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asi Vaziyet HAIA Durulmadı 
Esnaf Bankası • • 

ışı 

Müruruzaman Me~lesi Ne Gibi Şa1t
larla Mevzuubahs Olabilir? 

O .. E · B -~m•f Ba~.~~~t?a~yetin~ın ey Vaziyeti Vuzu~landırıyor 
tetkık eden komisyon dnn akşa• il 

ma kadar v bankada mq 1 ol· 
muştur. Ôgrendiğimize .. gu k 

. t tkik gore o-
11119yon e abnı azami .. ' ti 
ikmal edecek ve netice • ~.r a e 
porla lkbsat, Maliye v:' ır. ~a
vekiletlerine bildirecekt~ahıKlıye 

. b ır. o• 
mıayon ankanm şimdi 
neırettiği but.. bil~ Ye kadar 

. un ançolan tetkik 
etmektedır. yapıla h 
söre bankanın ala n v eıaplara 
ancak yüzde otuzu cagı ~araların 
karşılıklıdır. Bu par temınatlı ve 
mümkün görülehilirseaı:ın tahsili 
dan bir kısmı da mr. __ e, bunlar-

v Ad . ucurUZamana 
ugramıştır. lıye yangını l1z • 
aon çakan yangın K erıne 
re mUrurozaman önn~:~~i: ~ö
temmuza kadar bu gibi al ( 4) 
için muteber değildir. acaklar 

Ancak, Esnaf bankasının al 
~aklan eskidir. Binaenaleyh ba: 

ama her alb ayda tahsil . . 
kanuni teıehbiislc:r w ıçııı 
~aklar yan yaptıgı ala .. 
tif d ' gın kanunundan • 

a e cdemiyecek ıs .. 
lerdenberi n . d ancak sene-

' zerın e h" b" ıebhüs yapılm ıç ır te• 
tahsil edile · amış olan paralar 

D 
mıyecektir ' 

Un ··"" • • ogrendiğimize göre, Es .. 

Emi11 B. 

naf bankasının vaziyetini tetkik 
edeu komisyon azasından Maliye 
Veklleti mümessili bilhassa ~ir· 
çok pllrllzlll ışlerin meydana çı• 
kanlmasına yardım edecektir. 
Tahkikat hususunda, alakadarlar 
en fazla Maliye Vekaleti müfet· 
tişini sahibi salahiyet görmek· 
tedir. 

Diğer taraftan lstanbul, Cnm
huriyet Halk fırkası vilayet idaresi 

( Devamı 13 üncü sayfada ) 

Japonya Haıa Tehditkar· 
Amerika ile lngilterenin Müzak 1 • H .. ere erı 

enuz Neticelenmedi 

Amerika11 Alcr .._ 0" .,.,Oll• clonanmanuı ii•tiinJ d 1 Japonyanın Uzak ş k • o aııgor 
ar ta takın- b b l dığı tavır, bütlin dnnyada d . ve 8 er erde ayan beyan anlı· 

ak. 1 k b" enn yacalwoız. 
ıs er yapaca ır mahiyettedil'. Lon 

lngiliz, Amerikan, Çin velhaaıİ ret oddra, 25 - lngiltere tica-
blittın dünya diplamasileri b k 811 Japonyanın hareketi 

• u arpsında ID ••t • ç· d ki . 
yllzden hummalı bir faaliyet için- caretioin him il• e~e~n ~ e ti-
declir. Bütiln dünyayı ateıe vere- bu ti tin ayeaını, aksi takdlrde 
bilecek bir mahiyet g6ıteren ba bey...::. ile mahvolac.•fım bir 
meaele etrafında ıon gelen haber- lnglll 8 fi nepe~iftlr. 
I• •• telıraflar apğadaclar v z • rlnln T ....... .. 
... tla a1111retw ba•-1-.S.Z Tokyo, 21 - ......... _.. . _..., co. ... .u. ... ..,.. •• J 

Son Posta 
Bugün 

16 
Sayfadır 

Bi1gillc lcalıramana gapılan mıı• 
azzam ın•ralmden ilci •örünil.f 

Feci Bir Kaza 
Alanya (Hususi) - Dim Odm

lll klyGaden (8) yqlannc:la Ke
rim km Şefika, dağda koyun 
gitmekte iken dik bir kayanın 
keaarıaa oturmUf. her nasılsa ka
ya parçua koparak elli metre 
ylibekliiiııdeki bu mabalclea eter. 
mllf, beyni parçalanarak llmDıttlr. 

-----------------------·---Çocuk haftuımn 
üçüncü günil 

12 noi aayfamııda 

Kemalettin Sami Pqanm 
cenue merasimi de 
16 inci ıayfamızdadır 
oradan takip ediniz -----··--·-··-··--·-.. ·--··-···-··-· -· -

Kiralık 
Kalp 

thtiru dolu bir ..., ..... 
Bqladı 

1' laotl ayfamnda ob)'maa 

Klralık Kalp GUncte
llk vukualln kllıt 
aetUn• •k ....... , bir 
•P••ndan bllfk• 

bir ... d .. lldlre 

JIMlll1'lull .......... 

r 
İmtiyazlı Şirketler Ve 

Bir Yığın Şikiyet 
------

Anketimiz Bitiyor, Acele Ediniz 
f mtigazlı şirketler hakkındaki şikayet mektupları tnall ediyor 
ve biz de bunları •ırasile 9azıgora:z. Ba sahada açtıjı•aız anket 

b• k .. b ·ı kl"r (:ikôgetini:zi göndermek hususunda 
ır aç pn sonrn ı ece ı • Y ld ~ "k. et mektupları 

ifil/en acele davranınız. Yeniden a ıgınıız şı ag 
ıa11lardır: •• h 1 

Bahk istifi tusu gibi istife girer ve guç a 
- Tramvay "ve Şark demir- ile ayakta durabilecek bir yer 

yollanndan ıikiyetlerim çoktur. bulur. Halkın ekıerisi de buna 
Ancak en mühim ve zaruri olan· muvaffak olamaz. 
}arını yauyorum: 

