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Esnaf Bankası ş Yapamıyor 
Müddeiumumi)iğe iki ihbar 1 fmtiyazlı Şirketlerin Mu-

Mektubu Geldi kaveleleri Değiştirilecek 
Adli T ah~ikat Derinleştiriliyor 

Bankanın Şuna Buna Borç Verdiği Paralardan Seksen 
Bin Lirası Müruruzamana Uğram1ş 

ALDlilMIZ ŞIKA YETLERI y AZIYORUZ 

'~~~~~~{ ı. ~( ~/~.if.. ~ 

1'1~~~--f . 
EM•/ 6anlca•ı mn•leıinl 6lz%at t•rlcik eden Middeı ... ıunt Ken•n B. 
Esnaf bankasuıın kanıık be- ~ ~ -

aapları tetkik olundukça, llley
dana yeni yeni meseleler çıkmak· 
tadır. Şimdi de dosyalar arasında, 
Dç maruf zata ait, üç senet kaydi 
bulunmuttur. Bu senetlerle ban· 
kedan alınan paraların mecmuu 
(60) bin liradır. Senetler timdiye 
'•dar henüz ödenmemiftir. Dnn 
yaptığımız tahkikata aöre, eanaf 
bankasının 380 bin lira alacatın
dan ( 80 ) bin lir~ mü~~ 
Kamana uğradığı içın talı.ili 
aıtımkDn değild:r. Bu alacakların 
bir kı•au ise, ~i senetle ve ke
faletsiz olarak, mevcuttur. 

Tahkik komisyonunun raporun
da onun bunun elinde kaldığı 
likredilen (400,502) liranın, mO
lıim bir kısmının muhayyel borç
lular zimmetinde gösterildiii de 

C De .. mı ıs inci ••:rf•d* t 
Meıele laaklcınıla Anluılada temas
larda 6a/uıuiala 61lıiirll1tr1 ınıntalea 

Ti~aret MBtlB &', Mrılu111 B. 

''Kiralık 1 
Kalo.tt-

"Melek Hanım kimdi? .. 
Aylardanheri dedilcodU8U devam eden bu esrarengiz cinayetin hakiki 

mahiyeti neden ~barettıf Bu, geno, kibar ve emıalsız derecede güzel kı&
dın hak ıhteo hır katıl mi idit Bu düğiimleri; tam sekız aydanberi devaaı 
eden mahkeme tahkikab bile çözememioti. Yalnız, ağır mahkumiyeti ımına 
fiikleoerek mahkeme salonundan çıkarken Melek Hanımın sihirli gözlerinde 
iki damla ytış parlamış, titreyen dudaklarının arasuıd&D ıu kısa cüaıle fuJ.aautt.ı. 

, - Linet olaun bu Erkeklere!,, 

Kir, lı K lpn 
l,te bu earann 

Aıı&htaruu ıize vereo@ıktir. 

Pek T•'nall• 
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Nüfus Tezkeresi 

Ticareti 
Bir Memur Ve Komsiyon

cusu Tutuldular 
Birkaç sGn enel Bey kozda 

bir cllrmilmqbut teabit edılmiş, 
bir ı-Lfuı memuru bir Ermeniye 
nüfus tezkeresi satarken cürmü
meşhut halinde yakalanmıttır. 

HAdiıenin meydana çıkma 
ıekli föyledir: 

~ ı 
. ' ";;z ':.f 

/ ' /;ıl 'ı~· ~ 
1 1 i ıüphe yok ki lıallun sırtına 

imtiyazlı ıirlcetlerln ••""!" ke "11" ' "" hallcuı zarorına olarak lce-- • 61 •lıMr· .,i,. e "" 11aklnrnıı alır r • . d rinin Türkigetl• kalmıı iıtlımar 
uleri•i dolfl_un11 ·~",!•1'i";.,./':tadill ve Jaalkın haklarının temi-
ınflıneulllerıdlr. B• •-•ve " l td • 

•J• .. , f v.L&teti fİmdi bu meıeltgi tetkik i e me11u ur. ni ?anırıuır. na ıa 'le.. I l • t l 
Jiz.e ikôyetlerinid ıaıını.ı. Son Polfa laallcın ı• aget er nı op ı9~-
ni :. lftfıtenlc bir Ulltl• lıalintl• Najı• V•kÔl•tln• 6lldtno.ldir. 

( BUdlrllen tlklyetleri IGtfen 14 üac 6 Nyfamuda okuyuaua ) 

İskenderon Sancağını Al
mamız Zamanı Yakınlaştı 

Su eden yazılıyor : D6rt. beı gündenberi bntnn Suryeyi ve bil
hassa ~kendel'On sancağı ahaliaini bir bayram ıevinci içinde yaıat8:.D 
ok kuvvetli bir ıayia vardır. Bu fayiaya göre lskenderon. ~ancagı 

ıransa tarafandan Tilrkiyeye iade olunacaktır. Bu huauaa. ıki hnka
sında tam bir mutabakat hasıl olmuıtur. 

mctŞ:rı:a okadar kuvvetlidir ki Surye komiseri Koııt da Martel Şimali 

Bir mllddet evvel Beykoz 
Kaymakamlığına bir ihbar vaki 
olmuştur. Bu ihbarda, Beykoz 
nüfus memuru Hüıamettin efen• 
dinin nüfus tezkeresi ticaretile 
meşgul olduğu, Artin isminde 
bir Ermeni vasıtasile tedarik 
edılen Ermenilere {50-60) lira 
mukabilinde nüfua tezkeresi 
aattığı bildiriliyordu. 

&nun ~~~ ~~MK•r ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 
makamlığı gizlice HUsamettin ı Kendine Etmiş!. _ 
~~b~p~~"~ 1 •-;;;;;;;;;;;;;;;;}33~~:~~:~::~~;~;;iii~~=====~ bir zamanda hakikaten Artin r: 

y ( Devamı 14 üncil sayfada ) 

iıminde bir Ermeni ile gerek 
dairede, gerekse hariçte ıık sık 
buluprak uzun uzadıya 1lrli1tl-
iil tesbit edilmittir. • • 

Alınan aıla bir tedbJJ' neti-
cesinde de Beyoğlunda Ago~ 
isminde biri için nnfuı tezkcresı 
hazırlandığı anlatılmlf •" birkaç 
glln enel HOaamettin Efendi 
Artin ile beraber Beyoğlunda 
bu Agoba (SS) liraya nüfuı tez· 
keresi satarken cOrmllmethut 
halinde yakalanmıflardır. Yapalan 
tahkikat neticeainde HOaamettin 
Efendinin yine Artin Ya11tasile 
(60-70) tane kadar nOfua tezke· 
resi aatbtı anlqdmıfbr. Hoıa· 
mellin Efendi ile ortağı Artin 
evraktan ile beraber Oakodar 
Mnddeiumumtlijine tealim edil· 
mittir. 

. ............................................. . 
-Aİ;;·~yada M•hk0111 Ol•n 

KomUnlatler 
Ma deburf, 18 - Devletha em~l-

etlıal ~ebditl• mllttebem 17 komllaıat
fen, iklai ber.et etmlf, diter 'f15hl d~ 
5 aydan 9 aya kadar mubtelı ap 
cesalaııaa mahkAm olmllflardar. 

eıddetll Bir F1rb ... 
s.ıu.. ıa-DH•• •d• --~ 

~-- ...... , ........ a...u.e..n. W# W.Jılı•• MN• tı W11ı o 

- Meıbur doktor Voronof bu sefer de iuanlann hakiki yqlanm 
tayia ect.. bir aaul btfetmifl. . ...__ 

- Vala uyaJlaL O..... ki bundu IOlll'& MnJ9 .... kapa ....-• 
• •••• 111. 



(Halkı~ Sesi] 

Fenalıklar 
Cezasız 
Kalamaz 

Esnaf baokuının mrıc~rasmı 

luliyonanuz. Şımdi de bük(i. 
metin hissedar olduğu bir tir• 
kette yapıldığı Eöylenen bir 
yolıuzluktan ve o adam bak
kuıda giriıllen takıbat.tan bah-
tedıliyor. Tabiidir :ki Cümhu
riyet gibi tuniz bir dtvi de 
)'olıuı.luklat ~u11z k11lwar.. 
İ§te halk ta bu f,kir ve mu
taleadad.r: 

Ş~mıeddio Dey (Unhpanı Allama
tao 1ı1) - Nafıa Nckili Ali Bey if 
••tına ıelcliden beri imtiyaz.la ıir
•etıer lfıni ele aldı, hadun ve 
ammenin lehine olarak epice hayırlı 
itler ,.ardO. ÇürGk itler ayıklanmıya 
baılandı. Şimdi de bir tirketia mcc
llıi idareaiaden bir zat (ti) bın lira
hk blrteyi dn:ete (25) bin ı:raya 
mal ettitl lçia takibat yapılıyormuı 
Cümburiyet idareıi milletin malını. 
41enlz olmaktan çıkardı. Hakkı ve 
.. t.hkakı olmıyanlar milletin bi.r lt
aesiııe bile el ıüremezler. 

* Sait Bey ( Aksaray Küçuklanga 
caddesi 21) - Cümhuriyet idaresinin 
aiyaıctl &ibl bcrşeyi de açıktır. Bu 
ıerbelt dnirde ıızli, kapakla İf ola
maz.. Millet Yerdiği paranın, yaptıtı 
fedakarlıtın çarçur edılmuine katiyen 
razı değildir. imtiyazlı tirketler mu• 
kavelclerinin halk lehinde olan mad
de!erini tatbik etmiyorlumıf. Komi
ecrlcr de mürakabe vazifelerini hakkile 
7apmıyorlarmıf. Belediyenin pnrasile 
kurulan Esnaf Bankasının sermayesi 
Haaanın böreti gibi yağmaya uğramış, 
bir zat (17) bin l.ralık bir fCYİ devle
tin de hiasedar oldutu firkete (25) bin 
liraya utmıf. Bütün bu pürüı.lü i4lcr 
temiı.l~nmiye batlanmışur. Fenalık 

rapanlar elbette cualamu ~örecek· 
\ercllr. 

• 
Murat Bey (doktor Si keci Snn-

eaktar mahaJJesı K emnlbey fiioemaııı 
karşı ıoda) - Şu günlerde suiistimal 
haberleri fazla işitiliyor. Devletin his
"dar olduğu bir tirkete (17) bin li· 
ralifl bir ,eyi (8) bin lira faı.las:le 
ıokan yine o tirketin idare meclisi 
aza1ındaa bir adam da vıırmıf. 

Şirketin •az.İyetini korumak Ye iyi 
itler görmeıini temin etmek için it 
bafına getirilen bu adamın kendi kü
püoG do!durmuına ell:ette müsaade 
edılmeıdi. Böyle fena işlerin üzerine 
kuvvetli parmatmı haan Nafıa VekJi 
Ali Beyi tebrik ederim. 

* Sal!h Bey (Mahmntpeoa Kiirkçü 
hanı) - Eıki çamlar bardak olmuş
tur azf ıim. Millet ve hükumet timdi 
hiç kimaeye hakkı o1mıyan u ... eyl 
Terme:ıı. Ye yedirmez. Sultanlar dew
rindeld (ibi tirketleria mecliıi idare
leri vesaireleri l:ol keseden zıkkım· 
la.namazlar. Nafıa Vekaietinin girıtiği 
DlUhHebe ameliyesi bunun açık bir 
delilidir. Cümburiyet temiz bir re
jimdir Ye temiz olarak yüriiyecekt:r. 
Bunu anlamıyanların vay halinedir. 

SON POSTA 

Yangın Yerindeki Cinayet 
"0, Benim Kasığıma Bıçak Sapladı, 

Ben De Onu Öldürdüm!,, 
KAnunuevvelin yirmi birinci gilnü Be1aııtta ya

ıuk Çiftesaraylann altındaki mahzenlerden birisinin 
önünde bir cinayet işlendi. Yersiz, yurtsuzlardan 
Manok isminde birisi, yine kcndiai gibi o' anlardan 
Neş'etin barsaklannı deterek öldürdü. Dün Ağır 
Ceza Mahkemesinde bu cinayetin muhakemesi 
bitirildi. 

nok dıprıya fırlamıf. O 11rada ka•ğmdan yaralan
mıştır. Manok hidisenin aonunu mahkemede föyle 
anla tmıft ır: 

- Efendim, benim yuvama hOcum etti. Beni 
aldürecekti. Kaslğıma kama soktu. Ben: 

- Senin can:n can da benimki patlıcan mı? 
Dedim. Kamasını alınca karnına aapladım. 

Cinayet safhalan ıöyle ici: Manok bu soğuk Ye 
karanlık mahzene ot getirerek kendisine bir yatak 
yapmıı ve alqamdan içine çekilerek kafaı:na ve 
üstüne otları örtmüt ve yatmı~tır. Gece yansına 
doğru Neı'et gelmiş ve mahzenin kapısından: 

- u;an Manok.. çık oradan. Burasım bana po
lia müdürlüğü tahsis etti.,. Dil erek bağırmıştır. Ma-

Duruşmadan ıonra müddeiumumi Kişif Bey 
Manokun haksız tahrike uğradığı nazan itibara alı· 
narak cezalandırılmasını istedi. Mahkeme müıakee 
reden aonra Manoku on bet mene bapae mabküm 
etti ve hAdisede tahrik gördüğil için de cezaaım 
bet 1tmeye indirdi. Manok timdi beı mene Jıapisto 
yatacaktır. 

24 Saatin 
Bu Parayı Eir Suç~u Ceza Hadiseleri 

Olarak Ôdeyectk Balatta oturan Muharrem is· 

14 Bin Lira 

Bundan bir müddet evvel minde bir hamal odun taşımak 
Gemlikte bir çiftlikte nrama ya- yüzünden çıkan kavga net:cesin· 
pıldığı zaman 50 çuval esrar de hamal Mcrdo}n sopa ile ba-
mcydana çıkarılmış, Çiftlik sahibi şır.dan ağır sLrette yaralamıştır. 
Mehmet Efendi ile adamı diğer * Halıcıoğlunda oturan Em:n 
Mehmet ve İsmail derhal tevkif isminde biri Kerim ism:nde bir 
edilmişlerdi. ı d 

Dokuzuncu ihtisas mahkeme- ame e}İ demir ile yaraladığın an 
yakalanmıştır. 

sinde gcnülmekte olan bu dava 
dün neticelenmiştir. Ver.len ka· * Langada LAie caddesinde 

hallaç Yusuf Ef. bir para mese• 
rara göre; Mehmet Ef. 14 ay ha- lesinden çıkan bir kavga netice· 
pis yatacak, (t4; bin (lCO) lira sinde çırağı Hasan tarafından 
ağır para cer.ası ödeyecektir. hallaç tokmağile ağır surette ya-

Ojğer ıuçlulardan Dağıstanlı 
ralanmışhr • 

lsmail 14 ay hapse, (200) lira pn- * Abdurrahman isminde bir 
ra cezası ödemiye mahküm edil- kapıcı Be) oğlunda Yorgi isminde 
miştir. b b d al Diğer Mehmet tc (1CO) lira irini taşla aşın an yar amıştır. * Beyoğlunda Halen Ef. nin 
para cezası verecek, 6 ay hapis ve Galataca Hendek caddesinde 
yatacaktır. Roso Ef. nin evlerinden yangın 

Kazançlar çıkmış, sira)ete mC)daD verilme· 
• • • den söndürülmüştür. 

Malıyec!ekı Komısyon Faa- nı~ . 
liyetine Devam Ediyor ıvJ.ıgotıs 

Gündt-lik ga}r'safi iratlarm Gidiyor 
takdiri için mesleki teşekküller 
mümessillerinin işt~rakile varidat Banker İnsull'tl Pireden limanı-
müfett:şi Nazım Be) in riyasetin- mıza getirdiği ~am~ndanberi bu· 
deki komis) on dün de toptanarak rada bulunan Mı) olıs vapuru bu 
faaliyetine devam etmiştir. hafta içerisinde Pireye dönecektir. 

Komisyon bir hafta daha faa• Öğrendiğimize göre; Miyolisin 
Uyeline devam edecektir. Bu su- acentası dönüş seferi için gemiye 
retle kazanç veriisine esaa olan yük almıya karar vermiştir. 
göndelikler tespit edilecektir. Sahte Para 

Tramvaydan OUştU 
' Fatma hanım isminde bir ka-

dın Salıpar.armda tramvaydan at
lamak isterken düşerek muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. 

Beyoğlu Amerikan mektebi 
muhasebec:si Emin Bey tarafın· 
dan Karaköyde ~amvaya veri en 
bir on kuruşun sahte olduğu gö
rülerek tahkikata başlanmışbr. 

Hırsızlıklar 
Şehirde Bir Günde Dört 

Suçlu Yakalandı 
Kasımpaşada sohacı Burba

neddinin çırağı Tevfik, Dükkan
dan bazı eşya çalarak kaçarken 
tutulmuştur. 

lf- Andon isminde biri, Kum
baracı yokuşunda Yaninin dük· 
kanından para çalarken yakalan· 
mJJlır. 

JI. Sabıkalı Koço Çengelkö
yfinde Ferit Beyin evinden eşya 
çaldığından yakalanmışbr. 

'f- Hayriye isminde bir kadın 
Bcyoğlunda Vahdettin iaminde 
birinin parasını çaldığından tutul· 

muştur. 

Yaz Tarifesi 
Haydarpaşa • Köpril hatb yaz 

tarif esi bugünden itibaren tatbik 
edilmeye başlanmıştır. 

İnhisarlar Müdürü 
Dün Ankaraya Gitti 
Mezunen memleketlerine giden 

Amerjkalı mütehassıslar Ankara-
ya döndüler. Mütehassıslar güm
rük ve inhisarlar vekiletile temas 
etmeye baı:adıklan için vekilet 
evvelisi gün telgrafla inhiurlar 
müdür umumisi Hüanll Beyi An
karaya çağırmaşt.r. Hüsnü Bey 
dün Ankaraya gitmiştir. 

Kaçak Eşya Bulundu 
Beşiktaşta llııamur caddesinde 

bakkal Musa efendinin d'.ikkanın· 
da yapılan arama neticesinde 3 
kaçak çakmak ile kaçak ciğara 
kağıdı ve saire bulunarak yaka
lanmııtır. 

Nisan 19 

( Günü~ Tarihi) 

Alanya Kanalının 
Açılması 

Antalya, 18 (A. A.) - AJanyada 
Dim çayı akıtılma ameliyab devaaa 
etmektedik. 

Alan7adaa çaya dotr'u 12 kilo
metrelik kaDal hafriyatını ıınal 

imalatı, Nafıa veklleti deruhte etmit
tir. Su akıbhnca 25 bin dönümlük 
erazide yeni portakallıklar •e ıebze 
bahçeleri teıiı ed.lecektir. l,in bir 
ma11ıa kadar bitirilme1ine salıta.lıyor. 

Aydında Köy Bayramı 
Aydın, 18 (A. A.) - Halkevl 

köycliler 1ulıe1l mayısta bir köy bay• 
ramı 7apmıya karar vermittir. Kby 
bayramı her yıl mGnavebe Ue bir 
köyde yapılacaktır. 

Buhran Ve Muvazene 
Vergllerl 

Ankara, - Müvaıene Ver
gisi Kanununun bir sene tem· 
didi ve İktııadi Buhran Vergis:n=n 
hizmet erbabı bancında kalan 
kazanç vergisi mükelleflerinden 
yüzde- yirmi nisbetinde tahsili 
bütçe Encümenince kabul edil
m~tir. 
Nafı• Memurlar1 Ve Bir 

Kanun 
Ankara 17 (Huaual) - Nafıa 

memur ve mtıatab~emleri hakkın-
da hazırlanan bir lrnnun Jiyıb .. 
sına göre gerek vekalette ve ge
rek vekalete merbut daire ve 
müesseselerdeki memuriyetinden 
&) nlanlar beş sene müddetle ve-
~ilete bağlı müeasese!erdo 
ış alamıyacaklar, imtiyazh 
şirketlerin münakasalanna gire-
miyecekler, Vekiletc ve Veki· 
lete bağlı mnesseselere teahhütte 
bulunamıyacaklaı: ve Vekalet 
nezdinde iş takip edemiyecekJer
dir. Buna riayet etmeyenler hak· 
kında hapis ve para tezası tatbik 
edilecektir. 

&allh Pa,anın Sıhh.tl 
Ankara 18 (Hususi) - Salih 

Paşayı muayene eden doktorlar 
Erzurumdan lstanbula hareket 
etmişlerdir. Paşanın yarası kapan• 
maktadır. Kendisine üç ay sonra 
apandisit ameliyatı yapılacaktır. 

Komiserlik lmtlh anı 
Önümüzdeki ayın ilk günll 

Emniyet Müdürlilğünde komiserlik 
imtihana yapılacaktır. 

ihtiyat zabitliğini yapmıt orta 
mektep mezunları üçüncü, liso 
veyahut 7 senelik idadi mezunlan 
da ikinci kcmis rlik imtihanına 
girebileceklerdir. 

Talep 
Reddedildi 

Rüşvet aldığı iddiasi1e tevkit 
edilen asliye Oçllncü ceza mah-
kemesi kitiplerinden Cemil B"y 
tevk.f karanna itiraz etmiş ve 
tahliyesini istemişti. AsJiye birinci 
ceza mahkemesi diln bu itiraZJ 
tetkik ve tahliye talebini reddet• 
miştir. 

Son Posta 'nın Resimli Rikagesi: Pazar Ola Hasan Be.., Digor Ki: 1 

J 
Haun Bey - Yaz için kiraladı- \ 

il• evi pzeJce dlSfettim, azizim, 
•nhuaa l'•lecek miaafirlerio iltira
.. tial d&ıtilMGa. 

Bu, miaafirio karyolua. 
••• Ve bu odayı hazırlattım.. ! ... Bu, livabo.Mı. .. 

' 

- Ya bu kapınıo arkuuıdaki, 
Hasan Bey? .. 

~ \ ,, ,, 
-- o 

o 

o 

Haun Bey - Evde bir gece
den fula kalacak misafir:er içİD 
hazırladığım siipürje sopasıl. 



• 

19 Niua 

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

Hergün 
Türkiye de 
Staviski Rezaleti 

Bilabedel Tütün _____ r--oı ______ • 

Avrupadalci banka, banker ve 
Türkıged:ı dolandıncı reza-

.Stavislcl let:erin okurken 
. bunlan eski bir 

R~zalt1tı dünyanın çökme 
alAmet.eri olarak gartıyor ve 
llkayıt seyrediyorduk. 

Filhakika Par:ste, Staviski 
Amerikada tayyare şirketlerinin 
•alaveresi, lnsul hadısesi bu eski 
llemi:ı çürümiyc baş'ıyan bünye· 
linde husule gelmiş çibanlardır. 

Fakat ıki üç gündiir gazete· 
ler bizde de bunlara benzer 
bir rezaletten bahsediyorlar. a~ 
lediyenin tesis ettiği Esnaf ban
kasının bütOn sermayesini fU veya 
ba şekillerde aşın) orlar. Bundan 
ne belediye, ne hissedarlar, ne 
hükiımet, ne de matbuat haber• 
dar olabiliyor. 

Şehir içinde bir nevi çeteciliği 
andıran ha hidise, Türkiye için 
JDarul bir hadisedir. Fakat 
tekerrürüne mani olmak için 
k&künden kesilmesi lazımdır. 

Clmburiyet rejimini lekele-
1Dek iate1en kirli eller kınlma
bdır. 

T emizliJc. dftr&stl&k bu d • . evrın 
anttmeyyız vasfı ofnıahdır. 

~ 

Ankarada toplanaa Tütün 

ljiıabedsl ı ~ongreainde bil· 
Tlltün _:-ısa köylüden 

!-----. - tu~n alırken is
karta ve ıskonto ısimleri it d 

"ft 'd k . a ın a çı çı en esılen paranın an& 
k . . ne 

geçme ıçın tedbir alınması lüzu-
mundan bahsedilmektedir. 

