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• 
im ·yazlı Şirketlerden Şikiyetiniz Var Mı 

Son Posta 
Bugün 

16 
Sayfadır. 

-..... Bi;···ş·~ii"D~"i~~ ........ 
Tutuldu 

t bMu~ (~ususi) - Bir müddet· 
en erı vda 

ve Hinsi Yetimize yakın Kigi 
fapan ş 'k~azalarmda şekavet 

orı h u • d 
azıb taki H.. ~~san çetesın en -~ 
de •&klaod ~seyının, bazı köyler• 
)'•palan b' ıgı haber alınmış, ve 
tile berab ır lllüsademede silihla· 

Ş.ici b:ı Yakalanmıştır. 
Tütün Meselesi 

muuu 
16 1 

dan evvel, tesliôı ol· 
tiden iki ~ .. enıek için yanına 
111n. div .0 Ylüden birini öJdilr-..,, gertıü d 
lanıafb. e ağırca yara· 

Kongre Arifesinde Samsunluların Da 
Dileğini Dinleyelim 

J 
- Ayın on beşinde Aokarada 

apon Ge - ·ı • toplanacak olan tüttin kongresi 

h 
Japon filosuna mı en .ki münaıebetile Samsun tüccarlannın 

arp genıj • • mensup ı dı D 
teleceğlni sıhınb hugün limanımıza bir endişesi var r. ünkü nils· 
reıniler b a er. vermiştik. Bu hamızda mevzubahs ettiğimiz bu 
Caldardı uradan Akdenize açıla· endişeye bugün tekrar avdet 

r. ediyoruz. Şöyle ki: 
R * Amerikan ıirketleri, Türk tü-

land onıa, 11 ( ~· A. ) - 23 Ni· tnnfüılln harice tonga halinde sev-
felnı: ~apon fı!osunun Napoiiye kini temin için faaliyete geçmiş· 
~emyor. ferdir. Tüttinclilüğümüzü tetkik 

eden Amerikan m6teh8111SI da 
bu fikri terviç etmektedir. Bu 
itibarla, Türk · ikbsadiyab senevi 
(50) milyon lira bir zaıara uğra• 
mak vaziyetindedir. Çünkli evveli: 

Derleme yapılmadan gelişi 
güzel tonga denkleri halinde sev• 
kedilecek olan -.tnlerimizin 
kıymeti düşecektir. 

Sonra: 100 bin tütün işçisi ve 
( Devamı 14 üncü sayfada ) 

''Barut Kokt~SU G~liyor r,, 1 ~ 
A - ~ 

"1erlkada Bir Kısım Matbuat Muharebenin Uzak , 
OlmadıAı Kanaatinde 1 

Ordunun Mutlaka Hazır Olmasını 
İsteyorlar ! 

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

cel Silahlan azaltmak işinin neti
k eneınemesine mukabil deniz 

uvvetlerini muayyen bU: seviye-
de ~utmak için aktedilmif olan 
Vaıangton mukavelesinin hitama 
y_aklaımaaı bir kısım 
raka gazeteleri llzerind Afme
b" t · e ena ır esır y~pta. Ve muharebenin 
yakın oldugu, batta barut koku
ıunun şimdiden gelmeye başladığı 
kanaatini izhara sevketti. Birkaç 
satırla ifad... etmek icap ederse 
bu gazetelerin söyledikleri şudur: 

- İkinci bir '!lumi muharebe 
yakındır. Bu asnu ilk nısfı içinde 
nıutlaka patlıyacaktır. Bu muha
~bede Amerika 11 Vilson " un 

laaına düımemeli ve kat'i su• 

rette bitaraf kalmalıdır. Ancak 
bitaraf kalması da kuvvetli olma• 
ıile mümkündür. Binaenaleyh şim· 
diden bütün kuvvetimizle hazır
lanmalıyız.,, 

Bu noktainazarı mildaf aa eden 
gazeteler yaptıkları propagandayı 
canWaşhrmak için hergün sütun 
sütun muharebe resmi neşretmeğe 
başlamışlardır. Bu resimlerin 1-
tmda: a 

- Bu manzarayı tekrar g" • 
k . . or 

me ıstemıyorsak kuvvetli b 1 • 
1 .. 1 . dı u un ma ıyız, cum esı var r. 
Fakat bu, bir kısım gazetele· 

rin iddiasıdır. Bilhassa genif sos· 
yalistliğe mensup olan ıazetelerin 

dlişUncelerine gelince, onların da 
söyledikleri şudur: 

- Muharebenin yakın olduğu 
efsanesi münhasıran silah fabri
kaları tarafından fazla sahş yap
malarını teminen ortaya ahlmış 
bir propagandadır, müteyakkız 
bulununuz ... 

İster birinci kısım doğru olsun, 
ister ikinci kısım; muhakkak 
olan nokta bugün bütün dünya
nın hazırlandığıdır. 

Dercettiğimiz resimler, birinci 
iddiayı serde~en gazetelerden 
kesilmiştir, büyük muharebede 
Nevyork ı~k~klannda yapılan bir 
geçit resmını ve üç harp man· 
zaraamı ,natermektedir. 

• 
imtiyazlı Şirketler 

Aleyhlerindeki Şikayetlerinizi 
Gazetemize Bildiriniz 

-----:-'-
Nafia Vekaleti imtiyazlı şirket

lerin mukavelelerini yeniden tetkik 
etmektedir. Şimdiye kadar mu
kavelelerin halk lehinde olup ta 
şirketlerce ihmal edilen veya tat
bik edilmeyen ahkamının tatbiki 
temin edilecektir. Bu arada bal
kın imtiyazlı şirketlerden şika-
yetleri de nazarıdikkate alına
caktır. 

fmtiyazh şirketler, şimdiye ka
dar mukavelelerin yalnız kendi
lerine verdiği haklardan azami 
derecede istifade yolunu tutmuş, 
halkın menfaatini hiç düşünme
mittir• Halbuki imtiyazh şirketle· 
rin yapbkları işler, ekseriyetle 
amme hizmetlerine ait ıeylerdir. 
Bu ıirketler her şeyden evvel 
halkın ihtiyaçlarını temin gayesi
ni istihdaf mecburiyetindedir. 

hareketlerinden dikkate alınmıya· 
cağı mülahazasile şikayd etmi
yorduk. Fakat bugün şikayetleri
mizin dinleneceğine emin olabi
liriz. 

Son Posta bütün okuyucularını 
imtiyazlı şirketler hakkındaki 
şikayetlerini bildirmiye davet 
etmektedir. 

Elektrik, Tramvay, Havagazı, 
Telefon, Rıhtım, Sigorta ve saire 
gibi imtiyazlı şirketlerden ne 
şikayetleriniz varsa muhtasaran 
bildiriniz. 

Gazetemiz bu şikayetleri 
neşredecek, ıonra tasnif edip, 
İstanbul halkının mtişterek bir 
istidası halinde Nafıa Vekiletine 
ve Büyük Millet Mecliline bildi
recektir. 

Şikayetlerinizi Bize Bil-
diriniz. 

Şimdiye kadar bu şirketlerin 
keyfi ve aleyhimizde vaki olan 

L -----------------------
İn s ull 'e Yol Göründü 

Banker İnsull dtln tevkifhane
de son güniinü geçirdi. Çtınkll biı 
akıihal çıkmazsa onun, bugün, 
lzmire nakli mukarrerdir. Müflia 
banker İnsull İzmire nakledile
cek, oradaki Amerikan konso
losluğuna teslim edilecek ve 
Karadeı\izden gelen Ekzekütiv · 
namındaki manalı isim sahibi 
gemiye konularak Amerikaya 
nakledilecektir. 

Zira EkzekUtiv demek, icra, 
tenfiz demektir. Şu halde lnsull, 
lstanbuJ tevkifhanesinde tam do
kuz gün kalmıf demektir. 

lnsull'Un Sabıkası 
Dün Emniyet müdürlüğü dör
( Devıı.mı 13 üocil sayfada ) Inaall'lln .ron ,..,.,, 

Devletler - Uzaktan Ağzmın suyu akıp duracaiıııa 1tel otur da 
ıundan bir lokma yel Bak De eUzel oJmuıl 



2 Eıyfa SON POSTA 

( Ha·lkın Sesi )1 
Gı~~~kri )~~~~~------~--------• 
İhtikarı 
Ve Halk 

Şehir Mecoone, gıda maddele
rinde yapılan ifıtıkiir mÜDciSe
betile bir takrir verildi venldi. 
Çok hakJı esoııları ihtiva eden 
bu taknıia halk arasında haBıl 
ettiği intıba dur: 

Sabit Bey (Çenberlitaş Halk apar
umnru) - Bizde umumi harpten 
kalma fena bir z hniyet varclır. Du
nun adma vurgunculuk diyebi:iri:z. 
Fevkaliideliklerden ist.fadc ederek 
çnbuk :r: ngin olmak 1 lerİL M~ela 
bir kar yağar, fırtına olur. Derhal 
fınncılar unu saklarlar, otomobiller 
fazJa para aJırJar. Bakkal fiatlan 
arttınr. Misalleri her mevsime göre 
iate<fiğiniz kadar çoğaltabiJirsiniz. 
Ölçüler ve tartıları da medeni mem
leketlerin kabul ettikleri if ari ıiste
minc uydurmıya karar verdik ve 
ite de başladık. Fakat esnuf ve bak
kal hali kiloyu okkn diye ıatıyor ve 
bir kilo yerine okka parası alıyor, 

kauncın azaldığı fu devirde bu 
,O:r:den hayat dörtte bir nisbetinde 
pahaldafb. Belediyemi:r: bu iıte ehem
miyetli surette me4gul olmalıdır. 

* Sadi Bey {Beyoğlu lstiklfıl c dde!i 
71 } - Okkanın kiloya çevrilmesini 
lhtlkira veaile J•panla.r çoğaldı. Bu 
ihükil' bilhaaaa gıda maddelerinde 
kendi ini gösteriyor. Eskiden ok asını 
f.3) kuru§a aldığımız. ıovanın fimdi 
kiloıu 3 kuruştur. Diğer gıda mad
deleri de böyledir. Halk kiloya adam 
akılh alıtıncıya kadar belediyenin 
bilhuaa ~da maddeleri fiatlerini 
yakından kontrol etmesi lazımdır. 
Ortada bir ihtikir kanunu vardır. Bu 
kanun çıkalıdanberi lstanbuldn tek 
bir adamın ihtikar cürmile mahkum 
olduğunu ııa:r:etelerde okumadım ve 
duymadım. Bakkallar hergün cayır 
cayır ihtikfır yapıyorlar. Birk ç mub
tekirJn canı yanmadıkça halk bu 
inısafsızların elinden kurtulamıyacak. 

Bunlann bir an evvel adaletin pen
çeaioe teslim edilmesini istiyoruz. 

"" Sami Bey ( Ankara caddesi İhsan 
kıraathanesi) - Biz Avrupa medeni
yetini kabııl ettik. Fakat medeni in
.aolann yaptıktan birçok iyi feyleri 
henGz alamadık. Me1eli Avrupada 
büyük bir ıehır için herhangi mev
ıimde olursa olsun bir fevkaladelik 
yoktur. Gökten taı yağsa şehrin vazi
yeti değişmez. Bundan iııı:tifnde ederek 
hiç kinıaenio aklına ihtikar yapmak 
fikri gelmez. Bu içtimai Ye medeni 
.eviyenin yüksekliğini gö•terir. Hal
buki bizde öyle değildir. Müstesna 
hallerden hemen halkıu aleybiue isti
fade etmek iıteriz. Okka kiloya çev• 
riJirkeo de bu böyle oldu. Bu, çıkça 
eöyliyeyim medeni terbiyenin nok an
bfını gö terir. ihtikar yapanJara Av
rupada tubiyesiz derler. Bizdeki 
muhtekirler enaelerfoe xalntai bele
diye memurları yapııuıadan bu işten 
•azgeçs ler ve bir daha töbe etseler 
eminim ki kendileri için de iyi olur. 

1000 Liralık 
Bir Yankesicilik Suçlusundan Alınan 

Paralar Kendis:ne Geri Verilecek 
Asliye Ocilncü ceza mahkemesi karmakarışık 

bir devayı neticelendirdi ve bin lira çaldığı iddia .. 
sile tevkif olunan A i Rıza isminde bir genci 
tabliye etti ve kendisinden evvelce hırsızlık para .. 
aır diye alınan 850 liranın da iadesine karar verdi. 
Bu meraklı dnvanın safhaları şöyledir: 

l. urtarmak için polise verdim. Para benimdir, 
iaaesini isterim • ., 

Neticede paranın Nermin Hanıma ait olduğu 
anlaşıldığı iç· n mahkeme Ali Rıza Efendinin bera
eline ve paralann da A vram Ef endideo alınarak 
Nermin Hanıma iadesine karar verdi. 

iki ay evvel tüccardan Avram Efendi tramvay 
ile Karaköyden Harbil eye giderken ceketinin fistü 
jiletle kesilerek cebinden bin lirası çaaınmıştı. 
Polis Avram Efendinin verdiği eşkil üzerine Ali 
Rıza isminde birisini yakalamış Ali Rıza da hır-
sızlığım itiraf etm"ştir. . • 

Ali Rıza 932 enesinde tramvayda Tahir Ef~ndi 
isminde bir tacirin parasım çalmıya teşebbüs 
ettiği için de suçlu bulunu} ordu. Polu kendisini 
şimdiye kadar bulamadığı için davasına bakılmamışb. 
Ali Rıza, Avram Efendinin davasından beraet etti. 
Fakat Tahir efendinin davasmdan bir ay) irmi güne 
mahkum oldu. Şimdi Ali Rıza bu hırsızlıktan dolayı 
tekrar hapi haneye girecektir. 

Polis bu itiraf üzerİPe, parayı akladığı ni an· 
hsı Nermin Hanımın evini aramış, 850 lirasını orada 
bularak şikayetçi J\vram Ef. ye teslim elmiş, Ali 
Rızayı da mabkemey vermiştir. Muhakeme cere
yan ederken Nermin H. iUDları söylemiştir: 

'
1 

- Ben birgün polise gitmiştim. Nişanlım A~i 
Riza Efendi dayak yediğini söyledi. Ben müteessir 
oldum. Ne para çalınmışsa ben vereyim. Kendisini 
bırakın, dedim. Tütün inhisarı müdürlerinden da
yım E) üp Sabri Beyden mahkeme Hamile (13000) 
lira almışbm. Bu paradan (820) lirasını nişanlımı 

Şimdi çok garip bir vaz·yet hasıl olmuştur. 
Polis, mahkeme karan mucibince Avram Efendiye 
müracaat ederek Ali Rızaya iade olunmak üzere 
(850) lirayı kendisinden istemiştir. Avram Efendi 
ise diyor ki: 

Sütçünün Evinde 
Yakalanan 
Dört Esrarkeş 

Kurtuluşta sütçü Kırço'nun 
evinde toplanarak esrar çekiştiren 
bir kafile dokuzuncu ihtisas malı· 
kemesine sevk edildi. Dimitri, 
Muzaffer, Burhan ve Koço ismin
deki suçluler Kırçonun evinde 
toplanmışlar, arama yapmak 
üı.ere polis memurları geldiği 
.zaman iki esrar torbasını komşu
nun bahçesine fırlatmışlardı. 

işin en garibi, arama yapıld ğı 
zaman bunlardan Burhanın ahır
dan, Mustafamn da bodrumdan 
çıkanlmış olmalarıdır. Mahkemede 
cliıılenen bütün şahitler Burhanı, 
duramayacak kadar esrar çekmiş 
vaziyette bulduklannı b tta, ahır
dan çıkardıktan sonra bu efer 
de merdiven albna giderek sızdı
ğını söylediler. Suçlulann hemen 
hepsi hadiseyi inkar ettiler ve 
oraya süt almıya geldiklerini 
ıöyledilu. 

Rei sordu: 
"- Süt almıya gelen damın 

yanında bir de kabı olmaz mı ?,, 
Suçlular bu suale makul bir 

cevap veremediler ve muhakeme, 
müdafaa için başka b"r güne 
b rakıldı. 

., - Bu para, Ali Rizamn itirafı Ozerine bana 
verildi. Ben bunu geriye verem m. Çünkü benim 
malımdır • ., 

Bakalım bu çapraşık iş nasıl halledilecek 1 

izin Almadan .. 24 
Yahudi Aleyhtarlığı Aleyh- Saatin 

tan Cemiyetine iane Mi u ""d · ı • 
Toplamış? na ıseıerı 

Beyoğlunda Tozkoparan'da Fehmi isminde birisi Beyoğ-
Kıble şakağında 2 numaralı evde lunda Hüseyin lıey isminde biri-
oturan tüccardan ve Yugoslavl a nin cebinden 46 lira çalmış ve 
tebeasıodan Filibcli Davit Soıin yakalanmıştır. Bundan başka son 
Efendi gizli iane topladığı ve 24 saatte şehrimizde üç hırsuJ,k 
cemi} et teşkil ettiği iddiasile daha olmuştur. 
yakalanarak dün müddeiumumi- JI. Fındıklıda bir yapıda ça· 
liğe veramiştir. Müddeiumumi.ik lışan Halil ve Mehmet isminde 
Davit Efendiyi Sultanahmet ikinci iki amele, koço isminde diğer bir 
sulh mahkemesine göndermiştir. işçiyi demir parçalarile yarala-
Davit Efendinin duruşması yapıl- mışlardır. Rıfat ye Mehmet is· 
dı. Kend.sinin Par"ste teşekkül miode iki saka da kuledibinde 
eden «Beyne.milel Yahudi aleyh- çeşme bapnda biribirlerini ağır 
darlığı alcyhdar.» isimli cemiyete surette yaralamışlardır. 
izin almadan lstanbuldan aza kay- Jf- Diğer taraftan aon 24 
dettiği ve iane topladığı iddia saatte bir kumarcı yakalanmış, 
ediliyor. Dav:t Efendi: bir kaza, birkaç hafif yaralama 

hadisesi olmuş ve Fatihle met-
•- Ben bu cemi)etin neşret- rük bir çocuk bulunmuştur. 

tiği gazetenin sahibini tanının. 
Ben bu cemiyete aza kaydetme- Pendil< Yolu Cinayeti 
dim ve iane toplamadım. Yalnız: Geçen sene Pendik - Şile yo-
(128) kişi)i bone yazdım. Bun- lunda bir cinayet oldu. Basmacı 
l rdc.o (103) kişid o de abone Akif Beyle elbiseci Karakaş efen-
para 1 aldım.» diler feci bir urette öldürüldüler. 

Mahkeme, Davit Efendinin ŞJe müddeiumumiliği Sefer, Rüş· 
muhakemesinin erb olar k tü. Ali, Şefik ve Şakir isminde 
de amma nu erdi. beş ki iyi uçlu olarak tevkif 

lzmitli B:r Hırsız e erek ağıtıarile beraber lstan
b 1 Ağır-Ceza mahkemesine gön· 

Bir müddet evvel f zmilte hırsıı.· dermiş ti. M hkeme bunlanıı( ı OO)er 
lık yapan af · minde birisi lira kefaletle tahliyelerine ve mu-

hri iz.de yakalan ra lzmite hakeme!erinin serbest olarak ya• 
gönderılmiştir. pılmasma kanır vermiştir. 

Niıan 12 

( Giini~ Tarihi ] 

8 Milyon Kilo 
Buğd'ay 

Afyon, il - Ziraat Bankıt11nın 
burada yapmakta olduğu buğdaJ 
nıübayaau miktan 8 milyon kiloyu 
bulmuıtdr. H• bufdaylar BelediyeaİJI 
yaptudıtı depolara konulmaktadır. 

Zeki B. Mo•kovada Konser 
Verecek 

Mowkova. 11 - Ecnebi 1nemle· 
ketlerle kültür münasebeti cemiyeti
nin daveti üzerine Ankara musiki 
mektebi müdürü Zeki ve oğlu Ekrem 
Beyler buraya gelmiıl~r, istasyonda 
hararetle karşılanmı~lardır. Ayın 17 
sinde Moskov konser..-atuarında Zeki 
Beyin riyasetinde bir konser verile 
cektir. 

TlmDrlengln Oğlunun 
Mezarı 

Tokat, I1 - Vali Beyin teıeb
büsü ll:r:eri Tok t-Sa aun yolunun 
Tokat başlangıcında bulunan lunür· 
lengin oğI Nurettine ait mezarın 
tamirine karar verilmit müteah• 
hide ihale edilmiştir. 

Bir Yangın Başlangıcı 
Çeşme, 11 - Dün akıam kaaaba 

içinde bir evde yangın çıkm1fsa da 
hemen yetiıilerek büyümesine mey• 
dan verilmeden ı<ioJürülmüttür • 

Yumurta lhracab 
:lnebolu, 11 - Eu~:ı Londratya 

beheri 720 adetli 239 &andık yumwta 
ihraç edilmiştir. 

Muzır Hayvanlar 
Rize, 11 - Vlliyet d bilinde J 

kanunusanide başl yan muzır hayvan• 
larla mficadcle İfİ nihayet bulmuş ve 
timdiyc kadar 541 domuz, 22 kurt 
lS ayı itlif edilmiftir. 

Fayda Ve Zarar 
Kalkan, 11 - Sahülere çok bere

ketli yağmur yajmaktadır. Çiftçi 
çok memnundur. Don buralarda 
sıü:dGk zahireye çok zarar vermiftir. 

br • 
T ya Umumi üfcttişi ibrahhll 

Tali Bey diln sabah Ankaradan ıef>.. 
rimb.c gelmiştir. 

Yeni Bir Fabrilra 
Öğrendiğimize göre; yerli ser

mayedarlardan müteşekkil bir 
grup tarafından yeni bir fabrika 
kurm k için sanayi müdürlüğüne 
bir müracaat yapılmıştır. 

Şehrimizde inşa edilecek olan 
bu fab~ lastik e muşamba 
imal edecektir. Sanayi müdürlüğü, 
müracaab tetkike başlamıştır. 

Halkevlerinde 
Çalışmalar 

Sinop, 11 - Halkevinin teabll 
ettiti pn>rram zer'udeki devamb 
menisi iyi neticeler Yermiştir. Mun• 
tazamaa t .sil!u koofcnuıalv 
Yeriliyor. 

bparta, 11 - Halkmmb çok fyl 
çabpyor. Franaıua dualcri vuiliyor. 
Tarihi uerlerin ta • e de devalD 
ediliyor. 

f&n~•~mR~~liR&~~_: _________ R_a_z_a_r_O_l_a_R_a_s_a_n_B_e_1_D~~~o_·,_~_i~J 

- Haan Beyt Bek.idardan 1 
wervi almak keyfiyeü de pn1iD 
m1e9eJai elde.. ı 

_ Bekarlardan -.ergi ahnah 1 
mı dersiD, yom aJmamah rm?. 

Hasan E eı - Almalı 
amma bir p.ıtla.. 

azizim 1 - Bu tut. ..ur tı .... &.,? 
llaaa h7 - Beklrl .... .w.11•• 

.............. ıiaj .... A''t 



12 Nisan 

•• erg un 
Okuyucun;;, -
Talıammülüne Hürmet 

Radyoda Masal 

·---------------~ lstnnbuJ ga,.et l . d b' . ... e enn en ın· 

Okuyucunun nin tarihi tefrika
Talıammülü- sı~a şöyle bir 

ntt HürmPt va 8 anlatılıyor: 
Fnt h; Top-

knpı sarayındaki kubbe altında 
adraıanı Mahmut Paşanın da ba

zı.r bulunduğu bir ziyafet veriyor. 
Zıyafette Venedik sefiri Sinyor 
Ciyovani nıisafir bulunuyor. Padi
l ~lı, dire bir sürpriz yapmak 
5~" önUnt" konan yemek sabanının 
ıçmbe' Midillinin o dakikadn zaph· 
nı ıld.ren b" 
Z. f ır kağıt koyduruyor. 
ıya ette 1 T d 

ve in · ı ngı ız sefiri de var ır 
g. tere Akd . d k" hAki . 