Her akıam ıaat sekiz buçuk
tan sonra Galatada, Beşiktaı ve 
Bebeğe giden ttamvaylann te
vakkuf mahallerine bir muharri .. 
rinizi gönderirseniz yarım saatte 
veya Oç çeyrek saatte bir o 
tarafa ifleyen tramvayları bekle
yen bir hayli halk kütlesi göze 
çarpacaktır. iş ve gücünden av· 
det eden bu halkın ayaklanna 
karasular inmeyince tramvay 
gelmez, tramvay gelince de rahat 
binmek mllyesıer olsa bir teY 
değil. Halk içinde sardalye ku-

Bir de insanın elinde biraz 
kaba bohça, çıkın ve saire bulu· 
nursa tramvaya kabul olunmuyor. 
Nice fakir kimseler oluyor ki 
yüklerini taşıtacak vasıta bulma· 
dıklarmdan sabahlara kadar Ka· 
raköyde şurada, burada vakit 
geçiriyorlar. Acaba ufak tefek, 
meseli bavul vesaire ,eyleri taşı
yacak bir tramvay tahsisi müm· 
klln olamaz JDJ? 

Şark demiryollannın da birçok 
feci hallerine bizzat şahit oldum. 
Kuşpalaıına tutulan bir yavruca

( Devamı 13 üncü .ayfada ) 

Bir Tekme, Bir Adamın 
Hayatına Mal Oldu 

Taşköprü (Hususi) - Kazamıza bağlı D?nala! ~öyü ~van?da 
bir tutam çala yüzünden bir cinayet olmuş, hır koylu fecı .. ş~k~de 
ölmiiştilr. Yazlık koyun ağılı yapılmak üzere Donalar ~oyii~. en 
eski muhtar Salih Çavuş, . civardaki köy koruluğundan hır ~~ktar 
çala kesip mandırasına getırmiştir. Bir müddet sonra Maaatlar koyün
den Süleyman Ağa bu çalılardan bir kısmını arabasına yükleyerek 
götilrmek iatemiftir. itte bu yüzden çıkan ve kadınların da m\ldahale 
ettiği bir kavga neticesinde Salih Çavuı kasıklarına inen tiddetll 
bir tekme neticesinde 6lmllft0r. Süleyman Ağa bu cinayetin 111çluıa 
olarak tevkif edilmİftir. Ôl6m0n hakiki fekli tesbit edilmek tızere 
ceset Kaatamoni'ye pnderilmittir. - Jf. 

Antika Nasıl Yapılı,.? 

- Miijcle Y ueff Dlrt bet yupe kadar, d&t JU •yala yeliyormUfl. .. -v-- ..... ,.. .................... -....... ... ........ , ...... .... 
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Sesi) I (Halkın 
Esnaf Bankası 
İşi Millet 
ı'ıfeclisinde 

F.snaf bankası fırka gropunda 
görüoüldukterı .ııonra wü~kere
t!İoin Mıllet Meclısinde alenen 
J.ıpılması karargir oldu. Ilu 
kurann hasıl ettıği intibaı, dün 
~öyle teshil edel>ildik: 

Fnik Bey ( Ercnköy İstasyon cad- ' 
desinde 62) - Esnaf bankası dediko
dusu on beş, yirmi gündenberi devam 
ediyor. Belediyenin mükelleflerden 
damla damla topladığı, :r.avalla ta.n:r.i
fot ameles:nin alın terinde artırdığı 
parı:ıların deve yapılması halkı baldı 
bir alakaya sürükledi. Nıhayet mesele 
dün fırka grupunda görüşüldü. Hü
kumetin teklifile de işin Mıllet Mec
lisi küuüaünde, efkarıumumiye önün
de konuşulması kabul edildi. Mesde
nia Millet Veki:leri müvaceheıinc!e 
tetkik edilmesi herhalde dedikodu 
halinde u:r.ama&lndan çok iyidir. 

* Sım B. ( Sultanselim • Çarşamba 
caddesi 43) - Esnaf Bankası dedi· 
lrodusu münasebetile hükumetin fırka 
grupuna yapbğı teklifi çok muvafık 
buldum. Zaten halkçı ve hnki\ultçı 
bir hükQmetten de böyle uilanc 
bir hareket beklenebilirdi. Şimdi mil
letin vekilleri milletin kürsüsünde 
bu ısui:stimal iddialannı enine bo.> \!na 
tetkik ederek mes'ullcr varsa millete 
alenen gösterecek ve adaletin pcnçe
ı'ne teslim edecektir. 

* Rnmaznn Dey (Y edilmle Trnmvny 
caddesi 8) - On beş, yirmi gündcn
bcrl gazeteler Esnaf bankası dedi
koduaile dolu. Şehir Meclisinde de 
bu dedikoduya {lstanbulda S taviski 
rezaleti) damgası basıldı. Bu haberin 
dedikodu halinde daha f n:r.la uzaması 
efkara umumiyeyi cidden rencide edi
yordu. Fırka grupunun dünkü mü
~akcrelerinde bu meselenin m"lletin 
önOnde açıkça konuşulması kabul 
edilmiıtir. Dahiliye Vekilinin vere
ceği izahat meıeleyi kökünden hal
ledecektir. 