Tütün kongresinde köylünün 
mtrrabbası yoktur. Orada bu 
dillerde çare arayanlar, yine k.. -

den Uitün alan sabcd doy 
M , k ar ır. 
~ um adının ezeli sihrine 

zaman zaman . 
.. k ve yerıne göre 

ara sevda v "k d 
da derler. " e a ın parpıaj1., 

Bunların kendi aleyhlerinde 
Llilc6m vermeleri aneak httk&-. ' nıetin icbarile olabilir. 

Bu vesile ile bir mllfabede-
1Dizi kaydedelim. 

Bir sla G6Dea ldiylerioden 
birioe sıtmittim. Y ammda tütün 
tüccarlarından biri vardı. Köylli 
lnhiaar ldaremaden tikiyd edi
yordu. Açıkı&s bir kiy&a bize 

'

u vak'ayı anlattı. 
- Ben Rumeliliyim. dedi. 

Geçen sene İabiaar memurları 
aeldiler, tltllalerimW sabD aldı
lu. Bu 1000 okka tat1ıı aat
tım. Bana fU beaabı Çlkardalar. 
TOtODiiDilz 1000 okkachr. 20 lm
ruştaa aldık, hakkınız 20 bin 
kuruf eder. Fakat bunun bir 
kıamı aalralbr, buna m&Jcabil 
'9 20 lıkonto yapacajız, dediler. 
Sonra da yüzde omma bilibedel 
dıye hesap ettiler. Benim elime 
10 bin kwut Keçti. Lkarta ve 
iskontoyu anladık amma, ıu bili.
bedel nedir, hili anlamadık. 

Köylüler acı acı gülüştüler. 
Sonra öğrendik iri inhisar da 

dahil olduiu halde bütUn tüccar 
kl>ylilden tütün alırkea d . 
~yle heaap yaparlruf. auna 

Bugilo kongrede karar veren 
tüccar mume sillerini:ı ha usalö 
kaldırmıya r zı olmaları müm
ldin müdiır? 

Çorunıda Zelzele 
Çorum, 18( A. A. )-Bugün ıaat 

8,SS te fimaJden cenuba fiddetlice 
.. 12.34 te hafifçe yer oynamıt
lar. H ... reldu. 

Resimli Makale 

. . liJzı kfoııeJar yemez.Jer, içmez er gezmezler, bir lıipün 
ıçınc para biriktirip uklarlar. N.bayet Ur aQo; kendilui 
de allın dolu köpleri de topratm içine gömülürler. 
lı te bazı klmıelerin okuma .. da tıplr:ı hHiı adam lana 
pıra tıiriktinnesi til:idir. Ôndirlerinl kGfll kftaplann 

a ilim Nasıl Kıymetlenir? a 

aruında geçirir; 6freadikledal tatbik etmuler ve niha
yet bir gftn onlar da ilimlerile beraber ıöçOp giderler. 
Okamakta r•re bUmecffffmb birçok ıeylerf öfrenip 
onlardan fıtffade etmek n ettirmektir. 

• 
SON TELGRAF HABERLER/ 

Sayfa 

Sözün Kısası 

Münderec_atımızın çokla
tundan dercedilememil
lir. 

Rados 
Kargaşalığı 
Bir İngiliz Gazetesi ltalf 

ltham E<liyor 
Loodra, 18 ( Rö,ter) -

doıtaki karıflklıklarm içylizl 
nilz aolaıılamamıf ve balyan 
llÖrW.Dn fiddetli tedbirleri yüdlt
den daha uzun zaman anl1&11-J'!'t 

yacak gibi görünmektedir. 
dair bir baımakale D ..... 

Mançester Guardayan Kaızetllll~: 
diyor ki: 0 Bu karaııklıklan 
brmak için tanareler ve 
gemileri sevkolunduğ&ı tetıı• 
edilmektedir. Likin eğer bu 
berin ulı vana, keyfiyet ltatpa 
nın fİmall Afrikada kulla 
metotlara pek uygundur. İtalfa 
hükümeti, bqka milletleri iclM9-
ye heatız muktedir bulun!DIMla
iına yeni bir delil daha ınMm~ 
miftir . 

ltaly•nm, Yanaııiıtanla 
ıebab uaaea iyi değildir. 
naniataD ise yugoalavya •• .. ____________________ .. __________ il!_,.. ___ .. ki ile Balkaa miulo• 

M. Y evtiç Bugün Gazi Hz. Ta- ~~~::::.ı._~~.~ 
betJerİDİ dOzeJbJıek IÇJD 

rafından Kabul Buyurulacak D~niy1Tevk~f Ed; 
Ankara, 18 (A.A.) - Yuıos

lavya Hariciye Na.zan M. Y ~vtiç 
refakatinde Yugoslavya'nın An
kara sefiri olduiu halde Hariciye 
Vekii Tevfık Rüıtü Beyi ziyaret 
etmiştir. ~ye VekiJ Tevfik 
Rüştü Eey C.e saat 13te M. Ye.
tiç' e iadei ziyarette bulomnapar. 

Saat 13,30 da AnkarapaJasta 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey 
ve refikalan hanımefendi M. ve 
Madam Y miç tuefiae balUSI 
bir iğle ziyafeti ftrmİf)erdir. 

M. Y eTtiç Hzretleri C>jleden 
eonra B. M. M. Reisi Kazım ve 
Başvekil ismet Paşa Hazaratım 
ziyaret etmiş Ye möıarünileyhim 

M. Venizelos 
Hudut Haricine Mi 

Çakanhyor 
. Atina 18 ( Hususi ) - Yuna

nıstanda aafcert dıktatörliik tesis 
e~ıleceğiney parlamentonun fea
bıne, kabinenin istifaama dair 
o1aa baberler aaalaazdar. 
• . Muhalefet reisi ve gazctcle

"h!1ın t.evlit ettiji saıi:ıh"k te lıl-
umetın saki • k 

hattıhareket' nane !e azını Arane 
zail ~- aayeaınde tamamen 

Diier taraftaa blaine toplaa
tılarma .devaaa et.ektedir. Ça
kan ıayıaya göre IOft t laab
da M. Venizcl09Ull lal~ .ıey.. 
hindeki . n~?Y•bnclaa !erapt 
ve M. Zaımısın tekrar Reı•icüm
hurlrığa intihabını kabul etmeğe 
dav~t edilmesi kararlaşmı§tır. M. 
Venııelos, bu tekl'fleri kabul 

tarafmdan iadei ziyarette baJo. SaYarede B. M. Meclisi Reisi 
nalmUfbn'. K Azım, Başvekil ismet Paşalar 

M. ve Madam Y miç Hz. KA- Haıratı ile Heyeti Vekile azalan. 
nm Ye ismet Paplar lıazarabnm R yaseti Cii•hlD' Kitibi UmuaıW 
Ye Teflik Riiftii Beyefendia refi. Vekili Hasan Rıza ve Seryaver-
kalan lıammefencblere Ye Heyeti leri Celil Beyler ve büyük, orta 
v~ azalan Ye c. H. Fırka• e4i!er, ıueb'uslP.r memleket içi ve 
KAtibi Umami8İ Recep Beyden-- dıfl gazetecileri bu'unuyorlardı. 
cıiye ve refıkalan hanımefendi.ere &avare geç vakte kadar de•am 
kartlanm bırakmışlardır. etmittir. 

Bu akşam Hariciye Vekili Ankara, 18 •A.A) - Yago .. 
T mik Röştü Bey tarahndan M. lawya hariciye DaZll'& M. Yevtiç 
Yevtiç Hz. ve refikaları Hanıme- Cenapları buaiiD saat 17 de Çaa-

kayaya giderek Riyaseti Cümhur 
fendi şerefine Ahkarapalasta bir defteri mahsusuna isimlerini kay-
Akpm yemeği verilmiştir. Ziya- detmjşlerdir. 
fette .iki nazır arasında samimi Redicftmbar Hs. M. Yntiçl 
natulcfar teati edilmiştir. Yemeği yann saat 17 de kabul buyura-

bir suvare tak~ip::_e:.:tm=iı:.:t:ir.:_. ___ _:__ca_kl_"".iar~d-~_._--:-;--:---:;-:~ 

İran Şahı Hz. Tütün Kongresi 
Mesaisini Bitirdi 

Ankara, 18 - Tütün kongre
sinde Reisicilmhur Hz. ne ye 
B. M. Meclisi reisi ile B apelcD 
Pqalara çeki.len tazi• telgrafta
rma gelen cev:-plar .kanarak 
fiddetle alkıılar.dr. 

Bundan sonra eacUmenler ta• 
rafuıdan müftereken hazırlanan 
12 maddelik karar sureti ve mu· 

kavele tipi eababı mucibelerile bir· 
lilde okuurak lraçiik bazı tacfi.. 
IAtJa kabal edildi. Muhtelif 1111-

tuklar teati edLdikten sonra kon
are •eaisine nihayet verildi. 

{ x .. ,,... ...,.,.. 1ca,..,1.,.. 
14 ılıtca .. ,/o•aız4"'1ır ] 

etmediği takdirde Iİyui Ye askeri 
otuz rakibiyle Lerabu Y unanis
tandan pkanlacaktır. 

10 Haz~randa Memleketi· 
mize Gelmiı Bulunacaklar 

Ankara, l 9 ( Hususi) - İran 
Şahı Hz. 10 lıaziranda laudumuza 
varmış bulunacak, bir harp KemİIİ 
Şah Hz. ni T rabzondan Samıona 
getirecektir. 

Şah Hı. Sam .andan trenle 
Ankaraya geleceklerdir. 

Karata Kar Yağıyor 
Karı, 18 (A.A.)-20gündenbe 

ri kar kalkmıt ve ekim işleriDe 
haflaamqb. 

Dtindenberi yapa Y•im• 
rece k ... çeYirmiftir. Bata, arui 
karla artlilmDftilr. Ziraat itleri 
clumaftur. 

iSTER İNAN /STER iNANMA! 
Evv~lki aW. .Eminöaia4'en Maı..atp...,.a dop 

çıka?lar kokudaıa bw:unla•uu tıkayarak Jlril7orlarda. 
O cı arda bulunan nıağaza sal.ipleri kapmanı kapa 
maya mecbur olmuılardı. 

Scb"~ia tanı aobeğinde bu pis koka neredeıı ~eliJor
du? Bır yere ô:ü bir hayvan leti mi ablmıta? Bir yer· 
de la§lnı mı patlamııb? Hayır bunlana hiçbiri clefÔ. 

Kolm, le ı n'f ,_ ,...,.,.,..._ ~·~ .. Mtn. 
• .._ü et..&-- Wshale •etiriy•da. 

O aeatia 1&aa.a...,oaa yapdch. Senelerce tozun• 
topatu• ,..ttu. K,... dize kadar pm FUH ÇeJDedi. 
Şimdi de koku.una tahammül edemiyor. 

Ve biWln bynJu iatanbal ıehriain ta röbejiDde 
oluyor. 

}STER JNAN /STER iNANMA/ 

len Komünistler 
Dün Emniyet müdürlüğü tara

fından müddefomumiliğe k 
n.istlik suçundan mevcuden 
şi gönderilmiştir. Bunlardan 
nüz tahsil çağında bulunan 
isticvap edilerek ~~rbest. brr·•M.t~ 
mış, diğer dört kışı hAkim 
rile tevkif olunmuşlardır. Be 
doktor Şef ak Hüınliniln 
dqleri Leman Hanımla Seli~I & 
doktor Hikmet Bey •e k8!'c.etı 
rangoz ŞerafettiD Efendidir. _ !'!'.., ·ı;., 
lerillcle •Kml latanbul» isim 
gizli gazete, ı Mayii beyann 
leri ve sair evrak buluom.UllS.. 
Kendi evüai hunlara toplantı ,.ı 
yapan Salih isminde birisi 
ka7bettinni1tir. Araamakta 

Birinci Umumi 
Mü~ettiş /Jitliste 

Bitlis, 19 (Hususi) -
Umumi Mtifettiı maiyetile b-~:;a 
her bur1ıya gelmiş, parlak auı .... m<! 

kartılaamlf, iki rece mieafere 
sonra ayni merasim ve tezab 
aruıoda Vana hareket etmil" llllf 
Umumi Müfettiş ıerefine bu..ı• 
mahtelif müsamereler tertip 
mittir. 

Balkan Oyunlan 
Dlrt 1eaedenberi Atlnada 

pılmakta olaa Ballcan oyunları 
eene Zağ'repte yapılacaktır. 

Muamele Vergi 
Aakan. 19 (HuRai) - _.,. 

teJil enclmca maamele ver 
Jayi....,_ tetkik etmiştir. La 
yarın blitçe enciimenine veril.ecıı•· 
tir. 

Eskiden kuvvei muharrike kal-
lanan sanayiin on bin liralık c 
sandan sonrası muamele vergi 
tabidi. Şimdi kuvvei mulıarri 
beş beygir veya amelesi 
yahut daha az olan sanayi m·--~ı.ıôl!'I 
aalib vergiden muaf hatalmut•~ 
Nial>etJer eski ftl'gi niab·eu1• 
gibidir. T ahakbk, ciba1et 
len.de baJka kcnıy.-. • 
~ ......... 
e11.,nr lraW ti• Gfbıi. 



4 Saya 
.... • ± : l MemleUt ManzCll'cı.tı~ 
Ef lô.nide Eski 
Eserlere 1 esadüf 
Ediliyor 

Efllni, ( Huauıi ) - Eflini, 
&zerinde çok eaki tarihleri yqa
tan kadım bir şehirdir ve uld 
iami (Eflugan) dır. (Sife) aırb.n
daki çamhk içinde eski bir me
zar taşına tesadüf edilmiftir. Bu 
mezar taşi bizatihi bir tarihi kıy· 
met ifade etmektedir. Tqm &ze
rinde çok aan'atkirane ifl•nmiş 
bir kadın reımi ve re•mİD ba~ 
daki taç ve göğlls çok açık 
tekilde ·g6rünmektedir. 

Eflininin bir çeyrek 6teainde 
" cenup kıımında kurulmut bi-
7iicek bir köy Yardi. Köylln adı: 
"Y aliÇtk,,dır. Bu köy, bqtan bap 
ehemmiyetle tetkike değer bir 
yertlir. Burada bir Heyükte ya
pılan hafriyatta çok bllyOk ye 
muntazam iılenmiı taılara teaa· 
düf edilmiıtir. Bu tafhtr bllylk· 
ıo;o itibarile (Ba'lebek) harabe
lerinde g6ıiHen biiynk tarihi tar 
lan habrlatmaktadır. Bu ciYar
dald arazinin tetkiki buralarda 
-.aktile birçok eski köylerin bu· 
lundujunu g&atermektedir. 

Efllninin tarkmda Ye takriben 
8-10 kilometre uzağında «Kılvar• 
köytlnde «Saray membaıı. karwa-
11nda bir tepe üzerinde çok ml
him bir harabe vardır. Burama 
eakiden bilyilk bir şehir olduğu 
tahmin edilmektedir. Eflininin 
ıimalinde 8 - 10 kilometre me
aafede «Saçak» ve •Kayalık» de
naeo yerde sun 'i bir tepe daha 
wardır. Vaktile köylüler bu tepe
de hafriyat yapmışlar, bir ktlp 
albn bulmuşlar imiş.. Bu bir küp 
altından başka burada hafriyat 
yapan köylülerin, kavanoz, ıini 
ve leğene benzer bazı eşyalar da 
buldukları halk arasında ıayidir. 

Eflininin şimal kı•mında ve 
d~rt saat ötesinde «Cuma» k&yG 
civannda e.:ıki bir kale harabesi· 
ne teıadilf edilmiftir. Aynca bu
rada dere kenarında bir kayanın · 
üzerinde dikkate değer bir aun'I 
delik ve deliğin yanında eski bir 
halka g6rünmektedir. 

Mehmet Enırw 

Kızılcahamam' da 
Ebelik Tasla yan iki Kadın 
Bir Lohusayı Öldürdüler 

Kızılcahamam ( Hususi ) -
Şeyhler nahiye•inin Kusura köylln
den Yunus zevcesi Hanifenin 
ıeçen gün ani surette ıancı11 
tutmuş, köyden Fatma ve Zeynep 
iaminde iki kadın ite karıprak 
doğmakta olan çocuğun bir ko
lunu koparmlflardır. Çocup 
cliier aksamı çıkanlamalnlfbr. 
Bu yilzden yarım uat monra 
biçare ana da bayata veda etmi19 
tir. Vak'adan derhal haberdar 
olan Müddeiumumilik ite vazı'yet 
ederek iki kadını tevkif etaıiftir. 

Is par tada NDf us itleri 
l.parta - Martın ilk hafta· 

81Dclan bugüne kadar İlparta ft. 
llyetlnde 2113 doğum 13589 
ilim, 4769 evlenme vak'aaı kayıt 
" teabit ecliliniıtir. 

Somada Bir T ecavoz 
Soma (Hu•uıt) - Olarca kl

,Onden fA oğlu Emin, Mehmet 
oğlu Muıtafa. Ferhat oğlu Meh· 
met ve Yuıuf oğlu Halit iaminde 
dört kişi, k6yden Emin kum 
Ommllban 'ı cebren dağa kaldıra
rak teaallütta bulunduktan sonra 
Akçaavlu köyüne getirip bot bir 
ne hapsetmiflerdir. Mütearnzlar
clan l.a oğlu Emin yakaJanmııtır. 
iradın jandarmalar tarafından 
lmrtanlarak evine iade edilmiftir. 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

izmirde Yaz Sefası Ve De
• DiZ 

lzmJr (Huauai)
lzmir, bahana 
zevkini drmedea 
temmuz ortala· 
nada imit gibi 

Eğlenceleri Başladı 
' jma 16re ( Ba-

'°' pnlerini 
geçiriyor. Cuma 
gtlııleri tehirin 
bunalba aıcajm
clab kurtulmak 
lateyenler ıoluğu 
doğru Paradiao
da alıyorlar. 
Bahribaba par

kı: Niabeten var
hkaız olan melİre 
yeridir. Belediye, 
birçok masraflar 
ihtiyar ederek lzmire hakikaten 
ıtızel bir park kazandırdı. Ancak 
IOn aenelerin bütçe açıiJ, Bele
diyeyi parkın tenvirabm temin 

İzmitte 
Bir Dağ 
Kayması Oldu 

lzmit ( Humal ) - lhsaaiye 
nahiyesinin Meıruriye köyllnde 
dat kayması olmuş, 3 ev yıkıl
mıfbr. Bu Yak'a &zerine kay 
halka Villyete mOracut ederek 
başka bir mahalle nalollerlnl 
istemişlerdir. Viliyet makama 
Meıruriye köyG halkanın bu i.. 
tejini aazandik)mte alar-k il· 
zımgelen tedbirleri alml§Ur. 

Adapazarı Elektriği 
Adapazarı, 17 - Şehrin elek• 

trilde tenvir imtiyazımn Türk 
Ticaret Bankuına devrile Bel ... 
diye ve Banka tarafından müf'" 
tereken tesiı edilmiı olan Umited 
ıirketinin tamyeai hususunda 
çıkan ihtilAfm hakeme havalesi 
için Belediye ile Banka arasında 
itillf basıl olmuıtur. 

Edirnede Pehlivan GDreşleri 
Ankara, 18 - Her yıl 

olduğu gibi bu yıl da Edimenin 
maruf Kırkpınar panaym mftna• 
ıebetile mayısın albımdan itiba
ren Sarayiçi meydaıwada pehliYan 
gllretleri yapılacakbr. G&refler 
ıçın d~ğerli mUklfatJar konul
muttur. Müsabakaların hasılata 
Himayei Etfal Cemiyetine bıra· 
kılacaktır. 

Balarl6ah 'IH'rlı1•tla11 61r .. .,.zara 
etmek hu•uaunda ihmale ujrattı. 
Belediyenin bu ihmalinden mem• 
nun olanlar çoktur. Ve bunlar 
aruında alqamalar da var .•• Var-

bacam ) m, ( Ka· 
bada11am ), ( Bi
lecijini) ceplerine 
indirenler, •uauz 
-içmek azabına 
katlanarak ağaç
lar albnda zevk 
çıkanyorlar. De· 
niz mevsimi de 
başlamak &ze-

re •.. Deniz. merak· 
Wan daha ıim
diden cumalan 
Karpyaka, Ka• 
rantine, Göztepe 
açıldannda de-

nize giriyorlar. Bu 
MDe faz.la olarak sandal iptilimoa 
bir de motör merakı ka111br. Bu 
aene mot6r adedinin bir bayii 
artacajı zannediliyor. 

Mardin Ortamektebinin Faaliyeti 

Merdi• orte .. lcte6i H •idiri P•••I Nerl• il. 

Harelin (Huauai) - Bu ıene ı kadar glnltlk iaaşelerini temin 
Marclinde yeni açılan orta mek· etmek fibl b6ylik bir ~izmette 
tebin me•cudu (200) den fazladır. bulunmuıtur. F azd Nenm Bey, 
Mektebin 3 ıınıfı ve aynca 2 ıu- ~a!din Mu~llimler Birliğinin rei-

b 
. d 11dır. Muallimler ara11nda kuvvetli 

eaı var ır. b. t lldün t b l 
M kt iid

.n...n. F 1 N . ır eaan ricu u ma•ına 
e ep m ...-u azı enm b lı b b. ildir 

Be M eli biti • halk af AfUI• ar am . y ar n mu nın Ye ının 

takdirini kazanmqtır. 

V azifeaini ıevdiği kadar mem· 
leket yavrulanm da ıeven Fazıl 
Nerim Bey ıırf 1&hsi tqebbllaile 
bir himaye heyeti •ilcude getir
mif, 30 fakir talebenin tiıtOnO 
batını ve kitaplarını meccanen 
tedarik eylemiıtir. Bundan baıka 
da 5 kimıeaiz talebenin tatile 

Kızllcahamamda Bir Yangın 
Kızılcahamam ( HulUI ) -

Duymuf6ren k6ytinde lıyaı oğul• 
lanndan Hasamn evinde 1 O yaşın
da Mebmedin oynamak nzere 
yakbğı ateşten çıkan yanp 
etrafa IİTayetle mezkQr hane ile 
itt.isalindeld kay oturak od.. ve 
samanlık Ye evi• btlttın eıyaaı 
kimilen yanmıfbr. 

Resiinli Memleket Haberleri · 

1 - Urla Halkevi haftalık toplan"1ar yapmakta, 
'6yclilük ıubeli de ayrıca kay toplanblarl tertip 
etmektedir. Kay toplanblarına kaymakam Namık, 
ziraat fen memuru Mllnif Beyler de iıtirak etmek· 
te, her köye fidan Yeaair g6ttırller•k dağlblmakta, 
fen memuru tarafından ziraat laakla.,da ameb ma-
l6mat verilmekte, kaymakam d' her kaylthıtln ayrı 
ayrı lateğlni Ye fikiyetinl IO~adır. Reaimde 
Kuıçular k&yUnde yapalan top!aab atirlllmeJdedir. 

2 - Kq bıa11nm .~erkezi otaa1ADdifillde de
tamh bir imar faaliyeti 9rir. Klaaaba IMrıin 

hlkltaf etmektedir:· Andifilide maarife de büyük bir 
kuvvet Ye ehemmiyet verilmektedir. Resimde An
difili ilkmektebiniD talebeleri ve hocaları görül· 
mekteclir. Kazada yedi mektep daha vardır. 

3 - GllmGıhacıköyde kasaba dahilindeki kab
riatan parka ta'1Yil ve buradaki tqlar ve kemikler 
kasaba haricindeki Hallar mezarlığına nakledilmek· 
tedir. Bir taraftan tatlar ve kemikler nakledilirken 
cliğ~r taraftan ela tarhlar yapılmakta, çimen ve Çi
çelder eldbiaektedir. Reıimde mezarlıiJn parka tah· 
Yili ameliyai llrllmelctedir. 

NiUn 19 

p 

l Tarihi Fıkra 

IJ~karlara 
ır ·ı 
vergı •.. 