Yetinin 1. enız e ı a mı· 
eınden . k 1 

mdan telr. gıtme te . ~ ma· 
dir. ş ve heyecan ıçınde· 

Az çok t 'h 
Jer ki: arı bilenler bilir· 

1 - Midilli T 
dan alındığı z lirkler tarafın· 
rnyı yoktu htmao Topkapı sa-

d • naenale k b 
bn böyle bir zi Y u be al· 
mümkUn değildi. Yafet Vermek te 

2 - Midiıliyi Farb 
razam Mahmut p 1 ve Sad-
zaptetmişler ve h aşa birlikte 
idare tmişlerd" arbı beraber 

3 C
. ır. 

- ıyova · 
elçisi Midilliniıını adlı ilk Venedik 
"ı l 7 sene sonr:SPhnldan en aşa-

ge mi...: 
4 - O vakit in . ~ ... r. 

eniz hakimiyeti galterenin Ak-
' idi. Bundan ~e::uubabs de-
ülünçtür. etmek bilt: 

T aribi tefrikalard .. 
h k'k a mubala ya, a ı attan uzaklaşa k fga-

tezi ya b ra an
bilir t~aya elki cevaz verile-

' a at okuyucunun tah 
mül ınüsnmnhas'I b am
edileınez. 1 e u kadar alny 

* İst nhul radyosu bir m .. dd 
tenberi kşaml u et-

salJ .. . nn çocuklara peri 
an soylıyor. Bununla ro 

ramını zenginleştird'... . P g
di ıgmı zauneyor. 

Pe · bi n. masalları bugünün ter-
~e sısteminde muzır telakki 

edılmektedir. Manrif vekaletini 
kabul ettiği terbiye sisteminde d n 
peri mnsallarınn cevaz veril e 

. tir ıne--
mış • 

Peri masalı, 'ocuğu 
1
. 

den uzaklaştırarak ef rea ıte-
leme götürdUgü · · sanevi bir 
. . ıçın ondn bel

kı hayalin genişlemesi 
dı d F ne }'nr-

m e er. ak t diğer t 
.. h A araf-

tan ç.ocu~un. a lakı, hayata inti-
b kı, re bte ıle arşıla mas k 

d k ı no -tasın n o adar zararhdırk· b 
gün terbiye programlannda ı, u: 

il Pen 
masa arına yer ver n pek az 
memleket kalmıştır. 
k Hele Radyoda anlatılan kor
.unç masallar Çocuklarımız iize
rınde fena t . b 
Rad 

0 
• csır ırakmaktadır. 

.Y §lrketi masalların terbi· 
yevı kıymet bi 
lamayab"I Fe ına yetlerini an· 
b b 1 r. 8 at onları bu işte 
"~ ı o bırakmam k lazımge!di
gı <ıe, bu tecrübe ile sabit ol-
muştur Matb t IAk t 1 • ua ı, P a tarı kon-
ro . altına alan hükilmet, Radyo 
neşnyabnı dn tetl.;kine tabi t t -
ın z mı? un 

Tiflisten 

oskovaga 
Tiflis, 11 (A. A.) - Tiflis ile 

Mo kova arz ında Kafkas sıra 
dağlarından geçen yeni ve mon
t zam bir hava hattı tesis edile
cektir. 

Mosko,·a - Tiflis hattında 
•efer müddeti eski hat üzerinde 

SON(~POSTA 

Resimli Makale Sert, Fakat Doğru Yol 

\.Jün er na ıl - d-hnr ı ti • d gun uz ve geceye ayrılırsa, insanların 
e te erı e vazif l yahut d ,., e ve vaz..ife hnrici olarak ikiye ayrı ır. 

olan yegiine şey vnzifeair.Vnııfe oıarak yapılmayan diğer 
eyler birer i raftan başka bir şey değildir. 

V 
"fe6 en ve dckmeyen diye iki türlü hareket vardır. 

Rzı e, yorucu bir k 'l d' i 
d ki ı e. me ır. nsanlnr, aşk ile çalış• 

Vazife yolu çetin, f kat dürüsttür. Diğer Y?llnr 
kolay, fakat kar nl1ktar. Vaz.lfc yolundan gıden 
nura lmvuşur, diğer yollara dütcnler karanlıkta kay· 
bol urlar. 

nın ı nrı, )eyecan du d ki 
1 yma 1 nrı müddetçe vazifeyi 

yoru arak yaparlar. Fakat hayatta kıymeti olan, değeri 

======~~==~~==================-====== 

v 
lzmir 11 ( A.A) - Reis"cum· 

hur Hz. sabah saat dokuzda 
otomobille hareket ederek İzmir 
civarında ve Seferihisar üzerinden 
Sığacık limanına kadar bir ge:ıinti 
yaptılar. Oradan avdetle Bornovayı 
teşrif ettiler ve 16,30 da lzmire 
avdet buyurdular. Geçtikleri yer
lerde köyler bayraklarla ve tak· 
larla süslenmiş, yüzlerinde derin 
bağlılık ve şükran duyguları oku
nan köylüler, yolları doldurmuştu. 

Seferihisarda istikbal pek par
lak.. oldu. Blitüo şehir baştan 
aşagı donatılmış, dükkanlar kapa· 
tılmış, büyük kurtancılannı can· 
dan özle.) en kadın, erkek ve ço-

• 

ş 
---~~~--~~~~-

cuk bütnn Seferihisarlılar gUzer- muş bekliyorlardı, Karşıdan oto-
gaba dizilmişti: alkışlıyor, yaşa mobil görününce muar.zam kütle 
diye bağmyor, aziz misafirlerini tasvire sığmaz bir sevinç ve 
karşılayorlardı. . saygı heyecanile dalgalandı. Ve 

Gazi Hz. halkı selamlayarak halk tarafından ahlan çiçeklerle 
hatırlarını sorduktan sonra zabit bütün cadde bir an içinde bir 
yurdunu teşrif ettiler ve öğle ye- bahçe halini aldı. Kendilerine de 
meğini orada yediler. Yemek es· birçok buketler takdim edildi. 
nasında yurt önünden aynlmıyan Otomobilinden inen Büyük 
halk, hep bir ağızdan milli şar• Rehber kendisini kucaklamak 
kılar okuyarak taşkın bir hnle hasretile cırpınan bu vatandaş 
gelen sevinçJer:ni göstermişlerdir. lcütlesinin içine karıştı e yürüye-

Bornovada da manzara pek rek herkese nyrı ayn iltifatta 
göz alıcı idi. Bornovanın Reisi- bulundu.Bazı meşguliyetlerden sonra 
cümhur Hz. tarafından şereflen- bir müddet zabit yurdunda istirahat 
dirileceğini işiten halk, geçecek- buyurarak yni heyecanlı tezahürat 
leri yolların iki tarnfını doldur· içinde Bornovadan ayrıldılar. 

Urfa Yunanistanda Fırka Grupunda 
Maarif Vekili Islahat Hak

kında izahat Verdi 
Ankara il ( A.A) - C. H. 

Kurtuluş Yıldönümünü Muhalifler 
Kutluladı 

14 ~rf~, t!ı1 (A.A) - Urfanın İfliham Ediliyor 
nin ~:Urakil rluluş yılı 20 bin ki i- Atina, 11 - Balkan Misakını 
simd k e kutlulanmış, mera- mevzubnhs eden Katimerini ga-
da hazırumbn1nn Kenan Paşa zetesi diyor ki: 
Uzerinde .11~ unkmuştur. Arazi "M. Venizelos'un, hUkümetio 
fı d nıı ı uvvettler tara- b · · "sakın n tefsiri eyannamesını mı . 
sahnan. temsil edilen mücadele esasını tayin eder gibi göstermı· 
B esı ~ek heyecanlı olmuştur. ye çalışması faydasız ve h tta 
ederı:1b~asımde köylerden iştirak zararlıdır. Çünkfi bu beyanname 

ıne yakın atlı vardı k 

Fırkası Grupu Reis Vekili Cemil 
Beyin reisliğinde topJa?dı· Ortn 
tedris t hakkında Manrıf ~ek -
Jet;nin tatbikini düşündüğü esa -
Jar Maarif Vekili Bey tarafından 
izah edildi. Cereyan eden müı • 
kerat neticesinde mezklır es si r 
tasvip edildi. 

Ecnebilerin Paraları •1 •1eHrı· a0lekeb~ind~ kföylülerin ~ürnes- mühteviyab ne olursa olsun fi. it 
ır z t tarafların hukukunu ve teahhUt-

D . . ıya e verilmiştir. 1 b · k h Ankara 12 (Hususi )- Ecne-

S yfa 3 

Söz··n ıs ası 

!Vasreddin J-locanın 
Kürkü Meselesi .. 

A. E -
Bir meraklı bana, anket mev• 

ı.uu olmak üzere arkadnşlanmız· 
dan birine havale edilebilecek 
bir sual sordu: 

- Golf pantolonu giyenler 
neden aptal görünürler? Bu, pek 
benimsenmiyecek olan ıfat. 
elbisenin umumi şeklinden mi 
doğmuştur? } oksa bu garip kıya
fete bürünme arzusu zekanın ek-
silmeye başladığım gösteren bir 
delil midir? 

Jf 
Sualin cevabı bana ilk bnkışt 

biraz tehlikeli göründü. Geçen· 
lerde ( Son Posta ) henüz f :ıl 
taammüm etmemi bir porun t • 
rifini yapmış ve epeyce dostlarım 
kızdırmış, ayni \•azi}ete düşmek· 
ten korktum. 

Golf elbise i giyenler h ki • 
ten aptal görünüyorlar mı bilmem. 
Yalnız bu elbisenin üzerimde her 
zaman hayret uyandırdığım Öf" 
)emekte mahzur görmem. 

Bence golf elbisesi bir bayrak· 
tır, yaradığı şey giyenin golf 
oynadığım göstermektir. Hatta 
oynama a dabL 

- Sebep? Dememeli, meydan· 
dadır. Golf oynamak, oyn yanın 
sivri ve keskin bir zekaya de~, 
fakat muhakkak çok dolgun ır 
keseye sahip olduğunu gösterir. 
Kibnr sporlarının en masr~flısıd.r. 
Hususi bir sahada, en aşagı ynnm 
düzüne baston ve hesap ız mik· 
tarda kocaman bi"yelerle oynanır, 
bütün bu eşyayı gölUrüp g timıek 
için bir de hizmatçiye ihtiyaç 
vardır. 

Şuhalde golf elbisesi, giye
nin golf oynadığını golf oyna· 
mak için de parası olduğunu 
gösterdıği cihetle, oynamıyanlonn 
dahi bu elbiseden giyme rzusune 
k pılmalarma şaşmamalı. 

Yalnız golf elbises.i in~anı. pt:J 
gösteriyorsa, bu elbıseyı .. gıyenın 
soyunduktan sonra yüz.~~e zek 
panltısının gelip gelmedıgı tetkik 
edilebilir. Muhakkak z Çok fark 
olacaktır. Malümyn, in am ~!b~ 
gösterir, derler. '( lan ~egıldır. 
Tecrübesi kolay, ıstersenız arka· 
mzdaki elbiseyi değiştirerek bir 
yırtık ve kirlisinin içine giriniz • 
En iyi dostunuzun başındaki şap
kanın yine orada kalacağı mu'" 
hakkakbr. 

Golf elbisesine gelince, b na 
öyle geliyor ki bu sahada yapı· 
lacak bir mukabil tecrübe vardır. 
Bu da zekası ile tanınan bir zab 
aptallaşıp aptalla mayacağını an• 
Jamnk üzere golf elbisesinin içine 
sokmaldır. Yalnız girer mi? Çok 
şüpheli. e ı H ıerini natık o an u rnısa ın a -

nız 1 apishanes·ınde 1 d e· hü'-A· biJerin memlekete girerken yapı-kiimını ihlii e emcz. ır Ku- 'T h • • ·~ ./. 
Cinayet metin teşrii me~lisler kar~s~ndaki ıan hudut yoklamalarında üzerlerin- .ı a rırınu1 us 

DeniıU 11 (A tefsiri bizzat mısakın tef:,ırı olup deki para miktarmmda kaydedil-
9 

S V 
nede çıka~ b' .A.)- Hapisha- olmadığı ancak dahili bir mesele mesi alakadarlara tebliğ edil- 3 le l ı pı[aca 
mahpuslnrda ır ı~.avg?- net:cesinde 1 b'l' . t' "k' . n uır k . ··ı o a ı ır.,, mış ır. A k 12 ( H A) Hü 
ı ısı ağır olrnak .. ışı o müş ve Gazete netice olarak muhalif- Bu usul gelen ecnebinin mem· n ara, ususı - -
yaralanmıştır. uzere 3 kişi de }erin, çok nazik olan harici s!ya- lekctte sarfedemediği p ra mı kümetin umumi nüfus ayımı 
Yiyece ki erin Bo et hakkında onu gelmez muna- tekrar geriye götürebilmesi içindir. yapılması için Meclise verdiği 

Aukaro, 
11 

(A yanması kaşalar çıkarmak istemekten iba- Barut Şirke.tine Verı·lecek liiyiha esaslarına göre 935 sene-
h h · A.) - Umumi ret olan hareketlerinin memlekete inde umumi 8ayım yapılacak ve 

1 ssıhh ltanunu mu "b' · znrar vermesi muhtemel netice- Para bu snyım memleketin sınai, ticari 
·ı k · · cı mce ye- h k · h kk d l A t n~ ece ve ıçılccek şeylere katıla· lerinden kendilerini ta zir etme • Ank ra ıı (Hususi) _ Barut ve zirai faaliyeti a m a ma uma 

bılecek boyalarla muhafaza mad- tedir ve mcvadı infilakiye şirketinin toplanmasına da teşmil edilecek-
d ı · b Afyon Be'ediyesinde f . "d • . tir. 934 sene "nde memleketin 

d
el r~ ;e ~ya ve muhafaza mad- tas iyesi üzerme o enmesı ıcap bazı mıntnkalarındn t crüb 
C eril in ılavcsı. ya .k l Afyon 11 (A A ) - Bel di- eden 1,203,808 Ura 48 kuruşun 1 ktır Müdd . • · • yımlan yapı aca . eıumu-

1 sa o an · · t 934 bütçesi 113 524 lı"ra ı - Haziran 934 tarihinden itibn-
ş(.;y ere a't t ı· yemızm • ' mı·, hakim ve icrn memurlarından 

• 
1 a ımatııame Heyetı" ı k ı la m şt Şelırı'n bı"r ren 4 senede müsavi taksitlerle 

V 1 1 o arn ıazır n 1 ır. backa herkes kendisine tevdı' 
en ece kabul edilmiştı"r. d h •t Jma1,tadır ödenme i takarrür ctmiştiY. Y 

--------~-_;,::==:=.=~.:e~.:.a~rı=as~ı-ya_p;_ı~....;; .. ..;..~·:;_~.:;:._-------------- edilecek sayım memurluğunu k -
~ "'\ bule mecbur olacaktır· 

1 TER İNAN iSTE iNAN Al 
Şehir mecliai azasından Galip Bahtiyar Bey 

ölçüler' k·ı 'I O A I m 1 oya çevrı mesınden sonra esnafın ihtikara 
uptığını iddia ederek IJU rakamlan vermektedir: 

Etin kilo finb, okkaya nazaran 5-6 kuruş fıu:IPdır. 
Belıktn da öyledir. 
Sade hd ~ • · ya. a muşterı aleyhine 11 kuruf, 

Peynir fiat)erınde kilod 3 kuru , 
Kömürde l,S-2 kuruş, 
Süt fintlerinde 3 kurut fark v rdır. 
Sebzelerde de ayni f ıırklar gfüülmektcdir. 
Bu iddianın do ruluğunu hergün tecrübemizi~ 

bildiğimize nizıırıın, nrlık bu iıte kontrol vıızifeıinin 
• ynpildığma: 

Tokat'ta 
Bir inekhane Tesisi için 

İşe Ba landdı 
Tokat, 1 ı (A. A.) - ViJ y -

timizde bir inekhane te isi için 

~ki . lln idi. Bu müddet yeni hat J S TER J NAN 
zennd 12 saate inecektir. L---------------------------------------

iS1'ER iNANMA! 

rilen k r r üzerine Zir t Ve
kileti j otekni müt un Nuret
tin Bey buraya sıelerck l'etkikata 
başlıınııtbr. 



4 Sayfa 

Memleket Manzarası 

Eskişehir de 
Ziraat 
F aaligetleri 

Eskişehir, (Hususi) - Bu se
ne kışın pek çok olması yuzun
den zürra layıkı veçhile kışlık 
ekişleriııi yapamamışladı. Son 
günlerde havalarm birdenbire 
düz.elmesi zürraın } üzünii güldür
miişUir. 

Herkes tarlalarma koımakta 
ve yazlık mahsulatı ekmekle 
meşguldür. Pancar için hazırlan
ması icap eden tarlalar da ha
zırlanmaktadır. 

Ş mdi her sahada büyük bir 
faaliyet göze çarpmaktadır. Şe
ker fabrikasının ziraat müdürü 
S upbi Bey dahi fazlaca yorul
makla mmtakasımn bir ucu İz
mit diğer ucu Polatlı ve Kütah
yaya kadar uzanan Eskişehir 
şeker fabrikası ekişlerine nezaret 
etmek üzere hergün bir mınta-

kadan öbüriine koşmaktadır. 
Yazlık ziraatin kıştan fazla 
alacağı gibi pancar ziraatinin da
hi bu sene geçen ıeneden çok 
olacağı limit edilmektedir. 

Havaların birdenbire güzel 
olması ağaç ve çiçeklerin çabuk 
açılmasına sebep oldu bu yüzden 
iki gOn evvel yağan hafif dolu 
Çİ(ek ve ağaçlar üzerinde mü· 
himce bir hasara sebep oldu. 

Sehrimiz borsasına köylüler 
933 senesinde ellerinde kalan 
fazla mallarını peyderpey getir
mekteler ise de fiatlerin fazla dil
ıük olması yüzünden müşteri bu
lamamakta ve borsada yalnız 
Ziraat Bankasından başka ahcı 
görememektedirler. 

Ziraat bankası aldığı malları da 
peyderpey lstanbula sevketmek
ted:r. 

Bankanın istasyon civarında 
yapmakta olduğu silolarda hara
retli bir çalııma göriilmekle ve 
bu sene için bu silolardan istifade 
e<lilmesi düşünü:mek tedir. 

Boluda Bir Minare Yapıldı 
Bolu (Hususi) - Geçen sene 

Haz.irandc zuhur eden tiddetli 
hrhnalarda yıkılan Akpınar ca
miinin minaresi Evkaf idaresinin 
yardımı ile Sütcüzade İsmail Bey 
tarafından 170 liraye yeniden in
şa ettirilmiştir. 

Zara Gençlerinin Kongresi 
Zara, ( Hususi ) - KızıJdağ 

Gençler Birliği senelik kongresi 
ka) makam M. Nazmi Beyin bir 
nutku ile açılmış, umumi idare 
heyeti intihabı yapılmış ŞükrUye, 
Rukiye ve Zehra Hanımlar da 
yeni idare heyeti azaları arasına 
girmişlerdir. 

Azerbaycan temsil heyeti tara· 
fından b:rlik menfaatine bir mii· 
samcre verilmiştir. 

Şel<er Pancarı Ekimine Devam 
Ediliyor 

Eskişehir (Hususi) - Geçen 
ıc neye nisbeten bu sene daha 
geniş mikyasta pançar ekimine 
tevessül edilmiştir. Ekilen pan
carlara birinci çapası için Eskişe
hir köyliisüne dokuz yüz bin lira-
ya yakın bir para dağıtılmıştır. 
Demek oluyor ki mahsul zamanın-
da Eskişehir köylüsü milyonlarca 
liraya sahip olacaktır. 

Uşakta Müsamere 
Uşak, (Hususi) - Ortamektep 

ta.ebeleri sık sık müsamereler 
tertip etmektedir. 

Bayramın birinci günü ve ge
cesi de Halkevi safonunda bir 
müsamere verilmiştir. Talebeler 
çok aJkı~Jnnmışlardır. 

SON P.OS TA 

MEMLEKET. • 
HABERLERi . 

Gemlik Kaplıcası Cilt Hasta
lıkları için Şifa Kaynağıdır 

Gemlik (Hu
susi ) - Bursa
dan 34 kilomet-
relik bir şo a ile 
Gemliğe bağh 
olan yolun mah
dut ve bazı kı
sımları istisna 
edilirse yo) he-
yeti mecmuası 
itibarile Gemliğe 
ıeyahata mlisait 
bir haldedir. 

Gemi yapılan 
yer manasına 

g elen GemJik 
sahil kazaları-
mızdan şirin bir 
kasabadır. Y aıı kurak, ilk ve 
sonbaharları yağışlı, kışı ekseriya 
yağmurludur. Don tehlikesi yok· 
tur. Senevi düşen yağmur mik· 
tarı 450-650 miJimetre arasında

dır. 

Kazanın 26 köyü vardır. 11 i 
sahil ve ( 15) i dağ köyleridir. 

Erazisi 54,671 hektar kadardır. 
Serveti tabiiyesinin mühim bir 
kısmanı zeytin tqkil eder. Senevi 
60,000 kilo kadar da ipek kozası 
istihsal olunur. Merkez kaııaba 
bin kadar evden ibaret olup 
bilhassa sahilde lstanbuluo Moda 
ve Kadıköy sahillerindeki köık
lere benzeyen zarif ve güzel 

Kırkağaç 
Zirai Kredi 
Kooperatifi · 

Kırkağaç ( Hususi ) - Zirai 
Kredi kooperatifi senelik içtimaını 
yapmıştır. Kongrede geçen sene 
142 ortakla ve 23,260 lira ser
maye ile işe başlıyan kooperatifin 
·ortak adedinin 5,214 ve sarma· 
yenin de 35,620 liraya baliğ oldu
ğu anlaşılmıştır. Yapılan intihap 
netiees:nde Celal, Adalı Halil 
~avuş, Hacı Hasan zade Rıza, 
Fevzi, Ragıp, Mustafa Sıtkı, 
Ahmet Beyler yeni meclisi idareye 
ıeçilmişlerdir. 

Elbllstanda Radyo 
Elbüstan, (Hususi) - Gençler 

evi reisi Hulusi Bey tarafından 
ev menfaatine tertip edilen bir 
müsamerede gençl~r tarafından 

Canavar piyesi temil edilmiı, 
çok muvaffak olmuştur. Temin 
edilen 400 lira varidat ile eve 
bir radyo alınacaktır. 

Bozdoğan Ziraat Kooperatifi 
Bozdoğan, ( Hususi ) - Zirai 

kredi kooperatifi senelik kongre
sini yapmıştır. intihap neticesinde 
yeni idare heyetine Hafız Süley· 
man, Hakkı, Mehmet Rüştli, 
Emin, Şemi Beyler mürakipliklere 
de lımail Hakkı ve sandıkç 
Rıza beyler seçilmişlerdir. 

uemliğf! uzoklan bir bakı~ 
evler vardır. Kasabanın iskele 
civarında güzel bir gazinoıu ufak 
bir parkı da vardır. Rüsumat, 
sahilsıhhiye, liman ve belediye 
daireleri sahilin güzel binalarm
dandır.Suyu fazla kireçlidir. İznik 
gölünün bir ayağile (IJıcak) dere· 

ıinin teıkil ettiği batakbk, ve 
bu bataklığın henüz denize 
akıtılamaması sıtmaya Amil olmak
tadır. 

Balıkçılık iptid~i bir vaziyette 
olup, ancak şehrin ihtiyacı kadar 
balık avlanmaktadır. Zeytinlerin de 

(zeytin sineği) tabir olunan (daklis 
olairilsl), zeytin gUvesi ( piras 
oleartia) ve (tina böceği) (pamucak) 

~enilen (Ocillora 
olvina) ve bir de 
zeytin yaprakla-
rmda tahribat 
yapan ( filbe 
olea) hastalıldarı 
vardır. Kazanın 
çalışkan ziraat 
memuru bu has-
tabklarla daimi 
mü cade led edir. 
Meyvası da nisbe
ten boldur. Baş
lıca ihracata fstan
buJadır. Kazanın 
biri belediye biri 
hüliiımet, biri 
de serbest olmak 

üzere üç doktoru ve bir de ecza
nesi vardır. Bursa-Yalova yolunun 
( transit ) merkezini teşkil eden 
Gemliğe haftada yalnız bir gUn 
vapur gelmektedir. Bilhassa oto· 
büslerin ucuzluk, sür' at gibi 
muzaaf rekabeti karşısında vapur 
yolcuları parmakla sayılacak kadar 
mahduttur. Kasabaya takriben 
bir çeyrek meaafede uf ak bir 
kaplıca11 Yardır. Hassai şifaiyeai 
mbzul iıe de suyunun fazla mik-

tarda kükürtlü bulunmasından 
cilt hutahldarı için daha nafi 
olduğu muhakaktır. Hulasa Gemlik 
1eyyahlarımızm ihmal edemiyee 
cekleri bir kuabadır. 

