 28, Telefon: 43849-Ankarada Koç Zade ticarethanesi 

SAHLEP 
'Ve 

BAHARATI 
Yeni 

ambalAjlar 
dahilinde 

her yerde 

s 
Kuruştur, 

, 
ıl4AI'. .. """'' 'S7 ,,,,.....,.. 

iBEQ 

PARlsLİ BİR KİMYAGERİN 
KEŞFİ SA YESINDE 

~ 

GÜZEL BiR CiLDE MALiK OLMAK 
iÇiN MÜKEMMEL BiR TEDBİR 

Methur Parisli mütehassıs jEAN DE 
PARYS'oin uzun ve yorucu tetkıkah 
neticesinde, bütün dünyada büyük bir 
muvaffakıyet kaz.anmıt olan yeni bir 
GÜZELLiK KREMİNİN imaline mu
vaffak olmuştur. Beş milyondan faz.la 
kadın tnrafmdan kullanılmakta olan bu 
kremin başhca hassası " havalandırıl· 
mif,, olmasıdır ki bu sayede cilt hücey-
rabnın teneftüsüne müsait kılar. GÜN
DÜZ SİAMOiSE KREMi tene mat ve 
tabii gfiz.elliği verir, pudrayı bütün glln 
aabit kalmasına medar olur ve yaflı
lağm çizgilerini giderir. Cildi tozlardan 
ve siyah kabarcıklardan temizlemek 
için yüz.il şayanıhayret bir Gold Cream 
olan GECE SiAMOİSE KREMi, ile 
temizlemek kafidir. Muvaffakıyet te
minatlıdır. Akıi takdirde paranız. iade 
olunur • 

CREME SIAMOISE 
--Her yerde satılır. - (16226) 

fiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiil "i O EA L,, 
Yerli 

- . 
H erkesiıı kemali iftiharla kullandığı 

----~----~ - - - - ---- ----- J yegane tıraş bıçağı. 
Tarihin, bilyük .'f.ilrk· kahramanlarından: 1 Krallar, Prcnııler, Şövalyeler 

S 1,, h dd. • ,. E bA (.-- Papa7lar tariki <lünyalar, a a a 10 l yyu 1.~ahibclcr. Kral!çcler, Preme!'ler 

H:.i!üıı A' r"..!~'ll orrlularıyla kar,ı k<trşıya i Mısır sarayl.nı. .. 

841 _,..,.... tarlW _.. 2 IHI fer.... ..... llauil Kltlplau.-H• ter ... 6 11..,._, 

,,,, ............... .......... ~ 
Son Posta MatbaaSJ 

Sahibiz Ali Ekrem 

lletrifu lılidirlı T.W. 

Bisikl 

Beynelmilel biaiklet aleminde büyük inkılapyaratan MEŞHUR 

RALEiGH 
Fabrihasınm, safi INGILIZ çeliğinden pek zarif, metanetli ve 
fennin en son terakkiyatının tatbikile yapılmıı yegane bisikletleridir. 

METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
iTiBARiLE EMSALi YOKTUR 

Satıf deposu: Sirkeci • lstanbul • Liman Han No. 35 

(5136) 

Eski LONDRA Yeni TÜRK 
Lokanta ve birahanesinin S A Z J N J 

Bu akşamdan itibaren 