Bekarlık ıultanlıktır, diyenler 
bu •altanatın da yerinde yeller 
estiğini görmek üzere bulunuyor
lar. Çünkü içtimai ihtiyaçlar, bir 
kıaam •atandqlann, taç•z Ye 
tah~•ız dahi olaa böyle ıultanhk 
iddia etmelerine tabammlll ede
miyor. Anca beraber, kanca be· 
raber düsturu buıün bqa giire
ılyor. Bekirler da, ya o vehmi 
aaltanattan vazgeçecekler, Havva 
kızlarından birinin esiri olacaklar, 
yahut ağır bir vergi verecekler! 

Bence beklrlığa bağlwk, ma
nasız bir karkudan ileri gelir. 
Kadana "karıtık bir cihan olarak,. 
tasavvur edenler, zembille eve 
erzak taşımayı ağır bir yük tanı
yanlar, sa bahladıklan yerde ak
pmlamayı tath bulanlar, ço
cuk büyütme ktllfetini evllt aev
giainden yllbelr uyanlar bekh 
yaıarlar. Bütll» · ·bunlar birer 
korkudur, temeu ç61ük enditele
rin yaratbğl çekingenliktir. 

Biaaeaalep beklrlara tarbo
lunmak iatenilen vergi vaktile 
Bulgariıtandaki Tavşantapazaı 
çulhalanna tarbedilen korkaklık 
vergisinin bir qi olacakbr. 

Pek mqhur ise de mevzu ile 
mtınuebeti olduğu için yazahm: 
Fatih Sultan Mehmet devrinde 
Anadolu Beylerbeyi Davut Pa.., 
Buidan aeferiae fttirak etmişti. 
Tavpnhpazannda bir filrült8 
ifitir, halkın ıuraya buraya ka
çlfhjını 16rtır ve tahkik ettirince 
bir çulha dllkklııma giren uyuz 
bir lllkinin o dGkkindaki erkek• 
lerl de, kOlllf1I tasahlarda çaJ.
pnlan da tellfa düşürüp ka:
çırdıjım anlar. Bir tilkinin 
bir çok erkeği korkutmUI 
• ceuretin pek b&ylik kıy-
met aldıği o devirde - dikkat 
ayandınnamak kabil olamayaca• 
ğından Davut Pqa da bidiaeye 
"mim,. kor ve bir aıruım dOtllrilP 
Fatih Sultan Mehmede meseleyi 
anlabr. işte Oımanh t,rihinde 
.. tilki ,. veya • • korku ., vergiai. 
denilen methur ceza, bu sebeple 
konulmuştur, korkak çulhalar her 
aene bq akçe •erli ile mllkellef 
tatulmUfbu'. 

Kadım tilki veya daha kor-
kunç bir ıey pnarak bekir 
yafalllak iatiyenler de, tarh edil
mesi dGtünlllen yeni verıi ile 
belld ceaaretleneeeklerdir, vehmi 
enc:li,e)erini bir yana bı,.karak 
herkeı gibi yuva sahibi olacak
lardır. BekirWr. vergiainl, biz bu 
&mit ile pek dotru buluyoruz! 

M.T 

Ellziz Muallim.ler Birliği 
Kongresi 

Elbiz ( Huauall) - Muallimler . 
Birliii · senelik toplantulm yap
llllfbr • Bu toplanbda eıki idare 
azasının faaliyeti hakkında izahat 
-.erilmiı, Gazi Hz. ve Maarif 
Vekili Hikmet Beye tazim tel
graflara çekilmiftir. Yapılan inti
hapta albncı mektep batmualliml -
Ferit, muallim ~azmi Beyler ile 
Sıdıka, Müzeyyen Hanımlar ve 
Hakla, Celil Beyler idare heyeti 
azaJıklanna •eçilmiflerdir. 

Siirtte Gizli NUfu s 
Siirt, - Şimdiye kadar . ka

yıtsız olarak 26,756 doğum, 
20,8~6 6Jnm ve 7.924 nikih mua
meleıi tesbit edilmiıtir. Bunlann 
hakiki miktarı kat'I olarak oa 
göne kadar aol8f1laeaktır. 
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[ Sigaset Alemi )1 
M. Yevtiç'in 
Seyahati Ve 
Beşler Misakı 

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

BABİC:I TELGBAPLAB 

Yugoılavya hariciye nazın M. 
Yevtiç evvelki gündenberi memleke
timizin misafiridir. M. Yevtiç'in 11eya• 
hali münosebetile bizzat nrdiği be
yanattan otrenditimiz hakikat, onun, 
hem Hariciye Vekilimizi ziyaret et• 
mek, hem de lıu fıraattan istifade 
ederek muhtelif meıeleleri göriifmek 
olduğunu öğrendik. Bu meselelerin 
neler olduğu hakkında Sofya'Ja çıkan 
Zora gazeteai bazı yazılar tah•iı et· 
mittir. Bunun iç'.n de Atinadan aidatı 
bir takım haberlere iıtinat etmekte
dir. Zora gazetesine göro Balkan mi
ıakını imza eden Türkiye, Yugoıln• 
ya, Roınanya ve Yunanistan Bulga
riıtana yeni ve beş cepheli bir misak 
l111ıaıını teklif edeceklerdir. Bu mi• 
,.k, mahiyet itibarile münhasıran bir 
ademi tecavüz misakı olacakhr. Bi· 
sıaenaleyh Bulgariatanın mevcut 
Nöyye muahedesini tadil hu.uaundald 
taaavvurları eski ufhaaında kalmak 

ıerektir. 
Bu projenin M. Mutanofa izahı 

wazifeıini Rumen hariciye nazın M. 
Titüleako üzerine almıtbr. Yugoa
lavya hariciye nazırı M. Y evtit' t 

h • T e 
Ankara aeya atı eıoasında Türk hü 
lr.ılhnetinin tasvibini İstihsale J • 

kt Y 
ça ııa· 

ea ır. unan hükumeti d h . 
diden b 1 • a a fım-

. ' u an aımaya muvafakat 
etmıttir. 

Z ' * oranın bu • 
kaydı lhliyatla teı:~ş~ıyatıoı, bittabi 

kı et1nek lazımd11• 
------- Süreyya 

Sovyet Rusganın 
Akvam Cemiyeti 
Azalığı 

Londra 18 ( Ha•aa ) _ hı .. 
blneai, Moskova taraflnda gı!ız ka
ko,ulmadığı takdird S n lıır fart 
Mil :etıer Cemi . e ?vyet Ruıyanın 

Pariste Çok 
Mühim 
GörüŞmeler 

Romanya fıe Fransa 
Mutabık Kaldı 

Parla, 18 - M. TitGleako ıerefine 
C:limhur Reiıl tarafından lıir ötle 
zıyafeti verilmif, mfiteakıben M. 
Titüleıko, M. Bartu ile bir saat 
görüımüı, sonra da Harbiye Nazın 
Mar~~al Peten ile konutmu,tur, iki 
Harıcıye Nazın ıilihıızlanma meıeleıi 
etrafında 1'6rütmütlerdir. M Titüleı
konun, Almanyanın yeniden silahlan. 
maaını tanımamak haluundak· F 
t kl.f .• k b l ı ranaız 

1 101 8 u edeceti muhakkaktır. 
Keza muabedelerin değifemez old ğu 
m~seleıile Romanya _ Sovyet Ru:ya 
m~nasebetlerinin düzelmeıi letebbüs-
lerı hakkında da ik"ı H . . N a.rıcııye azın 
mutabık kalmıılardır. 

iki Hariciye Nazır1nın Se
yahati Ve Balkan Misakı 

H ~~r:ı, 18 - Gazeteler, Romanya 
ar.ıcıye Nazın M. Titüleakonun 

Parııe gelişi münaaebetile fayanıdik· 
kat m akaleler yazıyorlar. Tan gaze
tesi ez: ümle diyor ki: "Bu seyahatin 
Fransa Hariciye Nazırı M. Bartu'nun 
Praır ve Varşova ıeyahatinin arife .. 
sinde olmaaımn huıusi bir ehemmi· 
yeti vardır. M. Titüleakonun harici 
siyasetini bütün Romanya tı>ıvip 
etmektedir. Romanya Hariciye Nan• 
rının beynelmilel otoritesini kimae 
inkar edemez." Jurnal de Deba gaze
tesi, bu arada Yugoslavya Hariciye 
Nazan M. Y cvtiç'in de Ankarayı 
ziyaret etmekte olduğunu yazarak 
bu ziyaretin Ba kan misakının mes'ut 
neticeler:ni takviye etmeıl temenni
sini izhar ediyor. 

Troçki Fransadan 

•uretle mürna:e~:neetll!meıine hiçbir 
e•aa dahilinde 1 ~•yecek ve bu Pariı 18 ( A.A ) - Eski Bolfevik 
R.uayan ın namzet! ' .n,dtere,. Sovyet liderlerinden M. Tıoçki'nin, yaptığı 

Çıkarı!ıyor 

dnn edebilecekti ·tını cemıyete tak· siyasi vadini tutmamaaı yüzünden, 

H r. Dahiliye Nazırı M. Saro'nun teklifi 

a vana Karanlıkta u., evvelce Nazarlar Mecliıi tarafm-
Belec.'ı·yel p • dan verilm·ı olan ikamet mezuniyeti er v geri alınmışbr. 

E . ara ermıyor, Troçkl ispanyaya Gitti 
leklrık Kesi:iyor Pariı 18 ( A.A) - RöY.ter ajansı 

borçHlavana, 18 (A.A) _ Belediyeler ~uh~li.rinden: M. Troçki, bpanya'ya 
arını v d gıtmıfbr. 