Erdekte İmar Faaliyeti 

Erdekten bir manzara: fJe B•letlige R•id So14/ıoddin Beg 
Erdek (Hususi) - Erdek kaza nelerdenberi sahilde kalmıt bir-

merkezidir. Bütün civarı eıki çok vapur ankaı:Jarım temizletmiş 
zamana ait asar ve harabelerle motör ve vapurlara rahatça iske-
doludur. Eğer hafriyat yapılacak leye yanaşmak imkanını hazırla· 
oluna b;rçok kıymetli isarıatika- mıştır. lakelenin de yeniden inşa-
ya tesadüf edileceği şüphesizdir. ama ve 53 metre uzunluğunda, 

Az ıaman zarfında Erdekte 6 metre genişliğinde ve eskisine 
tasavvur edilemeyecek kadar nazaran 13 metre uzun beton bir 
değişiklikler olmuf, yeni yeni iskel~ yapılmasına karar verilmİf 
binalar, muntazam caddeler ya- ve keıifnamesi yapılmıştır. 

Erdekte bir de yeni Belediye 
pılmış ve adeta tanılmıyacak bir binası yapılacaktır. Belediye bUt-
hale gelmiştir. çeıinin darbğına rağmen SaJi-

Belediye Reisi Salahaddin B. haddin Beyin bu muvaffakıyetleri 
çalaşarak etkiden batmış ve ıe- kayda f8yandır. 

; ; ..... 
Trabzonda Mimar Sinan Gecesi 

Trabzon (Hususi)- Türk mi
marisinin piri Mimar Sinanın ölü
münün 346 ıncı senesi münasebe• 
tile Halkevi salonunda Vali Beyin 

- M a 

Adapazarı Hastanesi Operatörü 

Nisan 12 

Tarihi Fıkra t 
Topkapı 
Sarayı 

Gazeteler• T opkapı sarayı mli· 
.ıcsindc yeni bir daire açıldığım 
ve burada on sekizinci, on do· 
kuzuncu asırlardan kalma giyim 
eşyaları teşhir olunduğunu yaı· 
dılar. 

Şu sarayın adını ne vakit 
işitsem tarihi ihmallerin fecaatini 
hatırlarım. Bu yeni daire miina· 
aebetiJe de ayni hatırlayış taze-o 
)endi ve içime bir üzüntü çöktü. 
Sebebini söylersem aziz okuvucu· 
larımın bana hak verecekle.rinde 
hiç füphe yoktur. 

Topkapı sarayı, herkesçe 
bilindiği gibi, Türk eseridir. Dört 
yüz seneye yakın Osmnnh padl· 
şahlarının oturduğu bir yerdir. 
Tarihte çok mühim mevkii var· 
dır. Acaba bu eser, hangi tarihte 
yapılmıştır? .• Tamamen ve lrnt'iy-
yen belli değili •• 

Nasıl olur demeyiniz. Bugün 
Topkapı Sarayı dediiimiz müea· 
ıesenin yapılıp bitirildiği yılı, 
inanılacak bir tekilde teabit ed~ 
meyiz. Eserin vücude getirilmesi 
Fatih Sultan Mehmet zamanında· 
dır ve onun emriledir. LAkin bi· 
naya hangi tarihte başlanmış -v• 
hangi tarihte nihayet verilmiştir? 
Burası meçhuldür. 

Fatih devri ricalinden olup 
lstanbulun Türklere geçmesi üze• 
rine nüfusunu, evlerini, dükkinJ.• 
rıoı, bağlarını, tarlalannı tahrir• 
memur edilen Dursun Bey, kalem• 
aldığı tarihte Topkapı aarayınııı 
yapılmaaından uzun uzun bahse<' 
diyor, fakat hiçbir rakam ya:unı• 
yor!.. Müverrih Ali Efendi. Topl 
kapı sarayının 858 (i454)ôe y.
pılmıya baflandığmı ve yllz senedi 

·bitmeai mümkün olamıyan btJ 
muanam eserin sekiz yılda ta .. 
mamlandığını, Fatih Sultan Meh• 
medin de (1462) de oraya nak· 
lettigini yazıyor. Enderon tarf• 
hinde sarayın bitme tarihi (1468) 
olarak gösteriliyor! Saray kapı· 
ıında 883 (1478) tarihi görünü• 
yor. Taclittevarih sahibile arapç.4 
yazılı bir tarihçe muharririnin sara; 
için ebcet hesabile dtııllrdükleri 
tarihler ( 1478 - 883) olarak tes• 
bit edilmiş. Fakat Fatihin nedim· 
lerinden ıair Ahmet Paşanın yine 
ebced hesabile vazdığı tarih 
(1472 • 877) yılını göstermekte J •• 

Son müverrihlerden biri «Top
kapı sarayının ne zaman yapıldığı 
belli değildir. Ancak yapı işine 
(870-1466) dan sonra başlanıldığı 
ve on ıene içinde bitirildiği » 
( 883 - 1478) de oturulacak hal• 
geldiği anlaşılıyor " Diyor. 

Görülüyor ya, hesap karışık. 
Osmanlı padişahları, yaptıkJarl 
sarayın ne zaman bittiğini bil• 
öğrenmeden ve öğretmeden g•• 
lip göçmüşler. Hoş; o nimübıı• 
reklerin gülUp oynamadan, içip 
sızmadan dünyayı 1ıördiiklerİ 
yoktu ki. M. T 

Konya Ereglisinde Elektrik 
Kanya Ereğlisi (Huıusi) ....

K.ııada elektrik yıpılması tekar"" 
rUr etmiş ve tesisat müteahhid• 
ihale olunmuştur. Kazaya yapıla
cak olan iplik fabrika1ı inşa~
tmın da yakında baılayacaJI 
ümit edilmektedir. , 

GOmUşhacıköyU Ziyaret 
Gümiişhacıköy (Hususi) 

Amasya ve Merzifondan kayma
kam ibrahim Rüştü Beyin de 
dahil olduğu 22 kişilik bir heyet 
kasabamızı ziyaret etmiştir. He· 
yet şerefine belediyede bir ziya
fet verilmiş elektrik tenviratı ya
pılmıştır. Heyet bir gün kalarak 
kasabanın ~ayanı temaşa yerlerini 
gcıdi'1ten sonra avdet etmiştir. 

huzurile bir toplantı yapılmış 
Halkevi Reisi Osman Cudi Bey 
koca Sinan hakkında birkaç söz 
söyledikten sora Trabzon Erzurum 
caddesi inşaat reisi Abdullah Bey 
tarafından Sinanın eserlerinin tek
nik noktaları ve Mümtaz Bey 
tarafından Sinanm hayatı ve 
eserlerin tarihçesi hakkında birer 
konferans \'erİlmiştir 

Adapazarı, (Hususi) - Şiıli 
Etfal hastahanesi operalörö Ruhi 
Refik Bey Adapazarı belediye 
hastahanesi opratörlüğüne tayin 
edilmiş ve işe baılamııtır. 

Konyada Hara Trabzonda Himayeietfal Kongre~ 
Konya ( Hususi ) - Vilayet 

nümune çiftliğinin Ziraat Vekaleti 
emrine verilmesini kararlaştırmış· 

tar. Çif tHk badema Karacabey 
kadar mühim bir hayvan deposu 
halini alacaktır. Hara senede 200 
tay yeşiştirebilecck kabiliyettedir. 

Trabzon (Hususi) - Hima~e~ 
Etfal cemiyeti senelik kongre~~, 
yapm1ş, . yeni intihapta r~islıi: 
Mehmet lbrahim, Polalhnnch. z~~' 
Lütfi ve Edip Beyler, muhasıplıJi 
muaJJim Emin, katipliğe LJit1~ vemedarlığa Sabri Beyler ıeÇ 
mişlerdir. 
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( Siga•et Alemi )l 
Fransız 
Diplomasisi 
Faaliyette 

BABİC:I TBLGBArLAB 

Nisan içinde toplanacak olan ıl
~ihlan bırakma konferansı, bu kon
eranaan ret.. M H d h•i . 1 • en ersonla Fransız 

cıye nazın M. B • p . 
kısa bir mGIAk ti artu nun arıste 
yıınn yirmi o .. ; annı nınteakıp ma
r _ " ne bırakıld ş· d" -nevre'de bu k f L ım ı, ' on eransın b4 
açtlmııtır. Geçmiı zaman . :no•u 
~uhtelif devletlerin ai:ablar nı:~eld~ 
b akkındaki telakkilerinde hasıl olm:•, 
.t~~nrnası muhtemel değişikliklere 
1 ~ ba.ıl etmek için olacak. 
kabu~ ara~a da, bu tarihi, büroya 
hab 

1 
ettırecekler. Nitekim gelen 

kay:' de~, bunun kabul ettirildiğini 
e 1Yorlar 

G·· • 
kak ~~üıüp konuıuyorlar ve muhak-

ÇGnk"lr fey Yapmadan dağılacaklar. 
.., hlakaa.. b' 

mAk detiL "' esasen ır ıey yap-
çarpan dilek Fakat bu arada göze 
hariciyeaı'o· atle deter hadise, Fransız 

ın taly ·ı 
Junda aarfeder : ı e anla9mak yo-
E.uen M. B • ründütü gayrettir. 
ler yapmak ~rt.~ b~ buauata bir ıey• 

"bi • 8
• .. dıled' ki k tan nı mayıs • ır onferanı 

B }'ırnıi G k u suretle Al Çe adar uzattı. 
d 

• rnaoyayı . 
fl•D a bırakacak emrıvaki kar· 
itaJ1a11 tatmi anlaımalarla ve 

0 ede le me11ul oluyor ce eıaalarla 
s·ı · ı ihlar nıeseleai • 

•• tehlikeli fb ' fınıdi. en nazik 
.... t k •a asınd d ıc me laıundır ki a ır. Temenni 
lfzmi, kendi ınaka~d Fransız emperya. 
baıkan hesabına f ı:a eritmek için 
mata aiı'itıneain, i e •kirhklar yap
aın kuyrutu ko fte 0 zaman dana. 

par. - s·· Alman- _Ureyya 

Fransız 
Temasları 

M. Ruzvelt' e 
Karşı 
Amerika da Muhtelif T eş· 
kilit Ve Eşhas Harekete 

Geçecekler Gibi 
Nevyork, 11 ( A. A. ) - Nevyork 

Amerikan gazetesi, gizli zabıta me• 
ınurlanndan birinin tikayeti üzerine 
"S.val'e" isminde zengin bir ıigorta 
ainıaannın tevkif ve ıonra bin dolar 
nl~tl kefaletle serbest buakılmıt 
Ouutunu 
kif d'J ya~ınaktadır. Simaann tev-

e ı lbeaınin b b• mGnakaıa •e e a. ıiya1i bir 
.. 1 • eanaaında M. R 1 • 
o durmek tehdld" • uzve tı 
dır. ını savurmuı olmaıı-

M. Savage, bu :ihama redcletmlftlr. 

Ciacinatti, 11 ( A. A. ) p 1 R • · - h - o fa, eısıcum • ur M. Ruzvelt'in milli kal-
kınma planını baltalamak • • • 
b. Jia ıçm l'enıı 
~ p . ~apmı! olan bir teıkilittan 

gonderılmıı .. di veaikal b 
muftur. ar ul-.. 

V aıia-ton, 11 (A. A ) R • . .. • • - eıııcum-
hur M. Ruzveltın mOfavirle • • b• 
'h .1,,, k nnın ır 
ı tı u çı aracaklarına ve tertibat al-
dıklanna dair beyanatta bulucuan M. 
Virt sorguya çekiJmit ve bunu b 

"'b' h . azı 
mu .'m ıa ~ıyetl.erden duyduğunu söy-
lemıf1!_r· lıım~era verilen bu fahsiyet
ler, boyle bır ıey aöylemedı'kl • 1 
b 'ld' · • d' enn ı ırmıt er ır. 

Y ork (Amerika), - 11 (A. A.) 
GizH Kü·Klüks-klan cemiyeti, Ruz
veld'in müşavirlerinden bazılarmın 
çirkin kareketJeri hakkında tahkikat 
icrHını iatilzam eden cesurane me
aaisinden dolayı Dr. Vird'i tebrik 
elmit ve kendisine müzaheret etme
•ine karar vermiştir. 

KelkOtada Bir MUslUman 
Pariı, 11 ( Havaa ) - B Nazıra M. Bartu dün k Hariciye eledlye Reisi 

Sefiri M. Kökıter'i ~.•:m Alman ilk ~a~ktita, 11 (A.A) - Kalkuta'da 
kendiıile iki ul ederek b 1 ~ a olarak b:r Müslüman, diln, 
11* dit.; beyı::1en::e;et aratıındakiler k e edıye reisi seçildL Bu intihap bazı 
'İtnıGıtür. M. mBa.rt !8eaeleleri ırfl. ta".ı"tıklıklara sebep olmuı ve bir 
Lehi u aun yaka d 

8
1111 azalar nıecliai terketmiılerdir. 

•tan ve çekoslovakya a a n a Omba ile Parçalanan 
ae7ahat eanasında Be I' y d y pacatı 
orada Alman d 1 r IDe e utra11p V Çocuklar 
i'Clrüıeceği hakkı:~.e~ ada~ları ile dek ~fova, 11 (A. A.) - Novagro-
rnamen yalandır fayıalar ta- k.. oyvotluğunda Voloıva köyünde 
O • oy Ç06:ıklau bir bomba bularak 

ç Yahudi Gazetesi MahkQ ~n;mıya ~a,:amıı, bu sırada patlayan 
Kovno, 11 (AA) e d k m m a, dort çocuğu öldürmü~tür. 

G y • - ura a çı aQ GU ... 
b! k ab~di gazett:ai, Alman malla!'lna ft:'Uf Madeninin 

1 
,Y otaJ .. Y~pılmaaını tavaiye ettikleri ~ıymetlendlrllmesl 

çın 500 Lıt" para cezasına mahkQ Vaı•ngton. 11 (A.A) _ A . 
edıhniılerdir. Para cezası verilmez na raat komisyonu, gihn6t rrı:an • ~·-
hlea'ul muharrirler hapsedileceklerd'.'1 tekrar kıymetlendirilmesi f • denının 

at ır. kanun liy'h çın yapılan 
., •-n ı asını kabul etmişti 

- Posta " nm Edebi T f 'k r. e rı ası: 40 

ALAY Cahil 

hdııı elele Necdete doğru E M R 1 
,:r~meğe başladılar. Gülsüm vali~· Ya,rnayın yiızbaşı bey, 

N 
Y e çıplak denecek bir halde N ı ~a atsız oluyorum. 

ecdete yakl k ec et onun 1 gün t . aş~a tan utanıyor, temamile ıslattık •aç anm, yllzünü 
eş en · gozlerı kamaşır gibi _ Art k . tan sonra bıraktı. 

parmaklarile yüzünll ka ile ı ıatediğiniz gibi su 
çalıııyordu pamaya oynayın. Deniz size çok 

• Mü · yarar 
Necdet b t 1 . ~~~ ona ilk yüıme bar~ 

\'Ücudu ilk u at ı esmer genç dketlen ogretmeye çalışırken Nec-
etti. defa yakından tetkik et yüze yüze açıldı. 

G 
~ergin, taze bir derisi vardı. Ô" l .. ~ 

ögsünün tenis topu ihi sert g e yeme&ıni gazinoda yi-
fakat eli tiki ld .. g yorlardı. 

s o ugu ne kadar N d 
belliydi. ~c .~t onlara bira içirdi. 

. Bu ince tenunp birçok tet- .. Gulsum ilk defa ağzına koy-
kıklerden geçen sinema rtiatl dugu bu mayhoş içkinin hafif 
rinde bile pek az bulunU:d e- keyfini tatmıftL Açık bava, ten-

Münire onu adeta sürü°İcı bahk, Münireye ve Necdete alıı-
gibi Necdetin yanına getirdi~ dk~-~lık onu açmııtı. lstanbuia gel-

. . gı ıgandenberi çok gülm .. 
zaman delakanlı avuçlarıle yüzüne leri bugün ,.· k b b ~yen goz· 
d . .. b ,..ıçe a çesı gibi idi 
enız suyunu atmaga aşladı. Münire onu daha k • 

Gntsüm bir elife sıkı rukı Müni- letmek için adeta ::a 'cJi söy-
reye tutunarak kendini muhafaza içiriyor, ıakalaşıyordu. e yor, 
etrneğe çalışıyordu . Onun Necdete karşı olan duy• 

Silahlar Konferansı .• 
23 Mayısa Kaldı. Büroda ise Nutuklar 

Söyleniyor 

Kon/ertrn• toplanfı•ın• ilr 6okıı 
Cenevre, 11 ( A. A. ) - Siliblan itibarile yenidea •llllanmaJI lıtlbdaf 

bırakma bilroıu dün ötleden 800ra eden proıramlann fethi l'ibl yeni 
toplanmııtır. Reiı M. Henderaon hldi.eler olduj'unu aöylemittir. 
umumi komiıyon içtimaının S ma,..-ta Murahhd bu meyanda Almanyanın 
yapılmasını teklif etmif, lngilterenln 13 mart tarihli notaıındald, derhal 
murahhH ve Mühriiha1 Lordu M. yeniden ıilihlanma ve diter devlet-
~~en de bn karana verilebUmeıi Jerin •ilihlalarmı bırakmaaını iıteyen 
ıçın bilro kararıma 30 niaana tehir zıt teklifleri kaydetmiftir. M. MHiail 
edilmesini istemittir. bundan ıonra, en• me1elelerin a 

Bu huıusta yapılan milzakere ne- d ı f · y-
ti • d b"' • d ın anmHı için ngilterenin göıterditf 
ceaın e uronun 30 nıaana oğru l .. • 

toplanmasına ve 23 mayııta da umumi ıayret erl g01termlf, konferanıa, mGm-
komiayonun davetine karar verilmit- kü~ ol~utu kadar çabuk bir zamanda 
tir. Fakat M. Henderson milzakere- Yazıyetin bir blllnçoıunua yerlJmeaJ 
)erin alaca~ tekle aö e b t "h' için Franaız bGkOmetinla çahpcatını 

•· 0 r ' u ar1 1 b.ld' ·ı · · B d 1 defiıtirebilecektir. Bu meyanda M. ı , arı mııtır. un an ıonra ıveç, 
Hend~rson bir nutuk aöylemit. Lort lıvıçre, Polonya mu~ahhulan a6z 

Ed b tk b Qd h 1 1 
alarak milıbet bir neticeye vanlmaaı 

en u nu a azı m a a e er .. • 
t Lortt Ö al 

arzularını goıtermiılerdır. 
yapmıf ır. an sonra a z an 
Sovyet murabba11 yold8f Borir Stein 
mümkün olduğu kadar ç-.buk bir 
zamanda Sovyetlerin " mütearrızın 
tarifi" ve Amerikanın "ademitecavüz 
teklifleri " oin tetkik edilmeıini ia
tt'miştir. Yoldat bu meyanda bütün 
dünyaya ıamil olduğu takdirde, 
Sovyet Ruıyanın her türlü ailılblarını 
asgari bir tekilde bırakmaya hazır 
olduğunu bildirmittir. 

Bundan sonra Fransız murahhası 
M. Ma11'gh kürsüye gelerek, Alman
yanın milletler cemiyetinden çekili
tindenberi, bilhassa kıymet v6 miktar 

gusunu çözmek, hislerini sakla· 
mıya alışmamış bu köy kızını 
söyletmek için çok uğraştı. Nec· 
det onun bu hareketlerini genç 
basta bakıcıya karşı samimi bir 
arkadaıhk hissine veriyor, mem· 
nun o!uyordu. 

Maamafih Münirenin blltiln 
gayretine rağmen Gülaüm tabii 
halinden birıey kaybetmçdi. Bu 
daf a onun Necdetle kendi mü
nasebeti karııaındaki vaziyetini 
kontrol etmek ıçın Gülsümün 
yanılMla Necdete fazla liiibali 
davrandı. Hatti Adada Neccİetin 
a)ıpladığı harekeUerine yakın 
tımanklıklar yaptı. 

Gülaiim bu hareketler brta
aında da itidalini bozmadı. 

Akıama doğru Hisara avdet 
ettikleri zaman Necdet Mllnireden 
evvel davrandı. Akşam yemeği 
için onu kendi evlerine davet 
etti. 

* ccGOlsilm» fin latanbuldaki is· 
tirahat müddeti bir ayı doldur
muıtu. Genç kıza Boğazm serin 
ve iyotlu havası çok yaramııtı. 
Sıhhati hergün hissedilir bir renk· 
te tazeleniyordu. Yalnız bOnyeai 
sıhhatini bulduğu halde "kafası 
yoruluyordu. 

O zamana kadar hislerile ya-

Amerika - İngiltere 
Ticaret Münasebatı 

Vating1on, 11 (A. A.) - lngUtere 
Ticaret Nazın M. l<uncimaa'nnı, bu
günkü vaziyetin Amerika ile bir 
gümrük mukavalesi yapmıya müsait 
olmadıta hakkında yerdiği beyanat, 
hükömet mahafilinde hayretle kar
tılanmıf, hu yolda hiçbir teıebbOı 
de yapılmadıta ve yapılmıyacağı bil
dirilmiştir. 

şamıyan genç kız şimdi kendisini 
üzen ve düşündüren ı1örülmez, 
bilinmez, anlaşılmaz (eessürlerin 
tazyiki altında kalmıştı. 

Yüzbaşı onu çok meşgul edi· 
yordu. 

Fakat Ytızbqının bir lstanbul 
kızile nişanlı olutu onun bu te
eaaiirlerini beslemeye engel olu
yordu. 

Genç kız bu duygularından 

kendi kendine utanıyordu. Ne~ 
detin bilgili, akıllı, hünerli bir 
latanbul kızile nipnh ohqu ona 
ait duygulann kalbinde filizlen-
mesine karıı en biiyiik haildi. 
Sonra Gnlanm bu hislerinin onu 
taz> ik etmeainden utanıyordu dal 

O baıkaıına ait bir erkek 
için böyle bialer duymayı affedo
mi) ordu. 

Buna rağmen o ıuuruna hikim 
olan ~izli duygular mütemadiyen 
kafasına kemiriyor ve yavq yavq 
btinyeaine de tesir ediyordu. 
ilk zamanlar bunu bir ahfkanlık 
gibi zannettL 

Fakat sonra sonra Necdetle 
daha yakından meşgul olmak 
iateyİfİ, bazı hidiaeler, hareketler 
karflıında heyecana düşmesi, 
kıskançlık hisleri duyması onun 
gururunu ve sonra vicdamm hare
kete getirdL 

Genç kıı bqkaaına ait bir 
erkejio kendisini mctpl etmesini 

( Gönül işleri ] 

Siz Komşularınız
da Evlenen Bir 
KızGördünüzMüt 

Bu suali diln akşam vapurda 
karşıma rastgelen iki kız ıoru· 
yorJardı. Bunlar, işlerinden d6nen 
iki genç kızdı. Yanlarında yaşl1-
ca bir kadın vardı. 

Kızlar gfi]fişerek kendi arala
nnda bir şeyler konuıuyorlardı. 
Y anlanndaki ihtiyar bir müddet 
kulak misafiri oldu. Nihayet kız· 
lara döntrek: 

- Çocuklar dedi, siz bu ha
rekeUerinizle istikbalinizi baltala• 
dığınızın farkında mısınız? Siı 
böyle erkekler gibi eğlenir, sev• 
glli hayatı yaşarsanız evlenebilir 
misiniz? 