Belediyenin Borcu Ve Veni lmAf 
Belediye ile Periye bankası 

arasındaki ihtilafı halletmek için 
Vali ve belediye reisi Muhiddin 
Beyden sonra Ankaraya çağırı!an 
belediye iktisat müdürü A~ım 
Süreyya Bey dün dönmüş ve 
kendisini gören bir muharriri· 
miz.e şunları söylemiştir: 

.. - Ankaraya Perye banka
aiyle yapı!acak itilaf esaslarını 
görüşmek Uzere çağırılmışbm. 
Banka mfimessillerile Adliye Ve
kili Saraçoğ!u Şükril Beyin ·vak
tile Pariste dü} unu umumiye mil· 
nıessillcrile kararlaştırdıklan iti• 
lt:f esaslan dahilinde bir itilafna· 
me hazırlanmıştır. Alakad"rlar 
tarafından teıkik edildikten sonra 
tasdik muame\esi yapılacakbr.,, 

Haber aldığımıza göre bu 
ltilafoamenin bir eureti baokaom 
Pariste bulunan merkezine aan-

Aylık Yoklaması Başlıyor 
Yeni Hazırlanan Yoklama Talimatna

mesinin Esaslarını Neşrediyor.uz 
Maliye Vekaletinin geçenlerde verdiği bir karara 

göre. bu sene üç BJlıklann yoklamaları Mayıs ve 
Teşrinisani aylarında yapılacaktır. Maliye Vekaleti 

bu yoklamalar için hazırladığı yeni bir tal"matna• 
me} i Vilayet maliye murakıp ve muhasebeciliğine 
tebliğ etmişt:r. Muhasebecil k bu talimatnamenin 

1 
leri ilmühaberle beraber fotoğraflı maaş cüzdanla• 
nnı, resmi senetlerini, fotoğraflı nüfus kağıtlarını 
mensup oldukları mal dairelerine ibraz edeceklerdir. 

2 - Yoklama ilmühaberlerini İstanbulda bele-
diye daireleri tasdik edeceklerdir. Belediye teşkilab 
olmıyan yerlerde yoklama tasdik işleri muhtar ve 
ihtiyar heyetleri tarafından yapılacaktır. 

birer n\ish~smı Malmüdürlüklerine göndermiştir. Pa· 
zar günü bütün Malmüdürleri Vi.ayet Muhasebe 
Müdürü Vahit Beyin riyaseti altında toplanarak 
yeni taiimatname etrafında Cir görüşme yapılacak ve 
alınacak karar ilan olunacaktır. Yeni talimatnamede 
yoklama i~lerinin aı:a hatları üzerinde fevkalade bir 
değişiklik yoktur. Eaşlıca esasları şunlardır: 

1 - Maaş sahipleri b:r Mayıstan itibaren bele• 
diye vel ahut belediye şubelerine tasdik ettirecek .. 

Bu ) ok!amaİarda nüfus kağıtlannın fotograflı 
olması lazrm geldiğine göre zat maaşları sahiple· 
rinden nüfus kağıtlarında fotografları bulunmayan· 
ların şimdiden nüfus dairelerine müracaatleri lizım• 
dır. Gerçi yeni talimatname bu yoklamada imkan
sızlık karşısında fotografsız nüfus kağıtlarile mua
mele yapıla bileceğine müsaade ediyorsa da zat 
maaşları sahiplerinin bu imkansızlığı suiistimal 

Bir Facia 
Duvar AnslZın Yıkıldı, 

Bir Amele Ezildi 
Dün öğle üzeri Be} oğlunda bir 

facia olmu ş, bir kalfa yıkılan 
duvar altında kalarak ağır suret
te l aralanmıştır. 

Beyoğlu Bahkpazarında Tutu 
çıkmaz sokağında oturan Kon-
c!oplu efendi isminde biri üç katlı 
evini tamir ettirmeye karar ver'"' 
miş ve bu işi Ploton kalfa ismin
de birine hava!e etmiştir. 

Dün öğle l.zeri PJoton kalfa 
ik:nci katta meşgul iken duvar
lardan biri ansızın ve büyük bir 
gürültU ile yıkılmış, kalfa yıkılan 
duvarın nlbnda kamışbr. Muhte
lif yerlerinden ağır suretle yara• 
lanan adamcağız hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Beşiktaşta Acıçeşme sokağın• 
da oturan Hasan isminde birinin 
evinde yapılan arama neticesinde 
kaçak tütün ile kaçak Cıgara 
kağdı bulunarak müsadere edil· 
cıiştir. Hasan bunları Çenberli
taşta Muhiddin isminde birinden 
aldığını SÖ) lemiş ve Muhiddin de 
yakalanmıştır. 

Bundan başka son 24 saat
te lirkaç hırs z.lık hadisesi olmuı 
ve suçlulan yakalanmışlardır. .. ._. ....................................................... . 
deri!miştir. Bir nfishası da Ma!iye 
Vekaletine verilmiştir. Her iki 
tarafın menfaatlerine uygun bir 
ıekilde haurlanan itilifnamen:n 
her halde tasvip edileceği kana• 
ati vardır. 

etmemeleri de tavsiye edilmektedir. 

Annelere 
Öğütle 

Çocuğunu nıürnkün olduğu kadıır 
az öp ve uz öp ıür, z ıra, oğızda. Lula· 
şicı hnetttLklara muluus bırçok mık
roplnr vardır. 

• 
Çocuğunu senin büyüdüğün gibi 

terbiye etme, ouo. asri bır ferbıye 
ver; bil ki, o gelecek seneler ~ç n bü
yüyeceku\ senin gibi, gcçmi§ için, 
hfil için degil. 

• 
Yarının askerini neden umacı

dan ve eoireden, ko·kncak §<·k.lde 
alıştırıreın? Çocuğa (1'ürk gılıi cı:eur) 
denıldıği gbi c ret ~ersen daha 
iyi değd mi'l 

Y o.vrunu; yalan söylcmiye alış
tırma; fğ r, sen yalan sciylemiye 
alışmamışsan, eminol ki, çocuğun da 
y&lanın pek ayıp olduğunu bilecek
tir. Yavruna de ki: Yalan korkaklık 
neticesidir ve zayıilann BiHüııdır. 

• Yavruna; mümkiln mertebo mü-
saade kar ol. Ona herşeyi yD.Sak et
mekte ztıvk alma. 

Dr. Prf. fııHD Hllml 

Teslim Oldu 
Evvelki gece Beyazıtta bir ci· 

nayet oldu. Köfteci Şerif Efendi 

bir arkadaşını tehlikeli surette ya· 
raladıktan sonra ortadan kaybol
du. Polis kendisini arıyordu. Fa-

kat Şerif Efendi dün kendi ken
dine müddeiumumiliğe gelerek 
muavinlerden Ferhat Beye tes• 

Iim oldu. Şerif Efendinin kendi 
elinde de bir yara vardır. Şimdi 
tahkikat yapılıyor. 