ıirketJ . . erme iklerioden, elektrik 

1 
erının ceryanı kesecekleri alSy- Prens Ştarhenberg Romada 

enınektedir. ~oma 18 ( A.A ) - Avusturya 

k 
Bu takdirde 118 tehrİD elektriksiz Hehmvehren'Jer Reiai Prenı Starhen-

1 bera- Romaya gelmittir. Burada b. 
a ınaları iht'mali vardır. kaç gün kalacaktır. ır-

~~~~'==~-===~~"""""~......,.,~~-..~~~ .. == 
.. Son Posta ,, nın EdeLi Tefrikası: 4 7 · 

Burharı <..,aıut 

ALAY EMRi 
Necdet kenc!ini müdafaa etmek bir seb 

1 .. tedi: birind .ke~. 0 acakh. Bunlann 
P k

• e, ı ısınde b klı l b'l' d' 
- e ı anne, ben kusur mu fakat h . 8 o a ı ır ı, 

. M d epsı de kab b tii . di? ettım. a em ki kendi iitmek Hele Güt .. .. a a mıy 
• .sumun ne U hı ? gtıyor. Genç ad d.. g na vardı 

lhtiyar kadın tecrübenin ve.... müteessiraml uşUdndükçe mahçup, 
eliği bir temkinle sözünü kesti: Ann · ~ uyor u. () esı. 

- yle söyleme oğ:um. Gill· _ Ç k b" li b" 
•llm, bildiğımiz ktzlardan değil .. l d~ yıs ır kız.. Bir ıey 
içli, düşünceli. Küçük bir bar~ k~~eedee kı. d!llnız l lstanbulu bir 
k tt ı en ım yanız göre · 

e en a,ı;:ı ıy or. Sonra bizim ev• be t . d l ) ım, 
deki vaziyetini adeta sana yapb v dedmı· Greenlıd. ~- an amış olurum, 
f d k gı • ıgı zaman .. l" .. 
;k ~k irlığm bir karşılığı sanıyor. alaver bari.. gon unu 

sı olma amma bugünlerde Necdet kendi kendine so·· 1 d' 
ıen de pek 8 v 1 Ç Y en ı. 

• . agmı so unu, lafını · - ok şey çol( şe d d. 
bılm~yorsun. Kız bir şey söyle· Ne fena adam ~ldum benf' e 

1
• 

medı. Fakat anlıyorum ki bu kadar lf. 

cabuk Diyarıbekire dönmeseine ~~lsüm geç vapurla Hisara 
ıebep enden gördüğü mua· döndu. Necdet onu iskelede 

bekliyordu. 
llleledir. Karşı!aşınca 

Necdet düşünüyordu. uzatlc 
gülerek elini 

Bilerek ve istiyerek bir şey - Eöyle habers!z Gülstim 
)'~pmamaştı. Fakat böyle üç kişiyi Hanım. Galiba evde 
bardc-n kırıp geçirmesinde elbet sıkıldL canımz 

Siyasette Blöf 
__ _._.... .•. _ ...... -... ... ·-·············--·---

Çok İşe Yarayan Bir Muvaffakiyet 
Vasıtas1dır 

lıu rıı:a.mi Almaoyanın tıMun:ch 
,ehrinde çıkan Simplisıiımuı m:zah 
gazetesinden aldık. Maa batında M. 
Muıolioi'yi, kartıaında da kısa boyile 
Avuıturya Bqvekili M. DolfüaG gö
rüyoruz. 

Uşak, kapımn önünden, misafir 
olarak M. Do füa'ün geldiğini haber 

Silahlar 
Bırakma Yerine Tahdit 

Vaziyeti Hasıl Oluyor 
"Londra, 18 (Havas) - Alman Milli 

Mudafaa bütçeainin arttırilma ıebep• 
leri. hakkında Almanya tarafından 
fngıltere hükılmetine verilen cevabi 
notadan anlaşıldığına göre Almanya 
"silah'arı tahdit" mukaveleaine taraf
tardır. Almanyanın bu vaziyeti kar
t••ında Fransanın da ayni kanaatte 
oldutu anlatılmaktadır. 

Fransız Notası 
l.ondra, 18 - Fransa'nın ıiliblan• 

ma meaeleai bakkmdaki noktai naza· 
r1nı b !diren nota, bu ubah fngiltere 
Haric;ye nezar.:tince alınmıt Ye nazır• 
lar. meclisi tarafından tetkik edamiıtir. 

Kıştan Yaza 
Almanya :la Yaz Mesaisi 

Başladı 
Bertin, 18 (A.A) - Klf için yar

dım tetkilihnın mevsimlik vazifesini 
L itirmesi ve yerini anne ve çocutu 
himaye tetkilibna bırakması dolayı
ıile, propaganda nazın M. Göbels, 
bu hayırlı itin, Avrupada b6rmetle 
karşdandıj1ru aöylemif, tiaş•ekil M. 
Hiller ise, işai:zlikle mücadelenin mu· 
vaff ak neticeler verecej'inde iarar 
etmiştir. 

Genç kız bu nezakete mağlup 
oldu: 

- Canım sıkılmadı Yliz.başı 
Bey. lstanbulda yalnız dolaşmak 
istedim. 

- Eğlendiniz mi bari. 
- Eğlenmek değil, sade bir 

değiş:klikl 

- Annem bana tren mesele
sini anlamak istediğinizi söyledi. 

- O bir sebep değil. Maa• 
mafih yalnız yolculuğa alışmak 
İÇlD onu da öğrendim. 

- Demek muhakkak döne· 
ceksin. 

- Eve yaklaşmışlardL Genç 
kız manidar bir güliişle cevap 
verdi: 

- Bihnem, sizin düğününilz 
uzayacak gibi.. halbuki bili· 
yorsunuz ben ergeç dönmeye 
mecburum. Maamafih eğer 
fırsat olursa o ıerefli giinde 
aramzda bulunmak vazifemdir. 

Necdet bu ince ıerzeniıi 
farketmedi: 

- GUlsüm H. bana darılma· 
madınız ya? 

- N.çin ylizbaşı bey. Size 
darılmak haddim mi benim. 

-Israr etsem kalmaz mısınız? 
- Müsaade edin yüzbaşı bey. 

Gidey:m. Çok teşekkür ~d~r~m 
beni buralara kadar aetırdmız, 
tıtanbulu gaıterdiniz, evinizde 

... 

veriyor. Filvaki Dolfüı masamn 
önündedir. 

Amma boyu .okadar kııadar ki M. 
Muıo!ioi görmiyor. İçeri girecek diye 
habire kendine çeki düı:en Yeriyor. 

Bu reıim, n.uyonal ıoayalist Al-
manya ile f atiıt İtalyanın araamdaki 
ıoğukluğu vazıban göstermektedir. 

ltalya' da Hayat 
Fiatiarın indirilmesine 
Teşebbüs Ediliyor 

Poma, 18 (A. A.~ - Milli tetkilit, 
fiatlerin indiriJmeai için baza kararlar 
vermif ve bu kararlan M. Musolini' 
ye biJdirmiıtir. Bu hususta a :man 
kararJısr funlardm bütün otel ıerviı· 
!erinin yüzde on, seyyahlara ait nak· 
liyat servislerinin keza yüzde on 
otel odalan tarifelerinin heyeti mec~ 
muaaından yüzde on bet tenzilat 
yapılacak, gıda maddeleri fiatleri de 
indirilecek lir 

Refah ·Bütçesi 
Yeni lngiliz Bütçesine Bu 

isim Veriliyor 
Londra 18 - Maliye Nazın, gaze

telerin "refah bütçe•i,. dedikleri yeni 
yıl büt~ıini Avam Kamarasına ver• 
mif, bu münasebetle son zamanlarda 
iktisadi vaziyetin muhtelif ıebeplerden 
dolayı iyiliğe doğru gittij'ini söyle• 
ıııit~ir. Bütçenin maaraf kısmı ( 698 ) 
milyon fngiliz lirası, alelide varidat 
kıımı da ( 727 ) miJyondur. Bütçeye 
borçlar için 224 milyon konmuıtur. 

Amerikada Zelzele 
w Santana KaJiforniya" - 18 (AA) 

Bu ıabah saat ondan sonra bir zeJ .. 
zele hisaedilmit ve halk evlerinden 
ıokaklara dökülmüotür. Ha1ar yoktur. 

yer verdiniz. Fakat ne zamnn ol
sa dönecek değil miyim. Kimbi· 
lir, tesadüfler neler yaratmaz. 
Belki bir gün yine buluşuruz. 

Necdet cevap vermedi. 
Müteessir olmuştu. 
Bu kıza alışmışlardı. Sonra 

iyi kalpli bir kızdı. Herkese ken
dini sevdirmişti. Neş'eli, Münire· 
oin yanında çok donuk ve 
sıkılgan olmasına rağmen kendini 
sevc!irmişti. Hele annesi üstüne 
toz kondurmıyordu. 

Böyle ani bir kararla Diyan· 
bekire dönütü şimdi onu da 
müteessir ediyordu. 

Eve girdikleri zaman Gülsüm 
neşelenmişti. Eski bir itiyada 
~yarak ihtiyar kadımn elini öptü 
ve anlattı: 

- Bugün bilseni:r neler yap
tım valdehannn. Yataklı vagon 
idaresini öğrendim. Hatti bile
timi biJe aldım. 

Necdet abide 
- Ne bilet te mi aldınız 1 
Annesi başını salfadı: 
- Evladım bana bunu müjc!e 

diye mi gülerek söyliyorsun. 
Valıahi gücüme gidiyor. 

Gülsüm kimseyi incitmeden 
işini görebildiği için iti latifeye 
dökllyordu. 

Nihayet iki gUn sonraki trenle 

Gönül işleri 

iki 
Genç Kızın 
Mektupları 

Dün iki genç kızdan iki mek· 
tup aldım. İkisi de mektuplarımn 
aynen neşredilmesini is!İy<ırlar. 

il 

Fakat müsaade ederlerse ben 
muhtasaran bahsedeceğim. 
. Bu kızlardan biri Boğaziçinde 
oturmaktadır. iki senedenberi bir 
gençle sevişmektedir. Fakat er
kek son zamanlarda ufak bir 
~argınlığı bahane ittihaz ederek 
kızdan uzaklaşmıştır. Şimdi gö
rüşmiyorlar. fakat erkek sokakta 
onu gördükçe arkasından gidiyor. 
Kız da barışmak için can atıyor. 
Mektubun aynen ncşr~ni istemekle 
de bu arzusunu erkeğe anJatmak 
istiyor. Halbuki buna ne hacet 
var a kızım. Mademki seni takip 
ediyor, mademki seninle alakadar 
olmakta devam ediyor. O halde 
ilk rasgeldiğiniz gün görüfilp 
anlaşmakta ne güçlük var! 

* İkinci mektubu gönderen genç 
kız Beyoğlunda oturmaktadır. 
B:r gün } olda bir deniz yüzbaşı• 
sına rasgeliyor. Gözlerle anlaşı· 
yorlar. Fakat aradan aylar geç· 
tiği ha1de buluşamıyor, birleıe· 
miyorlar. Bu hanım kız da, mek
tubunun neşrini istemektedir ve 
maksadı sevgilisine hissini bildir· 
mektir. Fakat bunda da erkeğin 
toyluğu birleşmiye mani olmuştur. 
Bir kız bundan fazla ileri gi• 
demez. 

Bu iki mektuptan bahsedişi• 
min sebebi, bugünün genç kızla· 
rmm haletiruhiyelerini anlatmak 
içindır. Sevdi mi, erkeğe karşı 
zaafmı izhardan kendini alamıyor. 
Eski neslin kızı gibi sabırlı ve 
vekarh olamıyor. Halbuki bu 
hareketile erkeği kaçırdığını an• 
lamıyor. Erkeği kazanmak ister 
misiniz ? Üzerine düşmeyiniz. 
Erkek fethetmekten hoşlanır. 
Ona bu zevki vermek için fethe
dılmesi . güç bir kale olduğunuz 
kanaatini vermelidir. 

HANThITEYZE 

Amerika ile Avrupa Arasın• 
da Hava Nakliyatı 

Vaıington 18 - Birlt-,ik Amerika 
ile Avrupa arasında kabiliıevk balon• 
larla deniz a4ırı bir hat tes:ıi için 
meclise bir kanun teklif edilmiştir• 

hareket etieceği anlaşıldı. 

* O gece saat dokuza kadar 
yalıdan haber bekleyen Necdet 
artık ümidin} kesince Gülsümle 
bir parti iskan bil O) nam~ya baş• 
ladı. Rahatsızlığını bahane eden 
Münirenin teessürü henüz geçme-

' deği anlaşılıyordu. 
Necdet bütün hırsı ile sevdiği 

bu kııı şimdi daha çek hırpala· 
mak isti) ordu. 

Ele avuca sığmaz, zeki ve 
güzel kızı gittikçe kıskanıyor. 
Kıskandıkça titizleniyordu. 

Fakat bugOnkO tesadof onu 
oe kaC:lar mabçup etmifti. 

Münirenin son zamanlarda 
yavq yavaş qva hazırladığını, 
kendine ve nişanlısına ait eksik· 
Ieri tamamlamak için çalııtığım 
biliyordu. Hatti bunun için ba• 
basından para da getirtmişti. 

Onun böyle iyi bir niyetle 
lstanbula inişine k12makta ne 

hakkı vardı, fakat onu istediği 
anda görememek, bilhassa ken

disinden habersiz iş yaptığım işit
mek okadar fenasına gidiyordu ki 
iradesine hakim ol:ımıyor, bütün 
bırm ve hıncı şahlanıyordu. 

'Arkaaa vu) / 



6 Sayla 

1 _...__ __ ..,._,_ 
Dünya Hadiseleri 

-..+.------·-----------------..-. 
Yeni Siirat 
l~ontrol 
Aletleri 

Şimdiye kadar otomobil, şi

utomobille- mendifer ve saire 
. u d sür'atlerini ölçmek 
ın reşın eı. . . k il l l t 

ıçın u anı an a e • 
Koşmıga ler daima içinde 

Lüzum Yok f hususi surette ) er-
leştirilmiş bu:unan birtakım ma
kinelerdi. Otomobil sjr'atle gİ· 
derken bu tekerlekler bağlı bu· 
Junduklan istüvanenin devir ade· 
di kadar döner, bu sı:::retle me .. 
safcyi kal dederlerdi. 

Bu esas üzerine yapılan kcn• 
trol aletleri bazı şehirlerde be· 
led'ye polislerini hızlı giden bir 
otomobilin arkasından yine oto
mobil ile koşmak mecburiyetinde 
buakı) ordu. 

Son :zamanda yeni bir keş:f, 
otomobillerin süratini kontrol et· 
mek isteyen belediyelerin çok 
işine yarayan bir vasıta bulmuş .. 
tur. Bu vas.ta tekt:rlekli sür'at 
kontrol aletine benzememektedir. 

Doğrudan doğruya elektikle 
çalışmaktaGır. Tekerlek l er:nc 
içinde gayet hassas bir plak var
dır. Alet herhangi köşe başına 
yerleşt rilebiLr ve sabittir. 

Önünden hızla giden bir oto
mobilin motör sesi hususi bir ter
tibat sayesinde bu plaka elektrik· 
le ve radyo gibi kaydet.irebil· 
mektedir. Otomobilin yakında 
iken çıkardığı esi uzaklaştıkca 
plak üzerinde bir kavis hasıl oJ .. 
makta ve sur'at bu suretle kay• 
dedilmektedir. 

Yeni iletlerin eskilerine na• 
zaran daha faydalı ve mütekamil 
olması yüzünden birçok avrupa 
ıehirleri bunu kabul etmişlerdir. 

Çünkü polisler icin her oto
mobilin peşinde koşmak mecbu
riyeti artık kalmamaktadır. Pol:ı 
bir otomobilin numara11na bakı .. 
yor, bir de iletin kaydettiği sese 
bakıyor. Bu suretle :ıabıt varaka .. 
11 tanzim ediyor. 

Biıim mas:ak yolu için pek 
IOzumlu olan böyle bir aletten 
lstanbul belediyesi bir tane edi· 
Dirse ıüphe yok ki bir çok kaza• 
lann önüne geçecetir. 

* Dalga, rOzgar, ZJya, hararet 
gibi tabii kuvvet.erden 

s,.uiz fazlasile istifaLe 
edea insanlar yeni 

l.fitralgöz yeni kuvvet mem-
balan aramaktan yorulmul orlar. 

Bu sefer kuv\'ei aniJmerkeziye 
dedikleri kuvvet fen adamlarının 
üzerinde durduklan bir tetkik 
noktası olmuştur. 

Şiddetle dönen herhangi bir 
cismin merkezinden muhite doğru 
giden büyük kuvvetten istifade 
etmek fikri Amerikalıların batı .. 
rına gelmiş ve bu esas üstünde 
bir mitralyöz yapmışlardır. 

Bu mitra1yözde barut yerine 
kuv~ei anilmerkeziye kallanılmak· 
tadır. Küçük bir motörle har~ket 
ettirilen büyük bir çarhın üzerine 
hususi tertibat i!e gönderilen 
kurşunlar bir ağızdan şiddetle 
fırlamakta ve hedefe doğru git· 
mektedir. Yapılan tecrübelerde 
kurşunlann tesiri tetkik edilmiş 
ve barutla atılan kurşunlardan 
daha ınüessir oldukları anlaşıl
mıştır. Yeni mitralyözün bir iyili· 
ği de tamamen sessiz olmasıdır. 

Bu mitra·yoz!ar teammüm 
eder ve bü} ük çaptaki silahları 
bu tarzda yapmak insanlann 
aklına ge!irse bundan sonraki 
muharebeler patırtısız, gürültüsüz 
olacak demektir. 

Dl a a Olap Bitenler 

Eski "Karasevda,, nın Yerini Şimdi 
"Meş'um Kadın .. 

Aldı 
Son Günlerin Hadiselerin
de, Bu Mahlôl(.11n Parmak 
İzleri Göz Karartacak Ka-

Gecenlertltt 61<'6· 
riilen M. Prcnı 

dar Fazlalaşmışt.r 

Marsilg:ı valisi }ermen 
Kozre hıio 

Yirminci asır, birçok keşifleri 
arasmda ortaya yeni bir telakki 
çıkardı: " Meş'um kııdıa teliikkıııi,, •• 

llkevvel sinemada yaratılan 
bir tip, " Meş'um kadın,. tipi - aşağı 
yukan • herkese bu inamşı telkin 
edici kuvvettedir. 

Greta Garbo, Marlen Ditrih, 
Pola Negri g bi kadınlara kav,al
yelerini ebedi bir musibete ıO· 
rükleyen roller Yeren ıenaryolar 
ıeyredilirken 4

• Met'um kadın " ın 
ne büyük ve ne mukavemet 
edi!cmez bir kuvvetle büyülediği 
hal ret ve ibret ile dilşünülür. 

Osmanlı tarihi tetkik edilir· 
ken de ekseriya ıjyasi \•ak'alarda 
mş'um kadın gölgesi sezilir. Kö· 
sem Sultan; devrinin saltanatı 
başlıbaşına silren, padişahları par
mağında oynatan ve Osmanlı 
devletinin mukaddcrab lizerinde 
bulundurduğu elinin bir işaretile 
vezir başları kopartbran bir ka
dındı. 

Hurrem Sultanın sihirli gözle
rinin Padişahlar üstündeki tesiri 
de ötekinden az deği!di. P.u'üsa, 
Turhan Sultan, Melt:ki kalfa gibi 
kodın!ar Osman!ı Padişahlarını 
uzun zaman parmaklarında oyna
tan saray kadınlarının meşhurla
nndandır. 

insanlık tarihi de "Meş'um 
Kadıo,, yaratmakta hiç cimri dav
ranmamıştır. 

Seba Melikesi Belkıs, Kleopat
ra, gibi kadınlar yalnız kendi 
memleketlerini değil, bütün dün
ya~ ı altüst etmiye muktedir mah· 
lüklardı. 

imparatoriçe Ôjeniler ve 
Mari Antuanetler de şöhretlerini 
dünya tarihine salmışlardı. 

Katerina'nın fettan tebessnm
lerinin Baltacı vasıtasi!e Türk 
milletine, kaça mal olduğunu he· 
pimiz biliriz. 

Arandığı vakit kolaylıkla bu· 
lunacak 11Meş'\lm Kadın,, serisi ma
sallara kadar girerek ccMecnumın» 
aklım tarümar ve bütün istikba
lini berbat etmiştir. 

)le§'wo Kadın m ezeli aihri.nd 

zaman -ınan 

ve yerine göre 
"kara sevda u 

ve .. kadın parma· 
ğı,, da dediler. 

Bugiln bütiln 

il adam 
Staoiıkl 

bu tutkunluklann Ôldürdüğü Madam Herel Belçikalı pn~ katti 
adı bulunmuştur: \ iç'n çabalamıştım. Sana bu te-

0Meo'uT kadın tesiri,,... Bugünün celliyi haurlayacağımı tahmin 
insanlan kadınların baunlannda etmiyordum. Bundan ıonra ya• 
bulunan gizli bir kuvvetin erkek· famak benim için uzun bir ha-
leri en hassas noktalarından pishane hayatı silnnek ve ıen· 
yakalıyarak, felAketlerc, cinayet· den uzun zaaıan ayn kalmak 
lere, ölümlere kadar götürecek olacak •••. » 
kadar bOyük olduğunu farketmiş- Di) ordu. Meşum kadın (Ar-
lerdir. let)in lüksünii temin etmek için 

Avrupanın ve dOnyanın cina• tek ayak üslünde binlerce ya· 
yet dosyalannın herbiri bir kadın lan sıralamak mecburiyetinde 
ismi ihtiva etmektedir. kalan, ömrünü oradan oraya ko-

Büyük hırsızlıklar, bUyük do- şarak kombinezcn aramakla ge-
land.rıcılıklar, büyük cinayetler çiren Staviskinin hayab - şüp· 
ve büyük hadiselerin hiçbiri ruban he yok • ki bir cehennemdi. 
sakin ve k~ndini bir kadının Bununla beraber bu cehenneme 
zülfüne bağlamamış bir kimse düşenler yalnız Staviskiden ibaret 
tarafından yapılmış değildir. kalmış değildir. 

Staviski dillere destan olan Prer.sin katli tahkikatında 
dolnndırıcılığı güzel kansı (Ar· aranan katil yerine dört taraftan 
let)in hatınndan başka birşey iç n kadın parmakları belirmişti. Uzun 
yapmış değildi. Ölürken kansını müddet zabıta bu işte meş'um 
düşünmüş ve ona uzun bir mek- bir kadın gölgesi aradı. 
tup yazarak ölümüne llzülmemesi- Ötede, MarsiJyada en bfiyük 
ni ta\siye etmiş olmasından bu idare makamını işgal etmiş bulu· 
hakikati anlamak kolaydır. nan vali Jan Kozere de Jermen 

Ona bir~ok satırlar arasında: 
Hüo isminde bir ıantoza tutulmuş

-« ... Senin hayabn ve refahın 
...................... .....................................• tu. Resmi makamının haysiyetini 
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ve istikbalinin düştüğft tehlikeyi 
aklına bile getirmeden onunla 
düşüp kalkıyordu. Kavga, rezalet 

sui:stimal derken bütün bu mu
vazenesizlik.erinin besabtnf baya· 

tile öd~di. Ve Jermeıı Hüonun 
tabanca kurıunlanna kurban g.tti. 

~ 

Geçende Pariste tuhaf bir c.İ• 
nayet olmuıtu. Hatın sayılan bir 
tüccann genç kansı bir otel oda
sının banyo dairesinde başı sulara 
batmış bir halde ölil bulunmuştu. 
Zabıta, kadının banyo yaparken 
bir kazaya kurban gittğine hük .. 
medecekti. Fakat beri yar.da 
muhteviyatı alınmış bir el çantası, 
parçalanmış ve yakası çalınmış 
bir kürk duruyordu. Üzerinde 
daima kıymetli mücevherler •• 

Kari Mektuplt111 

Kuyuların 
Ağzı 
Kapanmalı 

Kazamızda akar soyu olmay 
mahalle ve KÖ) lerde dağ başl 
rında birçok kuyu, sahrmç ve gö 
namı V.!rilen gal et derin su d 
poları vardır. Fakat bunlarına v 

umumiyetle açıktır. 
Geçenlerde açık olan bu k 

yulardan birisine zavallı bir köy .. 
lünün yavrucuğu düşmilş 
boğularak ölmlişli:r. 

Geçen sene d kazamızda 
böyle feci bir vak'a olmuştu. 

Bu kazalann önüne geçmek 
için kuyulann ve mümasili sll 

depolannın kapatılması temin 
edilmelidir. 

Kaş: Mehmet Raif 
Zil Verine l<ilise Çam 

Mıntakamı:ıda bir kız Enstitll• 
ıtl vardır. Maarif Vekaletinin ver
diği ehemmiyet sayesinde mektep 
binasJ bir bayii tamir görmüş bu· 
lunuyor. Yalnız mekte'p idaresi 
metruk kocaman bir kilise çanım 
mektep bahçesindeki bir çınar 
ağacının tepes:ne bağlatmıştır. 

Bütün cıvar halkını rahatsız eden 
bu çan mektep için ders zili ola· 
rak kullandı) or. Küçük bir mas
rafla alınacak bir z.I yerine ko· 
caman b:r kilise çanı kullanılması 
doğru mudur? 

r _____ c_e~v·a_p_ra_rı_m_ız ____ ~) 
A. Mustufu lltıye: 
Şair Eşre!in o hicviyeyi kime 

söylediğini bilmiyoruz. Gavur Meh· 
met tefrikasında ismi geçen 
Hüsnü Efendi bilaha a 
lisi reisi olan Hüsnil Beydir. 

Marko Paşa Tıbbiyenin 13 ilncll 
mlldürU, yani Tıbbiye Mektebi 
Nazın ve müfredat tıp ve fen 
tedari mualJimi idi. Dert dinlemez,l 
laf anlamaz bir adam oldğu içia 
« Derdini Marko Paşaya anlat • 
meseli ona atfedilmiştir. 

)f. 

Dalıkpazenndn ll Orhan Beyes 
Din serbesttir, Dahiliye Ve

kaletine hitaben bize gönderdiği· 
niz mektubu siz doğrudan doğruya 
ve posta ile Dahiliye Vekaletine 
gönderiniz efendim. ---· ......................... ,-------
inciler taş.yan genç kacının mü· 
cevherleri yok olmuştu. 