Kızlardan biri bu füzuJi mU· 
dahaleye biraz kızar gibi oldu. 
Fakat sonra gülerek sordu: 

- Teyze, siz komşularınızda 
ve tanıdıklanlll%da evlenen bir kız 
gördünüz mü? Ben kendi muhi· 
timde görmedim. Birçok kızlar 
tanmm ki güzeldirler, evlene
mediler. Ben ki onlardan çir.
kinim, ben evlenebilir mi yim? 
Bugün erkekler evlenmiyorlar, 
onun için biz gençliğimizi boı bir 
nmit ve hayal içinde &ldtırmek 
lıtemiyoruz, yaşamıya çalıpyoruz. 

ihtiyar kadın ceYap veremedi. 
Ben pprdım kaldım. 

Genç kız hak• değildi. 
Fakat bence meHle yumurta 

mı tavuktan. tawk mu yumurtadan 
çıkar sualini pek andınyor. Buglln 
gençlerin evlenme ceuretini kıran 
sebeplerden biri de kızlarımızın 
ıerbest hayatlan değil midir? 
Diğer sebepleri inkir etmiyorum. 
Fakat birçok gençlerin bu ylizden 
evlenmekten korktuklanm da J&
kından biliyorum. 

* 
Lüleburgazda Sarm.ısakh oiftliğinde 

M. Muharrem Beye: 
300 milyon lira ile lıtanbulan 

yalnız abideleri yapılamaz, değil 
lstanbul, siz 300 milyon lirayı 
çok bir para mı sanıyonunuz. 

Baksanıza miiflis bankerin riyaset 
ettigi ıirketlerin sermayesi S 
milyar lirayı buluyor. 

B.Al\1nITEYZE 

kabul edemiyordu. Sonra bu 
erkek te kendisine bir temaynl 
eseri göstermiş değildi. O çok 
nazik ve iltif ath davranıyorsa 
bunun yegane sebebi duyduğu 

minnettarlık hissinden ibaretti. 
Devletin koca bir yüzbaflal ona 
g6nül Yerecek değildi ya. 

GillıOm kendisini yOzbaııya 
liyık g&rmüyordu. 

Sonra yllzbatı gllzel bir latan• 
bul kızına nipnh idi. 

O bu noktalan dlflnllrkea 
nasıl olup ta kalbinde bl1le 7a• 
kıfıkaız bir duyp befladapaa 
f&§lyorclu. 

Yüı:b8fl onun s&allDden ge
çen bu daYaJI aez•if ola kim-. 
bilir nuıl sOlecek, onunla eilo-
necekti. 

Hele o mllatehzi latanbul kıza 
bunu bir ihtimal olarak tasavvur 
etae kimbüir onunla naııJ alay 
edecekti. 

O Münirenin ince, gizli ve 
•ti~ir. istihzalanm. farketmiyor 
deı:ıldı. Fakat aym tekilde mu-
kabele edemediği için bunlan 
anlamamazlıktan gelmeyi tercih 
ediyordu. 

Gills6m bu vaziyette lstan• 
bulda daha fazla kalmayı tebli· 
keli buluyordu. Yüzbapya kar11 
hisleri daha köklefine guruna 
ıalebe edecejinden korku1ordu. 

(~var) 
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Rus Ediplerinin 

Torunları 

Nerelerde? 
Bir Rus gazetecisi tanmmı 

1"ol stog' un Rus ediplerinin 
çocuklarının ve 

87 Toruna torunlarının bu· 
Va,. günkü vaziyetini 

tetkik etme) i merak etmiı ve 
derin araştırmalara koyulmuştur. 

Mer.aklı ga%etecinin tetkikleri 
neticesi şöyle çıkmıştır: Meşhur 
edip Puzkin'in birçok torunlan 
bugün Moskovada oturmaktadır
lar. Herzen'in bir torunu meşhur 
bir cerrah imiş. Gogol'ün· bir im 
torunu da MoskoTanın fabrikala
nodan birinde muhasebeci imiş. 

Dostoyefski'nin bir torunu 
Leniograd Üniversitesinde talebe
dir. Meşhur edip 1·olstoy'e ge
lince: Bu ıat 87 tane evlat vı 
torun bırakmışbr. 

Bunlar diinyanın her tarafına 
yayılmış bulunmaktadır. Bir kısmı 
Moskova'da, bir kısmı Romada, 
Bir kısmı Amerikada Pariste · ve 
hatta Afrikada bulunmaktadırlar. 

T olstoy'ün kızlanndan biri bir 
zamanlar 1staobulda idi. Rus 
gazetecisin lstaııbuldan bahsetme
dtğine nazaran bu hanımın burayı 
terketmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

• 
Silczya'nm Görliç ebriniıı 

belediye dairesindeki umu-

Yanlıı mi saat, ( 680 ) 
AJJarlı senedenberi yanlqı 

B. S ayar edilir ve 6yle 
ır aat işler. Sebebi ıudur: 

1253 senesinde bir çete tara
fından şehir mec1isi azasına karşı 
bir suikast tertip edilir. Harekete 
geçmek için pek az zaman kal· 
dığt bir zamanda çete efradından 
birinin vicdanına bir üzUntü anz 
olur, cayar ve ne yapıp yapıp 
ıehir umumi saatini yirmi dakika 
ileri alır. Bu suretle randevu 
yerine yirmi dakika erken gelen 
arkadaolarım polise tutturur. 

Bu hadisenin ebedi bir habra 
olmak here bu şehrin umumi 
ıaati (680) senedir hep yirmi 
dakika ileridir. Şehir halkı bunu 
bildiği için kimse yanıhnaz. Fakat 
'8Cyyablar, yabancılar ilk r;nmnn
larda bu ) fu::den baylı 81kıntı 
çekerler. 

Ancak bu halin birçok ki~ 
senin işine yaradığını iddia eden
ler var. Çünkü bu şehirde hiç 
kimse treni kaçır:ma~ randevu
iUDa geç gelmezmi • 

-........................... ··---.......... ..__. 

SON POSTA 
nın 

iLAN FIATLARI 
....,. . . .. ....... ~··· .... 

1 - llioıo tek sütun t satın ga~etenio 
metin yaıısıle vaııati 4 kelimedir. 

2-Ayoi yazmm 2 satın 1 saotimdır. 
3-Dıba ke.lm ve daha ince yaıdar 

ıantim ile heıap edilir. 
4 - Sayfuma gorc ilb1aı aoağıdalci 

fi&Uara fi.bidil 

6a>u Santimi - .. 
t inci 400 Xt. 
a • RIJO 

~ a . • 200 .. .. ., .. 100 .. 
Diğer aayfalarda GO .. 
Soa .. ao ., 

SON POSTA 

a za K iri aları 

im • 
arat olyo z rci ik işinde 
De Büyük Şöhret Kazanmıştı 

Yirmi Günde Koca Bir CildiEzberliyen er, En Güç Hesap 
Meselelerini Bir Çırpıda Halleden Çocuklar 

Hafıza kuvvetinde fliiyülc 'bir ıölı.,.et kazanan imparator Napolgona ait tarihi 61r resim 
Geçenlerde gazeteler Tas l ları gölgede bırakacak derecede 1 rece alanlar arasında bir de M. 

ajansından naklen Rusyada bir kuvıretJi ve sllratlidir. Mondö isminde bir zat vardır. 
~ocuğun hayret verici bir hafıza) a Bu imparator, zamamnda Mondö henilz çocuk denilecek 
malik olduğunu yazmışlardı. f°l'ansa posta mlldürlOğil yapmış ~ şta Parise geldiği vakit okuma-

HenD.z sekiı yaşım bitirmemi§ 
olan bu Rua ç.ocuğu, duyduğu 
her hangi bir ıeyi hiç unutmuyor, 
hesap gibi, hende e gibi riya%i 
ilimlere ait çetin meseleleri bile 
giiçlük çekmeden ballediveri· 
)'OrıDUf. 

olan M. Lavalet diyor ki: mıı bir köylü idi . 
«Napolyon benim vazifelerimin 

hepsini teferruabna kadar bilirdi. 
Hiçbir zaman verdiği talimata 
veya kendisine söylenen en ehem
miyetsiz ıeyleri unuttuğu vaki 
olmazdı.» 

Napolyon M. Dö SegOr' e bu-

Fransız fen akademisi huzu
runda yapılan imtihanda onbeş 
rakamlı adetlerin ellinci derece
den ceuini birkaç saniyede kafa· 
eından buluyordu. 
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Kari Mektuplnn 

Radyo Makineleri 
Hakkında 
Bir Mütalea 

Son zamanlarda radyo neşri
yab sadece musiki zevkine mün .... 
hasır kalmamakta, mühim bir 
bilği ve propaganda vasıtası ol .. 
maktadır. Almanayda bunun fay• 
dası anlaşılmış ve her ailenin bir 
radyo sahibi olabilmesi için bizim 
paramızla 38 liraya mal olan 
halk radyolan yapılnu ır. Bu 
radyoları biz burada ancak 120 
liraya alabiliyoruz. 

Bilhassa taşrada radyo çok 
mühim bir ihtiyaç oluyor. Bilfarz 
ismet Paşa Hazretlerinin inlalip 
dersini radyo ile dinlemek için 
halk bfiyilk tehalnk gösterdi. Stuti 
yolanmızda halle için faydalı bil· 
giler neşrediyorlar, bilh asa ajana 
ıvc borsa haberleri şehirler için 
mfihim olmasa bile taşra için çok 
mühimdir. Bizim halkımızın da bu 
halk radyolarından birer tane edi
nebilmeleri için hiç olmazsa elli 
liraya sablmasını radyo şirketi 
temin edemez mi? Münhas ran bu 
halk radyolarından gtlmrük ve 
radyo şirketi resmi alınmazsa 
radyoların bu fiata tedariki milm· 
küıı olacaktır. 

Zonguldak: Doktor Hayri 

Bir Kariin TeşekkUrU 
Radyo Şirketinin Şehir Tiyat• 

rosu temsillerini abonelerine din· 
!etmesini Son Posta vasıtasile 
rica etmiştim. Son Posta bu kıy• 
metli tavassutunu esirgemedi ve 
Radyo Şirketi de abonelerinin bu 
arzusunu yerine getirdi. Son Pos
tanın nC:frİyab nazandikkate alın
dığı için aboneleriodea biri .-
tile te kkür derim. 

Beyoğlu AynaLçeomede: Mümtaz 
Dk bakışta 1 n ~mıyacak ka

dar garip garüneo bu hidisenin 
eşi arandığı vakit birçok mi al
lere tesadüf edilebilir. 

Söylendiğine bakı insan 

Ondan elli sene sonra f6hr 
alan ital.van İnodi ayni imtiham 
ayni muvaffakıyetle vennifti. Fa• 
kat lnodinin pyam hayret bir [ ] 
hususiyeti vardı. Koçnk bir ma- Cevaplarımız 
sah aklınde tutamaz, iki mısralık ------------"' 

terakkisinin başlangıcı olan on 
dokuzuncu hatta on sekizinci asır 
içinde bu kabilden harikalar na· 
dir değildi. Bu arada terakki art
bkça Ye ilimler hergün biraz güç
leşip çetinleştikçe böyle istisna· 
lara tesadüf etmenin sık sık müm
kün olacağım iddia edenler de 
vardır. Belçika ilimlerinden Lips 
isminde bir zat, yirmi gün zarfında 
tlç yüz elli sayfalık Latinca bir 
eaeri ezber etmiş ve son gün de 
şöyle bir iddiaya girişmişti: 

Kendisi okuyacak, karşısında
kiler dinliyecekler. Birisi de elin· 
de keskin bir ban,er bulundura· 
cakh. Kliçük bir yanlış buldular 
mı haııçeri ilimin göğsüne aap
lıyaca klardı. 

Ups, bu dehşetli ve korkunç 
imtihandan, iddiayı kazanmış bir 
halde çıktı. 

Skaliger isminde diğer bir 
z.at, eski Yunan eserlerinden 
lıyada ve Odise'yi yirmi gün için· 
de ezber etmişti. Hele l 1 nci 
asnn Cezvit papazlarından birisi 
büsbütün garip bir tarzda hafıza· 
nın kuvvetini ispat etmişti. 

Bu adam kanşık ve biribirinl 
tutmaz 2000 kelimeyi hafızasında 
tutarak sırasile tekrarlamıştı. İs
veç kıraliçcsinin huzurunda ıöy
lenmiş ve derhal kaydedilmiş olan 
bu kelimeler Cezvit papazının 
ağzından aıra&ile ve biribiri 
ardında çıkıyor ve herkesi bir 
mucize karşısında imiş gibi hay· 
ret1er içinde bırakıyordu, Fakat 
iddia edild;ğine göre imparator· 
Napolyonun hafızası biltün bun-

en kut1t1etll ho/tzalılardan meılııır 
mıuikişina& Mozar 

dut istihkamlannın teftişi vazife
ıini vermişti. Bu zat işini bitir
dikten onra bir rapor verdi. 
imparator raporlan tetkik etti ve 
onunda: 

- Raporda mcvzubahs etme
diğiniz iki kilçük top var, dedi 
ve bunlann yerlerini birer birer 
tayin etti . 

Bir giin bir muharebe esna· 
ımda yolunu şaşırmış birkaç ne-
fere tesc.düf etti. Hangi alaydan 
olduklanm sordu. Neferler olaylan• 
nın numarasını söyleyince Napol· 
yon bu alayın birkaç gUn evvel 
nerede bulunduğunu, ne Takit, 
n~reye hareket etmiı olduğunu 
diişündO ve neferlere: 

- Alayınır.ı flôn yerde bula· 
caksınız, dedi. Halbuki o esnada 
Napolyonun kumandasında ikiyüz 
bin kşilik ordu ve yüzlerce alay 
vardı. 

Hafıza kuvveti rekorunda de-

bir fiiri ezberliyemezdi. An-
cak yirmi yaŞJna gelince 
okuyup yazmayı öğranebildi. 1892 
senesinde fen akademisi huzumn
<Ja yap:lan imtihanda u ualler 
sorulmuıtu: 

ı - 418,974,234, 178 raka
mından 312, 139,797,778 rakamını 
çıkar.mz. 

2 - 3600 adedinin murabbaı 
ile mik'abı mecmuu nedir/ 

3 - 1822 ıencsioin martının 
on biri haftanm hangi gllnüne 
düşer? 

lnodi sorulan bu ıuallerin ce
va bını inanılmıyacak derece kısa, 
yani 35 saniyede ve hiç yanlışsız 
vermiştir. 

Bununla beraber ne Mondö 
ve de lnodi hesap nazariyelerine 
hiçbir şey ilave edemeden göçüp 
gitmişlerdir. 

Meşhur Arap ıairi Ebül'ulinın 
iki gözü de imli idi. Arap edebi
yatına ebedi ıaheserler hediye 
eden bu kıymetli hekim birkaç 
yollcu ile at lizerinde seyahat 
ediyordu. Geçtikleri yolun bir 
noktasında bliyük bir ağaç, dalını 
uzatmış, yolculann baılannı eğ· 
dirmiye mecbur ediyordu. Yamn· 
dakiler Ebul'ulaya : 

- Üstat başım eğ. Bir afa
cm alhndan geçiyoruz. 

Dediler, Ebul'UIA bqım eğdi 
ve geçtiler. 

Aradan iki eene geçmişti. 
Ebul'uli ayni noktadan geçerken 
bqım eidi ft •ia~ dalanın altızı-

Ali Beye: 

- Bulvar teklindeki cadde
lerde tramvay kapılannın soldan 
açılması ve yolculan Refüjler 
Uzerindeo inip binmesi belediye 
nizamlanndandır. Edirnekapı . dı .. 
şmdaki Otakçılarla Fatih beledi .. 
ye garaji arasındaki m afe b~ 
g6nkn itfaiye vesaitin ni betle 
uzak değildir efendim. 

................ -......... ·-···-·-·---...... ···-···••d 
dan gözil açık bir insanın dikkati 
ile geçti. 

Bu zat biç kimseyi görmediği 
halde hiç kimsenin isminde 
yanılmamıştı. 

Görme hissinin eksikliğini ge
riye kalan dört hissi hafızasına 
sadık bir ayna gibi aksettirmiş 
ve hafıusı, işittiği hiçbir özij 
bütün hayatınca unutmak gafle· 
tinde bulunmamıştı. Hafıza kuv· 
veti münevver kimselerde deh· 
şetli bir kuvvettır. Fakat tesadüf 
ekseriyetle bunu alil veya cahil 
kimselere bol bol verir. 

Sonra hafıza herkeste ayni şey
ler için ayni kuvvette değildir. 
Bausı rakamlarla çok dost old~ 
ğu halda aklında hiç isim tuta• 
maz. Kimisi şiiri pek güzel ezbef"! 
leyebilir fakat rakamlann nste• 
sinden gelemez. Ba%ısının da mu• 
ıikiye karşı kulağı deliktir. Meş
hur muaiki~naı Mozar Romaya 
geldiği vakit bir kliaede ilihi söy• 
le.niyordu. Notnsı tamim edilme
miş olan bu dini şa.,.kı p3p:ıl:ıra 
mab.aus olarnk telôklJ edif&yar,Iu. 
Mozar bir kerre c?inledi ve o 
a)qam notaaım e1.bcıwdHa yaı.~ 



lzmitte o 
Bir Revan 

edilen Hakem Gelmediği İçin 
<>,unda Münakaşa ÇıktJ 
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Resimli Hikaye 

İki Ahbap ÇavPşlar 

Bu aililH çabuk bana ver. 

sana bir oyun •aatereceğim. 

Giingör aldırmadı, bak ben 

1mfU fimdi nasıl avhyacajım. 
Sillln çekti, amma ... 

Gfu gör zorla bl , gamn sila
hım eli 1den aldı. Erdoian fena 
halde kızdı. 

1'.u ıun tulumbanın aşağısına 
isabet etti. Boruyu deldi, sular 
yftzüne fışkırdı... Bu O} una E.... 
doğan gülmeden kabldı. 

---------==--===~===--=:----~==='-'- ====-------

Oyun Ve Oyuncak 
__. ~ ............ . ı ...... .--. ...... .. 

Kaleminizi Nereye Altın Kesesini Nasıl 
Silkersiniz? Alabilirsiniı? 

Bazan kaleminize fazla mürek· 
kep dolar. Bunu 6teye beriye 
8ilkeneniz etrah kirletirsiniz. Bu 
aebeple reaimde gösterilen bu 
ailkme kutuaunu. kendiniz yapa· 
bilininiz. Bunu yapmak için bir 
kibrit kutusuna birkaç parça ku· 
mqa ihtiyacum var. Kibrit kg.. 
tusunun dlf kapağını alınıL 1 Et,. 
rafma renkli veya çiçekli bir kA
ğıt yaplfhnmz. Badehu kibrit ku-
tmanun genİf}İğinde fakat ondan 
•ta. uzun kumaş parçalannı 
muntazam kesiniz: Etraflarını di
kiniz. Badehu bunlan kibrit ku
tusunun içer'iaiaden geçiriniz. (Re
Iİmde g6rdüğtlnlh gibi). Bu su
retle yazı yazarken yammzda 
kaleminizi silecek, zarif bir kutu
ya sahip olursunuz. 

Bir Bardak Su 
Bir gOn muanın merine bir 

bardak su koyunuz ve arkadap
mza sorunuz: 

- Se.ıin gözlerini iyice bağ· 
)ayacağım. Gözlerin bağlı olduğu 
halde bu bardağı tutabilir misin? 

O da: 

- Elbette, tutarım. Der. 
S:z tekrar sorunuz: 

- T utacağma emin misin? 
- Evet.. 
Bu cevabı alanca arkadaşınazın 

gözlerini iyice bağlaymız. Masa· 
nm yanına getir;niz. Hemen, 
bardağı u2aklaşbrınıL Arkadaşı· 
m:r.m masa üzerinde bardak ara
ması, sizin için pek eğlenceli bir 
manzara olur. O ararken siz yine: 

Bu resmin aşağısında bir altın 

kesesi vardır. Bu keseye gidecek 

sadece bir yol var. Resmin yu

karısından baflar, çizgilerin (lze

rinden geçmemek tartile keseye 

giden yolu bula bilir misiniz. Eli

nize kalemi alıp yola çıkmız, 

bakahm keseye Yaracak mwnız? 

Bu bir bilmece değildir. Bunun 

için size hediye verecek değiliz. 

Fakat keseye kadar gidebilmek 

aizin için hem bir eğlence, hem 

de bir imtihandır. Kendi kendi-

nizi imtihan ediniz bakalım. 
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Hikiye Bu Haftanı~ Bilmecesi 

Musiki İle Evileşen .ZabitinArkadaşıNerede? 
· Prenses B J b·ı· n_r• • • ? 
Bir ıamanlar Mısırda Seyyit U a ) Jr lV )SJOJZ • 

isminde bır çocuk vardı. Seyyidin 
ailesi ga) et fakirdi. Bir gün so
kaklarda münadiler, Mısır padi· 
ıahmıo km hasta olduğunu, buuu 
kimsenin aavdıramadığım ilan 
elt ler. Bu kızı savdırabilecek 

olana da hazineler.n.n yarunna 
vadec:iyor:ardı. 

Seyyid'in annesi ertesi günü 
ıehre işlediği işleri satmak için 
inecekti. Seyyit onuda beraber 
gölürmeıini istedi, saraya pren· 
sesi görmiye gitmeyi tekJif etti. 
Annes:: . 

- Sarayda ne yapacaksın? 
dedi. 

- Prensi aavdıracağım, dedi. 
- Nasıl? 
- Musiki ile. Benim çalgıyı 

beraber götüreceğim, ona güzel 
b.r hava çaJacak, onu iyileştire
ceğim. 

· - Öyle ise, çalgımn üzerine 
bir yağ kağıdı sar, havalar daha 
güzel işiti ir. 

Seyyit, annesinin tavsiyesi 
~zerine çalgımn üzerine yağ 
kiğdım sardı, baraberce saraya 
gittiler. Sarayın bahçesi, cennet 
bahçesi kadar büytiktü. Birçok 
çiçekli yoldan geçtikten sonra 
sarayın ISnOne geldiler. Prense• 
balkonun ~nlinde duruyordu. 
. Kızın bir . ayağı sakattı. Btıtlla 
doktorlar bu sakat ayağı iyilq-
tirmek ıçın ellerinden ıeleni 
·yapmlf, fakat kimse iyileftireme
mitti. Seyyit. kı11 görünce: 

- Sultanım, dedi. Size ıüzel 
bir bava çalacağım. Dinler 
misiniz. 

Prense• bu teklifi memnuni
yeti~ kabul etti. 

Seyyit, hemen kiğcb çalgımn 
kenanna geçirdi. iyle gUzel ha
valar çalmaya bqladılri, Prenaea 
hastalığı unuttu, bu havalara 
ayak uydurarak "aksetmiye bat· 
·tadı. prense• hem oyauyor, 
hem de: 

- Aqıan ne güzel musiki, 
diye neı'esinden bayılıyordu. U
mum saray halkı bunu görünce 
sevinçlerinden ıaşırdılar, llepsi: 

- Aferin, aferin, diye el çır~ 
mıya başladılar. 

Kwn bacağı dü2eldi, bundan 
sonra herkes gibi gezmiye başla
dı. Padişah bunu duynca, Seyyitle 
anasını saraya aldı, hazinesinde
ki servetin yarısını bunlara verdi. 
Seyyit bllyüy6nce1 kızile evlen· 
dirdi, padişah öldüğu zaman 
Seyyit, onun yerine biltOn Mısır 
ülkesinin sultanı oldu. 

Bir Fransız zabiti bir gtin bir 
arkadaşile beraber gezmeye çık
mıı. Yolda giderken arkadaıı 

attan dOımftt. Zabit hemen at
lamJf, fakat arkadaıımn dliştftğO 

yeri görememiı. Geçtikleri yol 
bir kayabkmıt- Zabit muhak
kak bu kayalıklardan birinin ara· 
sına dlifmüştür. Siz bu adam1 
bulabilir misiniz? 

Derhal elinize boyala bir ka
lem alınız ve zabiti balunamz 
boyayınız. Sonra resmi kesip bize 
gönderiniz. 

Doğru bulanlardan 100 kişiye 
gtize) hediyeler verilecektir. 