Dövizciler 
Dün De iki Para Kaçak

Ç sı Tutuldu 
Polis dün Galatada cürmü

meşhut halinde bir döviz kaçak
çı:ığı tesbit etmiştir. Limanda bu· 
lunan bir ltalyan vapuru tayfa· 
·51ndan Pranti Galatada sarraf 
Nikolos Efendiye ötedenberi ec-
nebi parası getirdiği polise ihbar 
edilmiş ve polis kendini takibe 
başlamış, nihayet dün ikisi de cür· 
mümeşhut baJinde yakalanmışlar· 
dır. Paralar müsadere edilmiştir. 

Altmcı Ve Birinci Hukuk 
fl.ahkeme:eri 

Eski Maarif nezaretinde bulu· 
nan altıncı ve biriobi hukuk 
mahkemelerinin de Yenipoataneye 
nakli kararlaştırılmıştır. 

Denizde 
Bir Çarpışma 

Dün saat 12 raddelerinde 
Karadenizden gelmekte olan 
İtalyan Bandıralı Dormode vapuru 
Kuruçeşme açıklannda Rusyaya 
gitmekte olan Yunan bandıralı 
(jazes vapuruna çarparak sancak 
taraf ıııdan derin bir yara açmıştır • 
Gazes vapuru Bebek önlerinde 
karaya oturmıya mecbur olmuştur. 
Dormode vapuru da baş tarafın· 
dan hasara nğramış ve Dolma· 
bahçe önlerinde Demirlemiştir. 
Zabıta ve liman idaresi tahkikata 
başlamışlardır. 

Muallim Namzetlerinin Tatbikatı 
İstanbul Erkek muallim mek

tebi tatbikat sınıfı diln sabah 
Alman lisesine giderek sınıflara 
girmişler ve tatbikat yapmışlar
dır. Pedagoji muallimi Hıfzırrah
man Raşit Bey talebeye bazı 
bahisler etrafında izahat vermiştir. 

Güniin Tarihi 

Türk - Sovyet 
Dostluğu 

Sovyet Gazetelerinin Ha
raretli Neşriyatı 

Moıkova, 25 - Gazeteler, TOrk 
tayyare filosunun Moskovaya gel ı:nl 
büyük bir ehemmiyetle karşılamıı• 
lardır. 

Askeri ihtilal Meclisinin fikirleri
ni neıreden Karsnaya :r.vesta gazeten 
diyor ki: 

"Sovyet Ruııyanın dostu olan 
Türk misafirler:nin Moskava'ya ge• 
Hıi Sovyet ve Türk milletleri ara• 
aıodaki dostane münasebatın yeni 
bir tezahürüdür. Daha geÇen'erdo 
Sovyet hükümetinin bir heyeti mu
rahhısası Voroşilof'un riya eti alhn· 
da Türkiyayi z:yaret etmi1ti. Bun• 
dan evvel Sov,>et Rusya Türk hava 
kuvvetlerinin mümessilleri birçok 

defa Türkiyenin misafiri olmuşlardı. 
Sovyet mümessiJJerioe Türlciyede ya· 
pılan hararetli kabul, Türkiye ile Sov• 
yet Rusya arasındaki dostane mü• 

oaaebatm takviye ve ink:şaf ettiril• 
mesinin ne kadar mühim olduğu 

baklandaki derin enleyışın çok tabii 
ifadeıidir." 

Makale fU kelimelerle bitmekte• 
dlrı 

.. Dost Türk ordusu müme si erbıo 
ıeUim." 

Gazi Hz.nln Teşekkürleri 
Ankara 25 - Riyaseticümhut 

umumi katipliğinden: 
Reiııicümhur H:r.. 23 nisan bayra• 

mını kutlu'amak vesile&ile aldıkları tel 
yazilanodan pek mütehıuın o!m~' 
ve teşekkürlerinin ileti} esin na• 

dolu ajansını tnvsit buyurmuşlardır. 

Tokatta DUzenlik 
Tokat 25 - Vilayetimiz.in son za• 

mantarda İmer faaliyeti geoif'e~ek• 
tedir. Bu meyanda yollar yapılmak• 
ta, birçok mekteplerin, hastahanenin, 
bir Yali konağının ve Gaz.i bcykelinio 
inşası için hazır} mlmaktadır. 

Diğer taraftan pancar zeriyatJd• 
devam etmektedir. 

Şehir Tiyatrosu Ankarada 
Ankara 24 (Hususi)- lotanbul Şe• 

bir tiyatrosu (9) temıil vermek üzero 
buraya geldi. Pazar akşamı ilk olarak 
"'Volpoo,,la ite başladı. Dün akşam da 
"0 Gecenyi verdi. Bu aktara da .. Cin.I 
temsil edeceklerdir. Temsiller k:ıla• 
balık oluyor. Seyirciler arasında ve• 
killer ve birçok meb'u• ve yüksek! 
zevat var. Raıit Rızanın takdirkılrlan 
fazladır. 

Gazi Hz.nin 
İltifatları 

Umum Mütekaidini Aıkeriye Ce• 
ml1ctioin kongresi münaaebeUle ken• 
dilerioe çekilen taz:m telgrafma Gazi 
Hz. cemiyete fU cevabı göndermek 
ıuretile teveccüh ve iltifatta bwun• 
muıludır: 

.. Koni're milnaaebetile hakkımda 
bildird;ğiniz asil duygulanna:r.dan pek 
mütebasai• oldum. Teşekkür eder v 
hepinize ıelim ve sevgi yollarım • ., 

Reieicümhur 
Gazi Mustafa Kemal 

Son Posla'nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan Bey Yola Çıkarken... 1 

- Demltem seyahatine çıkacafrnı ha· 
IMr a'dım H•ııan Beyi Glllc güle git, g(llc 

fiille ıel. San• bir kutu da ıeker j'etlrdlm.. 