Polis tahkikata başladı. işin 
içinde gizli bir aşk macerası ve 
kötü bir hırsızlık kendini belli 
etmekte gecikmedi. 

Katil kadının aşıkı idi. Kendi
ne kont süsü veren Belçikalı bir 
fabrikatörün genç oğ:u, Parisli 
lilccann güzel kansını neye öl• 
dürdüğünü bülbül gibi anlatb vo 
dedi ki: 

.. - Uzun zamandanberi Malu 
isminde bir kadını seviyordum. 
Paramı ve vanmı Malu'nun uğrun
da sarfettim. Son umanda her
şeyim bitti, fakat sevg:limin arzu
lan bitmiyordu. Para )etiştirmek 
için ne yapacağımı b;!miyordum. 
lelçikadan kaıkıp Parise gelmeyi 
düşündüm. Ve orada, en kısa 
yoldan bol paraya götürecek 
yasıtalan aramaya başladım. 

Karşıma Madam Herel çıktı. 
Beni çılgınca se\iyordu. Zaafından 
istifade eltim. Otele götürdüm 
ve paralarını çalmak için onu 
öldürmeye mecbur oldum. " 

Genç Belçikalınm güzel sevgi .. 
lisi - şüphe yok ki - meş'um ka
dınlarc.an l:irisidir • 

Ve meş'um kadın hayalini~ 
girdiği yerlerde selametli bit 
muhakeme aramak beyhuaediı. 



/~mir Meydan Okuyor 
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1 Yazısız Hikaye: 1 
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Hikaye 

Sadık At 

Bu Haftanın Bilmecesi - ·--
Devler Nerede? 

Bir zamanlar bir ormanda 
iki devin yaşadığı havadisi çık-

mıştı. Bir şövalye bu iki devi 
öldüreceğini iddia etti. kılıcını 

kalkanım aldı. Ormana geldi Fa
k at devleri bir tlirlü bulamadı. 

Siı bulabilir misiniz? Devleri 

bulduğunuz yerin etrafını kurşun 

kalemle çizip resmi kesiniz ~e 

Son P.osta çocuk sayfası bilmece 

memurluğuna gönderiniz. Bu bil· 
meceyi doğru halledenlerden yllz 

kişiye muhtelif güzel hediyeler 
verilecektir. 

Bir çiftçinin bir atı vardı. Bu 
at senelerce sadıkane kendisine 
hizmet etti. Fakat son zamanlarda · Mlık ç~~am~acak ha~ gel~~L ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=• 
Çiftçi bunu lüzumsm yere besle- Filin Hortumunda Kemik Var Mıdır 

Miki - Hoca efendi, b ugün öğleden sonra mektebe gelemiyece-
tim. İzin verir misiniz ? 

2 - Ne yine mi gelmiyeceksin ?.. Bugün de kimin cenazesine 

aideceksin? 
3 - Sizin efendim. 

Oyun Ve Oyuncak 
Kediyi Tutabilir Misiniz? 

Resmin ortasında bir kedi 
oturuyor. Kalemi elinize ahnız. 

Okla işaret edilen yoldan, kedi· 
nin ortasındaki yıldıza kadar gi· 
diniz. Mutlaka düz yollard.m geç· 
mek lazım, çizgi!eri atlayıp geç
mek olmaz. Yollar biraz kanşık
tır. Fakat dikkat ederseniz. yolu 
kolaylıkla bulursunuz. Bu bir bil
mece değildir. Bunun için ıize 
hediye ver~cek değiliz. FakAt bu 
oyun eiz.i epe) ce eilendirir. 

Bu Oyunu Yapabilir 
Misiniz 1 

Bu oyunu her çocuk yapabiı.r. 
Resimde gördüğünilz gibi elinizi 
yere koyunuz, eliniz yerde oldu

ğu halde üç defa bir daire çize
rek dönünüz. Sonra kalkıp kapı
ya doğru yUrüyznüz. 

Eirçoklan bunu yapamazlar. 
Elleri etrafında Uç defa dönmeyi 
zor bulurlar. Arkadaşlannızdan 

acaba kaçı bunu yapabilirler. Yal
naz kapıya doğru yürürken yanı-

nızda birisinin bulunması lazım· 
dır. Başınaz dönecek olursa ıize 

yardım eder. Bu oyun pek kolay 
değildir, fakat bir iki tecrübe 

ile öğrenebi.irsiniz. Arkadaşlan• 
mz da sizin marifetinizi ıörilnce 
tasarlar. 

mekteo bıktı, nihayet bir gün: 
- Artık sana ihtiyacım kal

madı. dedi. Artık gidebilirsin. Bir 
aslan kadar kuvvetli olduğun 
zaman seni tekrar yanıma alırım. 

Çiftçi kapıyı açtı, atı dışarıya 
salıverdi. Zavallı hayvan o kadar 
k~derli idi kı ormanlarda bir aşağı 
hır yukarı dolaştı, kendisini yağ-
murdan, soğuktan koruyacak bir 
yer aradı, yalda bir tillô)e rast 
geldi. 

Tilkiı 

- Hayrola dostum, dedi. 
Başın niye böyle bacaklann ara
s111da ? .. Bu ne keder?. Ne derdin 
var? 

At: 
- Ah.. Dostum. dedi. Efen-

dim benim bu kadar senelik hiz
metimi, ona yaptığ!m fedakarlık· 
lan unuttu. Artık çalışamadığım · 
için beni kovdu. Bir ulan kadar 
ICuvvetli olduğum zaman beni 
tekrar hizmetine alacağım söyledi. 

Tilki ona teselli etti, cesaret 
vermek için: 

- Ben sana yardım edebili
r:m, dedi. Sen buraya yat, göz
lerini kapa, yerinden oynama, 
tıpkı ölmüş gibi yat. 

At tilkinin emirlerine itaat 
etti. Tilki hemen orada yakanda 
oturan bir aslana gitti: 

- Buraya yakın bir yerde 
bir at ölmüş. dedi. Onun nişı 

sana güzel bir ziyafet olur. 
Aslan bu havadise memnun 

oldu, sevinçle yola düştü. Atın 
yanma geldikleri zaman tilki 
dedi ki: 

- Sen bunu kolaylıkla yiye• 
mezsin. Ben ab senin arkana 
bağlanın, sen onu inine götürür, 
oradada rahat rahat yersin. 

Aslan bu naaihati dinledi, ye
re yattL Tilki aı!anı o tekilde 
bağladı ki arbk bir parmağını 
oynatmasına imkln kalmadı. Ya· 
vaşça atın kulağına eğildi: 
_ - Haydi, kall~ •. 

At ayağa kalktığı zaman aslan 
arkas10a sımsıkı bağlanmıştı. 

Anlan bQtün kuvvetine rağ
men kendini kurtaramazdı. Aslan 
hiddetinden kıpkırmızı oldu. 

Öyle vahşi bir sesle gür
ledi ki ormandaki bütün kuşlar 
korkarak uçuştular. At arslanın 
ıesine aldırmadı, ıırtmda arslanla 
efendisinin evine döndU: 

- İşte efendim. Arslana yen• 
dim dedi. 

Efendisi eski bayvamnı görilnce, 
yilreği hopladı: 

- Sen timden ıonra ahırda 
oturacakıın, 6lllnceye kadar aeni 
bealeyip bakacaklar ... dedL 

·----·--·········-······· ... -....... . 
Filin hortumumda el veya 

burun vazifeaini görecek hiç bir \ 
kemik yoktur. Hortum kırk bin 
kadar adaleden mürekkeptir. 

Filin hortumu bu büyük hayvanın 
hem eli, hem de burnudar. Filin 
hortumsuz yaşaması milmküo 
değildir. Çünkü filin boynu kalın 
ve kısadır. Başını yere kadar 
eğip gıdasını alamaz. Sonra uzun 

dişleri de yerden bir şey alıp 

yemesine manidir. Hatta hortumu 
olmasa, fil su bile içemez. 

Filin hortumu çok kuvvetlidir. 
Hortumile yerden ot ve saman 
toplar. Ağaç dallannı çekip 

indirir, su içer. Hortumla yerden 
iğne bile alabilir. Eazan üzerine 
binecek adamı bortumile kaldınp 
strtına koyar. Fakat hortumunu 
kaybeden bir fil artık hiçbir şey 
yapamaz. 

Filin kafası da çok tuhafbr: 
Filin bqı da diğer hayvanlanD 
başı gibi olsaydı, vücudüne göre 
çok ağır olman lazımdı. O vakit 
belki de başını taşıyamıyacakb. 
Halbuki filin baş kemikleri şaşı• 
lacak kadar ince ve hafiftir, 
Çünkll kafasının içinde hav 
yerleri vardır. Bu sayede ba 
hafifler ve hortumun başa b · 
leımesine yardım eder. 

Geçen 
Doğru 

Bilıiıecemizi 
Halledenler ................................ -............ . 

S Nlıan 1934 tarihli nüshamızda mektebi 2 inci ıınıftan Vahit krz 
çıkan bilmecede saklanmıt olan fey- mektebi talebesinden 284 Mu~zıez A 
tanlan doğru bulanlar araıanda bedi- dm Ortamektebi talebesinden 88S K 
ye alacakların isimlerini •tağıya ya- nan Şevki, İstanbul kız liıte.inden 6 
zıyoruz. Emine Hawm ve Beyler. 

Hediye alacaklardan l.tanbulda ( Arkuı var ) 
bulunan karilerimizin pazarteıl per• --·-----·-----.ı 
tembe günleri ötleden ıonra bizzat Karikatür 
idarehanemize srelerek hediyelerini 
aımaıarı ıazımdır. Bebekler Nerden GeUr 

Yalnız tafra karilerimizin hediye-
leri posta ile adreslerine gönderilir. 

Birer kutu oyuncak ala· 
caklar. 

Yeşilköy~ 11kmektep talebesinden 
88 Doğan, Aksaray Virançeşme 16 
Meliha, Kız ortamektebi talebesinden 
94 Gül Şırio, 13 üncü İikmektep tale
besinden Aral Sııdi B. ve Hanımlar. 

Birer AlbUm alacaklar: 
Beyoğlu 42 inci mektt-p talebesinden 

122 Ilurşit, Konya Akifpaşa mektebi 
talebesinde 64~ Zekiye, Şehremini Sa
raymeydanı 6~ Hacer, lstanbul kız lise· 
si talebesinde 406 Vedia, Şışli l\.ırso· 
kak Suna, lfoııya 2 inci anaınektebi 
talebesinden Selma Mithat, 48 inci İlk
mektepten 87 Reyiote, Aydıo Ortamek· 
tehi talebe.sinden 82 Şadiye, İzmir 
Şehitfcthibey lJkmektebi dördüncü eı· 
nıftan İsmail Esat, Sıvu Fevzipaşa 
mektebi talebesinden 20 Fatma, Dtıbüs· 
tanı İqıniyan mektebi talebeıinden 41 
Huan Bey ve Hanımlar. 

Bir kur,un dolma kalem ala• 
caklar: 

Sıileymaniye medrese ııokak 7 Me-
lnhat, kız muallim mektebi talebesinden 
148 Nebihe, Feyziye lisesi talebeıinden 
Mehmet Hüseyin, kız muallim mektebi 
talebesinden 256 Malike Hanım ve 
Beyler. 

Bir sulu boya alacaklar: 
Ankara lsmetpaşa kız Enstitüsü ta

lebesinden 225 Kadriye Satıh, kız lise• 
sinden 916 Hayat, Malatya Gazi 11k· 

Bedia - (Dadı yeni dünya 
gelen kardeılerini çocuklara g 
tcr:r) dadı, çocuk, melaike de .. 
Kanatlan yok. 

Dadı - Melaike mi?.. Ta 
değil •. 

Bedia - Evet amma, ann 
bana bebeklerin gökten geldi .. 
söylemişti. 

Yerinde Durmıyan D 
Osman bir gün eve ilstU 

çamurlanmış bir halde geldi. 
nesi oğlunun kı) afetini 
hayr~tle sordu: 

Kavga mı ~t:2 
Dedi. 

Hayır, anne. Bir ağ 

bindim. Yerinde durmayan 
dala bashm. 



Melekt• 6Öslerlle11 Mae Vest'in en geni /ilminden bir 6Öriniil 

"Ben Bir Meiek Değilim,, 
BuHaftaMelekteGösteriliyor,Sumerde 

han~~~ğ/!1:ız ;:.~.!;! ye!"la ydutları" B ~~!~.~!~ oıduklanndan 
Jim fi . d" en ır tnelek deği.. kurtulurlar. 
Mc~k 1 ~1 

un akşamdan itibaren Key ve Egerton birleşirler vcı 
sınemasında ·· t ·1 • b 1 d .. . gos crı ıqıy:e Arabm Egertona vurduğu darbe 

aııa ı. Guzellıg"i d b' .. h 
nıiz "lmı b 0 

6
en . ıç şup e- onu hastalığından kurtardığından 

" y.:ın u lmlD burada k de l · • 
ıadece ~ 1 .. arb ıaa t erıne manı kalmaz. " " ..!VZuunu an atacagız: 

Dansöz güzel Tira, ~arton 
cambazhanesinin e::ı büyük numa• 
rasıdır. Tiran:n parasile yaşıyan 
işıkı Slik'ten d_nsöz artık usan• 
anıştır. Biraz daha lüks ve elmas
verecek aşıklara ihtiyacı vardır. 

Bu sırada cambazhane sahibi 
aslanlarla L:r r.ur.ıara yapmak 
İstiyor, Tira da aslan kafesine 
girmeyi ve dansetm.eyi kabul 
ediyor. Bu numera çok rağbet 
gördüğü gibi Tiro'nm muvaf~a
kiyetine hudut yoktur. Perestış-
karlarının adedi sayılamaz dere• 
cede. Bunlardan birisi milyoner 
Pol Lorens nışanhıundan ayn!arak 
Tira ile beraber yaşıyor: . . ... 

Tira'nm eski aşıkı Si~~. ışled~gı 
cürümlerin cezasını çektıgı hapıs· 
haneden yeni çıkmış ve Tira'yı 
aramakt-dır. Tira, Slik'e artık 
kendisini unutmasını söylüyor ve 
kapı dışarı ediyor. Fakat Slik'te 
Tirayı ot~mobille kaçırıyor. 

Pol ise son defa görüşmek 
ye veda etmek için Tira 'mn evi· 
ne gelmiştir. Slik tehevvürle Polü 
6!dürmUştür. Biraz sonra Pol'ü 
aramıya gelen Tira'nın aşıkların· 
dan Jak katil olarak tevkif edil· 
miştir. Muhakeme günü Tira 
kapalı olduğu yerden kaçıp mah· 
i(emeye geliyor ve katilin eski 
Işıklarından Slik olduğunu söy
~yor• Derakap tevkiF edilen Slik 
cınayetini itiraf ediyor 

Tira ve Jak bahti~ar bir ba
yat süreceklerdir. 

Nil Haydutları 
Sumer sineması dün ak 

b h ft . . . şam, 
u a a ıçın seçtıği "Nil Ha _ 

dutları., filmini göstermiye b~
ladı. Heyecan itibari!~ cidden 
muvaffak bir eser olan bu filmin 
mevzuunu şöyle hulasa ediyoruz: 

" Doktorlar tarafından ancak 
bir senelik ömrü kaldığı söylene~ 
Miralay Egerton bu müddeti ma .. 
e erab bir fekil<le geçirmek ister 

"Nil" Haydutları,~ ndan 
b~ Mıs1rda Nil üzerinde yapılan 
Sır seyyabate iştirake karar verir. 
v eydhak vapurunda güzel bir kız 
bar ~~ ıty Bören. İşte miralay ve 

u gulzel kıB~ biribirlerini çıldrasıya 
sever er. ır arafık k · b" . ço ıssız ır 

yerde bütün yolcular gezmek i in 
dışarı çıkarlar, fakat ·derh~J h!y
dutlann taarruzuna uğrarlar. 

Kadınlar emniyetli görünen bir 
mağaraya saklanır. Fakat, kor~ 
~an rehber onların bulundukları · 
yeri haber verir. Egerton, Keyi 
haydutlarm suimuamelelerindeıİ 
muhafaza etın~k · ister. Onu bi~ 
darbe ile yere sererler. Egerton 
ayıhnca bir ayna vasıtasile bulun
d.ukları yeri bir tayyareye bildi· 
nr. Tayyare deve kollarına ma!ii· 
~at verir ve bunlar haydutlan 
bır vahada sıkıştırırlar. Haydut• 
lar kaçarlar ve Egertonla arka· 
d~?laranı öldürmek üzere bir 
mıı<tar ArAp ,bırakırlar. Fakat bu 
ad_amlar~an birkaçı ~ pri.larla uyu· 
şur ve o esnada sabra muhafrz• 

Beyaz Perdeden 
Ufak Tefek 
Yeni Haberler 

En son çevrilen fillm1erden biri 
de «Eğe .. kıral olsaydım» ismini 
taşımaktadır. Bu yeni filim geçen 
hafta içinde Berlin sinemalarında 
gösterilmiş, büyük bir muvaffa .. 
kiyet kıızanmışbr. 

>f Meşhur bir operet olan 
«Paganini» filime alınmaktadır. 
lvan Petroviç bu filimde baş er
kek rolünü deruhte etmiştir. Gil· 
zel sesli y:ldızlardan Eliza llliar 
da baş kadın rolünü temsil et· 
mektedir. 

>f Maruf erkek yıldız Güstav 
Frölih uzunca bir müddet için 
Berlinde çalışmıyordu. Tekrar 
Berline dönen bu güzel erkek 
yeni bir filim çevirmeye başlaya· 
cak ve bunda «Mozar» rolünil 
tems'.l edecektir. 

'f ltalya ıtüdyoJannda yeni 
yeni filimler çevrilmektedir. İtalya 
tiyatro ve operalarında çalışan 
erkek ve kadın yıldızlar 11k sık 
stüdyolara devam ederek fililll'" 
lerde rol alıyorlar. Bu kış ltalyan 
stüdyolarında yirmiden fazla yeni 
filim çevrilmiştir. f ·~• ·- •·---r•---

Bu Haftanın 
Filimi eri 

Meın ı Ben Bir Mt1/elc Delili• 
ipek ı Hülya Peıind• 
TUrk t Yaıomak istigo,.uz 
Saray : Kocasız Kadınlar 
Sumer ı Nil Haydutları 
Tan : Tali Kuırı 
E::'.lhemre : Karım Beni Aldatır•a 

Ve Denizaltı Arkadoli•rı 
Alemd•r : Fedailer Alagı 
Mlllf : Macar Marşı 
Şık : Kadın Ve tKıımar 
Yıldız : Şeytata Kardeı 
HIUil , 8'8gttt Rahibe 

-

Sayfa 9 

Bu Hafta Üç. Giizel 
Filim Seyredeceğiz 

Tilrk sineması bu hafta ıçın 
uy aşamak istiyoruz,; isimli çok 
güzel bir filim intihap etmiştir. 
Mevzu şudur: "Jimmi Şmit yara· 
maz vcı haşarı bir alay gencin 
elebaşısıdır, Bir gün bir ~ekerci 
dükkanını yağma etmek ısterler 
ve dükamn sahibini döverler. 
İçlerinden "Çarli,, ismindeki ço• 
cuk yakalanır ve hepsini ele 
verir. Bütün çete yakalanır ve 
bir ıslabıoefs mektebine teslim 
olunur. Müessesenin müdürü Tom· 
son pek fazla sert ve merhamet
siz bir insandır. 

"Patsi Gargan,, isminde biri, 
vali tarafından af taleplerini tet
kik komisyonu reisi tayin olunur 
ve müesseseyi usulen teftiş eder. 
Bu esnada, mektebin basta ba· 
kıcısı Dorotiye a~ık olur ve nll· 
fuzu sayesinde oraya kendisini 
müfettiş tayin ettirir, Tompsona 
muvakkaten mezuniyet verfr. 

Doroti ile teşriki mesai ede· 
rek ıslahhane dahilinde bir şehir 
idaresine müşabih bir teşkilat 
vücuda getirir. 

Fakat T ompson bir müddet 
sonra tekrar müessesenin başına 
geçer, tekrar salimane idaresine 
başlar. Ancak bu sefer herkes 
isyan bayrağını kaldırır ve hain 
müdür ki'.çarken bir pencereden 
düşerek ölür.>) 

Hulya Pe9lnde 
ipek sineması maruf yıldızlar

dan Kate dö Naginin .. Hulya 
peşinde,, isimli filmini göstermek· 
tedir. mevzuuno bolAsa ediyoruz: 

.. Bilyük bir otomobil ticaret· 
hanesinde katip olan Kitti, zengin 
olmak ve lüks otomobillerde 
gezmek hevesindedir. 

Mağazada yal.-ıız kaldığı bir 
gün Avuıluralyalı miJyoner Mister 
Thumer ve kızı Ria'ya bOytık bir 
lüks otomobil satmıya muvaffak 
oluyor. Civar banyo tebirlerindeo 

1 

birini ziyaret arzusunda olan mil• 
yonerin kızı Kittiden otomobili 
kullanmasını rica ediyor. Yolda 
kızla dost oluyorlar ve Ria oto-
mobili Kittiye emanet ediyor. 

Kitti yolda tesadüf ettıklerl 
kimseye .kendisini çok yüksek ve 
kibar bir ailenin oğlu olarak 
takdim ediyor. Bu suretle zengin 
·kız ile fakir genç arasındaki aşk 
kuvvetlenmiye başlıyor. Fakat 
kısa bir müddet sonra Kıttinin 

hüviyeti meydana çı~ıyo~. ~ncak 
artık iş işten geçm.ş, ık sı ara• 
sındaki aşk rabıtası, hi~ ~opmı· 
yacak kadar kuvvet!enmışt.r.,, 

Kocasız Kadmlar 
Bu hafta Saray sinemasında 

gösterilen " Kocasız kadınlar " 
fi!mi hakkında da şunları ya• 
zabiliriz : 

Bir mahluka can vermek onu 
kurtarmak kadar mühimdir, gü
zeldir • . Bununla beraber cemiyetin 
suçlu gibi hariçte bıraktığı, içine 
almak istemez gibi göründüğU 
anneler vardır. Onları muhafaza· 
ya uğraşan müesseseler de vardır. 
Fakat •. 

., Kocamz kadınlar " f:lmi bu 
çeşit bir Amerika müeasesesl 
içine bizi sokacaktır. Burada 
maalesef, tatlılık ve şefkat yerine 
şiddetli ve ekseriya hakaret 
eden bir disiplin hakimdir. 

Bu filim nazik bir mevzuu 
tahlile çalışıyor. Bu, cür'etkar bir 
teşebbüstür. Fakat başta Doroti 
Jordan olmak üzere bu işi 
Üzerlerine alan artistler muvaffak 
olmuılardır. 

Saray sinemasıncf a ayni za

manda meşhur Edvardo Biyanko• 
nun idaresindeki " Arjantin re
vfiıil ,, de ccşkun bir, musiki 
neı'esi saçmaktadır. 

. 
J'ukartla: Türkteki "Yaıamok i.tigoruz,, /ilnıinden, aıağıdo da lpektt1lıl 

••Hrı/ga P•ılntlt1,, fl/m;,ıJ•n Mr•r 8alane 
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Bugün arbk bu renk benim 
çehreme yakışmaz denemez. Giye
ceğiniz elbiseye göre çehrenizin 
tuvaletini yapmak. elbiıeyi çehre
nize yaraşbrmak mUmkUndür. 

Giyeceğiniz elbisenin renkle
rini iyice tetkı"k ettikten ıonra 
buna göre çehrenize uyan boya· 
ları kendiniz tayin ediniz. Meseli 
bu sene ko> u kahve reııgi moda
dır. Bu elbiseye g5re çehrenize 
portakal rengi podra Te bu pod
raya uyan b4r kırmız kullanacak· 
1mız. Yüzün'ize tuvalet J&pmaya 
başlayınca evveli, ilk ~bakaya 
raşel renginden krem ve raıel 
renginde pudra s6rerıiniz. lık 
tabakaya pembe veya beyaz ınr
meyiniz. Kahve rengi çehreye bir
çok renkler aksettirir. Siz çehre
me yaraşmayan bu renklerin 
tesirini iza!e etmek isteniniz. 

Hele 'Sarışınlar kahve rengi 
tiydikleri zaman esmerlerden 
&iyade çehrelerinin tuvaletine 
itina etmelidirler. Kırmızı renkleri 
içinde chariot ismi verilen bir 
kırmızı vardır ki, ıanpnlar kahve 
rengi gi) ecekieri zaman ,Ozlerine 
bu renk kırınız llrmelidirler. 
DudakJara k rmızı boya, tunak· 
lara 1 koral pembe •llrmelidir. 

Esmerler de kahve rengi 
.ıydikJeri zaman koral boya 
kullanmalıdırlar. Eğer göılerin:ze 
ıllrme sUrerseni:ı. sürme bronz 
renginde olmalıdır. Kirpiklerinizi 
tle koyu kahve rengi ile boya• 
yanız, siyahla boyamayını:z. Bu 
boyalar, kahve rengi, ıiyah. yeşil 
elbiselt!re uyar. 

Bu sene moda renklerden biri 
de ardek başı maviıidir. Eğer 
bu sene bu renk elbise yapbrdı· 

uzsa çehrenizin boyalarmı da buna 
uydurmahsımz. Mavi elbiıe ile 
krem rengi pudra krem, pek so
tuk olur. Bu renge en ziyade 
uyan tabit pembedir. Terkiplerin
de biraz maviyi haiz olan açık 
amoretta kırmw ve viola kırmız· 
lannı kUllanınız. Bu elbiae ile 
aözlerin üzerine gök mavisi gölge 
•llrOnllz. Kirpiklerinize do koz· 
matik ıürünllz. 

Su ıene kirll pembe de pek 
modadır. Bu pembe elbiaelerle 
~ebreye daha parlak kırmız ve 
dudaklara en koyu renk boya 
.UrmeUdir. Bu rengin mahiyetinde 
mavi o!madığa için portakal re~ 
rbıe ihtiyaç yoktur. 

Gnmliş1 elbiaeye g6re boyan
mak gayet gllçtnr. GnmOtl ylizil· 
aBzdeld biltün renkleri gölgesi 
albnda baralar. O'Omlişl elbile ile 
açık ıcarlet kırma:ııaı, dudak bo
yası kullanmalısınız. Bu boya ile 
,nzün :ize de ıyıetta iaml veri.len 
bir pudra ıDrmelisiniz. Esmerler 
gtımllşi elbise ile, giSılerino gti
mDıt gölge, sarıımlar violet rengi 
IGrmelidir. KirpikleriııW do açık 
kahve rengi boyaymı:ı. 