Çocu~ Bayramı Marşı 

Arkadaılar, lc.ardeıler, swgili vatontloılar 
Hogatın ille balıarı ni•an egınd• 6aılar 
Bu agdu gıul toprafı ••imarlarla N•lenı, 
Her taraf pılllenir çlçe/clerl• •Ü•lenlr 
Daf lnr taılar ovalar lcımıld11111r ,.nle•ir 
Gazinin çoçakları 6agram gapar •lle11lr 
2.3 Ni•an 6ize la•• 6ir Aagal verdi 
ci,,;1ı,,,;!J;, ,,.,;~ niMJn •gllnden ,.,,,, 

Ça11k.ıi 6.,iin lcarald• Biigiilc Millet Meclld 
Türk• haıün denildi ba garda11 efendisi 
Onan için 6lz 6a ıiiniJ ••ri• ludlıllarıa 
s.6 an ,,,,,.. • .,,,....w. 6~ avi•t 11.,,.,... 
Gazigl ••l4mlarız, Mecl/$1 •elcfmlarız 

Milleti ••llmları• Tiirlclülcle 6alatl•aru. 

.Geçen Bilıiıecemizi 
Doğru HaJledenler · 

~· . -~ . ........._, ____ .. ...... . 
· 29 Mart . 934 tarilalnde çıkan bll
İnecemisde kampa gidecek yolu dof
ra halledenler ua•nda hediye aa... 
caldann iaimleriai •tai1Y• :yaıuyoıraL 

Hediye alacaklardan latanbalda 
bulunan karilerimizin pa._rteai per• 
19mbe ,Onleri 6tledea MDr• W..t 
idarehanemia plerek he4iyelerial 
almaları l&umdır. 

Yalnız ta9ra karilerim izin hediye
leri poata ile adreılerine ıönderilir. 

Birer kutu oyuncak alacaklar. 
JıUuıbul kız ortamektebi talebesin

den 888 Bıkmet, Beyoğlu Doetanbaşı 

Faikpaşa sokak 2 Nezihe, 12 inci mek· 
tep talebesinden 263 Melıha, Kız or
tamek ebı talebeıioden 494 Meliha 
lamail H. ve Beyler. 

Birer albUm alacaklar. 
Üskudar Çeşme Sarmaşık 10kak 

14 Emel, Zonguldak madenci Maksut 
Bey yazıhanesinde Saliha, Tanıue or
tamt.>ktep talebesinden 131 Kemalettin, 
lıtanbul kız Jiıesinden 496. Mehlika 
Sür~yya, Ankara İnönü mektebi tale-
be&inden 198 Semiha, Fatih CJelenbeYİ 
ortamektep talebe•inden 306 Necmet
tin, Kandilli kız liıcsi talebesinden 
372 Vildan, Ankara kız ortamek
tebi talebeeinden 81 Sabahat, To
kat lbnikemal mektebi talebesinden 

~31 Sami, Paugaltı F.treholrak 80 B•
ıibe Mithat Hanım ve Beyla. 

Birer sulu bo" alacaklan 
Ahkara Debbağliane mMballeei Bot 

yacı çıkmaz ıokak 6 Malli, 44 ünoti 
mektep talebesinden 490 Fikret, kıı 
Ortamektebi talebeainden &88 NermiJI 
Zongu1dak Mitatpaşa mektebi' talebesin· 
den 428 Atala3 , Mu~vi liıeıi talebel!lin
den Sara Natao Hanım 'Ye Beyler. 

Birer muhtara defteri ala· 
caklar: 

Ankara Nf()atibey mektebi talebe• 
ıınden 636 Mehvar, Adana erkek mu• 
allim mektebinden 732 Hurrem, İltan· 
bul kız Ortamektebi talebesinden M. 
Ergun, Uzunköprü Çöpköy İlkm"kte• 

binden 114 Muhteıem, Gelenbevi Orta· 
mektebi talabesinden 461 Fuat Tayyar, 
İstanbul kız lieeıi talebeıinden 141 
Vildan Emin, Menemen Kahlar mek· 
tebinden 162 Vecabet, Kalecik ikinci 
mektepten 172 Cafer, Kız Ortametebin· 
den 876 Semiha, Karaman Oüoe§ nıell 
tehi talebesinden 29 Y aıar, Bolu Fe>"i 
cumhuriyet llkmektebinden İsmail Miı. 
bat, İstanbul kız OrtameUtıbi talebe
ıindeo 678 Nevzat, Tok1tt Cümhuriyet 
mektebi talebeaindeo ~ Cazip, lstaıt-

bul kız ortamektep talebeeinden 3N 
ismet, Üsküdar 30 uocu mek•epten 
S üheyla H . ve Beyler. 

Birer kurtun dol1118 kale"' 
alacaklar. 

- Bulamıyorsun, gördün mü, 
diye onu kızııhrırsmız. Gözlerin
deki bağı çözünce, arkadatınızda 
..ı aldandıjlaa f8f81'• 

Cengiz, gel bak Amca 8. ' - Çocuk!ar, dikkat eclla, fi9CIJ bunlan t 3 - Korkma 
b• h kkab--•-L bat •tafl çev recef 1;ıı1o 

11 o 11&11• yapıyor. Hiaıaetfl- EJ•alt tabaklar '8rhklu rt•tL yaP'fltr•fb~ 
oman 

Heybeliada ortamektep talebeaıa

den 132 Mediha Tunçay, K1:ı lisetl 
talebesinden 53 Semiha lemail, Cüır 
lıuriyet ortamektep talebesinden r/f 
:Mualla, Vefa lisesinden 416 Ahaı.,_ 
lıtanbul kız liseıioden 848 Nuıi'I' 
Erdoğan H. ve Beyler. 

(Arkui ·-) 



O esnada oraya gelen Santo· 
riün, Brernelin yardımile ressamla 
kızının bar.şmış ve sevişmekte 
olduklarını görür. İhtiyar Breme· 
lin bittabi bu işt'e büyük bir 
uıaddi inenfaati olur ve SantoriUı 
is · · rnuu lekelemekten kurtarır .. 

....... ················· ···········-·· .. ······················' 
Dans Kızları 

~unlardan ~n Çok Beğe-I 
nilenler Hangileridir? 
Görl denilen dans kızları bak· 

kında birkaç gün evvel gazete· 
mizde tafsilat vermiştik. Türk i
nemasımn son gösterdiği " Attın 
arayan kızlar » isimli filimde bu 
görı•ıerden birçoğunu gördünüz. 
Bunlar arasında en çok beR"eni• 
lenf erini de burada görüyorsunuz. 
Bunlar fU resim~e soldan itibaren 
Bonni Banncn, Ebba Halli ve 
Makzin Kantvay'dır. 

Neler Göreceğiz? 
•v~in~ma mevsiminin sonuna gel· 

dıgı~ız halde gelecek haftalar için
d~ yıne güzel filimi er se} retme
mu mümkün olacaktır. Bu cümle· 
den olarak büyük sinemalardan 
biri önUmüzdeki hafta güzel yıl
dız Katde dö Nagiden "H 1 . d . . uya 
peşın e,, ısımli çok enfes bir fi-
mini takdim edecektir. 

1 

GUstav Frölih 

Ten : Çin G~celeTl 
OekUdar ~ lleı -Leblebici HoThor 
MIUf : Çöl Kızı 
Alemdar ı O Da Bir Zomanmıı 1 .. 

Sarayda Ve 
ipekte 

Maruf Alman erkek yıldıu 
qustav Frölih hıgiliz· .stüdyola~ 
tarafından. yapılan bir angaje tek
lifini kabul etmemiştir. 

Saray inema ı bu akşamdan 
itibaren çok h yecanlı bir filim 
göstermeğe başlayacaktır, Klayv 
Bruk ve Miryan Jordan tarafm
dan temsil edilen bu filim hak
kında daha evvel yine bu sayfada 
izahat vermişlik. Meşhur İngiliz 
polis hafiyesi Şarlok Holmes'in 
hayret verici maceralarına ait 
olan bu filim seyircilere heyecanlı 
ve çok hoş iki saat geçirecek 
kadar mükemmel bir surette tem· 
sil edilmiştir. Gerek mevzu ve 
gerekse çekiliş itibarile birçok 
yenilikleri ihtiva eden Sarlok 
Holmes filimi mevsimin belki de 
son gösttrilen gijzcl filimlerindeıı 
biri olnca~tir, . 

ipek sinema ı ise büyük bir 
· muvaffakıyet · kazanan ° Şeytan 

Melek ıioemaıı dUnd~n ... itiİ>~· 
ren Silviya Sidneyin on ve çok 
güzel filimlerinden biri olan 
"Jenni Gerbard" filmini göster
meğe ba§ladı. Göz ya§ı döktüre-
cek kadar müeasir ol n bu filmin 
mevzuu şudur: 

Jenni Gerhard ekmek paraaı 
için anneai ile beraber bir otelde 
bizmetçidirler. Otelde oturan 
Ayandan Brander, kızan cazibeıi
ae dayanamıyarak alikadar olur 
Te kızla beraber bUJ gezintilere 
ııidip onu eğlendirmeğe çalıtır. 

... -........................... .-......... _ .... .-....... . 
Başı 
Ağrıyor 

Amerika'da mütemadiyen filim 
çeviren Lilyan Harvey son zaman· 
Jarda hemen hergün boş ağnsı 
çekmektedir. Kendisini muayene 
eden doktorJar, glizel yıldıza bir 
mndd t i in istirahat tavsiyesinde 
bulunmuşl~rdır. . ....................... . 
kız ,. filmini birkaç gün 
göstermeye- karar vermiştir. 

daha 

Sayfa 9 __ ......;; 

Çık n dedikodulardan kıı he -
bına mUteessir olan Brander, 
Jenni ile evlenmeğe karar verir, 
hususi işlerini ikmal etmek üzere 
Şikagoya gider ve orada bir 
ıuikaste kurban olur. ZavaU. 
Janni karnındaki çacuğu ile ha
yatta yine yalnız ve fakir kal· 

mı br. 
Doğan çocuğu büyUtmek ıçm 

Jenni zengin bir ailenin yanma 
hizmetçi olarak girer. Evin deli
kanlısı Lester, Jenni'yi candao 
sevmiştir. Bu defa Jenni de ken
disine teklif edilen aşkın hakiki 
oluşu karşısında o da ıevmiştir. 
Le ter, Jenni'ye olan aşkından 
zengin bir kızla olan nişanını 
bozar. 

Lester bir gUn Jennroin bir 
çocuğu olduğunu hnber alır ve 
aldatıldığını zannederek, aile inin 
ısrarile Jenni'yi terkeder, fakat 
seviyor. Çocuğu da kabul ederek 
yine Jenni ile beraber yaşar. 

Seneler geçmiştir. Jenni bir 
gün Lester'in eski nişanlısına 
ra tlar ve ondan Les!er'in onunla 
yaşadığından dolayı mevkii içti
maisini kaybettiğini ve istikbalini 
körlettiğini haber alınca, hayabnı 
kızına vakfederek Lester'in ha
yatmdnn çekilmeye karar verir. 

Lester bu karar karşısında 
müteessir ve bitkin bir halde 
aile ine avdet eder ve ısrar üze
rine e ki n~anlısı ile evlenir. 
Lester büyük ve meşhur bir 
adnm olmuştur. Jenni, Lester'in 
ylikseJmesini gün gün takip ede
rek ömrünü geçırıyor. Çünkli 
hayatın en bedbaht kadınıdır. 
Kızı bir hastalık neticesinde 
ölmüştiir. Lester Avrupadan a\· 
detindc hastalanmış ve yegane 
aevdiği kadını clüm yatağında 
son bir defa görmek istemiştir, 
Lester öldü. Je:ıni }almz ve 
zavallı bir kadındır. E.ki hnbra• 
lnrla ynşıımıya g:ıyrct edecek. 
Kaderi bu imit-



SON POSTA 

., · • "' 1 --:--•• 

: "\ \ ,.;·) .. ~ 
.. ~.!'.· ·· . 

~ 
.. _, 

.;,_ "' .. , ... ; 
I . ,·_,. 
. i..c~-- .1. •• 

•">...;\ -

' 

....... ~······· .................... , .... -.~···············~······ ..... ······· ..... ·······•···· 
Yiizünüzdeki 
Tahribatı Nasıl 

Giderebilirsiniz? 
Kışın sert riizgarlan, oğu 

avada ci,de birçok tahribat ya· 

par. Ba tahribatı gidermek için 
cildi yumuşatacak, çatlak1an de-

likleri giderecek besleyici kırem· 
lere ihtiynç vardır. Herkes tu· 
v let müesseselerine giderek bu 
tedaviyi yaptıramaz. Bunlar ev· 
(eri de de ciltlerini tedavi ede
bilirler. 

Yüzdeki ~izgileri gidenn k 
için limon kremi gayet fayda~dır. 

Yüzü iyice temWedikten :sonra 
bu kremı si:rm • .Jidir. Eğer elinde 

burşuklar varsa bunlan gidermek 
için geceleri e:ine bu kremi sür

me(i, buruşuklar üzerinde mnsaj 
yapmalı. Masajı eline birkaç dam-
la zeytinyağ sürerek yapmalıdır. 
Masajdan onra elini cak u 

ile "ime i, üzerine kremi sürüp 
bırakmalıdır. 

Bu luremlerl evede nasıl ya· 
pabilirsin ı.? Bir yumurtanın be
yazı içerisine bir yanm limo
nun &U) unu ıkınız, bunu 

iyice çıılkayarak kabarhım. Bu 
limon kremi buruşukları gider· 

mek için çek faydalıdır. Bunu 
bir maske gıbi yüzünüze ilrünüz. 
Kuruyuncaya kadar böylece hıra• 
hıoız. kuruduktan sonra dık su ile 
yıkayınız. 

z p aa 

• 

1 - Beyaz ketenden şapka. • . / :'\ S 
Tepesi bunun da düzdür. Tepe- \ __........ ,1 

deki diiğmeler siyah, ilikler beyaz V \.,_ ~ 
~:~::~e~1;~ü~r!:rs~~r~a siyahlı ~h 

1 

\\) 
2 - Çay şapkası. Siyah or- ?" f.... , 

ganizadan yapılmıştır Önü uzun// / \ 
olduğu için kaşlara kadar inmek-
tedir. Tepesi düzdür. Etrafına siyahlı beyazlıdır. Beyaz deriden 
si} ah kurdele geçirilmiş, ayni bir kurdele hasıno üzerinde 

kurdeleden dört düğüm yapılmıştır. yerleşmiştir. 
3 - Bu şapkanın kennr!an 4 - Çizgili hasırdan veya 

ha~ır, tepesi deridendir. Deri taftadan şapka. Tepesinde tafta• 

- -
- ~ -- -
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................................................................ 

·od as 

dan büyük bir düğUm vardır. 
5 - Bakn hasırından gayet 

zarif apka. Tepesi yuvarlak ve 
gayet alçaktır~ Üzerine siyahlı 
beyaz krepdöşinden bir düğüm 
yapılmıştır. Kurdele şapkanın 
etrafını tamamile sarmaktadır. 

6 - Siyah hasırdan sokak 
şapkası. Tepesinde kırmızı bir 
tüyü vardır. Bu apka gayet 
zariftir. 

Ev Kadını 
Neler 
Bilmelidir? 
Yunlii kumaşları 
Nasıl Yıkamalı? 

Yünlü kumaştan yıkarken ı .. 
cak suyun içerisine ez miktar 
zeytinyağ ilave edilecek olursa 
kumaşın darlanmasına, kısalma· 
sına mani olursunuz. 

• Patatesin su içinde renginin 
Bozulmasına mani olmak 
için ne yapmalı? 

Patatesi ayıklarken suyun içe
risine kesersiniz. Fakat bazı pa• 
tates suda rengını kaybeder. 
Buna mani olmak için suyun 
içerisine bir parça ekmek içi 
koyunuz. 

IJl/tefl nasıl 
Piıirmeli? 

Bifteği kaaab ince ince es· 
tirdikten ve iyice dövdürdükten 
sonra kırk sekiz saat asılmış 
bırakınız. Badehu ütle undan 
bir bulamaç yapı111%. Biftekleri 
buna bulayıp y ğda kızarbnız. 

~ 

Mermer taşların üzerlndekl 
Lekeleri nastl çıkarmalı 7 

Limon suyuna su ile kanşb· 
ıu anız, mukemmel hir losyona 
aahip olursunuz. Bir çorba kaşığı 
auya, iki çorba aşığı limon suyu 

koymalı& n.z. Eğer bunun cildinizi 
tahriş ettiğini görürseniz, iki kaşık 

• 
Çocuğunuz ileri Mi, Yoksa Geri Mi? 

Unl suyu ateşte pişirip bir 
bulamaç ynpınız. Bunu mermerin 
lekeli yerlerine sürüp hıl"akımz. 
Bir iki saat böylece kıaldıklan 
sorra sıcak su ile yıkayınız. Eğer 
bu suretle çıkmazsa. iki kaşık 
soda tozu, bir kaşık Mosko oı:u 
bir kaşık tuuuhunu karışbnp bir 
bul maç yapınız, lekelerin fizerine 
sürünüz. Birkaç saat sonra sıcak 
su ile yıkayınız. 

su, iki kaşık ı:mon koyunuz. Eğer 
zarar veı-mezse limon miktarını 
arttırabilirsiniz. 

Eğer yüzünüz ~ğuktan kıza· 
nrsa, bu kırmızılığı şu uretle 
giderebi.irsiniz. Evveli yllzünüze 
soğuk krem sürünüz. Beş dakika 

kadar bb.> lece bırakınız. Krem 
yiizü yumuşaktır. Bunu alık su ile 

sildikten sc.nra üzerine kafuru 
ürünüz. Bonu da bir çeyrek kadar 

yUzwıfiz .e lı:-akbktan soma, 
yüzünüzfı gü.suyu ile iliniz. 

Gözlerin ell"afmdaki cilde çok 
dikkat etmek lazım. Göıler 

soğuktan ç-0k müteessir o!duğu 
için, buradaki deri ç.abuk buru-

şur. Gözler n etrafına ı:eytinyağı 
sürünüz. Badehu ıcak su ile 
yıkayınız, göz için yapılmış hususi 
bir kremi bu .. un üzerine sürünüz, 

bu suretle ) abnız, sabah kal
kınca pamuğu evvela soğuk suya 

batırarak gözlerinizin etraf,nı 
ıiliuiz, baccbu pamuğu asitborikli 
auy batırıp üzerinden geçiriniz. 
Bu suretle tedavi ederseniz gözü-

üz g yet genç görüniir. 

Bazılarının yüzn beyaz; boyun· 
ları, enseleri s:ynh olur. Tabiidir 
ki keyaz bir yüzle, siyah bir 
boyun pek imtizaç etmez. Hatta 
bo} undaki bu iysh lekeler, yağ· 
lar, elbiselerinizin de yakalarını 
kirletir. Bu yağlan çıkarmak için 
hususi krem.er vardır, bunlan 
+uva!et alonlarmda bırlabilirsiniz. 

Çocuğunuz ile
r:de mi, geride 
mi kalmışt•.r ? 
Eğer terakkisi 
istediğiniz şekil
de değilse, ne 
ya pa bi lir siniz ? 
Bu uali İngiliz 
ga ze te le rin den 
birisi sormuştur. 
Gazete muharri· 
ri misal olarak 
bir buçuk yaş:n
da bir çocuk 
göstermi~t:r. Bu 
yaşının küçüklü· 
ğüne rağmen 

korkmadan yü
zer ve dalar Fakat bir yaş bllyük 
kardeşi uya girmeye b·ıe korkar. 

Bu hususta en bfiyllk kabahat 
annelerindir. A~neler çocuklara 
karşı olan vazifelerini yalnız on· 
lan beslemek ve büyütmekten 
ibaret zannederler. Çocukların 
f.kri inkişaflarına hiç karışmazlar. 

Her çocuk bir insandır. Her 
insan gibi biribirinden farklı ola· 
rak büyürler. Sıhhatli çocuklann 
hayab görünebi!ecek kadar iler· 

dedir. Annesini tanımaktan mü
tevellit ilk tebsssüm, parmağın• 

daki yfizüğil almak için yaptığı 

hücumlar, oturmak, oynamak, 
emeklemek için yaptığı hareket• 
ler, ilk senenin normal inkişaf 
seyirleridir. 

Geride kalmıt bir çocuk. ya· 
şma geldiği halde bu hareket• 
leri yapmaz. Tembel tembel 
oturmaktan, yatmaktan ho~lanır, 

bu gibi hareketler on pek c zip 
görünmez. 

O halde bu çocuğa ne yap
malı? Bu çocuğa karşı büyük bir 
sabırla öğretmek, on bu hare
ketleri yapmnk ıçın cesaret 
vermek lazımdır. Eğer bir çocuğu 
saatlerce yalnız bırakırsanız. ko
nuşamaz. Ne kadar çok insan 
arasınd büylir, konuşulduğunu 
işi~rse, okadar çabuk konuşur. 

Geri kalmış bir çocuğun 
nnesi, çocuğile gayet yumuşak, 

açık açık konuşmalı, özünü 
çocuğa anlatmıya çalışmalıdır. 

Oyun saatlerinde gayet kolay 
çocuk şarkılan söylemelidir. Bu 
çocuğa büyük bir yardımdır. 

Eğer çocuk sekiı: aylık olduğu 
halde konuşma teşebbüslerinde 
bulunmuyoraa, anne çocuğa ce
saret vermek için ona kOçl k id· 
manlar yapbrmalıdır. Çocuğun 
konuşma kabiliyeti amıeainin 

onunla oyn ma· 
sile tekamül eder. 

Bundan başka 
çocuğun emme 
saaatleri munta

zam olmalı, kemik 
yapan gıdalar 
fazln yedirilmeli, 

hhatine f zla 
itina edilmelidir. 
Baza çocuklar bu 
sıhhi ihmal yü· 
zünden geri ka
lırlar. 

Çocuğun mu• 
zike ait oyuncak
ları, canları, zil· 
leri olmalı. Geri 

kalmış çoculil·ır muzikle terbiye 
çok bfiyük Ur yardımcıdır. Biraz 
büyüdükten •~nra çocuğu dans 
ıaoıflarına kO) ·malı. Muzikle dan· 
ın çocuğun büyümesinde büyük 

tesiri vardır. 
Çocuk her işini kendi gör

meye alışmalıdır. Yemeğini kendi 
yemeli, keneli giyinmeli, masada 
yerını bellemeli, sofra)'I kurup 
kaldırmalı, ev işlerinde annesine 
yardıma alışmalıdır. Bu terbiye 
çocuğa istiklal verir. Bilhassa 
teşebbüsü ahsisi, yaratma kabi· 
liyeti geri olan çocuklara bu 
terbiye e asbr. 

Çocuğu ilerletmek için, tabii 
enerjisini hiçbir tazyik albna al
mamak lazımdır. Eğer çocuğunuz 
geri kalmışsa. kaybedecek bir 
saniyeniz bile yoktur. Büyüdükçe 
bunlarm diizeleceğioi beklemek 
hatadu. Hemen timclidcn hare
kete geçmeli, '°cuğwıuza yar
dım etmeJiıinis. 

Bugün 
Ne Yemek 
Yapsam! 

Tavuk Böreği 
Tavuğu iyice haşladıktan son-

ra, etlerini kemiklerinden ayırı· 
nız. Tepsin:n dibine dört kat 
yufka döşeyiniz. Her yufkanın 
üzerini ayrı ayn bağlayınız. Ta
vada az miktar yağ kızdırdıktan 
sonra tavuk etlerini bu y ğın 
içinden bir defa geçiriniz. Bade
hu çıkarıp yufkanın üzerine dö
şeyiniz. Aynca şu şekilde bir 
terbiye p:şiriniz. Bir kilo sütün 
içerisinde dört dolu çorba kaşığı 
unu bir malıallebi gibi pişiriniz. 
içerisin~ bir miktar tuz koyunuz. 
Mahallebi koyulandıktan sonra 
indirip beş yumurtayı çnlkayıp 
bu mahallebiye karıştınmz. Yu
murtaların pişmesine mani olmak 
için, sütü biraz soğutmak laz.ım• 
dır. Badehu bu terbiyeyi tavuk· 
lann üzerine dökünüz, hemen fı· 
nna salınız. Üzeri iyice kızardık .. 
tan sonra çıkarınız. 