. 
- Çohan armağanı, çam aakı&&, Hasan 1 - Bu da beolm hediyem Huan Hey, 1 Ha1an ~y - Tqekktır ederim doatla· \ Hnaaa Beyin doatlan - Acaba ııa~ı bk 

Be7. AUab ıolwıa açık etatn.. dürblln. Seyahııtte etrafı iyi ıürUp bizi ah- nm, fakat mUaaade etaenla de karım gel- hediye ı•tlrlr deraln Haua bey?. 
nlillamd\tD haberdar eclenla. med<'D lııareket etıem. O ela m•tlaka bı. Hl a.1n B•y - Nasıl bir hculye c> acak, 

haclaJ• ı•t•recektlr. d6aüıte ı.:tırmeml lıtedljl bir alay •U .. 
... ıı.t .. ıall 
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Resimli Makale ihtiyarın Nasihati a Sözün Kısası 

1 Uzak Şarkta 
Ve Avrupada 
Harp Hazırlığı -----------·-Dünya yeni bir emperynlist 

harbine hazırlanıyor. 
Emperyalist devletler, sanayi

lerine mahreç bulmak ihtiyacile 
yeni pazarlar arıyorlar. Avrupada 
bü_tün milletler hudutlarını kapa
dı~ ve her yerde otarşi sistemi 
carı olmıya başladığı için Avrupa 
memleketler;nde sabş ' yapmak 
imkanı ~almadı. Rusya Avrupa 
\ie Amerıka sanayii için bir pazar 
olmaktan çıktı. lngiltere de müs· 
temlekelerinin hudutlarını diğer 
mem~eketlere kapamış bulunuyor. 

Bınaenaleyh bütün emperyalist 
memleketlerin gözü Asyadadır. 
Vakt.le Turkiyenin bulunduğu 
vaziyette şimdi Çin bulunuyor. 
Burada dört ) üz milyon miışte!i 
vardır. Amerika ve Avrupa em• 
per}alistleri bu pazan elden ka
çırmamak mecburiyetindedirler. 

Faknt Uzak Şarkta yeni 
bir emperyalist devlet do w. 
du: Japonya. Bütün A g 
k d .• b' syayı 

en ı ın ısarı altına almak iddi-

k 
ındacLr. Bu iddiayı şimdiye 

ad b. k F kar ır aç defa tekrar etti 
a at bu defa açıktan açığ~ :f ~~~ ~:~~:e A~erika da dahil 

memlel·etJerin ~::;e emrer~alist 
ikt.sadi emeller be 1 ~a 1 ve 
b 1 r t d w. . . eme ıne mu

a ele e ecegını ılan etti. 
Japonyn; Amerika \'e A 

devletlerinden hiçbirinin .vrudpa 
şım en 

sonra Ç ne yardım etnı . . 
"ht . d' emesmı 
~ ~· ~ •yo.r, bu hakkın yalnız 

Ç~ndısıne aıt olduğunu öylüyor. 
m e su.hün teessüsünden yalnız 

ke?disi mes'ul olduğunu iddia 
edıyor ve dünyaya meydan okuyor. 

Japonya bir taraftan Uzak 
Şarkta emperyalist emellerini tat· 
m~n ile meşguldür. O, l nlnız 
Çme değil, Avustralya, Yeni Ze
land, hatta Hindistana ı d 
1. . <a ar 

e ını uzatmı tır. 

,. ~eçen nisanda Japonyanın 
~·•Pın adalarına ihracatı, Filipin 
ıtbalabnın yüz.de sekizine mua
dildi. Bu sene bu nisbet yüz.de 
( 34 ) e çıkmıştır. Diğer Asya 
memleketlerinde de vaziyet budur. 

Bu müthiş hakikat karşısınd 
ile Birleşik Amerikn devletle · a 
d ı .1 • • n, ne 

e ngı tere seyırcı vaziyetinde ka-
lamaz. Nitekim imdiden Amerika 
japonyaya karşı haz.ırlığa haş-
lamıştır. Çindeki pazarı te\sie 
karar vermiştir. Japonyadan ınu
halefet görmesi ihtimaline karşı 
da İııgi tere ile nnlaşmağa te.şeb
bil etmiştir. 

Cıhan. har~i de ayni sebep
lerle, aynı şekılde doğmuştu. Bu 

----------------------------__;~--------------------------~--------------

' , 

. Nrıpoleon en büyük dersi maliıbiyetlerinden nlırdı. 
~ız de, • ~a!at dersini, en eyi muvaffak olamıyanlardan 
o~ene.bıl~rız. Hayatın darbeleri karşısında efnlete düş• 
muş hır ıh~iyar bug~nkü gençlere hitap imkanını bul
ııaydı, ne dıyecekti? işte bu resimde gördüğünüz ibtiynr 

muvaffakiyetsizl'ğin timsa!Uir. Çocuklara di)or ki: 
- Yavrular, ben hayatın mağıübuyum. Si:ı: bana ben .. 

ı.emeyiniz. Cesur, çah kan, melin ve azimkar olunuz.. Hiç 
bir maniden yılmayınız. Mağ"iıbiyeti kabul etmeyiniz. 
Mağlubiyet çok acı feydir. Si:ı: daima muvnffakiyete 
doğru koşunuı.. 

am 

. ~dapazan, 25 (A. A.) - fs
tıklal mahallesinden Mustafa oğlu 
Hüseyin hükumette evlenme mua• 
melesini yaptırırken kendisinin 
~vli . olduğu ihbar edJmesi 
uzcrıne evinde araştırmalar 
yapılmış ve bodrumda talaş ve 
kan pıhhlan üstünde yatan yarı 

• Kondilis 
Ankarayı Ziyaret Edecek 
N Atina, 25 (Hususi) - Harbiye 
b"azın M. Kondilisle Erkanıhar
/,.ye Reisi M. Katinotisin sah günü 
.
1
nkaraya gidecekleri haber v~ 

~· nıekte ve hu seyahate büyük 
ır ehemmiyet atfolunmaktadır. 