Siyah elbise geydiğiniz zaman 
~ehre tuvaleti gayet kolaydır. 
istediğiniz kırmızı kullanabilirsiniz. 
Beyaz elbis ile de tuvalet ko· 
laydır. Gözkapaklanna ıiyab sür
mek beyaz elbiae ile pek uygun 
olur. Bunlardan baıka kendiniz 
tize yaraşan renkleri, bu renklere 
ayan pudra Ye larmızlan da tec-
;benize ıöre tay.in edebilirsiniz. 

Bu Ruı işi bluzlar her sene 
modadır. Bu blm\an uvkin:ze 
göre istediğiniz renklerle işliyebi· 

Jirsiniz.Bu{iş kanava işi gibi işlenir. 
Kullanacağınız pamuk Perle Bri· 
Jlante C. B dir. A. 6245 işaretli 
blüz iki renkli işlenir: Mavi ve 

Kendı•01·z Bilmeli? 
Saban Parçalarını 
N• Yapmalı 7 

Y Çeşmede yıkanırken. 
ljn apınız çamaşırdan artan küçük eabu 

ı · parçalarım biriktirmeli. bunla 

kırmızı, yahut kahve rengi iJe 
yeşil, veya san ile mavi, morla 
gümüşi, efl4tunla Sİ) ah, yahut ta 
Romen işi gibi muhtelif renkler 
karış tınla bilir. 

A. 6246 işaretli b!fız, pembe 
ve mavi, eflatun ve san, ile işle· 

nir. Çiçeklere açık veya koyu 
pembe de kullanılabilir. Romen işi 

gabi kanıık renklerle de ~!enebilir. 
Modelde soldaki örnek A. 

6245 in çiçeklerbi, sağdaki, A. 
6246 numaralı blüzun modelini 
göstermektedir. 

aoğuk bir yerde iyice kurutmalaf 
badehu rendeleyip .. bun toza 
yapmalıdır. Bu tozu bulaşıkta 
vesair işlerde kullanabiliraiııiz. .. 

Saçları Temlzlemelc 
için Ne Yapmalı ? 

Saçları temizlemek için ıam
puvan yerine aaçlarına kolala IU 

ıürl\nliz, birkaç dakika ıonra bir 
fırça ile kolalan aaçlannııdaa 
döknnnz, ve sıcak ıu ile ç.a1kayı• 
ruz. Şampuvudan daha milkom
mel olur. 

JI. 
Et Makinelerini Na•ıl 
Muhafaza Etmttli ? 

ı 
Et mnkineleriııi a:ohafaza et

mek için, sık sık sıcak sodalı 
auda yıkamalı, badehu sıcak fırm• 
da kurutmalıdır. Badehu işleyeq 
vidaların arasına gliserin sürme
lidir. Ghserüı içindeki maddeye 
tes:r etmez. 

• 
Bugün 
Ne Yemek 
Yapsam? 

Fransız Pankeld 
4 yumurta. 
t ~orba k .. ıtı ter•J'I 
8 ço ba kap}ı fclı.er 
Yıırım f.ucan ıilt 

bd fhcaa ua. 

İki Yaşına Gelen Çocuk:Sebekliğe 
Arkasını Dönmüş Deme~tir 

Evveli yağa bir krem gibi 
kabarbnız. Yumurtalan iyice ç.aJ. 
kadıktan sonra, yağa karışhrınız, 
badehu şekeri, unu ilave ediniz. 
Hepsi iyice hallolduktan sonra 
sütü ılık olarak dökünfiz. Birkaç 
dakika mahlütu karıştırd,ktan 
sonra yağlanmış tepsiye dökünüz, 
aert fuında 20 dakika p~iriniz. 

Elma Salatası 
Elmaların ka buklannı soyduk

tan sonra, komposto için elmaya 
temizlediğiniz gibi ortasındaki 
çekirdeklerini, aaplannı kazıyınız. 
içini iyice temizledıkten sonra, 
evvelce rendelenmiş ve karıştın!• 
mış beyaz turupla elmayı mayo
nes terbivcsile kanşt.rarak içeri• 
sine doldurunuz. Badehu üzeı·le
rine de mayones terbiyesi dökQ. 
DÜZ. 

Ba resmini a&rdllğnnti'ı çoaık 
arbk bir bebek değildir. iki ya• 

~ına gelen her çocuk bebekliğe 
arkasını döner. Çocuk daha bu 

yaşa gelir gelmez lstiklil ihtiya
cını duyar. Dıtarıda kalıp fazla 
öğrenmek, fazla etlenmek ister. 
Çtınkll dllnya onun için esrar 
doludur, bu aırlan birer birer 
keffetmek ihtiyacındadır. 

Bu iki yaşındaki çocuk daima 
mqpldOr. Her dakika bir İf g6r

mek ister. Faaliyetini aarfedecek 
yer arar bu sebeple çocuğu daha 
meşgul etmenin çaresini b11lma· 
ladır. Y avaı ya"fq elbiıelerini 

kendial geymiye alIJmalıdır. Sof· 
rada yemeğe de kendi.ini ıillfbr
mak lazımdır. 

Her anne çocuğuna bir glln
lük program çi.zmeli, çocuk günün 

her saatinde programdaki işleri 

yapmalıdır. Çocuk ekseriyetle 

sabah alb veya yedide uyanır. 

Bu saatte diğer evde uyuyanlan 
uyandırmaması için heme:ı oyun 
lnllijtlnll lzerine ıeydirmdi, 

lkı , ..... r••eıa çocutua 1emekl•rt 
KahYea.tı 

M•JTa, allt e nı, .. tah 11dah.rd&11 
bırı. 1at, ebkm•kı oal, ıtlt. 

Oalı 7cmej'I 
Balık Yeya az miktar be1as taYUk 

eti, Hbı:e. makarna, m•7Ya, YrJa tallı. 
ikindi H aktam yemefl 

Çavdar ekll\etl le yaf, bal, hb .. 
ç~ha.., aalaı-. mera, allt. 

o~ncaklarını 6nüne d6kme1L 
Saat 8 veya 8 buçukta kah-

valb etmelidir. Bundan sonra 
bahçede kovası ve küregile kum 

tqımnlı, oynamalıdır. Bundan 
IO.l/ra on bir buçuğa kadu bir 

gezinti yapmalıdır. Eve döndük
ten sonra bir az portakal veya 

diğer meyva uyuau içirmcU. 
istirahat etmek üzere yatmalıdır. 

MilmkOnse açık banda yatırma· 
bdır. Belki bu yorgunluktan eon
bir az uyur, uykusuna mani ol· 
mamalıdır. Saat birde 6ile ye

meğini vermelidir. Eğer çocuk 
yemekten evvel uyumu1sa yemek· 
ten sonra güç uyur. 

Eğer çocuk uyum:ımıpa he
men yatırmalı. Uykudan kalkar 
kalkmaz iyice yıkamalı, giydir
meli. tekrar gezmeye çıkarmalı. 

ikindi zamanı tekrar dönmelidir. 
Çocuk bu saatlerde gezer, oynar, 
vaktini açık havada geçirir. Bu 
sırada yanında bulunan annesi, 
mürebb"yesi çocuğa itina etmeli. 
sorduğu ıuallere cevap vermeli, 
onunla oynamalıdır. Saat altıda 
bir banyo •o uyku süne nihayet 
Yerir. 

Yumurta Tatlısı 
(0 1umUl'ta 
10 çorba ka.1jl •• 
1 çorba kaııtı l>e1Jdas paY111' 
Yarım ki o teker. 

Yumurtanın sarısını ayn, be-
yazını ayn köpük oluncaya kadar 
kabartmaz. Badehu unu yumurta• 
mn sarısına ilive ediniz. Beykinı 
ppvuru da ilave ettikten sonra 
mutedil fınna sahnız. Üzeri hafif 
pembe kızardıktan sonra çıkarı
nız, B:raz soğuduktan sonra tep-
side samsa samsa kesiniz. Üzerine 
sıcak ,eker şurubu dokünüz. 
Tepsiyi hafifçe yağlamayı unut• 
mayımz. Yumurtanın sansını biri, 
beyazı bir diğeri ayni zamanda 
kabarbrlar ve hemen fırına verir
lerse tatlı bozulmaz. Tath yumur
ta kabarblır kabartılmaz hemen 
fınna salınmaladır. Bu ey fınıwa
cla daha suhuletle Japalabilir. 



Neden? 
Herşeyi hoş 

JÖren dostum ö
lümll an'at ı: 

insanlar 
doğarlar ve ö
lür.er; öldükten 
ıonra neden tek
rar canlanmaz· 
lar bilir m· "niz? 

- Bilmeyiz. 
- Rabatam 

bozm mak içinl 
- Kimlerin? 
- işte onu 

ben de bilmi-
yorum. Ahrette 
rahat etti e ken
disinin, rahat et
medise tekrar 
gelip dilnyada 
kahınlan ıf 

- Şurad o lepe iüstü düşsem, beynim patlasa 
ne yaparsın! 

- Patlayan beynbi görünce, senin de kafanın 
içinde bir beyin bulunduğuna inanırım! 

Tenbe liğinden 
Meşhur ressam daima kış 

manzaraları yapardı; meşhur şair 

·dedi ki: 

- Bizim meşhur ressam niç:n 
daima kış manzaraları yapar bil:r 
misiniz? 

- Bilmeyiz .. 

- ikide bir Venedikten, Na
poliden bahsediyorsun, sen hiç 
ltalyaya gittJn mi? 

- Ben bilirim, öyliyeyim: 

Tenbelliğinden! 

- ?mnn 

- Hayır fakat daha diln ak· 

- Ağaçlara yaprak koymağa 
üşenir de1 

aazeı 
S9vitlik, deme tam mi 
Tamam drği) az güzeL 
Fa~I ınodao hoşlanmam; 

E tme bana na~ güzel.. 

Aynlınasak seninle, 
I lnf uıl r gı>çse bile 
Girsek Adadn dile ; 
H em önümüz yaz güzeL 

Di\şiinme derin derin, 
Gönlü mde her an yerin; 
S ensiz geçen günlerin 
llir zevkı olmaz güzeL 

Luf dinlemem bir dah11, 
" Gitsem de gelirim ,, ha; 
Y ıılun bu söz vallnhtı 
K namam kurnaz güzel. 

Mizahçı 

- liurada kimi bekliyorsun 
delikan:ı.. Sevgilini mi? . 

- Hal ır dadım1 beklıyorum, 
babamı biraz gezdirC:ikten son~a 
eve götürecek, sonra da gclıp 
beni alacakl 

Yansa 
S.npn .... 

..... ..,_bit 
etek!• ..,... bil' 
ceket IİJmifll 
aordwaı 

-Niyecebt 
tiniz ele be1u 
dejill 

- Yutat. 
yorum ela onaa 

için liyah ceket 
s:ylyora&. 

- Yut b .. 

- Güzel, aynı zamanda zeki bir kadın erkepd 

Ja. pn 
slJadijinlze ... 
re akrabaa•zdaa 

ko!ay kolay eLnden kaçırmaz. . . alı b1r 
- Erkeğin karşısına günün bırınde, par birinin 1an• IJ.;. 

m&t olacald kadın çıkabileceğini unutuyorsun! 

Koku 
Genç aşıkla sevgilisi b:r ilk

b1h r günü Adaya gittiler. Çiçtk

ler arasında oturdular; aşık sor-

du: 

Sevgilim burnuna bir koku· 

geliyor mu? 

- Geliyor mma rahatsız 
etmiyor .. 

- Çiçeklerin kokusu mu? 

- Hayır, senin ağzından ge-
len rmısak kokusu. 

-An ................ 
- Baı..iııi da IJle1 
_Ne MA. biz evlendikt• 

sonra biribirl~e kur yapmalt
tan bizim iflerimize bnfma.Ja 
vakitleri kalmul m makarn yed:mf 

-------...-~:.:____ r 
Ta uklarımız Bile 
Paskalya günU şekerci came

k nl rında, çikoliitad n yapılmış 

aaume Yan ucu~a Çatıversem Ne Olar Evveli Siz 

1Unıurtalan görmüştü: ,,, 

- Medeniyette ne kadar geri 
lcaldığımızı imdi bir kat daha 
iyi nladım, dedi, tavuklarımız 
bile cl'an asırJar evvel yaptıklan 
yumurtaların aynım )'&pyorlar, 
böylesini beceremiyor~ar. 

Hayı~ 
Doktor hastaya gelmişti: . 
- Maatteessüf doktor yetişe

aıcdiniz on dakika evvel öldü • 
- Vab vah on dakika evvel 

ıelebilseydiml . . • ? 
- Kurtaracak mıydinız 
- Muhakkak •• 

Kendimi IJirilenbire, 
Atıversem ne olur? 
Sırtüstü .çimenlere; 

Yatıoersem ne olar? 1 

Düşmeden hiçbir yana, 

Dinlensem kana Lına; 
Halime garı bakana 
Çatıversem ne olur? 1 

Deseler; ne ar, bu ne? 
Hiddetli bakın gine.. 
Herkesi biribirin• 
Katıvenam na olar? 

Nimet Mustafa 

Başı saçsız adam berbeR 
gitti: 

- Siz ...... 
boyamasım 

_ Biliris ılı• r ' 
- Nasal hoym-? 
-Evvelldl, ....... 8fat• 

saçları talnnaDID ,eı.- •ı 2ı 
boyamak itt• .. clejil 

HanglK91ıll8 
Gazetelercle liir U. ca• JI• 

..Bir avukat ,_.hraı•• ıel•p
cak kanuntlia• Wr __. ara
nıyor. Ta'ftl•• f.ı.. .,..,_ 
müracaattan.. 

- Hastayı mı? ? 
- Hayır on lira vizite paramı Bu resmin de yazısı vardı mma kal boldu. 

Ertesi gtla. lalaii acrn.. Jlilr. ı 
tane konsenalUY• m..._ .a;. 
racaat eltti. 

Daha mü· 
him 

Bir kadeh İç· 
&UCk niyetile mey• 
haneye gumişti. 
Bir, derken on 
bir oldu. Saat 
gece y n na 
eeldiği zama."l 
sıar onu çağırdı; 

Emriniz 
beyefendi. 

Cebinden cUz. 
dnm çıl<arch, 
kan tırdı, tekrar 

nşhrdı, tekrar 
k nştırdı. Gar
on ordu: 

- Pnra ım 
n yorsunuz? 

- Hayır on• 
d ndah mühim 
bir ey, evimio 
adresini arıyo• 
nıml 

Coşturdun, coşayım mı? i) Elinden tuttum senin, 
Beraber koşayım mı? t] Yüzünü okşa) ım mı? 

1 t 

t Fıkra 

A metler 
Genç musikişinas bir konser 

verecekti. Konsere girmek bedah
va idi. Genç musikişina düşündü. 
dosUanm çağırsa çok tenha, 
herkesi çağırsa çok kalabalık 
olacakb. Gazetelere şöyle bir ilan 
verdi: 

u ... Konsere Ahmet db ol u
lar davetlidirler.,, 

Salon Ahmetlerle dolmuştu. 

Perde açılacak musikişinas Ahmet• 
lere musikisini dinlctecekti. Tam 
bu esnada kapıya biri geldi: 

- Ahmet Bey içerde mi? 
- lçerde .• 

içeri girdi ve bağırdı: 
_ Ahmet Bey evin yamyor, 

koş.. \ 
Bir anda ıalon b~alıvermiıtt Bakayım man güzel, tff Sahnclkta ben seni 

~iizüne bir &il. iÜ&Cl; 1 ~)'!~ ıallu a 
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Ertesi gtın gazeteler, Sibil- ediyor ve gidiyorlardı. Sil:illa ıa• 
lanın bu muvaffakiyetinl resim· mimi el ı.kmalarla onları kapıya 
li ili•elerle ilin ederlerken, kadar götürüyordu. 
muhtelif pozda çekilmiş rHim- Sibilla ile Hol arbk yalnız 
Jeri arasında, (Udo) plljıoda çek· kalmıılardı. Sibilla: 

tirdiii mayolu bir resmini de tufkirlığıru g&sterdin. Arbk cid- - Gel, dedi. Şimdi rahat 
neıretmiılerdi. KomOniıt mebua- den aeninle başbap kalarak aö- rahat görüşebiliriL Diğer oda da 
hırdan biri, onun bu resmini gör- rllşmeyi o kadar arzu ediyor- bira içen birkaç Mös)Ö bizi ra· 
dllğn zaman, fotoğrafa fiske ile dum ki: hatsız etmezler. Onlar şimdi fırka 
wrarak: Bu sözleri müteakip yanındaki siyasetini müuakaıa etmekle meı· 

- Bizim de böyle, umde arka· adamı takdim elli: guldürler. Bermutat son tişe bira· 
.dqı kadınlara ihtiyacımız varl - Yüzbaşı Direçke dedi. Bu yı içmeden bir karıı ~ile buradan 

Demekten kendini alamamışb. ı · adam zannolunduğu g:bi bir lngi• ayrılmazlar. 
Sübilla'nın Hedvig isminde liz değildi. Bu tanışmağı müteakip Açık ara kapının yalonmda 

bir de kızı vardı. Onu, herkes Dreçke tekrar köşesine çekilerek bir yere oturdular. Sıcak bir gece 
{Heydi) diye çağnrlardı. Bu kız· oturdu. idi. Oda da sümbül ve inci çiçeği 
cağızı, çocukluktan genç kızlığa Madam Avust Sibilla amca ile yeni açılmış gül:er:n kokusu 
geçtiği zamandanberi kimsenin zadesinin yorgunluktan bitap, sa· vardı. Hol kendi kendine: 
gördüğü yoktu. Anneai onu pansi· rarmış yüzünü, merakla tetkik - Bu oda ile bu aldatan ko-
yonlarda, genç kız yuvalarında ederken sordu: kuyu tanınmf. Bu soldaki kapı 
-okutuyordu. Tanıdıkların hesap- - Nasılsın Holcuğum? işitti• en unutulmaz habra!arını yaşa• 
Janna göre, arbk Heydi'nin gelin· ğime göre çiftliğini satmışsın. dığım bir ) ere açılı r.. Fakat 
tik bir kız olması lizımdı. Kızının Sebep ne? .• Halbuki bu gibi ec· bütün bunlar çok eskiden geç-
nerede olduğunu aorduklan za• dada ait emliki muhafaza taraf.. mişti. Bugün arbk ben onlardan 
man annesi: tarısıodır. çok uzağım .• 

- Şimdi Nis'de, hasta balayı - Gerçi öyle, ve bu mesele 
tedavi ile meşğul Görseniz o üzerine çok söz söylenebilir. Me-
kadar ~zel bir afacan oldu ki.. seli bana göre ( Or Dommeai ) 
Cevabanı Terirdi. tamamile kıymetsizdi. Çiftçilik 

Hol, salona girdiği zaman, hakkında bilgim olmaması dola· 
orada kibar muhafilin, parlak yısile herkea beni aldatıyordu. 
pşa&1ile karşılaıtı. Beyaz broatü- Binaenaleyh bu iş içinden çıka· 
lah oda hizmetçi:eri, eldivenli mıyacağım güç bir mesele halini 
uşaklar tebaklarda taııdıklan kesbetmeğe başlamışbr. Bundan 
soğukluklarla ıigaralan aalonlara mada... Paraya da ihtiyacım 
koıturuyorlardı. vardı. 

Misafir o:arak bir kaç kadın - Eline epeyi para eeçti mi 
da vardı. Salon beklediği kadar bari? 
kalabalık değildi. Bir iki kadın - Eh §öyle böyle.. Ne yapa· 
mebus, çiftliğinin geliri ile geçinir yım. Tüccar olarak doğmadım ki .. 
bir prense•, kadın birliği ve cemi· - Şimdi ne ile meşgulsun? 
yeti hayriye reislerinden bazıları, Ne yapmak niyetindesin? Yahut 
bunlardan başka Hol'ün tanıma· daha iyisi bunlan misafirlerim 
dağı bir kaç kişi daha.. işte bu gittikten sonra görüıürüz. 
kadar. Hol'ün bunlar arasında Sana ait herş<'y, pek tabii 
tanıdıkları çok azdı. olarak tahmin edemiyeceğin ka· 

Holl Jürgu bu salonda kendi- dar beni alikadar eder. Şimdi 
sini pek yabancı buldu. Asabi, yalnız kalabileceğimiz zamana 
asabi etrafına bir göz gezdirerek kadar iyi eğlenmeğe bak. Kayfi· 
nmca zadesini aradı. Nihayet bir ne göre bir kac. m ara, meseli 
lngiliz!e konuşurken gördü ve şurada oturan kadın Prenses 
yanına gilli: Vahniçtir· Yanına yerleş •• _ Pren• 

- Sibilla, dedi. Beni tekrar ,_ses güzel olduğu kadar dili de 
hatırlamış ve çağırmııaın. Minnet· tatlıdır. Göreceluin hOfUna ai· 
tarım. Seni yeniden aörebildiğim decektir. 
için memnuniyetimin derecesini Yeni takdim merasimini mfi. 
takdir edemezsin.. teakip Hol Prensesin yanına otur-

Bakıılan biribirlerini buldu, du, Genç kadının yllzll Wa•lara 
ifizel kadının g&zlerinde mazinin benziyordu. Siyah g6zleri temiz 
batıralarinı bir ıaniye sıcak bir bir elmaı gibi parlakta. KırmıZJ 
aydınlık gibi parlamıfb. Hola d6- dudakları, mütenuip ricudü, 
nerek dudaklarından hiç ekailmi- ahenktar sesile herhangi bir er-
yen tebeasümle cevap Yerdi: keği kendine baihyabilecek, l'll-

- D.svete icabet etmekle 14- z.el bir kadında. Konuıurken göğ
ıllnde gizli, membaı meçhul ıstı· 

-----------------------------
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raplar varmış gibi seai titriyordu. 
Vakit oldukça geçmişti. Her

kes dondurmalarını çoktan ye
miş!erdi. Artık yavaı, yavaı veda 

( Arkası var ) 

Yerli Ölçüler 
Burada Yapı1an Kantarlar 

Çok Beğenildi 
Yeni ölçüler nizamnamesinin 

tatbikinden sonra metre sistemine 
uygun olarak imaline baıılanılan 
kantarlar son zamanlarda Avrupa 
mamulatı derece.sine varmışbr. 
Nizamnamede kantarlar için gayet 
sıkı şartlar bulunmasına rağmen 
yakın vakte kadar eski şekilde 
yapılan işler şimdi memnuniyet 
verici bir tarzda inkişaf etmiştir. 
Bu vaıiyet ayni esnafın hassas 
alet imaline alışmasını temin ed~ 
cek ve melekesini arttıracaktır. 

Erzurum Vapuru CöndU 
Geçen ayın 26 smda İspanya 

seferine çıkan Erzurum vapuru 
bir mik1:ar yük ve yc.lcu ile bcra· 
ber limanımıza dönmr ştür. Cu· 
martesi gllnü de Vatan vapuru 
ikinci Akder.iz seferine çıkacaktır. 

Yeni Vapurlar 
Verilen malümata göre; Devlet 

Deniz) olları idaresi iki yeni vapur 
alınması için tetkikat yapmakta· 
dar. Bu hususta müsbet karar 
vcril'rse; duhal bir heyet yola 
çıkanlacakhr. 

Yeni Kontenjan Listesi 
Ankara, 18 (Hl susi) - 1ktı• 

aat Vekaleti tarafından 20 ma· 
yasta ilin ed:Iecek olan yeni 
kontenjan M listeleri ü:ıerjnde 
ehemmiyetli tadilat yapılacağa 
anlaşılmaktadır. 

Bazı müesseselerin getirecek· 
leri mallar hakkında hazırlanan 
ufak bir kontenjan kararnamesi 
Heyeti Vekileye sevkedilmiştir. 

Arabi Rumi 
istanbul Millt Emlak Müdürlüğünden: 4 Muharrem 1"2 

\.. 

Yak 1 = VH•ll \'akt• Euot r-• 
Gıı •• ., 10 26 5 16 Akfam ı.ı - Uf H 
Ot:• 5 21 12 13 Yataı 1 Si 20 29 
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Şeyh Mehmet Geylini maba'llesi Balıkpaz.arı caddesinde Nev· 
ıehir hanının alt katında meTdiven albodaki aıçılık ve ıerbetçilik 

aabf yerinin bir senelik icannın 72 lira üzerinden 22 Nisan 934 
Pazar glnll aaat 14 te temdiden .ı.aı mllayedai yapalacap ilin 
olunur. (il) "1812,. 

Bu akşam aaat 21 de 

TÜRK 
Sinemasında 

YAŞAMAK 
iSTiVORUZ 
(F ran•ızca •GzlO) 
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İnce ve ıevimli yıldız : M A D G A E V A N 8 

Heyecanlı Ye bi&1i bir muzu 1 Binlerce figGran 1 Atk Ye kahramanhk filmd 
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Bugün 1 p E K Sinemasında 
matinelerden itibaren nefta bir film 

HULYA PEŞiNDE 
Fran•ızca a8z1G • tarkılı bO:yilk operet 

Zenrin n netell 11ahneler • ıon moda tuvaletleri 

Baş rolde: K A T E de N A G Y 
Aynca: Paramonnt dünya haberleri • INSÜL lıtanbul'da 
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r LEBLEBi~~ıro~.c;?~!IOR AÖA 

FERAH Sinemada 
Oynıyanlar: BEHZAT (Leblebici rolünde) M. KEMAL, VASFI 
RIZA, SAIT ve ınerbum MEODAH SÜRURi, ALI RIZA. 

Bu film ipek filminin çevirdiği leblebici değildir. • (15880) __ 

il Bugün ' 
Mi L L 1 SiNEMADA 

MACAR MARSI 
Oyoıyanlar : 

GUSTAV FROEHLICH 
KAMiLLA HORN 

Mevıimin en güzel filmi 
Aynca : HAROLD LLOYD 

( Lui) SiNEMACI 
Fransızca sözlü fevkıı1fıde komedi 
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Bu akşam ~ 

M i L L E T Tiyatrosunda 1 

ZONGULDAK 
HAVZASI 

Kömür ıervetimiıin blb~ 
Bu kitapla tetrıh edıti)'or. 

ı 

.(J: 
4 komik bir sahnede 
NAŞiT, FAHRi, 
Duuıbııllıı ISMAiL 
ve ŞEVKi Beyler 

HUsnUtablat 
Matbaası 

7SKr.J 
kllr~ı karşıya D KEMAL NUR. 

Yeni pl7ea mudhlh r • • 
' ..... . · .; · 11 . ..... ; Cumıı ründG& lk l oyun Cılt • e Zührevı hastalık lar mütehassısı 

birden, v.ırycte uhncıl. 1 Beyofilu ı Rumeli han 16 
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1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 

Dördüncü icra Memurluğundan: 
Emlak Ye Eytam Bankasına ipotekli olup tamamına (5587) Ura 

kıymet takdir edilen Heybeliada da Büyiik cadde aokagında 17 