Çikolat Tatıısı 
Bir kilo sütu iyice kaynabnız, 

badehu bir kabın içerisine dört 
çorba kaşığı kornklor koyunuz, 
ılık sUtle eziniz. Badehu bunun 
içerisine nç çorba kaşığı kakao 
ilave ediniz. Bunu da gayet 
ıyı ezınız, . bedehu tatlı olun• 
cıya kad:ır ıeker koyunuz. Bu 
ezilmiş kakno ile kornkloru yavq 
y "\'&Ş slltün içerisine karıştınnız, 
gayet yavaş ateşte k:ır~tıra ka· 
rıştıra pışırmız. Koyulaştıktan 
sonra indirip tabaklara boşaltwz, 
aoğuduktan aonra reıı&bılir. 
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Se ep 
- "Artık karımla yaşamaya· 

cağımı nladım, ayrılacağım! 
- Ayrılmak istemene ebep 

11 dir? 

i;: On iki senelik evliyim dü-

fneka dar böyle bir fikrim yoktu, 
a t dün! 

- Aranızda bir şey mi geçti. 

den -:.y 0.~ iki senedir biribirimiz· 
cvinıe r• ldı~, daha ilk defa dün 

ge ı del 

Hikifttahkemede 
ın ntaınun d·· k - On b a onere : 

küm oldun ~ 8~c hapse mab· 
E ır dıyec ~. ? 

- vet hak· egın var mı 
- Söyle! •ın Efendi. 

Baharda 
Bir genç kız.a sordum: 

·- Hangi nı vsimde en 

çok ca.'ıınız ıkılır •• 
- Bnhardal 

- Tuhaf şey •• 
- Tuhaf değil, ncı şey. 

Baharda papatya çok bu-

lunur. Papatyayla sevİ}or, 
sevmiyor diye fal bak· 

mak ta adetimdir. Ek:;e
rıyetle nihayette se\ mi yor 

ç•kar. Bu yüzden canım 
sıkılar. 

imkan var 
- Dün iki saat mü· 

temadiyen söz söyledim, 
karım sesini ç karmadan 
iki aat beni dinledi. 

İmkan yok inan-

His 
Kadın kocasınd n bo-

~nacaktı, bir avukat 
tuttu. Avukat mahkemeye U k 
girdi. Kadını koca mdan Y U 
yırmıya muvaffak oldu. Kan koca uyuyamadılar. Ko-
Kadın bunu haber ahr cası kalkb. Eczahaney gitti. 

almaz sevinçle avukatın Yarım aat . onra geldi: 

1 • 

' 
Boı Sizler 

1 

yazıhanesine koştu. Avu- - Bir uyku ilacı alıp geldim. 
kat masasında oturuyordu. KüçUk köpeği yak 1 dılnr, uy .. 
Sevincinden boynuna abl· lru ilacını ona içirdiler. 
dı: Köpek mfitemadiyen bavlı-

- Beni kurtardınız.. yordu. Kan koca da bu yQzden 
Avukat geri çekildi. uyuyamamıflardı. 
- Hanımefendi hali· Öyle i e 

nizden, vekalet ncretim· 
den bir miktar ke eceği· K rı koca vaporda idiler. 
Dizi hissediyorum! Erkek sordu: 

Oradan - Kancığım oturduğun yerd , 
DşOmiyorsun yal 

Tanıştırdılar: _ Bilaki kocacığım hafif bir 
- Ben, Beydendiyi rinlik var, gayet rababml 

eskidenberi tanının, Siz _ Öyleyse or dan kalk beu 
Konyada bulunm dımz 

- Kanına 
bu akşaı:n da 
miyeceğinı. 

bnber 
C\7 g6nderin, 

e Yeın ~ ege gele-

değilmi ? otur cağım 1 

t 
- Hayırı Düşmesin 

mkan var, inan, - İşte oradan tanışı- Yeni evlenmişlerdi, daha bir 

maml 

H ben radyoda konferans Siz biç ağır değilmişsiniz.. kt . a"va " d D d kol al b'I · · · b ü yoruz, ben de Konyada ay olmadan kadın kalp se esın .. 
- Evvel ~na verdim, o da, ev en - uvar an ay a ı menız ıçın ug o en d den ölüverdi. Erkek ,.ok ag" tadı, 

Ad d nl · · · d. hiç bulunma un. ,.. yaratıldı. eın Baba i edi. ince entarımı gıy ım. fakat ne yapabilirdi? 
- O dan onra Tabutu taşıyanı rdan birinbı 
- Havva anarnı?~rıne?. Mo a Beyaz mı Gitti, geldi bir yol dönemecinde ayağı kaydı. 

H An · B Tabut yere düştü. Bir çığl 
- vva aınu. Maslak uolunda otomobili Garson sordu: Mehmet ey evde mi? · · M .. Jlll bldı ne? neden sonra J koptu. Kadın dirilm~. egeı 

O erkek kullanıyor, kadın onun - Emriniz? - Mehmet Beyi n yapacak· uzun bir baygınbk geçırcııf. 
- nu biz bileme · yanında oturuyordu. lkıde i>ir _ Bir bira getirt birini bek- bmz? iki ay sonra yine kalp ek .. 

~~. ~-~~ k dı er eğeğe: Jiyorum da.. - Bana ytb. lira borcu vardı, tesinden öldO, kocası yine ğla 1 

- Ben buldurn 
8 

_ Daha bızlL _ Çok mOte 'ı iniz 1 
Allah herhalde Ad::e dedi.. - Beyaz. mı yoksa siyah mı? onu istiyecektim. _ Evet, fakat elimden ne 

Y r tbkt n onr dü...nn Baba"" - Daha hızlı. gel•"• ? ıt'" n. ı• - Terbiyesiılik etme, o sana - Diln akşam Edimeye gitti. ;;. 
mıştır: ~Adem Baba yaJ nı._, latan.. Diye bağnyordu. ait değil.. - Şaka söyledim, ben ona T but omuılard taşınıyordu. 
bolmuş, keyfine baloyor. ;~ tahatı - Hızh gidiyoruz işte, daha - Affedersini:ı Efendim. Be- yh lira getirip geldim. Bir yol dönemecine geldilert 
olmaz.. Ben buna bir de' t:Ylc hızlısı ne olacak. Müteessir koca tabutu ta ıyanlara: 
arkadaı yaratayım!" demiştir dın - Bir kaza çıkarmadan dö- yaı bira mı, siyah bira mı emre- - Öyle mi, oda bu sabah - Dikkat edin, dedi, içinizden 

.. · rıeraek, modaya uymamış oluruz. dersiniz diye sol".muştuml Edimeden geldi. birinin ayağı kayıp düşmesin. 

~===========================:s=======-========================:t 

Hanıınef endici" • 
Ho göriin heni biraz, ı Sö:ı glın 
llanımefendiclğiml h 1cıttınısa ile " ki 

oş an ar , 
Size sertlik gakı,maz; Bir il nıadınu: be/ki; 
Hanıme/endiciğinJ u aha ~tma k. 

nanıme~ na pe ı 
1 e1td.lciğim! 

Ku ur etti 
Günah mı kazanı uonıek , 
Ben d:d Nrxlim, demek: 

Bazı Bazı 
DoJralaktan IJıkarım, 
Bendeniz bazı bazı.. 

ÇabuA: halfan çıkal'lm• 
Bendeniz bazı bazı. ' 

Çapkın d ğillm omma, 
Alırım lılç darılma; 

Bir güztJll yanım• 
Bendttni# bozı bazı •• 

Ôpügorum al, etek 
HanımeJendiclğinı/ 

Görmed· ın ne in, 
Vermey ! ~akın kinıse; n lllız polise 
anıme/endiciğim! _ Biz daha yeni 

kall:i çarpardı. 

evu iken, kocamın yanına sokulduğum uman 

Brı işlerde gözünı pek, 

Fazla dejl/ hem pek pekı ı 
Atarım bir iki tek 
Bendeniz bazı bazı. 

Sokulurum hel' gere, 
DöntWim birdenbire; 
Sa,.,ıından esmere 
Bendeniz bazı bazı" 

IMSET 

Yanh hkla 
Yaşlıca bir 

hanımefendi öy
ledi: 

- Hayatınıın 
kırkıncı baharını 
yaşıyorurn •• 

Biraz düş .. 
dükten onr ~1°· ve etli : a ı ii· 

d k
- Hesap e. 

er n 
lıkJa be Yanlış. 
n d on ta-

onbab r 
Ydını zaun d. 

Yoru e 1• nı. 

Na ıl? 
Küçük N cmi 

ihtiyar bliyük 
babasına sordu ı 

Büyük ba
ba sen Nuh pey
gamberin genıi-
in bindin mi ? 

- Hayır ço
cuğum. 

-Peki amma 
bUyilk b ba tu-
fanda boğul-
maktan nası) 
kurlulabildin onu 
~Uılat 1 

1 SET 
- Ya ~imdi? 
- Ş.mdi de ayağı çarpıyor. 

1 

1 şen l'ıkralar 

-ı ' Tenbih 
Doğan futbol O} nadıktan son· 

ra daima kana knna su içerdi.. 
annesi birkaç defa tenbih etmiş
ti .• fakat Doğan bir türlü dinle
miyordu .. 

- Ne yapayım annecıgım •• 
tenbihini unutuyorum .. 

Annesi bir cuma gilnil 
ona bir kağıt bardak verdi .. 

- Bunu oyundan sonra ha· 
tarla.. yanm saat dişini sık.. su 
içme.. onra çıkanr rahat rahat 
içersin. Olur mu evladım?. Dedi. 

Doğan futbol oynadı •• Terledi. 
Susadı.. çeşmeye gitti.. cebinden 
kağıt bardağı çıkardı.. Annes~nio 
tenbihi batınna geldi: 

- Canım ne olar ki, çok su

aadım.. biraz içerim dedi. 
Kağıt bardnğı açtı.. içinden 

- Ben ga~itabit yaradılmış bir kadınımı 
şöyle bir pusulacık çıkb. • 

.. Hani sen bana saz vermır 

- Vah vah hanımefendi neniz ar? 
- Sır aaklıyabiliriml 

tin?. Su lçmiyecektin •daha ya
nm saat bile olmachL 

- Ya kocam sizi burada görür e ne yapar? 
- Ne yapacak, ppkasmı giyer giymez sokağa 

fırlar , bugllo ödemek lizere benden elli lira borç 

almı,tı. 

Ne 
Melahat 

Hanım yaman 
bir kadındır.Çok 
§ey bilir. 

- Bir k dı· 
nın bilmesi lli
ıımgelen şeyleri 
bilmcoikten son• 

· ra ötekiler ney• 
yarar? 

- Bir kadı
nın bilmesi lli· 
zımgelen şey ne? 

- Başkalarını 

ç kiştirmek r 
Eyvah 

- Medeniyet 

çok ilerledi, dok• 

torlar artık ölü· 

me d are bu· 

lac ldar.. Ve 
kimse ölmiy cck. 

- Felaket de· 
s ne, günün bi· 

rinde mirasa 
konmak limidi 
de kalmıyacak. 
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SEVDIGIM KADIN 
r s Bu akşam S A R A Y (Eski Glorya) da .__ .. 

IBBLOK . BOLMBS 
1 ilk sahnesinden son hitam busesine kadar seyircileri heyecanda 
bırakacak muazzam ve müessir Fransızca sözlü Fox filmi. Oynıyanlar: - Zabıta Romanı -Almancadan 

Tercüme 
lktıbas Hakkı 

Mah/uzdur CLiVE BROOK • MiRiAM JORDAN 

11- ·-·98& 
Naklll ı Sadettin Reıil 

Son Postanın 
Tefrikası 

~ ... ERNST TORRENCE. lıiveten:FOX JOURNAL.(15634) ~-

No.4 
~-------------:,~------------~ SUMER Sinemasında 

Diyerek pencereyi açtı. Pen· - Herhalde onlarla aenin 
cerenin açılması ibtiyann canını aranda gıpta edilecek çok fark 
sıkmıtb. Nezle olmaktan korka- var •• Adaletsiz olma baba! 
rak bağırdı: Emmi cevap beklemeden mut• 

- Kapa, kapa 1 soğuk alma- fağa gitti, çünkü odada biraz 
mı mı istiyorsun? - iyi, iyi.. Artık hiçbir işine daha kalsa ağlıyacağını hisset-

- Rica ederim baba, bu kanşmıyacağım.. Fakat bu sahte- mişti. önüne önlüğünü takarak, 
havada da soğuk alınır mı artık?. kinn, heviyeti hakkındaki fikir- ellerine eski bir deri eldiven 
O.şansı cennet gibi.. lerime de sen karışmall giydi. isteksiz olarak iş yapıyordu. 

(·Eski Artistik) 
MAGDA SCHNEIDER, OTTO 
W ALBURG ve HERMANN THiMIG 

tarafından temsil edilen 

SUZAN 
BANYODA 

Neoe ve fantezi filmini görftoüz. 
iıaveten FOX JURNAL ve 
EDUARDO BİANKO orkestrası. 

BİANKO orkestrası• (15638) 
- Vallahi ben donuyordum.. Emmi, içini çekip omuzlarım Okadar bezgindi ki, bir taraftan 

sıcağın farkında değilim.. ne ise, silkeledi. Söztı değiştirmek için yoksulluk, diğer taraftan babası.. .i//IA-P. Bugünden itibaren .--.lllıl 
iyi bir haber getirdin mi bari? sor~ Ô"I ... . . mn geçimsizliği çekilmez bir hale Şehzadebatı 

- Çok iyi değil. M. Direç- . . g e yemegımw hazırla· gelmişti. . 
k~ye gittim, konuştuk. Senin mak ıçın acele etmem lazım.. 1 . .. .. . H İ L A L Sinemasında 
tekrar ifine girmene imkinı yok, Ye~ğ;.~~~bil:,4;k misin? bkça~tıy.:::d::.:nk~irha~:::..~~~ (BEYAZ HAH 'BE) 
zir.a yerine başka birini alllllfo 1U111111, .,..eye ne yeme- • ı 

_ Alçak herifi ğimiz var? kadınlann bol iltifatlanna naıl 
- Rica ederim baba, birden- - Bir parça dana eti aldım. olan fen, pk, hovarda mülizim meşhuru ilem laazin ve llyemut 

bire hiddete mağl6p olarak ulu• - Çok iyi.. onu kızart, ya- olduğuna inanmak gllçtn.. Böyle filmde oymyanlar H E L E N 
orta karar verme! en çok aıkılcb- mna da tereyağmda kızarmq pa· dDtllnürkea babasının, bütün HA YES ve CLARK GABLE 
ğın zaman, derhal bir memuriyet tateale biraz maydanos koy. mazisi göztınde canlandı Vaktile n&veten : 
aradığın ıırada, sana it •ermekle, h - Bakbacığmı,h taze patates bir arkadafllllD kansını • kandıra· 

k 
.a--- enllz ço pa ah.. ak al b B. k . . . DIYAVOLO ÇETE PEŞiNDE 

bu adam aenin iyi bir ar a....,,... Se 'li kı b. d b r mlf • ır zev gecem ıçın RİCHARD TALMAÇ - vgı zım, ıraz a . a• .. • • . • • • 
olclujunu upat etmiıti. bam dOıUn. Bir sokak stıpllrllcli- yapbgı bu ızdivaç, Layın akıdelennı b&ylk macera filmi 

- Gnlerim onun arkadqb- ıDnden daha fena bir hayat k6ktınden değiştirmişti. Yann gündüz matineler 11 den 
fma.. batta böyle bir arkadaşlıp yatıyorum. ( Arkan var ) ~--.- itibaren • (15645) 
kendim için dl addederim.. Ba ==========-===--===:================-~==============:.========.: 

YILDIZ SINEMASI 
( Eski Etual ) 

c~cil de Mil'in milyonlar sarfile vücu
da getirdiği mevsimin en büyük eseri 

ROMA 
ATEŞLER iÇiNDE 

l
Mümessillcri: F HEDE Hl O MARCH 

CLAUDET COLHERT 
ı (15527) ......... .. 

i ılfll~~~lmlll!~~ ........ .. 
MADGE EVANS 

JAMES CAGNEY 
YAŞAMAK iSTiYORUZ 

Fransızca sözlü • (15635) --

-18Nisan-
tarihtnı 

kaydedlnlL Bu; 
SUMER Sinemasının 

(Eski Artistik) 
--sürpriz günüdür. • (15687) 

Şehzadebqı 

M i L LE T Tiyatrosunda 

Sinemasında~--. alicenap efendinia mazi ve halini T o R K 
çok iyi bilenlerdenin kızun. Ordu-
dan ne için çıkmağa mecbur 

Cuaa slDlslaclls 
ye .... 

KOMiKLER 
MÜSABAKASI 

kaldığım daha unutmadık.. 
- Bunlar beni alikadar ALTIN 

F ranaızca aözltl şaheıer : 

ARAYAN KIZLAR 
etmez.. 6ğrenmeyi de merak etmi
yordum.: bana bu hususta bir 
teY ı6ylemel ÇftnkG ondan nefret 
etmek istemiyordum. Zira yalan

g6rdftğll fevkalide rağbet buebile birkaç glln daha devam edecektir 1 
12 yıldız - 300 oazibedar röri kızı 2000000 dolar masraf. 

4 m.ruf komik bir aahaede 
NAşlT, FAHRi, Duabulla 

l.mall ŞEVKi Beyler 
(EL ELDEN Ost0ND0R) 

Kabkalaalar pl1..a 
Varyete, dana, bale • rakı • ıolo 

~---• Bir haftadanberi binlerce halk tarafından seyredilen bu aan'at harikasını mutlaka görünüz. • (15682) .-- ~-----·(15615)--

da bana it verecek. 
Bu s&zler ibtiyann &zerinde 

tesirini göatf'rdi. Piposumı fır. 

la tarak: 
- Ne dedin? Söylesene? Ne 

ıusuyorsun? her kelimeyi içinden 
kerpetenle çekmek mi lizım? 

Emmi, Direçke ile aralannda 
geçen şeyleri biraz güzelleştirerek 
babasına anlatb. Sözlerine çok 
dikkat ediyordu. Dedektif lika
bım nedense kullanmadı.. Gerek 
babasının ! gerekse kendisinin 
kibri, uuuru, bugünkn düşklln 
hallerine nığmen bu soğuk tabiri 
kollanmasına La.midi .. 

- Bu uesele üzerinde fazla 
söze lüzum yok.. iş çoktan bit
miştir .. Diıeçkenin elinde mlteat
dit işler var. Bunlardan bir tanemi 
içine binim muavenetimi isteye
cektir. Her halde bizi dürllıt ve 
namuılu bir işte kollanacağuu 
ya detti. 

Elma Sandıilı içinde esrar kaçıranlar 

Avram " Sava isminde iki ortağın elma nndıklan içinde Mısıra 
esrar kaçınrken polis tarafından yakalandığım ve meselenin iç ytıztl
nDn meydana çıkanldığını yazmıştık. iki ıuçluyu bu resimde yan yana 
görüyorsunuz. 

- Para meseleal • olacak? 
Bu dedijin iıten ne kazanacabuı? 1 lstanbul Evkaf müdüriyeti llinları 1 Dikkat et bu 8ahteklr herif MDi 1.. _____________ ._ _______ _._ 

aldatmuın? 1 - 60 12141934 Pertembe 
Emmi lb:glln. tlzgtla yeriadea 61 - 150 14/4/934 Cumartesi 

kalkmlfb. Babamnın aon ahleri iSi - ilA 15/41934 Pazar 
ilzerine tekrar oturdu: Hayrat hademesinin Mart/934 vazifeleri yukarda yazıh tarihlerde 

- Rica ederim baba, .azleriai kal'fllannclaki numara ııruma g6re verileceği ilin olunur. (1639) 
iyi tartı Beni, yapacağım itten 
bu kadar iğrendirme.. Yoba 
daima namuuuzlukla ittibam etti
ğin bu adamın yanında çallfUU
yacağım. 

bıtiyar homurdandı. 
-------------------~·-··-~------

=TAKViM= 
Giln 

30 
PE~EMBE ((._ 

t2 NiSAN 934 156 -Arabi Rumi 
27 Zllb cca 1352 30 • Mart•JS50 

va~t Eza:ıtv .. ~ t1 Vakit Eauııv• .. t 
Gll·•et 10 ıl3 5 25 Aqam ı:.ı - 18 41 
<>il• 5 30 12 15 y •t•ı 1 ,. 20 20 
ikindi V 12 l'S M !maak 8 57 S 'I 
~ ~ 

Kocaeli Orman Müdürlüğünden: 
Kocaeli Vlliyetinde Geyve kazaaımn Gaktepe devlet ormamındaa •a)'ri 

mamul metre mikip heaabile bir aenede 328 M S kayın 611 M 3 KBknar ve 
43 M 3 met• etçannın beher l'a1ri mamul metre mikabı kayın 14S kurut 
Köknar 210 kurut Mete 450 kurut muhammen bedeli üzerinden talibine ihale 
edilmek üzere müzayedeye konulmuıtur. MGzayede Ye ihale açık arttırma 
uıulile ve 661 - 799 numaralı kanuolann ahklmı umumiyesl yeçhlle 22141934 
tarihine mGıadif Pazar gilaG saat 15 te Kocaeli Yiliyetinde mGtefekkit orman 
aabf komiayonu huzurunda icra edilecetinden taliplerin 3000 lira sermaye 
•az'ıaa mali lktidarlanm 1'6.terir Ticaret odası veaikaaını ye muhammen 
bedelden aıata olmamak ıartile vereceti bir aenenin bedeli miktannın yGzde 
7,5 niıbetindeki teminah mu nkkatealni ve bu ifle utrafbj'ına dair Ticaret 
Odasından alınacak lhtiıa• ve1ikaaını ihale kanununun onuncu maddeıl aara
hati dairesinde mezkir ıaate kadar komlayonuna teYdl eylemeleri ve t•rtna• 
me ve mukaYelename aureti muaaddakalannın Ankarada orman itleri Umum 
MiidO..IOtii ile latanbul •• Kocaeli ormaa mOdGri1etleriadea aluaabllecejl 
illa ohmur. (130) 

..__E_m_ıi_k_v_e_E_v_ı_a_m_B_a_n_k_•_•_ı_l~ıi_n_ı_a_n .... ,._,J 
EMLAK 

No. 
78 

177 
179 

SATILIK 
Mevkii ve Nev'i Teminat 

Lira 
254 
660 
376 

Kandilli Mektep ıokak 10 No. h 36 tlönlim arazi 
Kandilli - V aniköy caddesi 5 • 7 No. h 14 dönüm arazi 
Osküdar Altuni Zade Nişantaşı caddesi 7/11 No. h 94 
dönüm tarla 

185 Beylerbeyi Bostancıbaşı mahalle ve sokağı 66 No. h 222 
Kayıkhane ve mutfak mahalli 

194 
214 
215 
216 
245 

Vaniköy mahalle ve sokak 2 No. b 2584 &l'flD •na 516 
Kandilli Mektep sokak 14 No. lı 49,5 dönilm ~razi 200 

,. Mezarlık sokak eski 26 No. lı 50 dönilm arazi 200 

" " " " 27 " 70 " " 280 
Y eşilköy Şevketiye mahallesi Bôlvar sokak 20-22 No. h 176 
1768 metre arsa 

284 Fındıklı Selime Hatun mahallesi Saray ArkaSI ıokak 2000 
8 No. h 1995 metre arsa 

437 lıi Şişli Bliyl\kdere caddesinde 401 No. h garajdan mtıfrez 50 ili 200 
450 250 ili 360 metre murabbaında 14 kıt'a arsa 

Yukarda yazılı Emlik bedelleri ıekiz taksitte ödenmek prtilo 
aatılmak Dzere açık artbrmaya konulmuştur. Taliplerin ihaleye mllsa· 
dif 17/41934 Salı gllnU saat on bitde şubemize müracaatlan. (222) 

* • 
Sablık Arazi 

Bankamıza ait Çırpıcı' da S ili SO d6nüm miktannda m&freı 
Çayır, Bostan ve tarlalar bedelleri ıekiz taksitte adenmek fU'tİle 
sablmak lb:ere açık artmmya konuldupndan taliplerin 50 lira De 
200 lira aruında depozitoyu hamilen ihaleye mbaclif 28141934 
Pertembe gGnll aaat on birde Şubemize mtlracaatlan. (234} 

1 

1 lstanbul Belediyesi 

Bebek Belediye Bahçe Ve Gazinosu 
Kiraya Veriliyor 

Bebekte kiin ve Bebek bahçesi namile maruf Belediye bahçe 
ye GazinOIU ihaleyi mtıteakip teslim edilmek tızere bir sene 
mGddetle kiraya verilecektir. ihale Nisarun 25 inci Çarpmba gtlntl 

1&at 15 de Daimi Encüme11de yapılacaktır. istekliler f&l'bıameyi 
,armek ve fada izahat almak Ozere Belediye Emlik Şubeaiııe ve 
ta,m edilen pde Daimi Enclmene müracaat etmelidirler. (1461) 
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lnsu11' e Yol Göründü--= 
( lfo~ıttrafı 1 inci eayfaıla ) 

düncü fotoğrafi şubesinden iki 
memur JosulJ'ün parmak izini, 
cepheden ve yandan resimlerini 
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Gizli Cemiyetçiler Divanıharpte Muh-
telif Cezalara Mahkôm EdiJrnjş?erdi 

almışlardır. Bunlar, po'is sabıka
ııada muhafaza edilecektir. 