Gazeteler bu seyahatin mi
~aktan mütevellit ahkamla alaka-

çarld o~duğunu ve bir gün evvel 
ıı ar.ıs M k . K d .. • a sımos, on ilis gö-

ruşmelerind k 
Yazm kt ı e ararlaşhrıldığmı 

s 
r 

ölü bir kadın bulunmuştur. Kadın, 
Hüseynin karısı Faize olduğunu, 
altı aydnn beri Hüsel inin işken· 
cesile ölüme sevkedildiğini iki gün 
evvel vakitsiz ölü bir çocuk do· 
ğurduğunu söyle:niştir. 

Koc:asınm bahçede gömdüğU 
cinin meydana çıltarılmıştır. Hü· 

Yeni Bir Eroin 
Şebekesi Mey
dana Çıkarıldı 

Emniyet Müdürlüğü şehrimizde 
yeni ve gizli bir eroin fabrikası· 
mn mevcudiyeti ve faaliyetini mey· 
dana çıkarmıya muvaffak o!muş
tur. Knsımpaşada oturan Bahriyeli 
namile maruf Zekinin evinde de 
birçok eroin ve kaçakçı bulun· 
muştur. Bu Fabrika ve bu şebeke 

LERİ 

ak'a 
et• 

e 1üm Ha-
nlaşıldı 

seyin ölen metresi Ayşeyi, karısı 
Faize ölmüş gibi göstererek 
mahalle ilmühaberile nüfusa 
haber vermiş ve kansının nüfus 
kaydını kapatmış, bu suretle 
yeniden başka bir kadınla evlen· 
meye teşebbüs etmiştir. Meseleye 
Müddeiumumilik vazıyet etmiştir. 

1 

İzmir Civarında 
6 Soyguncu Yakalandı 

lzmir ( Hususi ) - Tirenin Ça• 
vuşlar kö} ü yörük çadırlarına beş 
silahlı tecavüz etmiş, bir hayli 
para ve eşya gasbetmişlerdir. 

Takibata bizzat jandarma alay 
kumandam çıkmış ve pek kısa 
bir müddet zarfında soyguncu· 
lardan Osman, İbrahim, AJi, 
Süleyman ve Mustafa yakalan· 
mışlardır. Bunlar cürümlerini iti· 
raf etmıslerdir. 

-----
Münderecailmızın çoklu
ğundan dercedilememiş-

1 lir. 
• 

Adliye Yangını 
Dün De Birt<aç Şahit 

Daha Dinlenildi 
lzmit, (Hsususi} - lstanbal 

Adliyesi yangınının muhakemesine 
bugün de devam edilmiştir. Maz· 
nunlardan muhakemesi mevkufen 
görülen EthemJe ga) rimevkuf gö-
rü en Tevfik. Mehmet, Ahmet 
Efendiler celsede hazır bulunu
yorlardı. Şah.t olarak l.tanbul 
itfaiye kumandam 1haan Bey da· 
vet edilmişti. O, dinlendi. :Ihsan 
Bey gece saat dokuzu Çeyrek 
geçe yangın yerine geldığini, 
rüzgarın şiddetinden ateşin sön· ' 
düdürlemediğini, içindeki demir 
kapılar knpanmış olsaydı, yangının 
bu kadar feci ve zararh olmıyaa 
cağını, benzin deposuna bir hort~c 
verildiğini, itfaiyenin hareketl~rı!l• 
de serbest olduğunu söylcmıştır. 
Ihsan Bey bu meyanda yangınm 
saat (6,5) da çıkmasının kuvvetle 
muhtemel olduğunu ve hadisenin 
itfaiyeye geç haber verildiğini de 
ilave etmiştir. 

İhsan Beyden sonra Muallim 
mektebi talebesinden şahit Orhan 
Ferit Efendi de kimyahane~ 
yandığını sana!a~ ~?!~P gel~gı 
zaman badiseyı gordugunil ve bır
çok evrak kurtardığın! söylemiş, 
buna mukabil fstanbul zabıtası 
tarafından 4-S saat kadar neza· 
ret albnda tutulduğunu anlatmıt
tır. 

Müteakiben vekil Hikmet Bey, 
Adliye binasında yemek pişirildi· 
ğini ileri sürerek yeniden 4 şa• 
hidin dinlenmesini istemiş, mab• 
keme şahitlerin İstanbulda din
lenmesine ve davaya ( 14) Mayısta 
devam edılmesine karar vermiştir. 

Üç Dövız Kaçak
çısı Yakalandı 

Ahmet, Podnra ve Rado 
isminde üç kişi Recel Karol va· 
purile Pireye 5 bin liralık çek ve 
tahvilat kaçırmak isterken yaka· 
lanmışlardır. Bir kaç kişi de ne
zaret altına alınmıştır. 

Bunlar meyanında soğancı M!• 
hal ve Yani Karakolidiı Efendi-
ler de vardır. Yakalanan Dç 
kişinin evvelce de kaçakçılık 
yaptıklan anlaşılmışbr. 

Tevfik Rüştü B. 
Şah Hı. ni Hudutta 

Karşılayacak 
Ankara :!6 ( Hususi ) - Harf. 

ciye Vekili Tevfik Rüıtü Bey 
1ran Şahı Hazretlerini karşılam~k 
üzere hududa gidecektir. Tevfık 
Rüştü Beyle Hüyük Erkinıbar
bi yeden ve protokol dai~eaindea 
birer zat refakat edecektir. 

defa ~a Uzak Şarkta ayni em
peryalıst menfaatlerinin çarpış
ma ınn ve D)hi harp hazırlıkla
nn Ş hit oluyoruz. 

* 
a acurlar. 

Kambiyo K . 
ararnarnesınde 

ile şehrin yüksek mahafiline 
mensup erkek ve kadınların ala· 
kalan bulunduğu anlaşılmıştır. 
Tutul olar meyanında Türk filim
lerinde rol alını olan bir rtistte 
vardır. 