No. b kagir hanenin temama açık artbrmaya vazedilmiş olup 
1 • 5 • 934 tarihinde ıartnamesi divanhaneye talik edilerek 2 l·S-934 

tarihine müsadif Pazartesi gtinll saat on dörtten on albya kadar 
lstanbul Dördüncll icra Dairesinde açık arttırma •uretile satalacak
t r. arttırmaya iştirak için % yedi buçuk teminat akçesi ahmr. 
Müterakim vergi belediye vakıf icaresi müşteriye aittir. Arttırma 
bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmif beşini bulduğu takdirde 

ihalesi yapılacaktır. Aksi takdirde en son artbranın teabhllc!li bala 
kalmak üzere arttırma on beş gtın daha temdit edilerek 5-6-934 
tarihine mllaadif Salı gilnil ayni saatte yapılacak artbrmada mu

hammen kıymetinin yilzde yetmif beşmi tutmazsa satış geri bıra
kılır. 2004 No. lı icra kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan ipo
tek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı aahip-

lerinin dahi gayrimeukul üzerindE:ki b2klarını ve hususile faiz Ye 
masrafa dair olan iddialarını evrakı mi!sbitelerile yirmi gtln iç.inde 

icra dairesine bildirmeleri lazımdır. Aksi halde haklan tapo ıicille

rile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma11ndan hariç kalırlaar. 
İtbu maddei kanuniye ehkimına göre hareket etmeleri ve 

daha fazla malümat almak iıtiyenler:n 9341926 dosya No. aile me
murlyetimize mtıracaatlan illa olunur. (241) 
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Hergün Bir Gazete · Kapablıyor. 
Yerine Bir Diğe~i Çıkıyordu ••• 

Arif ismet Bey - Benha ma- ı bet bir •-ı:..... Termek n .. ıv-a.:-..:1:... . , L.ile -~ak t ~-~ n..a&..1er · · h rk bili S • d \..J! ~ .,,._wuue " mu... a e......, ... -.- ' hiyetımı e et r. enm e ıw ••• Bunu haber alan Muhlis Şa- llidiubn k dalgalandıjı 
alnın açıksa, çık . ıöyle. (pek ~d- babattin "Bey bazı ·arkadqlarile glnlercli. H:d ç:e dahili birçok 
detli gtirültl\ler) ıspat et mahıye- ber~~er (Genç Türk) gazetesi meseleler biribirile carpıııyor; her 
timi?.. Sen, ~olay kolay. bugQne sabıbın~ ~Dracaat etmiş; gazetenin an IİDİrlerde bir buhran yarabyordu. 
kadaT namusa.: !a~amıı hır adamı derhal ıntııar sahasına çıkarılma- ( Genç T6rk) neşriyabna mutedil 
na91l lekeleye~ılırsın? .• ~olandıncı, ııoa teklif eylemişti. Maddi hiçbir bir lisan ile baılamq; (Rıza Nur 
edepsiz, senıın.. Rt:zıl ıensin... ihtiyaçları olmadığı halde yalnız Bey meselesi ve kabine), (KGnii-

... Buto efendi~e. ~akaret:· Ötekini, memleket aşkile .çırpınan bu millet annnde), (Beyinsiz muanz· 
tarildr.. Benkinı t~rzil.. Bu ne gençler arasında cereyan eden lar), (Hakikata doğru) makalele-
clemek?.. D~mek kı bu memle- hararetli müzakere neticesinde rile birkaç gfin zarfında her ma-
kette ınqrutiyet yoktur; talıkk&ıo (G T" k) hib · t • ! hitte göze çarpmlftl. 
Yardu. ı . enç k ur s~ hı ~adze eSIDI Bunun llzerine Talil Bey 

Arıf 1Smet Beyın bu ı6zlerit neşre arar vermış; atta emok- ( G TOrk ) bibiai lıusuai bir 
ticJdetli bir gtırUltü aruuıcla bo- rat. fırkaıına mensup olan o ~eııç· vuı:ç ile o:iu&ye Nezaretin 
h}mq; ve prültü eanas d lerın meılek aflana karp hısaet- celbetmif· tenefftla odamda kar-
Eberiyet farkaıı cenahında~D 1~ tiği takdir dolayiaile • kendisinin plaşır ka;ıd~maz : . 
... ıaymalar duyulmuıtu. o fırka ile hiçbir allkaıı olmadıjı - Gazetecilikten vuıeçiniz. 

Bu gibi hadiseler nıeclia • halde - gazetesİDİn llatGne ( de- Hemen fimcli bir istida yuımz. 
lonlanndan harice taş,ıy • • 

18 mokraıi mesleğinin hldim ve Sizi bir kaza kaymakamhjına 
L'- h or, muva• f" ) k ı· 1 . . d . d • (Ark ) 
DK ve mu aiif • halkın zihniyet m&da u e ıme ennı yaz ırmıya tayın e eyun. a11 var 
ve tellkkiaine ıöre akisler a .. 
yor ve.. bu feci hidiaelere :e~ .. 
biy!t ver~iihıden dola ' Talit 
Beyan mevki ve terefinı· •• ~ d 

Bu , ..... yor u. •• 
vak alann tekerrilrO dtlf-

manlan güldürürken, doıtl~ra da 
kan ağlatıyordu. Muhalifler f1I 
:::::.::.•un, cemiyetin hararetli 

arasmda bile vaziyet• 
ten hotl•nmayanlann ad di artı· 
Jorda ..• Talat Be b" ek dini 
toplamak b. y' ıraz en 
Dahili ' ıraz daha • bir devlet 
lecek ye n~nna daha aypa ıe
da fetilde • ajar " •akur c•lda, gittikçe aleyhine 
hUi elkiriumumiyeyi ..ıah ede-
~~- bu cihete JUllflDlfor; 

Jaa.11q_ dlvamharplar vaaıtuile 
andıalifleriai auaturmaya çahtı
JOrcla. Bu 11rada cli-.amharp 
t!,.~fiddetile ıenç muhalifler 

da korkunç bir ceplıe 
~; hu ıençleria - IOll olarak 
~- (Hulmlm Bete) 
la&et81inl de billm&cldet kapatı
llllfb. Gazetenin ..Wbi Mulalia 
Sabahattin Bey, ,.. bir imU,. 
alaauyacatım anlı••f; enelce 
ı.t1yuı aluup ta laeD8s ..,..ıyat 
•hiınna çıkmalJl'I olaD bir. pzete 
...... ,. bqlulalib· • • 

O 11rada (Genç Tlrk) imllD'" 

de bir ıuet• 1.atlpm ·-~ 
Gaıetenia ..Wbi hiçbir ., ... 
fırka De ne pklnclaa ·~ .ne de 
uaJdaa aMkar olm•cbiı ıçm P-k 

9 
......, bir yol nrme 

'llliilfC~~.,.., .. maalarda 
1'1r tekit al'ü pMiJattan 

•tillddln olclufU kadit utak jo:
ıtliHJI tercih ediyordu. 

f'Qbaldka o umanın blltlla 
lla••• pnçlerl tibi umumi •ad
~ .. ldbatlen o da ..ate111iı eli. 
;fabt, dciiMr .. vldi.. .. ..... 
na 'flllmlanaa. mazilerine, llaauı
.a,.tleriae lilcum etiDekle biçliir 
...,. ehle edilmiyeceğini tahmin 
.ıtiii le.in, saıeteaine daba mu.--

&romural 

1\U'!Bn&l 

·K.nol· 

stni1'erinlze 
hlkitft 

"' • 1a1ıv\yt tdO· 
ıronıural , bılkı ~~ararsıı bir.,,. 

" 

vr bııtbfıtun 
m ü ıahıarıdır , im•" "' ~ 1 tıa..C trıp-

'""""""'ey • ıo '" 10 de ·~eteılu• • lerdr ttıaııetcr 

ı RADYO ' 19 Nisan P•rtembe 20 N ... n Cuma 
lsT ANBUL - 11.15 pllJı. ne1rl1atı. 19.JS ı llTANBUL - 12.91 tlrqe pl&lr .... 

A,Jau b•berlerl n malltellf aepiy•t, U.51 1•b. il.IS pllll •etrlr.er, 11.U ~ " 
Tllrk mualkl aef1'11ab (Kemal Nl)'ul 8eF aahtelll a .. rl1•t, lt.IO 'l •k au'kl ....... 
HarrlJ'• H. , M11&e17ea H. , Mahir BeJ') , tı ,_b ( EHaa Hama, lacı 1tiuua, O.idi Ham-. 
Sellm Sarra 8. tarmfıadaa koaferH., 21.JO Sewtm Hanım), 11.to ajau llalHwlerl, 21.JO 
Rad10 orkeatruı tarafındu daaa mmlldal. Necip Yakup Be7 orkutra• taraft•da 

VARŞOVA (1415) - 17.55 Poloara ... muhtelif ••'-· 
tllıı:l-1t1ettnla Oha HlllllllllUl •it beatelerdea . V ARŞOVA - (1415 m.) 17.35 koro 
alrakkep .. atoalk lcouer, 18.50 koafera111, koaaerf, 11.15 plft, 18.30 kooferau, 18.50 
18.50 mlbahabe, 21.GS Polon1a mua.ldahadea mektepli ••trlr•tı, l!UO eald Ye rcal ... ,. 
alltelı.k«"p koaHr, 22 mllaababe, 22.05 laaflf lerdea ..ıa ı. ı n .. a...b ... 15 V 

IH*!l li~ ~ ~ ......w. - •ı ·~""'!' .. .... ....... 
• aÔaatq :.. (iM -.) u · w-. pllk, ::.-:::,:"eti twafıadaa --..., ts.• 
........ , p 11r, 17.15 Meptep.t •efrl)'atı, il 
c... l>lmlko ork•trul, 19 ba......,., tt.15 Gr., BOKa!ş - <364..-.) 11 ....... plllr, 
Dlalko ...... DUi ...... 19.50 o.mı- haberler, p lir, sa ... ,.. .n.m.., .......... . 
aite derılerl, 21.11 lcoafer_., 20.SI» •Wlad- 19.15 rad10 •kedr._• ..,...., 18 0111..,.. 
........ • .... 11 kacbalan • W.11 Nlcolaı'ala .tte rad709u. 20.20 pli•. tG.45 lroaferaaa, 
.. ıertadea .,..et t....ıJf. '1 M•foalk lcouer ( Kı ..... lCraualbı lda· 

BUDAPEŞTE (550) - ıa,so ••••••• ko- rutade). n ••tal ... 22.15 k4illirla dt ., .... 
neu taraf11ııdaa kon1er, 19.15 mlıahaM, BUDAPEŞTB _ (SllO-.) 'il Serte nl• 
u,.u Sahibinin Seıl plllllerı, 21 Stld1od- talnmı, ıa.• amel• ~ab. lt.25 llul 
bir ıpeç, 2S Rlro llru takımı, U.40 Alman• SiaoaJI tarafı.dan k•m• koıuert, 21 .:. 
ea koafera•1, 21.55 Frtedlla ••.,lerladen ulıabe, JO.IO opuadu werllec.lı temalll 
Op•a ork........ .. .. 411-L b 

VIY.\:HA (_,, - 11.10 ka.. .... •akli, ... -ı lala ...ı pJAkbn. 
~- 1Q1 ltaı,... ...,.lerlad- aar.ı.1ıep VIY ANA - ( l501 • > 18.10 pllll, 1t 
........ 9 alHnh, lf.21 tuıJat Dltfl'IJat. ... elli •J'1ah Mili lfla aetrlJ'at, lf.15 
•u ... ... ....,. larafladaa .,. ract,.. ... .... ... .,.,. .... •uaahaı.., n vı,. .... ..,.. 
• ......_ Nf .. tlle ••il parçalar, 22,U _.. .. orbelr ..... ref .. etl " taam•t ... 
.... .., n.u Ors 1c ..... r1, 23 .. ......,. ..... " .... ....,.._;. •ıtıra'°9 t•ıaaat11 
IMO Plildar. lcoıııeer, 'il - haberler, 2S.JS pWı U. befif 

BREsJ.Au - CIJ6) lMS rad,.. erir-.- .. a1111. 
lraaı. 20.40 AYUltW'J'a • ......_ ........... BRESLAU - (516 •·> • ......... 
11.15 tapaauı 1c..._. 22.15 ~(tarihi)'. ....at 11......., 21 lnıa haberler, 21.15 alDI 
::: çı ..... aı.uı. ..,,.._, U.lt ......... •..V•t, 22.15 am., ...... 1ortadon orkeıtra 

claaa .... lda•, 14 lltlnabarıten roco k•nrt, U haberler, 2S..40 _,.11 muatkl, 24 
•ualklıı. pco muallılaf. 

Türkiye imar Bankası: 
E.q nauka•elenameıinln altJncı, pcllnei, Jiı'mialtıneı, eUi Hld

:-eı •addeJertade •tada yaah oldatu .. kilde yapdaeak tatlllltua karar 
bna alua•aaa I~ hluedarlar heyeti u•aaUyesi 5 maf'• 934 tarihinde 

... t 
15

1 d~_._fe•bJ4de olarak lataabul'da Apr Efendi eaddedade 12/14 ...... -... __ .....__.__. _ 
bam lnahia ----.... ~-•Hktar. Toplubda ....._. ........__ 

b 1-- hl---. ·--•a .... ....... Ye ...- Yekiletea ,.t1.rWe 
UıuDlfD Ne eri içti -9 

mukabilinde malıltu:' ... :!' .::..,~• enel .._..._ te•tll Be 

Muaddel Meddeler Metni 
Altancı madde: 

Şirlc~tin mGddeti ahkama kanuniyeye ve ifbu ... muka•eı.w• 
milnderıç halita veya heyeti umumt,.ee ·ıttihas oluaaealı bU ı..nr. • ....._ 
niden kat veya temdit edilmedıkçe teeHGaü kat1 shlnden 1~ 
(yirmi beı) ıeneden ibaret olaeakbr. 

Yedinci maddnin 1 inci fıkraıı: 
Ş:rketin aenna1eai beheri (yirmi) TUrk Uran k•J•etİ•ff (eDl bha) W.Hp 

mGnkHem (bir mil1on) TGrk liraundaa ibarettir. 
Yirmi altıncı maddenin 1 inci fJkrHı: 
Meclial idare azasından herbiri (Gç bin) Ura 1u1meti ilJ1~eafnde °"" elip 

adet hi•ıe •enedini f irkete tevdie mecburdur. 

Ell iaehb:inei madde: 

Hilafı na ıerek Ticaret kaın~awıda we aeıek lfhu -~ liiUllaftletiaJD .. 
ıarahat bulunnuıyan ahvalde ıerek ı.vWAcl• ft ,._ elelUe hptl 

::~~:!~·,,;:~::-·~ ~: .. .:l!~t~W 

J<eşidenin Mütebaki Numaralannı Da 
Bugün Neşrediyoruz 

Ergani iıtikraz tahvilleri kefi
delinde ikramiye kazanan numa• 
ralarla amorti isabet eden nwna
:f'alann bir kısmım dGn netnıtmit
tilr. .IU,On de amorti iaabet ed• 
diğv nam-aralan netrediyoruz: 
27461 27470 27MI 27MO 27731 
'1!17 40 2845' 28460 28951 28980 
29061 29070 30861 30870 30981 
30970 31611 31620 3t9'll 31930 
33011 330'l0 30821 33830. 34121 
34130 34460 36071 aooso 3687• 
36880 38011 .38020 38181 38190 

49591 38600 38641 38650 38891 
38900 38981 38990 39370 39401 
39410 40131 40140 40361 40370 
40441 4<M50 41211 41220 41371 
41380 42551 42560 42781 4~790 
43851 43860 34891 43900 43911 
43920 .t572f 45730 45741 45750 
~ 1 43870 46c1ij .t60.lO ...,. 
48410 46480 47351 47360 41831 
#840 4168t 41690 47781 47790 
~ 1 48240 48.W) 48491 48500 
48511 48520 .ıl8541 49550 49080 
49081 49070 49201 .anıo 49'.t71 
49l80 49941 49950 ft0001 ll0010 
50301 50310 60421 50430 51411 
11420 51671 51680 51781 51790 
52791 52800 62861 5~870 54481 
54490 84831 54840 54861 54870 um• l5030 55041 55050 55451 
55460 56121 56130 56211 56220 
56491 66500 56881 56890 57231 
57240 57931 57940 58271 58280 
48851 58860 59181 59190 59391 
59400 59721 59730 60011 60020 
60071 60081) 60111 60120 60131 
60140 61861 61870 62151 82160 
62361 62370 62601 62610 83091 
63100 63161 63170 65301 65310 
66311 66320 66391 66400 66601 
66610 66701 66710 66861 66870 
61201 87210 88081 88080 CMM21 
894aO 69741 89750 70781 7"790 
10191 70800 70961 70970 71901 
71910 71951 71960 72371 72380 
72731 72740 72761 72770 73331 
73340 74511 74520 1•• 7.wM) 
f5t21 7~130 76961 71970 78041 
16050 76301 76310 77a21 77330 
1'8611 78820 79211 79'l20 79480 
80851 "80880 80871 80880 81001 
81010 81741 81750 82281 82290 
82591 82600 auta 8M80 84181 
84190 8453' 84540 84881 84690 
85511 85520 85931 85tM() 85951 
85960 88351 88360 86481 86490 
88921 88930 87101 87110 87611 
87620 87931 87940 88001 88030 
88641 88650 88931 88940 89441 
89450 90111 90120 90351 90380 
91081 91090 91161 91170 92131 
82140 9Z161 92170 92841 9'l850 
93191 83200 93351 93360 93491 
93500 93837 93840 94240 94581 
94590 94701 94710 94901 94910 
96631 96640 96671 96680 96981 
96990 G7ı71 97180 97441 97450 
97791 91800 97951 97960 98061 
ll8070 88381 98390 98851 98860 
911881 G8880 821 98830 89301 
99310 HJ002 t fOOQaO 100791 
ıoosoo · tOtt81 IOtOlt 10fb30 
loa'l t 102230 IOMIOI 103610 
103701 103710 103891 •03900 
104011 104020 104191 104200 
105401 . 103410 105821 105830 
·105991 108000 106421 1064a9 
IOJ48:1 HJJIOO t071111 10198e 
10826 f 108210 HJ85J 1 ·--=-
109191 1onoo 110121 ı roıao 
111521 1115..~ lt1691 111700 
ı ı ıat ı 11830 1 ı ın1 1119-10 
112681 112690 ı 12951 
113131 113140 114331 
1.lat01 115110 115841 
115911 l 15A'l0 116091 
111~01 116210 116431 

· 118831 116840 117821 
tf19İ1 UTO:tQ i f8071 ..... ·~-~··~-.. 

118471 118480 119041 
119321 1193a0 119711 
12(1181 120890 122171 
122281 122290 122471 
1~1 122600 122611 
123411 123420 123651 
12Gtl 124350 124.161 
124971 124980 125271 
126041 128050 126381 
126551 128560 128831 
127441 127450 127511 
127951 127960 129071 
129141 129150 1294~1 
14!9661 '29670 ı ı968 ı 
129701 129710 129841 
130831 130840 131181 
131711 131720 132151 
132221 132230 13'i461 

119050 
119720 
122J80 
122480 
122620 
123860 
124370 
125280 
126390 
126840 
127520 
129080 
129.UO 
129690 
129850 
131190 
132160 
13347Q 
134069 
1343aQ 
1348d0 
137260 

133771 133780 134051 
134191 134200 134321 
134711 134720 13.t841 
1M18J 136190 137251 
138001 138010 
138131 138t4o 1Ml71 138380 
139931 139940 139981 139990 
140371 140380 14()411 140420 
141221 141UO 1~1331 141340 
141641 141650 141671 141680 
1429'l1 142930 144291 144300 
144441 144450 144561 144570 
145~1 1.t5461 145470 145961 
145970 145811 146820 147951-
147960 148181 148190 148UI 
148450 148'71 148480 149491 
149800 l.f9711 149720 149871 
148880 140741 150750 151221 
ıaıtaO 111991 ıs2000 152011 
152020 1~2061 152070 152611 
152620 152641 152650 153321 
153330 153611 153620 154121 
154130 154ll41 154650 155041 
155050 155161 155170 155391 
lS5400 156901 156910 156941 
148950 157051 157080 1570l1 
157080 ısr121 157130 ımaıı 
157320 157831 157640 157751 
t67760 158351 158360 18151 
159160 159'l51 159260 161141 
167621 161150 161701 161710 
16~641 162650 163871 163880 
164141 164150 164461 164570 
184831 164640 165190 165291 
188990 16&100 165'761 185710 
166700 166701 ı66t19 166881 
165981 185970 166681 166690 
168881 187&10 167731 167740 
168191 168200 88221 168230 
1690'lı •88030 ısa120 169961 
169970 170481 170410 170721 
170730 170981 170970 171471 
171480 172071 172080 173121 
173130 17421.1 174220 174481 
174470 175481 175470 1788 
176590 176731 176740 118881 
~76870 171761 177770 177811 
177900 118431 178450 178881 
178690 179521 179530 179111 
180000 180071 180080 180821 
180630 180651 180660 181021 
~sıoao ıSJ,41 ı 181420 ısı., 
J8J880 182CJll; 182180 ı8228f 
J82280 182311 11MOO ıneıı 
,..., 1127-7-1 l82780 ısaı 11 
ı83t3 ,..,.. 183281 183289.ı 
l84J81 184180 J&l281 18320Q 
18'181 ~84 ltO 184247 184250 
1.85511 185520 186241 l t:6260 
18'1581 181570 187591 187800 
!t8'18ft 181880 187961 187970 
118141 1881SO 188581 188590 
188621 188630 189561 18951'0 
190121 190130 100541 190550 
190761 190770 191611 191620 
192281 192290 1~ 1 192690 
192691 192700 192871 19l980 
193491 19MOO 194011 194028 
194731 194740 19'771 194780 
1969'll 1969a0 197121 1971» 
197861 197870 •91911 197980 
188241 198250 ı9931ı ·~ .... 
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Tefrika No. 99 ..1 

Son Takipler .. 
~---·---

Gavur Mehmet, bir sürücü beygirine bindi, 
dağruca Zaptiye müşiriyetine gitti. 

---·---
Nikolayıdisi tamamen ikna et• Efendi •• Aldığım maUimab hllnkir 

mek için Gavur Mehmedio bu işitirse, evincinden göb k bile 
tek i q c:ddeo pek cür' etkarane atacak. 
idi. Ya, tercüman bu teklifi ka· - Yok canım.. Hele biraz 
b J etseydı ?.. Fakat o, buna ce- b:ına da çıtlat. 
ıarct edemedi: Hüsnü Efendinin bu merakh 

- Yok, yok, yok... Ne olur, sualıne mukabil Gavur Mehmet 
ne olmaz.. Belki yakalanır, ma· lngiltere Sefaret tercümanı Niko-
kalanırız. Zaten elçi bey birade- laidis ile olan mülakatını hikaye 
rin böyle işlere kanşhğından ettL Givur Mehmedin bu mahi· 
dolayı bile bana kızgın. Eğer rane manevrasile naldcttiği ıeyleri 
bir de bu şeki\de yakayı ele ve- dinleyen HUsnU Efendi. yine 
rir em, derhal beni kovar. abırsızlık gösterdi: 

- Vallahi, orasını sen bilir in, _ Be oğlum •• Ne duruyorsun. 
çorbacı.. Haniya, ben seni bira· Hemen Beşiktaı karakoluna koı-
derle buradan görüştürıniye ha- sana •. 
zıram. işte ancak. biraz cesaret Dedi. Fakat Gavur Mehmet. 
meselesi... Hadi kal aağlıkla... buna da gulerek cevap verdi: 

Nikolayidis, hemen elini yele- - Y ooo, HUsoü Efendi. O. 
tinin cebine daldırdı. İki ç'l in- §imdilik hiç işime gelmez. Oraya 
giliz liraaı çıkardı. Gavur Meh· gidip te kuyruğumu kapana kıstı-
mede uzattı: nrsam asıl benim işim geri kalır. 

- Eksik olma pehlivan ağa.. Ben oraya gider gitmez, başıma 
hadi sana da uğurlar olsun.. bira· eg!eceği biliyorum. Beş on lira 
dere çok selam s&yle. sihandan sonra: 

Diyerek Gavur Mehmedin - Hadi bakalım.. Aman u 
~eneslıü okşadı. İşin peJine takıl * D.yecek1er. Ve, ayağımı aya• 

Gavur Mehmet kahveden çık· ğıma selı..-tirmeyecckler. Ne yapa· 
lım hünkar efendi, bukadar bek· dıktan sonra evveli yavaş yavaş 

kulekapısına doğru ilerledi. Birkaç ledi. Bir gece daha bekleyiversin ••• 
okag-a gir:p çıkarak takip edilip Şimdi ustacığım, bu akşam sen 

hazır oL Tam yatsı ezanı okunur-
edilmediği:ıi anlamak istedi. Pe- kcn Aarpcamisindeki pdırvanm 
tinden kimsenin gelmediğine emin önünde birle elim. 
olduktan sonra sur'.atle yüksek _ Ne olacak? •. 
kaldırımdan indi. Knraköyden bir _ hele birleşelim de... Hak 
aürücU beJgirine bindi. Doğruca var, rahmet var. 
Zaptiye müşiriyeli dairesine gitti. Jıf. 

başkalarına görünmekten korka· Tam yatsı ezanı okunurken 
rak bir zaptiye neferile Hüsnü iki arkadaş, Arap camiinin şadır-
Efendiye haber gönderdi. Daire- vam önünde buluşmuşlardı. Gavur 
nin karş sındaki çaycı dükkanına Mehmedin sırtmda uzunca bir 
getirtti. çuval vardı. 

iki arkadq çayhanenin kuytu HDsnil Efendi eJile çuvalı 
bir köşesine sokuldular, konuş· yoklarken: 
mıya baş!adılar .. , Hü nil Efendi, - Ne var, bunda? .. 
merak ile sordu! Demekten kendini alamadı. 

- Hayrola, koca Givur •. yü- Gavur Mehmet kısaca: 
ı.lln pek gülüyor. - Ufak, tefek. 

Gavur Mehmet te büyük bir Demekle iktifa etmiş; HüsnQ 
memnuniyeUe cevap verdi: Efendiyi kolundan çekerek karan-

- Nasıl gülmesin, Hüsnll lıkJara doğru sürüklemitti... Bir 
hayli 90kaklan dolaştıktan ve 
epeyce de yorulduktan onra, 