Diln, bu mÜllasebetle lnıull 
çok sinirli idi 'e belki de iade 
gününün yaklaşmış olması, ona 
bu sinirliliği ver•yordu. Netekim; 
dün ilk oef a olar ak kendisi le te-

sıtas"Jo Vis konsol M· (Berry) de 
lzmire gidecektir. Hükümetimiz 
lnaull'ü onu Amerikaya götüre• 
cek olan vapura kadar muhafa
za altmda teslim edecektir. 

Ayni vapurla tehrimize gelen 
bazı gazeteciler ve filimciler de 
Amerikaya d&neceklerdir. 

Bu dayak hidiseıi, Meelisi 
'-'>' t•sanda bulunan 'Jluhalif aza
~ • birdenbire harekete getir::f Mecliste, Divanıharp ve 
k lıanesi aleyhinde kıyametler 

opuyor: 

-v da int· •tandaşlar, sopalar altın-
ıyor · Z · 1 • k 1 yapal Yor. K..:·um ar Esaış ence er 

metruti unu siye ve 
bu hali)'~ eaa1ana mugayir olan 
meli ve •ııat Meclis tetkik et
"erilıne)i41· lhlitecaairlerinin cezası 

ır. 

Feryatları ı. __ 
1

• 

topalar, kop Yti~)'or.. Kanh 
tl6klllllyordıa nıuı8brnaldv ortaya 

kifha • llt& 
tev - MOd1r& n likiyetler, 
P Salinı Beyn. loPÇQ Y&zba
ldlz ediyor; le ~?nde temer
Salim) unvanı =~~sıne (tırnakçı 

Meclisteki riliyordu. 
hlltiin bu hllcu ·~J et &rkua 
-'-or Ce • lb •ra oA;;..-ı. • ••3 • nııyetin h. •-aua ge-
•aliflere k.rtı: tipleri de mu-

- Yalan •iyin 
terdiğiniz brnak, YotaQnuz. Göı-
mndan alınmlf bir n.l'-at diikkA
~· KopmUf tın..tı ~ braajı
mze, brnağı ko.,_ ~ceji-
tenenize... Vatani t-~- ıas
mak cinayetini irtilci;"•Ye aok
birkaç aopa atalm11.._ e4enlere 

(31-Mart) faciasını uau:_ °"""9? .. 
mkiilen muum kanı. --.1. 
la'1i sokaklarda duru l'I dalaa 
binlerce vatan e.ıaJ.:; ~ 
kete uğramasına mı İati ~ 
Böyle bir felAket ~Ol'autauz? 
te ylizJerce, binl:,ur edip 
kıyılmaktansa, varsın b· le '•na 
IOpadan geçsin. Ortada ~. aç lciıi 
•e bir cüriim varsa '-- ır da•acı . . , ~nun 
rimlenn cezaım verir Ba IDGc .. 
bir meaeleden dolayı (Atık Yle idi 
manter) olamaz. et Parı .. 

Di1e haykınyorlarda 
Bu davada, han&i ; 

idi?.. Bunun ce,,abın araf bakı. 
. ti h d. ı \'erlbe'- . •uaye A ıaat ile öl 1( ıçin 

eder. Cemiyetin v Çlbek icap 
e cern· 

fatan örfi kuvvetle . . •Yeti ya. 
Yatan tehlikesi 1c_;:n, •htilal ve 
kifiyi tazyik ebneai au.c1a birkaç 
pçirmeai doğru •e '°Pada 
midir? .• Buna kat•· IDUdar, <CIM?J 

-L b ı cev -·• 
•pea.. ir telikk· ap •etanek 
id ( Şu hakikati ~ nıeseleai~' 

p ~er ki, ınuhtelif e aöyJernek 
muhtelif siya . . ıarnanJ , .___ ıı cUrü J araa, 
-11 tevk'fh nı erle n· 
olanlard 1 anesine l\'anı-

an hiçbir· •evkedilmi• 
lllelni. b •ne ha'- ..... 

._., Ve İr fi k l(aret edil-
_nı~~r. Siyasi ı e bile vurulma· 

.... · · ınabp al ... _... · · · · · ..... ~ .. ara kartı .... .. ....... . 
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O.kadar Polis Miidürii Millıat Bey 
($imdi $uragı DeTJht Mülkiye 

Dairesi Reisi ) 

tatbik edilen bu dayak cezası, 
ancak bu meselede bir iki ıahsa 
miinhasır kalmıştır.] 

ittihat ve Terakki tarihinde 
mühim bir fasıl teşkil ettiği için 
biraz fazlaca izah mecbur;yetinde 
kaldığımız bu meselede en pya
nıdikkat bir nokta varsa, o da 
Mecliste vukua gelen skandaldır. 
İttihatç.larm en büyük hataların
dan biri de bu skandala sebe
biyet vermek olmuştur. Muhalif
lerin teklif ettikleri ( anket ) i 
-kabul etmemekle İttihatçılar, 
ladece ( iddia edilen bir cürmll 
letretmelc ) mevkiinde kalma· 
maşlar; kendilerine daha blyk 
hllcumlarm vukuuna da sebep 
hazırlamışlardı. 

Mevkuflcır, Divanıharpte muh
telif cezalara mahkum edilmişler 
ve Sinop kaleıine gönderilmiılerdi. 
Fakat sıra, Sinop Meb'usu Rıza 
Nur Beye gelince. iş değişmişti •. 
Cereyan eden muhakeme netice
ıinde, Rıza Nur Bey aleyhindeki 
dellil kifi görülmüş ve m&cri
miyetine karar verilmifti. Lik;n 
tana hüküm tebliğ edileceği zaman 

Talit Bey İfe müdahale etmiş, 
Rıza Nur Beyin mücrimiyet ka
rarını refettirmİf, beraetine hü· 
küm verdirmişti. 

Bahsi daha fazla uzatmamak 
için birçok hususiyetleri ,j tayyet
mek mecburiyetinde kaldığımız 
fU ( Cemiyeti hafi) e ) mese!esi, 
acı bir hakikati ihtiva el
mekte idi. O da, vatanperverane 
bir niimayişle ortaya atılmağa 
hazırlananların isbbdaf ettiği iğ
renç bir hırs ,,e meofaatti. Zeki 
ve tefekkür kabiliyetinin derece
ıinden dolayı frenkler aramnda 
(Beau Şerif) namile yadolunan ve 
ittihatçılar tarafından da ( bot 
herif) tesmiye olunan Şerif Paıa· 
mn bol parasına tamah eden 
birkaç kiti ortaya atılmış; bu 
büyilk yaşlı adamı: 

- ihtilal yapacağız.. Seni de 
aadaret mevkiine çıkaracağız. 

Diye aldatarak parasını çek· 
meğe bqlamıflardı. İçlerinde bir
kaç okur yazardan maada diğer 
uzuv ve unsurlan, hamallardan, 
aakalardan mürekkep olarak te
tekkiil eden bir zümrenin, itti
hatçılar gibi koca bir orduya ve 
binJerce (Hin oğlu hin) (1 J efrada 
malik olan k6kleımit bir ku•vete 
ıalebe çalme11 imkan ve ihtimal 
haricinde idi. Aklühayale gelmez 
bir ihtimal ile ittihat 'fe Terakki
ye ıaJehe edijmif.. ve .Jıtıldimet 
kuvveti de ete ıeçirilmİf olsaydı, 
acaba bu koca lilke) i, bu k6hne 
ve har•p devleti hangi kafalar 
idare edecekti?.. (Arkası var) 

[l t Muhalif erın t.abir ve tavsifi. __ ..... -------·- .... -........... ._. 
.... lstanbul ·--.. 

Havagazi Şirketi 
14 Nl .. n Cumartesi gtinil 

18at 14,30 da Beyazıt'ta Elek· 
trik Evinde verilecek olan 
aıiıeli yemek ve puta pifirme 
denine btitln Hanımefendileri 
devet eder. 

[ RAD"(O 
Pe n1be ' 13 Nl .. n Cuma 

12 Nl-n "'9 1 JSTANBUL - J2.50 •la&urka plak • .,. 
ISTANt..UL - 11,15 p·lk ne~ri7ab, 19.15 rl1ah, 11.ts plllıı 1Mf11J•b, tt.15 AjaJa• ha-

Ajana habuleri muhtelif netrıJata, ıt.• ber:erı. •uiatellf •OfrlJat, ıt.50 ~.-. ..... 
111rk ıau.-kl n11tri1atı (Kemal N.1aıd B. nllfl'fJ•b ( Eilll8 lfatm, laeı Haım, O iri 
Hayriye H. Müzeyyen H. Mahir 11.) 21 Seli• Hanım), 21.20 ....... haberleri, 21.SO Neelp 
Sarrı B. t•rafıudan konfe ana. 21, 10 radyo Yakup 8e7 orkutu• taıafıatlan auhtellf 
Gl'ke,lr•••, e .. rl•r. 

VARŞ~VA - (14J5 m.) 17.:45 Ta.a·.nOI VARŞOVA (1415) - 17.SS Zenci tar· 
1ıı-aer (Selletlerln iftilld •) l~ ...,..... kıları. 17.55 plak c .. ı... •ueikı.ı)' 18.10 
ıa.51 ..... habe, 21,os p....... k_, ıs pop& er llaeu fArlulan, ll.JI k..ter..., 
en fyf kadın •••a .. ı1e.....,. pllk"an, 24 18.50 mektepli ...,.ı,atı, 19.10 pllll, lt.50 
1Abahabtı, U.05 d-• -'kle:nın devamı. mu .. habe, 21.05 Var,oya fllharmoallı tala• 

mınıa .. nfe Ur k091Nri, 23.40 d ... muikW, 
BOKREŞ - 11H -.) 11 bo aa, p'llc, Muaah•be, 24.M tlana muelldaiala ... ,, .... 

haberler, p lk 17,15 mlqhalte, 11 Dhııflko B0KREŞ _ fM4 m.) l! ...... ._._. 
erkeltraeı, 19 mUaat.alte it.» Dlmlko _..__ p'lk. ha .. rlrr, pllko 11 rad79 eliJMtr-, 
raaanın devaııu, 1',51 O.t•....ıt. d-.1 •,ıt 19 haberler, ıt.28 rad10 Orko91ruai 21 O.ı-
koaferan•, 20,!lı Ro ... - operaaından nalcH, ••rslte radyo•-. 21.20 p 1 , 28.45 konferau, 

f 21 Jorj Jorjes • ldaru!nde Hnfenlk konnı: 
V YANA - 1 507 m ) 11 nıüs:.ıhabe, ecııebf , illerde haberler. ' 

19,15 tıya ro hal-erleri, 19,20 orkutra kon- ViYANA (511'7) _: 11.tS ffetlwlar 
aııırl, (M .. x Schö. ıherr itliıAl.lle ve senfonik Kilmac~• tarafı,.tlan plyane •--ı, 1&45 

Hyyah baberleıl. 19.10 Roo..nlt'e clallr 
talo.ımı hrafı "tan), ha •rl<"r, 21,•IS Rlchard konferaııı, 20 nqell muaik", mua&h•be, 21.41 
Stı »vuaa'un 70 ncl dogduiu yd dönlmll Ju ius Bitlnrr'ln 60 ıncı :Y&flft& airm••I 
nılinae<"I etlle lceadlainln eaule inden mi· ıaünaı<"betile eaerlerindea mürekkep kon•er 

mas edenlere ilk defa şahsından 
bahsetmiş, demiştir ki: 

.. - Ben ha) atta çalışmaktan 
zevk alan bir adamım. Şu görd&
ğünüz cığaradan başka ömrümde 
keyif ver.ci hiçbir şey içmedim. 
Ağzıma bir damla müskirat koy-
madım. Biranın bile lezzetini 
bilmem. B~nun için içkinin bi 
aman düşmanayım. Ve Aınerika
daki içki aleyhdarı fırkaya men· 
subunı. Şimdi Reisicümhur M. 
Ruzveltle vaktile birçok temas
larım •ardır. O, içkinin ıerbeat 
olması taraftan idi. Kendisi ~ 
defa ben:m yazıhaneme gelmiş 
ve bu hususta pddetli mlnaka-
plar yapllllfbln. Aramızda siyasi 
bir husumet vardır. 

Ben iflas etmedim. Hile de 
kullanmadım. Mensup olduğum ıir
ketler bilinçolarını mühim zarar-
larla kapadılar. Benim de bu arada 
(150) milyon dolarlık bir serma
yem kayboldu. Şimdi Amerikaya 
daner danmez şirketler aleyhine 
dava açacağım. Ve sendik he
yetlerinden paramı iatiyecep. 
Amerikaya diSndliğümden ve he
sap vereceğimden memnunum. 

lnsull'U Tesllm Alm•k için 
MUr•caat Edlldl 

Diin aabah Amerika hlkime
tinin f.tanbul Via konaoloau M. 
Berry Mtıddeiumuml Kenan Beyi 
ziyaret ederek kendisine Amerika 
aefaretlaueainia yudıjı bir mek
tubu Yermif ve keadilinln M. 
( lnaull ) il teatim almaya memur 
edildiğini aöylemiftir. 

Kenan B. T ulim için icap 
eden adJI formalite ikmal edilir 
eclilaıez lnaall'll tealim edebile
ceklerini ve hu ifJe de Yillyetia 
mqgul olacajım .aylemiftir. Sefa
rethane ayni zamanda vilAyete de 
mlracaat etmift:ir. Bu tetellGm 
m8racaabndan aonra da zabıtaca 
lnıull'On fotojrafı " parmak bi 
alınmıfbr. 

Te111Jlzln Reclcll 
HuSUll bir IUJ'ette tahkik etti

~İle gGre temyiz mahkemesi 
itirazı reddetmiftir. 

Ken•n Bertn Ber•n•b 
Dan ljleden •m• uat (16._5) 

ela mlcldeiamaml Keaan 8. fa: 
tanbulcla baluaan eaaelti gazete 
ve ajaaa muhabirlerini kabul ede
rek 10rduldan suallere karp f11 
beyanatta bulunmuıtur: 

«- M. lnaull'Un bugün iade 
edilmesi ihtimali yoktur. Forma· 
&temiz henüz ikmal edilmemiftir. 
ikmal ... edilmez ihtimal yana 
( bugOn) iade edilecektir. Yana 
kat'i haberi alabilirainiz. ladenin 
lzmirde olması ihtimali vardır. 
Maamafih bunlar kat'i dejildir. 
iade İfİ villyete aittir.• 

M. lmull'Dn muameleai bitene 
busün atleden .Onra jandarma 
ve polis memurlanmn nezareti 
albncla lzmire slnderilecelrtir. 
lnaull'tı rltlrecek olu nakil ...... 

* M. lnsull'ün parmağına iğne 
batmış ve iltihap ) apmıfb. D6n 
parmağı yarılarak tedavi edilmit
tir. 

lnsull hakkmdaki karann ka
bili temyiz olmadığına dair ~ 
çenler e, avukat Ferit Beyin f•"' 
ıetemizde bir hukuki mutaleuı 
çıkmıştı. Dün, bu mutaleaya ce
vap olarak ceza İf)eriade ibtiaa• 
aile maruf bir zat bize fu mek
tubu göndermiıtir. Aksi bir mu
talea ileri ıüren o mektubu da 
dercediy oruz: 

Muhterem eft:ndim 
Mahut Amerikala banker mes

elesinde iki mlihim nokta vardır: 
l - Tirk mabkemeabıin tab~ 

iyet ve cürmlln pyri aiyui oldup 
hakkında verdiği karar Nllıai dit. 
Esasa t•aHük etmiyen icabi, se.lbl 
kararlar ıibi depclir. Gariptir ki 
Ferit Bey hem uaulll ceıaiyeyi 
tatbik etmek iatİ)'Or hem de 

•e.l• itir••• 7an .... JOI"· 
2 - T abiiyetl T..ır olan bir 

mlcrimin Tlrk .......... hataea 
lap ol.,_ lranr verine 
ba Tiridi ..ııemülleYm lngilte
reye telli• edecek miyiz? Ba 
mtlcrim, bu karan temyizen taa
hib ettiremiyecek midir ? her 
zaman muhtemd olan bir zühul 
elbette temyizeu kabili taıhihtir. 

Bizde me1eli hem Tllrk hem 
de Bulgar tibiiyetial tqıyan et
hu çoktur. Mlilteellerl h6k6met 
tabiiyetine kabul ediyor. Bulpı: 
blkfameti tabilyetiaclen ıskat 
etmiyor. Bu şekilde olan bir 
mlicrimin iadesi bizden talep 
edildi. Bazı hallerde tescil mese
lesi dahiliyede derdeati tetkik 
olup ~en Bulprcbr reyiade baht 
naalar da oldu. Bereket Yenfa 
ki, mahkeme Türk oldupndan 
talebi reddetti. Badehu taleptea 
mukaddem Tlrk kaydedilmiş ol
claju anıa,.Jdı. imdi bu Terk 
t .. ,ae Ubi bıtu'-ba11n Bul
gar tebaa81Dclaucbr deye veri
leydi devletin Ye ....... halda ne 
olacakb. itte temyizen tetkik it 
vana hatanm tuhih edilmek 
liizumu bu hatalarla tuahlr eder. 

.. , 0 mura\ 
u .ınol· 

.___... 

~---~imtihanlara hazırhk 4m---.. rekk P ko ••r, 22,45 eon ha er.er, 23 ••t'e 1 23.10 h;1b•r.er, 2!.25 •lot•• k•a•eri(pllk Ue) 
llUlıılt 1 • r •d r eı ıd ). BUDAPEŞTE (5501 - lLJO pi7.ao Re 

1 
BUDAPF.Ş 1 E - tW ... , 18.30 Mm.. L·o pooüler ha••'ar, 19 ıtenofrkll der•I, 1Ut 

ÇABUK, iYi ve EHVEN - ASRi LiSANLARI 

BERLITZ'de 6ğreniniz 
Yeni kuralar açılıyor • Kllrda --.ıamı,br. 

BiR MECCANi TECROBE tlarsi almız. 
Aakara : Konya Caddui • ın.t.UI: 873, latiJdAI ettddf!li 

~ ................ '-"'~~~~~,~~n>~• 

oawar ~. r • ..-
1 t .. r•fındad tacanıii, 19 Lı•Hlz var7eıe num•U •"• 20.JO Budapett• opora-

dera, 19,30 h f,f mua ki parçaları, a,;; •ındaa aaklın Vırdl'nl• Herie,..dea •Den 
nıUı.ahabe, 20,SOJ atlidyodan bir Hvatro C.floa. (Don katle•) operaaı tn•aill, 24.20 

,, , Vereı e•••n t•lu•L 
22.33 earay •İ~an takımı. 24 iare Stefanlal BRESLAU - (JJ6) 17.JO Halk •ualld 
tar.ıfıııdan p ·y11no lıonıerl. ll•tlarlle J••I muafkl, 11.55 paçlUıı "'n 

BRESLAU - (316 m.) 18,U •'lhliea ııetrlJat, 19.0.S- aktlallt-. lt.25. fllt H llupa 
ve ıahabe 19 30 AktU llt lletl•rlle ........ , :il " Y•il Stelrmarll • 

mu ' ' • • 21,15 ,..ı l•lmll bir Peft ti ıhla ......... .,., 21.15 
Alman tarluluı, 22,15 t•rlu&.r, m ... habe, ffa•barrtaa .,.ırı- lld11CI bir *er ft.'5 
24 Slliıya beateklrlarınaa ... rlwindaa •• HdJo .ne.&-. ta.IS lııalterler, M aettıJl 
reklı<"p tarkılar. .... pWtlw 
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A 

a ına arş 

? aca • ... .._. .......... _._ ..... __. .................... 
B _ e iye, Her addenin Üzerine Fiat 

Etiketi Koydurmak Kararını Verdi 

Kilodan sonra bir 

İs tanbul Umumi Meclisinin son 
top!antıs.ndn azadan Galip Bah· 
tiyar Bey mühim bir meseleye 
temas etti. Yeni ölçiiler nizamna• 
mesinin tatbikinden onr okk 
ve kilo farkının halkan zararana 
olarak arttırıldığına işaret etti. 

Alakadarların verdikleri izahat 
bu bab in hakik ten ehemmiyetle 
tetkiki icap eden bir mevzu oldu· 
ğunu gösteriyor. Şur ı muhak
kak ki okknnın kiloya hvilin· 
d n onra dah ucuzlaması icap 
dt:n birçok maddeler bil kis da· 

ha pahalıya satılmıya 1: aşlanmış· 
tır. Bu arada, ucuzlamış gibi gö
rünenler, fakat haddizatinde es• 
ki inden k&t kat fiatlanmıt olan· 
lar da yok değildir. 

Bu değişiklikten istifade ede
rek pabalılaştmlan gıda madde
lerinin başında sebzeler geliyor. 
Sebze fi tları eskisine nisbeten 
umumiyetle pahalı satılmak
tadır. Bundan başka patates, 
adeyağ, zey~in, kömi.ir, pastırma 

ve sucuk fiatleri de başka bir 

lış oerlş sahnesi 

ebep olmadığı halde kilo kulla· 
nılmağa başlanılalıdanberi göze 
batacak bir nisbette artmıştır. Bu 
vaziyet, alakadarlar tarafından 
etraflı bir şekilde tetkik edile
cektir. 

Diier taraftan Belediye, es
nafı sıkı bir kontrol ve muraka
beye tabi tutmak Uzere müfet· 
tişlcre yeniden emir vermiştir. 
Normal piyasa fiyatının üstünde 
satı yapan esnaf tecziye oluna
caktır. Bundan başka her maddenin 
üstüne fiatinı ve cinsini gösteren 
bir etiket konması mecburi tu• 
tulmu~tur. 

Bin Leylik Romen Kôğıt 
P ral rı 

Borsa ve Osmanlı Bankası 
komiserliğinden: 

Mavi renkteki (bin) leylik 
Romen kağıt paralannın değiş
tirilme müddetinin t mayıs 1934 
tarihine kadar uzatıldığı Romen 
Milli Bankasından iş'ar edildiği 
ilan olunur. 

Romen Ve Yugoslav Talebeler 

Misafir Romen oe Yugoslav taleb lere ait iki görünüı 

. Dün şehrimize Pireden Romanya v purile 72 Romen ve Yugoslav 
Üniver ite talebesi gelmiştir. Taleb ler nhtımd Talebe birliği men· 
supları tarafından karşılanmışlardır. Misafir Üniversiteliler bugiin 
Romnnynya dönmek kararile gelmişlerdir. Fak t Talebe Birliği ken• 
dileri ıe pazar kadar misafirlik teklif tmiftir. Miı fir talebelerden 
erkekler Gal aaraya, Kazlar da Ç pa kız muallim ektebine miaafir 
cdi miılerdir. 

Kadın 
Mantığı! 

- Gördün mü kocacığım, 
mağazadan mağazaya gezmek 
seni sinirlendiriyordu. Bak! Ben 
yalnız başımn herşeyi toparlayıp 
getirdim. seni de sıkıntıdan kur
tardım. 

VA URCUL 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
f stanbul Acentalığı 
liman Han, Telefon: 22~25 

ve Mersin 
Sür'at Yolu 

İ Ö N o vaN~run 13 
1 Cuma Slrkecl nhtıruından s • 

atlO da kalkacak. Gidiıte: DOGRU 
( IZMIR ) , Antalya, Mersin, Payas, 
dönüşte bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkaleye uğrayncnktır. 