Torbalı civarmda da bir soy· 
gun olmuş, iki si:ahlı yol keserek 
yolcuların para ve tabancalarını 
almışlardır. Bunlardan da biri 
yakalanmıştır, diğeri de yaka· 
Janmak üzeredir. 

Şah Hz. 15 haziranda A:nka
rada bulunacaklardır. Pehlevı HL 
Ankarada 5·6 gün kalacaklar, 
fstanbula gidecekler .ve orada 
da birkaç gftnlftk mısaferetten 
sonra Avrupay• hareket buyura-

b d
Avrupada da harp hazırlığı 

er evamdır. 

b d
Almanya, mukavele ve mua
elere rağmen ·ı ·hı k . devam d" , sı a annıa ta 

.. . . e ıyor. Bu sene har 
butçe ını birden 27 .1 I ~ 
li k mı yon ngıze çı arını br. 

Cenevredeki silahları 
k f azaltma 

on eransı ifla etmiştir. 

Frans:ı, bu vaı.iyet kar d 
b. . ı· d h şı ın a, 
ır mıs ı a a sirahfanmağa ka-

rar vermiştir. Daha şimdiden 
ordu e hava kuvvetlerini aı-ttır
mağa başlamıştır. 

914 den evveJ de Avrupa 
devletleri :ırasında böyle bir silah 
yarışı vardı. Hadiselerin sadece 
tekerrUrü karşısındayız. 

Neticenin ayni olm sından 
korkabiliriz. 

Tadilat 
. Ankara, 26 (Hususi) - Kam

bıyo kararname ine ecnebi mem
leketlere seyahat edecekler için 
bazı takyidat konulmasına k .1 • . arar 
ven mıştir. 

Bu takyidat tüccarlara, scy• 
yahlara ve hastalara ait olacak 
ve her biri hakkında ayn yn 
hükiimler bulunacaktır. 

Menemen Şehitlerinin 
Ailelerine Maa 

Ankara, 26 (Hususi) - Mene• 
men hadisesinde şehit düşen iki 
bekçinin ailesine hidematıvataniye 
tertibinden 15 er liralık maaş 
tahsi i için Hükumet Meclise bir 
takrir veı·mişlir. 

Is ER iNAN J 1'E 

lstan bul, Umumi Müfet
tişliğe ilhak Edilmiyor 

Ankara, 26 (Hususi) - lstan
bulun ikinci umumi müfettişliğe 
rabt ve Edirne valisi Özdemir 
Salim Beyin f stanbul valiliğine 
tayin edileceği şayiaları doğru 
olmadığı anlaş lmışhr. 

iNANMA! 
lst nbulun nüfusu 690.875 kişidir. Hu nüfusun 1 göre lsto~bulda evlenenler azdır ve evlenmekten ka-

333,144 ü bekıir, 72 bini duldur. Demek ki nüfusun çanlar çoğalmıştır. Bu rakamlar doğru iıe, genç kızlan· 
yansından faz.lası bekar yaınmaktadır. Bu rakamlar mı:ı:ın kendilerine kolay kolay koca bulabileceklerine, 

iSTER iNAN 1S1 .. ER iNANMA! 

caklardır. Ô 
Garip 1üm 

Bir Adam Tuhaf Bir Ka
zanın Kurbanı Oldu 
Alanya, {Hususi) - Bir zaman 

efelik yapan Arap köylü Mehmet 
efe geçen gün şehre inmek iste
miş. hizmetçisine tabancasını ge
tirmesini söylemiştir. Hiz.metçiai 
silahı geç getirdiği için Mehmet 
efe dayak atmak istemif, fakat 
ayağı kayarak merdivenden yuvar
Janmıya başlamıtbr. Bu sırada 
tabanca kaza eseri olarak atet 
almıf, çıkan kurıun Mehmet efeyi, 
beynini parçalamak suretile 6ldiir
mU9tOr. Üç çocuk ve bir dal 
bırekmtthr. Jf. 



4 Saya 

: t Memt.Ut Maıızal'CUı~ 
Necati Bey Kız 
Enstitüsünde 
Bir Müsamere 

Bursa, (Hususi) - Son sınıf 
talt:beleri tarafından Necati Bey 
Kız. enstitüsünde bir mllsamere 
verilmişt;r. 3 buçuk saat devam 
eden müsamereye istiklal Marşı 
ile başlanılmış, Yuva iıir.ıli eser 
temsil edilmiş, biçki ve diki1 mc• 
aaisiniu birer nümunesi olmak 
üzere gayet zarif mankenler üz.e
rinde so.ı moda tuvaletler teşhir 
edilmit ve müsamere hammları
mızın alkışlar toplıyan muvaffa
lu; etleri ile bitmiştir. 

Necati Bey Kız Eoatittisti 
gf.nçlerin olgun ve ameli bir tarz· 
da yetiıtirilmeleri maksadile açıl· 
mış ve gayeainde muvaffak ol
muş bir mekteptir. 

Burada, her aınıf kadının bi!
mesi Jizımgelen umumi malumat 
arasında bilhassa; dikit ve biçki, 
tabahat, çocuk bak1mı, lisan, mu· 
aiki gibi denlere ehemmiyet ve
rilmektedir. Şimdiye kadar yetiş
tirdiği gençler hemen umumiyetle 
hayatta muvaffak olmuı kimse
lerdir. Mektebin bir kelime ile 
çalıtma tanını ifade etmek icap 
edene; nazariyat, ameliyat ile 
takviye edilmektedir. 

Mektebin tedris levazımı bol 
ve son sistemdir. Heyeti tedris:ye 
dikkat ve itina ile vazife!erjni 
yapmaktadır. 

Mektebin temizliği, intizamı, 
okutma tarzı gayesinin tahakku
kunda başlıca amil sebeplerden
dir. Necatibey Enstitüılinün hali· 
hazır ıeklile en modern ecnebi 
kız mekteplerinden farkı yoktur. 

Cümhuriyet maarif ve inkıla
bının az bir zamanda bu sahada 
da gösterdiği canlı varlık, her 
Türkün göğsünli gururla, iftiharla 
kabartacak bir haldedir. 