1 atavladaki Kanhbostana gd
mişlerd'. O zam n Gavur Meh
met izahat verdi: on Posta 

Y •mi, 111ut, Handl• u Halk sau:tul 

futa Zt4lltı.> e, Çııtalç.e me 11okağt, 25 
ISTANBUL 

Oazet mizde çıkan zı 
ve resimlerin bıitirn hakları 
mahfuz ve g z temize ittir. 

ABONE 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. ------

TO~K1YEYE 1400 750 400 
ECNEBiYE 2700 1400 800 

\bone b deh p ıodır. Adr a 
degiştirmek 25 k nı tur. 

Gelen evrnlc geri erilmez. 

150 
300 

Hini rdan mes'uliyet ahnmaz. 
O v p için oıekluplara 10 kuru luk 

pul il v ı l ın dır. 

- Buraya kadar niçin taban 
teptiğimiz anlaşıldı ya, Hüsnll 
e'endi. Antakyalı Salibin o gece
ki ıfadesine nazaran bu paralarla 
elmasların saklı olduğu yerin bu
raSl olduğunu tahmin ediyorum. 
Eğer taliimiz var a, bu yorgun· 
luklanmız bo una çıkmaz. 

Dedi ve, içinde kazma, kürek 
küskü gibi l tler bulunan çuvalı 
aırtından indirdi. 

Fakat.. maalesef talileri pek 
aksi zuhur etmişti. Bostandaki o 
bnrap binanın içinde duvarları 
odalnnn taban tabtalannı, zemine 
dö enmi olan taşlan altüst 
ettikleri halde, ne bir tek para 
ve ne de b"r tek elma ele ge
çirememişlerdi. Sadece üstü top
rakla örtülmüş bir demir kapağı 
kaldırdıkları zaman, üç dört 
ayak merdivenle inilen bir oda 
bulmuşlar. Evcla sevinçle merdiveni 
einmişler fakat bir küçük dcmird 
ocağile kınlmıı pota parçalann· 
dan başka hiçbir ,ey elde c:de
memiıJerdi. 

( Arkua .... , 

Adetleri Kongrenin Temenni Kararları 
Biribirine 
Uygunmuş 

fi t 

/' 

~ 

Otel MüdürO Bizim otelde 
saat sekiz buçuk oldu mu lam
balar söner, bilmiş olunuz 1.. 

Genç - Merak etmeyin.. Eiz 
de hemen .şimdi söndfireceğiz !.. ... __ , _____ .,_, .... ___ ......... .___..__... ... 

1 
Dıüıga lktual Haherl~rl 1 

Buğday 
Fiatları 
Ne Vaziyette? .. 

1 

Son günlerde Romada topla-

1 
Sailamlığa nan .bu~day daimi 

• , komıtesınde, ltal
G ıdıyormuş yan Ziraat Nazın 

umumi beyanat sırasında, buğday 
piyasa ının sonbahardaki fiyat 
d~künlüğündeo fada müessir 
olmıyarak kurtulduğunu ve şimdi 
ise sağlamlığa doğru gittiğini 
öylemiştir. 

Diğer taraftan, mısır ve pirinç 
piyasalan da memnun"yete şayan 
bir urette tutunmaktadırlar. 
Buğday Konferansı Dağrldı 

Roma, 19 ( A. A.) - fstişari 
buğday komitesi diin akşam 
çalışmalarını bit.rıniş ve gelecek 
toplantının 7 mayısta Loodrada 
yapılması kararla tırdmışhr. 

* Bir mfiddettenberi Romanyada 
Romanyada pamuk ekimi tec-

. rübe edilmekte-
PamukZıraa d" z . t b"l . _ . ır. erıya ın ı · 
.tı Tecrubelen hassa teksif edile-
ceği mmtakalarda bu tecrübeler 
oldukça iyi neticeler vermiştir. 
Pamuk tarlaları tevsi edilmektedir. 

1930 senesinde yalnız 19 hek
tar arazi ekilm:şse de, 1931 de 
91 hektara, 1932 de 336 hek
tara ve 1933 de habi 2198 
kehtara çıkarılmıştır. Maalesef 
ı 933 enesi yaz mevsimi kifi 
derecede sıcak gitmediğin<!en 
mahsul fena olmuştur. Mamafih 
bu nefce, pamuk ekenleri yese 
düşüm· ediğinden bu sene de geçen 
eneki ni.sbette zeriyata devam 

edilecektir. 
Romanyada pamuk ziraatına 

en elverişli yerler, Dobnca eyale
tr e, yazın ıcak olduğu Tuna 
nehri mansabıdır: 

* Almanya ile Macaristan a~ 

Almanya ~ında 16 fubatta 
• mızalanmış olan 

Macarıstan ticaret i i afname· 
Ticarat Mü- 8 i 0 i 0 Macarlar 
nasebetlerl üzerinde hasıl et• 

tiği iyi tesire bedel, imdi Al
manya tarafından bazı Macar 
emteasının ithali hususunda ika 
edilen miişknlat dolayısilc büyük 
bir sukutu hayal hükümfermadır. 
Bilhassa, Macaristanın pek ziyade 
guvenmekte olduğu keten tohumu 
ihracatı ekteye uğramıştır. 

)#. 

lngilterenin mart eyı .zarfında
/ rıgilterenin ki ithnliib altmış 

bir milyon 969,627 
Bir Aylık sterlin lirasına ve 

Ticaret ihracat ise otuz 
Muvazenesi üç milyon 068,830 

sterlin liruuıa baliğ olmuttur. 
Geçen senenin aynı ayma 

niabet1e, ithalat S,618,015 ihracat 
ta 517~809 lira fadadar. 

Tütün Kongresi Mühim 
Kararlar Verdi 

Ankara 18 (Hu usi) - Tütnn 
kongre tnin evvelki gtinkll top
lanbsında umumi heyet temenni 
mahiyetinde m\ihim mukarrerat 
ittihaz etti. Bu temenni karar-

. lanm aynen bildiriyorum: 
1 - Fiyab takarrür edip sa• 

b tamam olduktan sonra denk
lerin lzmir mmtakasında tüccar 
tarafından > üzlcre damga lUrul· 
mak suretile, diğer mıntakalarda 
buna imkan yoksa denk dört ta· 
rafından iple bağlanıp mühürlen· 
mek suretile te piti. -

2 - inhisar idaresi ambarına 
indirilen tiitünler satılmışsa lnhi· 
sar idaresi taraf andan içlerinde 
mevadı ecnebiye bulunup bulun· 
madığını te~kik için muayene 
olunur. Ancak envaı lcsbit ve 
tayin olunmaz. Seblmayıp ta ema• 
net ambarında kalacak olan tn
tünlln envaı bhiı§ar idaresince 
tesbit edilip denklerin llıerine 
yazıbr. 

3 - Gerek İnhisarlar idaresi 
ve gerek sair alıcılar tarafından 
ekicilere ancak merbut kuntrato 
tipi dairesinde avans vesair nam 
Ye suretle para verilebilir. Bun
dan başka şerait nıuteber de
ğildir. 

Bu ıekilde verilen para evanı 

verene hiçbir r çhan hakkı temin 
etmez. 

4 - Ekici tütllnll inhisar 
f daresi an barına getirip transfet 
mOamelesini ihraz eder. Bu 
transfer muamelesini ihzar ettiği 
tarihten itibaren alıca on gilD 
iç:nde bedelini tediye edip tillüoO 
tesellüm etmiye mecburdur. Ma• 
kul sebepler olmakswn tesellüm
den imtina ederse tütün bede-
linin nısfı ni betinde tazminat 
verir. 

S - Ekici aabştan cayıp tll• 
tUnü başkasına sattığı takdirde 
İnhisar idaresi ikinci sabaya 
transfer muamelesini yapmu. 
IJk satışın bilinmemesinden dola:rı 
transfer edildiği takdirde ille 
alıcının mlil'acaab Dzerine tran .. 
fer muamelesi fesih ve iptal 
edilir. 

6 - Tütnn iizerine uıuln dai
resinde haciz Ye ipotek vazoJun
madan ekicinin muhtelif mile se
elere borçlu olup olmadığını 

teabit vesiJesile transfer muame
lesi hiçbir ureUe geciktirilemez. 

7 - Tütün ihracat tüccarın
dan kazanç vergisinin Yunani9a 
tanda olduğu veçhile ihraç za· 
manında maktu olarak kik Uz.e
rinden tahsil edilmeai. 

imtiyazlı Şirketlerin Mu
kaveleleri Değiştirilecek 

Yeni Şlkiiyetler 
1 - Şark Demiryollan üçUn

cO mevki kompartımanında lstan· 
buJda;ı gelen bir arkadaşım, tren 
kalor;ferinin yanmaması yüzünden 
üşüdü, soğuk aldı, hastalandı ve 
öldO. 

Her kıt ek eri kompartıman
larda bu hal böyle devam eder. 

Beş senedenberi geceleri işli· 
yen postalar, bilnistisna her gece 
tarifesinde gelemiyor, hudut yok
laması yllzilnden geç kalıyor. Bu 
gecikme senasında 2-3 saat istaa
yonda bekliyen yolcular soğuktan 
titrjyor, donuyorlar. Maamafib 
bekleme salonunda koskoca bir 
soba vardır. Fakat bu soba bir 
tek gece olsun yanmamışbr. 

Soruyorum! Bu vaziyet daha 
kaç ene devam edecektir?. 

Lüleburgazda.n: M. Kamil 
2 - Uzun uzun düşündüğüm 

halde bulamadım: Elektrik Şirketi 
saatlerinin kıymeti nedir? Sene· 
lerdenberi 2 veya üç lira saat 
parası \'eriyoruz ve hali da bu 
saatlerin borcundan kurtulamıyo· 
ruz. Sonra ayrıca giıya mukavele 
mucibince, herkesten 75 kilovat· 
lık bir para alıyorlar. ister eniz 
siz bundan aşağı yakınız, yak
mayınız yine ayni parayı vermiye 
mecbursunuz. 

l'angaltıda: Fotl 

ı - Telefon Şirketi, telefon 
makinelerine bağlanan bir metro 
yumuşak kordondan ziyade ffizg. 
mu olan 2 m troluk kordona, 
her sene, beher metrosu için 80 
kuruı alıyor .• yani her sene 160 
kuruş vermeye mecburuz. Acaba 
daha kaç sene bu 160 kuruşu 
vereceğiz?. 

2 - Elektrik Şirketi saatleri, 
bize kaç yüz. kaç bin liraya mal 
olacak? 

Aynsp~a Alemıiar caddeai No lG 
Telefon No 21156: M. All 

lskenderon 'u 
Almamız 
Yaklaştı 

( Baştarafı 1 inci sayfada , 

Suryeyi teftiı ederken Halebe 
geldiği zaman gazetecilerin dahi 
bu hususta sualine hedef olmuı, 
ıu manalı cevabı vermi tir: 

- Fransa sancağı tahliye et ... 
med en evvel onu Türkler ilhak 
edeceklerdir. 

Adana Valisi Milmtaz Beyin 
geçenlerde lskenderoou ziyaret 
etmesi, bu ıayiayı ve etrafında 
hasıl olan kanaatlerin pek yakın
da tahakkuk edeceği limitlerini 
ku\•vetlendirmektedir. 

._l ___ ı .. s~ta~n-b-:u:_ı~e_e~ı_e_d~iy~e_s~ı __ ıı"'!"'a_n_ıa-:'!"r~ı -::--::-1 
Eminöniı Kaymakamlığından: Tahtı hacze alınan iki adi Masa 

dört Sandalya ufak bir ayna bir tavla 22/4/934 Pazar günü Sandal 
bedesteninde satılacağı ilan olunur. "1829., 

lstanbal Ticaret MUdUrlUğUnden: 

İstanbul terzi, kumaş ve elbiseciler 
Cemiyetinin 16-4-934 tarihinde yapılan idare heyeti intihabında elueriy6t 

olmadıflndan 23·4-934 paurteal günü aaat 10 dao 15 • kadar Bab,ekapıd• 
Dlrdlacl ~akıf Hanındaki dairel maluu...ta iatihaba •eYam edllecetl 
a•ı1r.a•--. illa ......... cısm, 



19 Nisan 

Müddeiumumiliğe İki 
ihbar Mektubu Geldi 
Aali Tahkikat Derinleştiriliyor 

SON POSTA 

SON POSTA 
lataobul 

BORSA Si 
18-4-1934 

Paralar ( Sau~) 

kuru~ knnış 

J rı•t1rna &43,- 20 lr"•o, 104,01) 

J c!OI" 123.- 1 , ... ,. A.- 24,00 
20 rı. Fnnm 163,10 J p•Htl 18,00 
:-r ıı e~ us,- l .Maraıı 49,0> 
~ h reJçl'ıa ı ı.;.- J alÖtl ,3,00 

~C •rahmi 24,'JO 1 Pe.ogl 28,00 
H &. lnlçre ı12,- :o ı., ~o.-

~l l~Q 25;J> :ıo ···" 
fı3.-

1 •Lort. 14,- IÇ«YHeft 

Çekler 
i..o-dn MS,n Pn1 
t n • rerll o,736138 Vira• 
rnr'ı 1: ,06 la r.I 
Mil no .... Be lla 
lltll ul a, .073 Var o•• 
ıAtlnı l.3,4612 p,, • 

19,'2 
•)242 
&,ü2~) 

2,0l9J 
'.2115 
3,ıcll, 

lUIDT1'9 ! 1157\i bD Hf 

~Gtya (~ Becrat 
Anı:striam 1,1751 LehOH 

78J<7llO 
s~.m 

1'*7,7.5 

tUaae 6enaüerJ 

J.,i"' I..ira 
1
- 'Ban'k, tN•111.-) 10 .. • IOOV ' '" .. ~.,.r. U '6 , ..:•,.,., 

• •tiımlhıJ u, Jk o. Y. •J.'J) 
• ~tf.Ueu a j h>z.- fr • " 

ıat. l ra•• _, '8,SO 
Oı!lla J, ~"' • 5,-
, lC. • ' l• ld&DJ• <tıa it, 1 .. en" ... ,., 
şı.:ı.eu Uq.~ J5,ll 'hlk.. 26,IJ 
ı .• u,; • ... ,11 t!n .. g.ua ~7.-

Aa.ıu.olu •6CV. 25t9) lo. efo:1 11,7S 
• ,_ 6" P. 24, 15 llCNllODll 18,48 

E.aham v• 1 anvıJJI 
Lira 

193J ~ramfyell f8,5ll 
lı lkrau 

l.tıkr. z.ı Dahl.I 9!' ,'ö 
Ll)'LDU )JJ, .2,50 
b~uat ı.e.tJp 1 CD, O 

• " 11 Jt..(IJ 

BORSA 

,,.,, 
TramY&J 
1U tı'll 

Üaküdar 9U 

'J"eıku 

Ee.ı.trlk 

HARtCI 

Lira 
S,9J 
4,JI 

:3,JJ 
Jil,-

''•"J • -.-
fr.tıvmu - M••kOkJJ 

I.,i l'1l 

Tilrk &lum ~OJ 

lnı. 10,38 
fr. • li,42 
1'u.1 • Jl,.J5 
~.cddlye S6,.ıo 

bauk~ot (Oa. B. > ~ 
~ A L•;lb!rl• ••U 1 

\ (...liwll\U•I"' J 
-~ı.u) 
\ham.t) 

-IPeH•) <9,00 
t\'a..lt) 46,a 
•Lte bc-tl\~'l'c altıa 

( l.D ... btı. ·Y•· ) 4S,7l 
(ham it) araalı ~2,SJ 
(Hetatı • ,.7,J-0 
(Vahit} " 4P, IJ 
lı\mıKr.Fo.1&!6133,JU 

• • • 19JJ w,.w 
• • • ı:1u U2,SJ 

-:-':'7-----
.) ıl uı •ı.laıli.e~ bu,ırUıa muamel 

~l>rmemlı'lr. 

Toplantı, Davetler 

Halkevlnde 
. Halkevi temaıl ıubesi tarafındno 20 

nısan co?'a gü1!,ü 18at 20,,.0 da 1'epe
beşındııkı Beyoğfu oubeıinrfe "lk 1 • . . ız er,, 
pıyesı temsıl cdılecektir. Temsile Jı 
k '.l b')' er-es gırı11 ı rr. -···· .. ·o·~~öR.HöRU"iii ....... _ 

Eminönü Valide Kıraatbanl~ 
~--_.yanında. (15S70) ::.J 

MUzayede IJe sabf 
Cuma günü sabah 1aat 10 da 

Deyoğlunda Takıimde Sıruehr.ler 
caddcıinde 130 N. Jı Yeni-Hayat 
(Sabık Kchiaoğlu) aparbmanının 1 
rıu~mara!ı dairea.nde bulunan zarif ve 
muzeyycn eşyalar müzayede surctile 
utıJacdA"ı ilin olunur. Yanları vitrinli 
büfe, druuar, otomatik kare mua ve 
meşin kapla 6 adet aandalyadan mO· 
rekkep zarif, CC\'İZ renginde ımodern 
yemek oda takımı, 2 adet koltuk 6 
sandalya ve bijute aynalı i:ir konsol· 
dan ibaret Luyi xıv lake HJoo takamı 
divan, vitrin, tonet •andalya, duvnr 
Hah, çini ve demir ıobalar 
portmanto, çocuk yazıbancıi bronz 
muif elektrik a•:zeler, ka,..; dırmir 
bryolabr, perdeler •e •torlar reni 
~~)de hayli mutambalar, Ja~, .bib-
o ar Ye saiR. 3 pedal!ı ırayet zarif 

Alman piyanuu. (1587~ 

Sayfa ıs 

Mucize Nev'indeb 
Eir Hidise 

Bir Vapur Kendi Kendine, Hiçbir 
Tarafa Çarpmadan Bir Sefer Y apb 

Serseri oapar Osk6.Jordo'lcl dq10 lnüne Jceadlllllntlen gana~tı/..tan •on1W 

Dfin sabah, saat (8) e doğru 1 (9,20) de Üsküdar önlerine gel-
Boğaziçinde esen rüzgir )·fizün· mişlir. 
den bir hidiıe olmuş, Pa~abah· O ıırada 0.1.Ddardan kalkmak 
çede uzun senclcrdenberi demirli lizcre olan 9,20 vapuru yolculan, 
duran bir vapur, palamarını ko- bu serseri ve köhne vapurun, 
pararak sürüklen'?1iş ve bir muci- ıürükle.nerek önlerine g~ç~_iğlni 
ze eseri olarak Üsküdarda tütün ve aynı zamanda yavaş suruklc-
deposu rıhtuı:ına dayanmıştır. ni~l.c gelip Osküdardak! Tü~ilD 
Aldığımız malümata göre bu lnhısan rıhbmına yannşhgını gor-

. bı:.d' .. ı müşlerdir. 
g~r·~ " ıse şoy e cereyn et- Hadiseyi ayni zamanda gören 
mıştir: k ş· k t' H · e me-.. • ayıkç.ılar ve ır e ı ayny . 

Duo sabah şıddetle esen rüz· murlan, derhal reji ismi verılea 
gardan sonra, Paşababçeliler, iskeleye kcşmuşlar ve vapuru 
biraz açıkta dem"rli duran Türki· rıhtıma bağlamışlardır. 
ye vapurunun ağır ağır sürüklen· Türkiye vapuru eski ve met· 
diğini ve alantının tesiri!~, Çu- rük bir vapurdur. içinde hiçbir 
bukluya doğru gittiğini hayretle şey yoktur. Vapurun böyle ani 
&örmüş~erdir. olarak sürüklenişi ve hiçbir .:ere, 

Türkiye vapuru, aheste seyrini hiçbir vapura çarpmadan lJ~kü-
takip ederek Rumelihisarmı, Çen- dara yanaşması, cidden bir mu• 
gelköyünü geçmiş ve tam saat ciıe sayılabilir. 

Türkiye Hil&liahmer 
Cemiyeti .Merkezi Umumisinden: 

HilaJiahmer Cemiyeti Merkezi Umumisi bir 

OAZ MASKE FABRIBASI 
Yaptıracaktır. 

fabrikayı yapmak istiyerlerin bu hususta tesbit olunan prtlan 
öğrenmek ılizere Ankara' da Yenişehir' de Hililiah mer merkezi 
umumi ine veya lstanbu:'da eski Zaptiye caddesinde Hililiabmer 
Oyunkiğıtları ve Madensulan Satış bürosuna müracaat eylemeleri 

ilan olunur. ~ (15857) _____ _...___, 
l __ InhisarJar U. Müdürlüğünden: 

'
4 EKSELSı.YOR ., , "MıN:MAKS,,; .. HIZIR u marka ve muh· 

teı:f numaralı 11331 ,, adet yangın söndürme eczası satın almacakbr. 

Taliplerin listeleri gördükten sonra pazarlığa iştirak edebilmek 

üzere 0 % 7 ,5 ,. teminatlarile beraber " 24/4/934 ,, Salı günü :saat 
.. 14., de Galatada A!ım, ıabm komisyonuna müracaatları. "1782.. 

* -tc 
.. 1,500,, adet kıyım bıçağı pazarhk.Ja .. bD ahnacakbr. Ta-

liplerin nümune ve ıartnameyi gördükten sonra pazarlığa iftirak 
etmek lizere "% 7 S teminatlan ile beraber 30/.C/934 Pa
ıartcsi günD saat is"te Galata'da Alım, Sabm Komiıyonuna 
müracaatları. ..1787,, 

BÜYÜK 

TAYYARE PİYANGOSU 
Yeni tertibin 1. inci keşidesi 

11 M AY 1 S 1934 tedir. 
Binlerce insanı zengin yapan bu 

piyangoya iştirak ediniz. 
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filfil!l! veya l!&!!!! 

Bu güzellik müstah

zarları cildin• taravet 
verir ve onu hararet 
deği9ikllklerinden ko

rur. Teniniz taze ve , 
yumutak kalır. 

RALEıGH 
Bisikletleri 

BeynelmOel Bsiklet ileminde büyük inkılapyaratan MEŞH~ .... 

RALEiGH 
Fab~ihasının, safi .lNGILIZ çeliğinden pek zarif. metanetli ve 
fenrun en son terakkıyAtımn tatbikile yapılmış yegane bisikleUeridir. 

METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
iTiBARiLE EMSALİ YOKTUR 

Sehf deposuı Sirkeci • latanbul • Liman Han No. 35 

Mo:iel 
Velt Süper 34 

18 • 2000 metreye 
kadar bütün 

istasyonları alma 
hassaaı büyüktür. 

Fiatı 330 lira 
Model Bali 2 

(5136) 

ŞCHAUB RADYOLARI 
BUtUn dUnyaca tanınmıt olan 

ŞCHAUB f11brik881 en müşkü 'pesent RadyG 
merııklılarıuı memnun etmek içw 

la ıene 3 yeni model 
çıkarmıştır. Fiatlarının ucuzluğuna rağmen verdikleri 

netice Harikuladedir. Radyo elmadan 

•CBAUB mekines~ni . tecr~be ediniz. "I llu makıne ıle dunyanın her 

biı tarafllll dinliyebilirainiz. Tediyatta kolaylık yapılır. 
Petin tPd iyecfe huquııi iı-konto 

Sabş yeri : RIKARDO LEVI Sultan 
Hamam .. Havuzlu han No. 9 • 11 

18·2000 metreye ~---------------.1 
kadar alır. 

Fiall 200 lira 
Halk modeli 200 - 2000 metreye kadar ahr. 

Fiatı 120 liradır. 

Holan1:se 
Bank·Cnl N.V. 

Sabık Bahrıseflt Feıemen" 

Bankası 

l•tanbut eubesi 
Galata Karaköy Pata• 
Meydancık Aıaıemcı Han 

Her türlü Banka muam•••• 

ıert. Kasalar ıcan 

UMUMi MDDDALDK a AMSTERDAM 
9ubelerl a Ameterdam, Bueno• Alr••• 

latanbul, Alo de .Janelro, Santos, Sao Pauıo. 

SON POSTA 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
f stanbul Acentalığı 
Liman Han, Telefon: 22925 1 

t 1 
Trabzon Yolu 

DUMLUPINAR np_uru 
22Niaan 

Pazar ıünQ Galata nhbmın
il•n aaat 20 de kalkacak. Gidif te: 
Zonguldak, İaebo"u, Ayancık. Sam
•un. Ünye, Ordu, Gireıon, Tinbo1u, 
G6reJe, Trabzon Ye Rizl'ye. Dönüıte 
bunlara iliveten, Of Sürmene, 
ve Pulatbaneye ujnyacakhr. 

' Olçü üzerine 
Fenni Kasık Bağları 
Mide, Lareak, böbrek 

dii~künliiğüne 

Felllll 
Konalar 
lstiyeul<>re ölçü 
tarıfesi göoderılia 

1, 

EminönU 
fıınir soknğı 
Tel. 2Q219 \ 

ZAHARYA 
Oreopulo9 

T aklitçi:erden 
sakımmz. 

ÇAPA 
N"aaan 19 

IVIARKA 

SAHLEP 
'f'8 

BAHARA 
Yeni 
ambaıllJlar 

dahlllnd 

laer yerde 

s 
KW'Uftur. 

, 
ıfı4A.P • . 
tcva.vlt 

;::z 

LOKANTA l 
NOVOTNİ l<AR iBER. 
Beyoğlunun en güzel yeri 

TAZE BiRA 
En iyi yemekler 

HER AKŞAM MUZIK , 
,-~----~' Denizyo1 ları 

fŞLETMESI 
Acentf'leri ı Karaköy Ka.,ri11>a, 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzado 

Han TeL 22740 
...... 4m ..... 

MERSİN 
Sür'at Yolu 

ÇANAKKALE vapuru 20 
Nisan 

Cuma 11 de Sirkeci nhtı· 
mından kalkacak. Gidi~te lzmir, 
Antalya, Mersin, Pay as' a. Dö
nüşte bunlara iliveten Alanya, 
Küllük, Çanakkale'ye uğraya· 
caktır. (1803) 

Trabzon Sür';ı-
Yolu 

CUMHURiYET Yapuru 19 
N~san 

Perşembe 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidijte 
lnebolu, Sam•un, Ordu, Gireıon, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dö
nüşte bunlara ilaveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak· 
tır. (f 804) 

Bartın Yolu 
BURSA Yapuru 19 

Nisan 
Pertemba 19 da Sirkeci 
nhlımından kalkacaktır. (1805) ! ....... ______ , 

Son Poata Matb•ası 

&.ı.ibl: Ali Ekrem 
t\etriyat MOdilrG ı Halil LQtn 

TÜRKiYE TURING KLÜBÜNÜN 

BUDAPEŞTE 
Seyahati 10 gün \ 30 Nisan • 9 Mayıs) 

il ncl mevki T. L. 85 • 111 Uncu T. L. 80 
Tren 1ridip 1relmek. Pette'de otel, yemek, tenezzüh dahildir. 

Talebele-re yalnız atyab1t Dcreti T. L. 35 
Fazla tafıilit için TURING KLÜB0NE (Galata Adalet Haa ) •• 

•eyabati idare eden NATTA acental mna müracaat. 
( Galatauray ve Karaköy ~oprilbatı ) .... __________________ ... __ __, 

RADVOLİN 

Botun hayatııda ağzından ve dişlerinden rahat edecsk .•• 

Çünkü RADYOLiN Kullanıyor. 

Zafiyeti umumiye, iştihaaızlık Ye kuvvetsidik balituıcb büvilk 
faide " tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

Öksürenlere: BATBAN BAKBI kullanınız.. Her eczanede satllır. 

IBBIM (1Sl6S) ı~-------...------' 
Terkibi bilinen, tesiri binlerce kiti · tarafından tecrUbe edilen B E ş i R 

nasır illcı bir defada en inatçı n .. ırlan k6kUnden kurutur. 
KEMAL 