Kömür aktarması 
lstanbul Umamnda muhtelif 

ekilde yapılacak kömür aktarmn 
iti 16-4-934 tarihind~ fiat muvafık 
görüldüğü takdirde mün kasa ile 
bir müteahhide ihale olunacaktır. 
Taliplerin şartnameyi görmek üzere 
hergün ve müzayedeye iştirak için 
de tarihi mezkurda snat 14 te yüz.
de 7,S teminat akçelerile Sirkecide 
Liman hanında Vapurculuk T.A. Ş. 
müdüriyetine mürncaatları. 

DABCOViCH ve ŞUrekası 
Tel: 44708 • 7 • 41220 

Avrupa ve Şark limanlan artısında 
muntaı m posta. 

Anvers, Rotterdam, Hamburg ve 
lskandinavyn liaıanlan için y kında 
hareket edecek vapurları ve diıu~anın 
baolıca limanlarında traıısbor dcmena 

Fazla tafsilat için Galata, Ji'rengyan 
han umumi ııcentPliğine mürsıcant 
Tel. 44707 8 • 41220 ............ 

EO EP 
vapur ecentahöı 

Polieh Paleatinc Line of tlıe poliah 
Tran atlantio Silıpping Co. Ltd. 

Gdynia .. America Line. 
15.000 tonluk 

"POLO iA,, 
Tren Uantlk vapuru ile 

Köstenoe-latanbul- Hayfa - Yara. 
Pire rasında muntazam ve lüks 
azimet ve avdet seferleri 1, 2 ve 
3üncü sınıf kamaralan vardır. 

Hayfa ·Yala- ve Pire için seferler: 
19 Nisan saat 15 te 
8 Mayıs snat 15 to 

17 Mayıs saat 15 te 
31 Mayıs saat 15 te 

Do§ru K6stence için eferler: 
16 Nisan saat 19 dıı 
29 Nisan saat 19 da 
18 Mayıs saat 19 rla 
27 1ayıs saat 19 da 
10 Haziran saat 19 da 

Seyahat mUddetl c 
latanbul - Köstenco 15 s 
İstanbul - yafa 61 ,, 
İstanbul - Hayf 71 11 

~~azla taf.ailat için Galatada Freng
yan hanında umumi a.ccntalıklara 
mUraoaal Tel. 4-4707/8-41220.Yolcu 

( BaGtarafı 1 inci sayfod ) 
mahsulünün iptidai terbiyesile 
efrat ve ailesile birlikte senenin 
sekiz ayı uğraşan (500) bin ki 
ceman yekun 600 bin insan işsiz 
kalacaktır. Zizra: Tonga denkleri 
makinelerle yapılır ve bu işçilerin 
işi de barice gitmek vaziyetin· 
dedir. 

Şu halde: Türk cümhuriyet 
hükümeti, böyle fena bir işe riza 
göstermemelidir. 

~ 

Yukanya kaydettiğimiz satır· 
lar, Samsun zürra ve lütüncüsünün 
iddia ve endişesinden ibarettir. 
lktimalki bu müliıhazadn doğru 
taraflar vardır. lhtimalki bu en· 
dişeler mevsimsizdir. 

Biz, bu endişeleri ileri slirer· 
ken, sırf, alakadarlan aydmlatmak 
ve memleket zararına ve acele 
bir karar alınma ına mani olmak 
istedik. Esasen husu i surette 
aldığımız tongacıhk 

·eselesi 
meselesinin, başka bir şekilde 
olduğu merkezindedir. Tütün İn· 
hisar idaresinin fikrine göre köy· 
lerde iyi işlenmeyen bütün tfitüo· 
ler kendi dcpolarm denk 
halinde sevkcdilmeli ve orada 
işlenmelidir. 

Zürram iddiası mı doğrudur? 
Tütün inhisarı mı isabet ediyor? 
bilmiyoruz. Dün müracaat ettiği· 
m.z alakadar bazı zevat ta pek 
bir şey söylemek istemez görUn· 
düklerinden esaslı bir fikir edin· 
mek büsbütün zorlaşb. Biz, bu 
vaziyet karşısında şu mülahazada 
karar kılıyoruz: 

Samsun gibi koca bir tOtUn 
mıntakası, tütün kongresinin akti 
arifesinde derin bir yeis ve endi· 
şeye kapılmışbr. Kongrenin vazi
fesi, bu yeis ve endişeyi bir an 
evvel gidermek ve umumi menfaati 
telif edici bir karar mermekten 
ibarettir. Her halde yanlış dü-

• er 

Beynelmilel bisiklet aleminde bUyiik inkılap 

• 
1 L 

Fabrihasının, safi iNGlLtz çeliğinden pek zarif, metanetli ve 
fennin en son terakkiyntının tatbikile yapılmış yegane bisikletlerdir. 

METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
iTiBARiLE EMSALi YOKTUR 

Satış deposu: Sirk ci 1 t nbul - Liman Han No. 35 

(5136) 

Almanca ve Türkçeyi fevkalade iyi bilen bir muhabere memuru ı·zım. 

Her iki lisanda hatasız tercüme ve tahrire muktedir ve ticari mGesseıelerde 
tecrübe görmüş olanlar arasından bilimtihan seçilecektir. Bu vs Ü haiz 

olan talipler hüviyet ve ehliyetlerini gösterecek ve nik ile birlikte hergün 

9-10 arasında imaliithımemize mür caat edebilirler. 

Holantse 
Bank-Onl N.V. 

Sabık Bahrısefit 

Bankası 

ist:anbut Şub si 

Gal t:a K raköy P ıas 

Meydancık Al ı mel Han 

Her türıu Banka muamele· 

ıeri. Kasalar icarı 

UMUMi MODORLOK: AMSTERDAM 
0

Şub 'ı rl ı Amst: rdam, Bu nos Alre , 

ist:anbul. Rio d .J n lro. S nt:os, Sao Pauıo. 

• 1 ioin atlantik vapuru centa ın 

Galata nhbm caddesi TeJ. 40019 ve lstanbul'un en güzel aıe ire mah ili olan GÜZEL ORMAN ÇIFTLiCi park 
· !:'e~~li.= m~4:.o~a:a ıeyah t kısmı alonlarile mükemmel mobil,> e ile birlikte kiralıkur. Talipler Kadıköyüııdo 
~------·(15184) ..-_. ~-----.Küçük Qamhcada oiftlik d biline Urac + (15553) 
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On Altıncı Tertibin Son Keşides ~ ç 
n··n eşi dede aza a umara-
a ıAşağ .. t • 

1 ar Bu a aks ız! 
On Altıncı Tertip Tayyare Piyangosunun Altıncı Keşidesine Dün Öğleden 

Sonra Üniversite Konfarans Salonunda Baş1andı. Bu Keşidede Kazanan 
Numaralar Aşağıdadır J 

2 ·ra 
azan an 

2 

1 o • 

Kazanan 
ra 

9 
1 

ır 
Kazana 

97 
2 00 lıra 

azan an 

• 

12137 
18001 

ıra 
Kazananlar 

23720 10291 
1047 6244 22990 
6206 23868 
3867 4779 19032 

24443 2240 23596 
4~~·~··--... ~~2~?..... 99~~ Uç a ................ - .. 

Diinkü I< ıyar 
lkranıiye eş.dede Büyük 

• Tayyare y~ Kazandılar 
hın liralık ikt P•Y:ıngosunun 200 
=~ddeiurnurni,8k1Y~l~rinden birisi 
N rnurJarıodan Betkl~mat dairesi 

ur Han J ıs ve Şems 
nıüş!-ereke': :rla , Hüs~yin Beyin 
ttnıı§tir B Idık.an bilete isabet 
keşided. u üç kalem arkadaşı 
far n on,a gazetemizi almış
ken b_?umaralara göz gezdirir
bU tJ .uyük ikramiyenin kendi 

~ erme i abet ettiğini görünce 
e\'Jnmişl r, derbnl bir otomobiJ 

tutarak evde bulunan bı"letJ · • 
ı l d p ermı 

a mış nr ve ogruca gişeye .. 
rac nt ederek 20 bin lirn 6ınu-
b . b n ı· yı şar 10 eşer yuz ır olarak 
1 şl dı H

.. . B pay-
nşmı ~ r. useym . par ya 
aldıktan onra vazife i başına 
dönmü ve bu para ile bir ev 
lecağını öylemiştir. 

Tallhlile 
Tayyare piyangosunun keşi

desinde büyük ikramiye kazanan 
lalihlil r şuolard11 : 
ı,· '200 bin Jirahk 7451 numarah 

ıl t bipleri Bomonti fabrika· 

• ra 
Kazananlar 

3295 
16365 
8904 
lJ595 

24,73 
2091 
4300 
9075 
1833 

19772 
630 

21394 
22371 
16243 
15619 
14900 
21827 
8821 
9177 

24433 
~0880 
11ı5 

16046 
2'2059 
15740 
19513 
16095 
2070U 
24füJı 
20801 
21255 
15253 
20447 
15397 
l \594 
21691 
199 8 
546, 

f ~688 
14312 
946l 
1oı9 

16470 
13670 
~4869 
11479 
17180 
15097 
5883 

15160 
9415 

24581 
23G92 

1292 
4037 
6592 

12067 
7740 

1f880 
14306 
3008 
857ı 

10044 
7771 

21670 
2<,865 
56:.!6 

15298 
3 

20308 

20263 
16100 
21682 
'22061 

3962 
IOı70 
211~3 

1844 
15337 
14965 
8832 

23798 
7561 
5t8 

8872 
23911 
23383 
9554 

19795 
8785 
56l0 
518 

6096 
12179 
24255 
ı 1292 
8660 
7454 

16483 
11377 
5606 
9638 

17154 
21425 
12489 
13122 
15429 
8174 
6906 
8957 

12327 
13999 
1~876 
6347 
4872 
2106 

17123 
14659 
22291 
24465 
12515 
14924 
34020 
11205 
11554 
20036 

687 
13708 
2849 
3940 
2116 
8472 
1721 

148l4 
15143 
6783 
l234 
ır666 

10671 
10303 

2I04 
9270 
1340 
9592 

16674 
17931 

234 
4633 

12520 
1552 

21819 
1305 

18269 
22647 
17160 
24699 
24676 
60~0 

18679 
11676 
19354 
17030 
25545 

297 
3281 

18730 
21287 
1{;673 
1483 

J 1434 
6323 

13752 
20291 

2645 
12245 
23415 
21992 
22330 
6.}98 
5216 
6834 

18864 
5843 
8203 
8711 

16073 
23184 
25965 
14906 
12591 

925 
18098 
13774 
28625 

1659 
23745 
13901 
6718 
7672 

15545 
I0763 
14451 
21251 
12395 
11681 
6505 

23199 
22082 
10624 
23507 

10093 
12074 
24912 
9653 
5757 
638 

. 7768 
1850 
3541 

17013 
120u9 
19322 
15278 
6550 

18757 
20035 
10018 
2893 
21ıoı 

I057 
9856 

17418 
1800 
5509 
2764 

17826 
5ı65 
1285 

18969 
21065 
16545 
9452 

23981 
19414 
151,7 
242t.8 
14072 
2091 J 
14l53 
22710 
10327 
8876 
'934 

10004 
1789 

24954 
15g72 
13329 
13886 
19369 
5512 

24829 
22450 
5528 

11001 
15346 
13961 
12158 
20929 
f 6863 
24750 
19342 
18304 
7657 
1709 

17959 
12998 
16441 
6130 
4464 .............................................................. 

sında kazan ustası Hüseyin Avni 
Ef. ile Parmakkapı Dil gazino
sunda gar on Mesut, Taksimde 
oparhman knpıcrnı Kadıköylü 
y orgo ve Kapahçarşıda elbiseci 
Hayım Efendilerdir. Bunlar bilet
lerini Kader gişesinden almışlar
dır. Bundan başka Sirkecide 
tütfincü ishak Menasi Ef · b·ı · · ye aynı • ı etm onda bir parçasından 
200 hra çıkmıçtır. 

25 bin liralık ı 1845 numaralı 
ikramiye de Servet gişesinden 
borsacı Y anko, Beyoğlu T ekk 
caddesinde kahveci Tanaş v: 
Balatta tuhafiyeci İsmail Hakkı 
Efendilere çıkmıştır. 

0053 
3618 

21188 
18458 
6634 
2513 

13894 
23416 
20138 
18~9 

1870 
1896 
6711 
2119 

17049 
19690 
4776 
8150 

17070 
3976 

20548 
16551 
3163 

22813 
23541 
17l99 
17214 
9395 
3023 

7 Lira 
KazanaoJar 

248CO 
15960 
16469 

642 
16952 
13781 
21264 
22144 
12463 
17598 
209J9 
23027 
2598 

20863 
4298 

11553 
11520 
18554 
7934 
797 

3434 
19512 
23778 
5985 

18635 
8880 

12035 
7080 

16950 

ı 1783 
5145 
8143 

20597 
200~ 

18892 
17901 
35~6 

12094 
18918 
10418 
14400 
38442 

1120 
7713 
7691 

1877 
aı29 

24373 
15980 
20539 
2648 

16720 
17788 
17373 
5059 

23871 
2176() 
23285 

50 Lira 

7928 
21tOı 
24653 

3308 
2H,67 

6263 
14787 
7363 
7583 

115 4 
14067 
5253 
4262 

13593 
22154 
16747 
8187 
9178 

232.!5 
12418 
21 lf8 
4841 
1716 

23379 
15301 
17111 
12409 
8522 

11086 

Kazananlar 
24303 
11415 
1055!1 

76 
16801 
14718 
7879 
1433 
g619 
244ı7 
242~7 
10761 
24395 
21952 

4307 
1303 

15027 
7579 
8019 
4332 
1120 
9366 
4708 

4612 

33891 

18148 
15353 

2560 

390 
ıog30 

7172 

2U433 
13951 
16911 
9852 
8079 
2045 

14211 
25281 

082 
3268 

2ı339 

22907 

1 J258 
23943 
23233 
4891 
4039 

19329 
5095 

IQJ80 
2,793 
27577 
2C660 
21127 
17842 
12837 
20785 

945 
8051 

17157 
1068b 
17116 
I0327 
18343 
23239 

23768 
il 108 
3134 

23791 
12ı31 

23816 
I0207 
5362 

24951 
14009 
12535 
14553 
2145 

109.!8 
7200 

23413 
3664 
7847 

13876 
13123 
2072 
5258 

. 930 

20322 
J 1818 
10596 
4183 

12476 
6898 
5422 
6851 
6225 
2~304 
6223 

13521 
1687 

10973 
12774 
52:l8 

16606 
4854 

15339 
21381 
17337 
2323l 

azanan ar 
4421 

15500 
4201 

1737 
20819 

307 
4763 
~448 

16025 
24876 
23058 
18682 
15467 
19877 
4158 
389 

5f0'.! 
20213 

2576 
2819 

ı9374 

101 
3450 

20656 
3384 

16708 

601 
9156 

22503 
16088 
11888 
22410 

14503 
7825 
459 

8710 
18923 

2023 
47Wl 

20842 
12275 
12399 
11894 

1847 
799 

18678 
5048 
1535 
8949 
8157 
1177~ 

6498 
6269 
5"L27 

12733 
1921 

24000 

SAHLEP 
ve 

BAHARATI 
Y ni 

mb 1 Jl r 
dahilinde 

her yerde 

Kuruştur. 
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iBER. 
Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik baiatında bdvük 

{aide e tesiri görülen 

FO~FATL 

... S A S 
ku 1 nı ız .. er eczanede satllır. 

I 
________ ...., ______ ;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.. ........ ...-----------===--, 

nhisar ar • Müdürlüğünden: 
-~--.....;;_--~· 

iki Partide Samsun Fabrikasma teslim edilmek üzere "450,, 
metre mik'abı kereste sabn alınacaktır. 

Taliplerin şeraihıameyi gördükten sonra pazarlığa iştirak ede
bilmek üzere % 7,5 teminatlariJe beraber 18/4/934 Çarşamba günO 
saat "14,. te GaJata'da Alım, Satım Komi yonuna milracaatlan. "1628,, 

( Toplantı, Davetler )/ 

Tıp Talebe Cemlyetind Den iz y o 1 ı ar J 
Tıp talebe cemiyeti dün akşam I Ş L E T M E S 1 

Halkcvinde bir toplantı tertip tmiş- ; Accnt~Jeri : Kar kay Köprübat 

O ı Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdnrzado 
tir. Bu toplantıda niversite ecnebi Han TeL 22740 
profe örleri de hazır bulunll}uşlar, <a~:cDil 
bp mesleği hakkında bazı ha bihal
lcr yapılmı~tır. Profc ör doktor Tev
fik Remzi Bey de " Tıp mesleti " 
mevzulu bir konferans Yermiştir. 

lktıs dl Bir Konferan 
Üuiver ıte iktisadi ve içtimai 

ilimler Enstitüsünde dün ııl<şam 
profesör doktor Rüstov · " İkti at 
si temi ve ikti at ideolojisi ., mevıulu 
bir konferans vermiştir. 

Di çl ektebinde 
Evvelki gün Parısten şehrimize 

gelen Pariı dişçi mektebi profesörle
rinden M. Roi dün dişçi mektebinde j 
"Piyore tedavisi., mevzulu bir konfe
ran vermiştir. •............................................................. 

DUzce lfl memurluQund n: 
Duzcede oturırınkta Vf' kö eJe, knvaf
oıhkla mrşgul lmluomakta olıııı müflie 
Alınıet Hilmi efendinin iflas dniresiu· 
ce olao tk ve istihkak iddialannm tah 
kik ve tetkik muamelesi bitmiş, icra 
ve iflô.s kanununun 206 ve 207 in<'İ 
maddelerin tovfık n totkika hazır 
bulundurulmuştur. kanunen ~npılma ı 
li'ızımgelen ıkinci toplanma ıçın 
80-4 934 tarihinde Düzcede alncaklı

ların ifl a dairesinde lıaur bulunmalan 
ilı1n olunur. 

Zayi: nüfus kağıdımı zayi ettim. 
Yenuı.ini nlacağundan eskiıtinio lıükmü 

yoktur. Akseki Orman köyünden 
825 tevcllütJü Nuri oğJu Mehmet Nuri 

'16616) 

Ba Yolu 
BURSA vapuru ı2 

Nisan 

Per em e 19 da Sirk ci 
rıhtımmdan kalkacaktır. (1637) 

rabz n Sür'at 
Yolu 

GOLCEMAL v~'::ı 12 

Per embe 20 de Galata 
rıhtımından k lkacak. Gidişte 
lncboJu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. D&- ' 
nüşte bunlara ilaveten Pnzar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak
tır. (1638) 

LOKANTA 

Beyoğlunun en güzel yeri 

AZE e· 
En iyi ye ekler 

HER AKŞA MUZfK 



16 Sayfa SON POSTA 

Çelik baza 
Demir bilek 

Pirinç 
Patates 
Nişasta 

Arpa 

özü 
•• •• ozu 
•• •• ozu 

Granit adalat 

Ahenin yumruk 

Sağlam vücut 

Aslan yürek 

Beyaz Mısır 
Bezelye 
Yulaf 
Mercimek 
İrmik 
Çavdar 
Türlü 
Fasulya 
Nohut 
Bakla 

•• •• ozu 
•• •• ozu 
•• •• ozu 
•• •• ozu 
•• •• ozu 
•• •• 

Tombul yanaklar 
ozu 
•• •• ozu 

Parlak zeka •• •• ozu 
,, •• •• 

Azim "'e irade 
ozu 
•• •• ozu 

Sıhhat ve neşe özü 
•• •• zu 

'ocuklarınıza yediriniz. İstediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamini 
ve kalorisi çok olan bu mükemmel özlü unlarla yavrularınız neşeli, sıhhatli, tombul olurlar. Çabuk 
bilyUrler, çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar, HASAN ÖZLÜ UNLARİLE 
YAPILAN MAHALLEBİ ve ÇORBALARIN ve tatlıların ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine 
payan olmaz. Hasan Ecza deposu. Taklitlerinden sakınınız. Hasan Markasına Dikkat 

İstatistikler diyorlar ki: "Çocuklarınızın güzde 98 inin 
dişleri bozuk, çürük 

ve bakımsızdır,, 

Yavrularımıza diş bakımını 
öğretiniz. Onlara, sabah 
ve akşam, günde iki 
defa, mutlaka, dişlerini 
fırçalamalarını 
söyleyiniz. 

Diş macunlarının en iyisidir. 

İstanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra No. sı •;:hallesi Sokağı No. Cinsi 

83 Cfa~~~'!t Okcumusa Sa·vecibey çıkmazı 5 Eski F eniks matbaası binası 
Yukarda evsafı yazılı mahal pazarlıkla kiraya verilecektir. isteyenlerin yüzde yedi buçuk pey 

akçelerile beraber 16/~/934 pazartesi günü saat 15 şe kadar Bankamıza müracaatları. "1365" 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI 

'Birinci ikramiye Kazanan 
üç Bahtiyar 

Divanyolunda Ümit gişesi sahibi Esat Muhlis Beyden bu sabah 
Adliye Müddeiumumilik ilimat dairesinde memur Belkıs, Şemsi 
Nur Hanımlarla Hüseyin Bey müştereken iki liraya bir bilet 
almışlardır, 7451 numaralı olan bu bilete 200,000 liraya 
çıkmış ve üç bahtiyar ortak 20,000 liralarmı derhal Esat 

Muhlis Beyden almışlardır. 

TÜRKiYE TURING KLÜBÜNÜN 

Seyahati 10 gün ( 30 Nisan - 9 Mayıs 
il nci mevki T. L. 85 • 111 Uncu T. L. 60 ' 

Tren gidip gelmek, Peşte'de otel, yemek, tenezzüh dahildir. 

EKREM (15168) ,.._ __ _ 
Tatlı 

Müshil 

Denemesi 
Bedava ••• 

Denilecek kadar ucuzdur. 

KUTUSU : 15 Krş. 

Dr. KEMAL NURi 
Cilt ve Zührevi hastalıklar nıütehnssısı 

Beyoııu: Rumeli han 16 Talebelt're yalnız seyahat ücreti T L. 35 
Fazla tafsilat için TURING KLÜBÜNE ( Galata Adalet Han ) " 

ıeynhnti idare eden NATTA acentalarına müracaat. 
~!!_!!_.!!_, !!? .• ~:!!.:!..:.4!!>.!~.!__ ·- -" 

( Galatasaray ve Karak6y Köprübaıı ) 
Son Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ei<rem 
Heıriyat Müdürü.: Halil LQtfl 

Nisan 12 

işte 
Ağrıları ve so§uk afgınll~ını geçirecek 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha~ 
tırlayını:ı.: Alaca~ını;r mal, hakikt olmalt: 

Ambalajlarda ve kompri
melerin üzerinde El:) 
markasının mutlakı 
bulunmasına dik· 
kat edinizJ 

7451 No. ya 200,000 Lira 

11845 " 25,000 .. 
18694 " 150,0 ,. 

971 " 10,000 " 

ka andırdı 
Adres: Babıali Cağaloğlu 

v 

UGUR GiŞESi 

~loucı 

Velt Süper 34 
18-2000 metreye 

kadar bütün 
istasyonları alma 
hassası büyüktür. 

Fiatı 330 lira 
Model Bali 2 

•• 
Omer Rıfkı 

ŞCHAUB RADYOLARI 
BUtUn dUnyaca - tanınmıt olan "' 

ŞCHAUB fabrikası en müşkülpesent Ra~~o 
meraklılarını memnun etmek ıçın 

Ba sene 3 reni model 
çıkarmıştır. Fiatlarının ucuzluğuna rağmen verdikleri 

netice Harikuladedir. Radyo almadan 

I! c BAUB makines~ni . tecr~e ediniz. 91 Bu makine ıle dunyanm her 

bir tarafını dinliyebilirsiniz. Tediyatta kolaylık yapılır. 
Peşin tediyede hususi iskonto 

Satış yeri : RIKARDO LEYi Sultad 
Hamam • Havuzlu han No. 9 • 11 

18-2000 metreye ~----------------kadar alır. Halk modeli 200 - 2000 metreye kadar alır. 

Fiatı 200 lira Fiatı 120 liradır. 