Çoruhta 
iki Cinayet Oldu, Dört 

Mahpus Kaçtı 
Çoruh (Hususi) - Şavşatm 

meydancık köyünde, kırk yaşla-
nnda bulunan Kıpti Vecip ismin
deki bir adam balta ile öldlirül
mOştiir. KaUe ıebep bir alacak 
meseleai olup katiller Pebrtız ve 
ŞehrUz isminde iki kain birader
dir. Failler yakalanmııtır. 

§ Tepebatı köyünde sakin Vir 
oğ f u genç Alinin zevcesi Rükiye 
ayni köyde oturan Reşit oğlu 
Mehmedi meçhul bir sebepten do
layı bıçakla yaralamıştır. 

§Çamidai köyünde Recep zev· 
cellİ Havva isminde bir kadın ak-
rabasından birile gayritnqru mli
nuebette bulunarak hamile kal-
IDlf ve doğurduğu bir kız çocu· 
junu boğup öldürerek bir yere 
ıiSmmüştür. Faciadan haberdar 
olan hükumet cesedi çıkarttırarak 
Fethimeyt yaptırtmış anneyide Ad
liyeye teslim etmiştir. . 

§ Katil suçundan maznun bu-
bulunan Taşpınar köyünden molla 
Ahmet oğlu lamail firar halinde 
idi. Yapılan takibat neticesinde 
1akalanmııtır. 

§Pazar kazası hapishanesinde 
mahbualar tarafından arka duvar 
delinmİf, fakat mevcut 21 mah
kustan ancRk d6rdn kaçabilmit 
bunların da takibine çıkılmıttır. 

Çoruhta Haseral Mucadeleıi 
Çoruh, (Hususi) - Vilayet 

dahilinde ikinci kanunun birinde 
baılayan mücadele işine nihayet 
Yerilmiştir. Mücadele müddeti 
urfında 541 domuz, 22 kurt, 15 
ayı lSldOrOJmllftOr. 

SON POS:f A 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Kırkağaç (Hu· 
susi)- Kırkağaç 
tabiat gtlzellik· 
lerine malik bir 
kaubadır. Bele
diye de devamlı 
faaliyeti ile bu 
güzelliği kat kat 
artbrmaya çaht
maktadır. Bele
diye Reisi Celil 
Bey bu buausta 
çok çalıımakta
dır. 

Kasabanın btı
tün caddeleri ı•· 
niıletilmiftir. Şc· 
bir dahilinde açı
lan meydanlıklar 
çam ağaçları ile 
süslenmiı ve gölgelendirilmiıtir. 
Muhtelif parklar vticude getiril
miıtir. Belediye her veçhile halkın 
ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak
tadır, sıhhat iıleria1e ehemmiyet 
verilmektedir. Belediye dispanseri 
altında bir imdadı sıhhi dairesi 
açılm~tır. imdadı sıhhi dairesin
de gnnün her saatinde doktor 

Rize Memleket 
Hastaneşinde 

Rize (Husuıi)- 933 seneıinde 
Memleket haatanesine 110 u ya
ralı olmak Uıere 445 hasta dahil 
olmuştur. Bu haatalardan 103 üne 
ameliyat yapılmıştır. Vefiyet ade
di 48 dir Bu rakamda i\ğır ya
ralı olarak gelenlerden 13 U da
hildir. Mütebaki 397 hastan n 
kısmı azamı tam şifa ile ve hır 
kısmı da salah ile hastaneden 
çıkmışlardır. 

Hastanenin bir tek doktoru 
olan operatör Sedat Bey ııeceleri 
de hastanede kalmakta, yalnız 
başına çalışarak hastalarının ha
yatına ııhhat vermektedir. 

Mühimce bir ameliyenin bile 
lstanbulda liakal üç doktorun 
tqrikimesaisile icra edilmekte 
oldUtu 16z&a6ne zetirillne dok
torumuzun ne kadar mnıktU te
rait içinde çalışmakta olduğu te· 
zahur eder. Bir senede yalnız 
polikıliniğe müracaat edenler 
3427 kiıidir. Buniardan 39 haıı.
taya pan11manlarına ayakta de
vam olunmak üzere küçuk ame
liyeler yapılmıftır. 

Burdur idman Yurdu Kongresi 
Burdur (Hususi) - idman Yur

du azaları Halk f1rkası binasında 
senelik içtimalarını yapmıt ve 
idare heyetine Başmuallim Ragıp, 
Gençlerden Ratip, Tayyare katibi 
Muıtafa, Ziraat Bankası memurla
rından Suphi ,.e tuhafiyeci Suat 
Beyler seçilmitlerdir. Bunlar ara
sından Denizci:ik kaptanlığına 
Rağıp, futbolculuğu da Ratip Bey· 
ler intihap edilmiılerdir. 

Urlada Fidan Tevziah 
Ur:a, (Hususi) - Memlekette 

yetiten narenciye mahsulünün te
nevvüünü temin maksadile Rize
den getirtilen ve soğuğa fazla 
mütehamm·ı olan aşılı vt. köklü 
mandalina fidanları halka tevzi 
edilmiştir. Ayrıca yaş üzüm cin
sinin ıslahı için de halkın raj'be
tine mazhttr olan cinslerden 5000 
Ozlim fidanı dağıtıimıfbr. 

K ırkoiaçtan 6ir manzar• 
bulunmakta ve milatacel tıbbi 
müdahalelere müteallik levazım 

hazır durmaktadır. 

Mezbahada kesilen hayvanlar 
baytar tarafından inceden inceye 
muayene edildikten aonra yenil
mesine milsaade edilmektedir. 
Kasaplar için olduğu gibi sebze
ciler için de kaaaplar halinin ya-

etmiıtir. 

nında gayet p
zel ve asri bir 
hal yapılmııbr. 

itfaiye tqki
lih genişletilmif, 
bir seyyar S"! de
posu ile takviye 
edilmiş, yangın 

tehlikesi vukuun· 

da derhal istifa
de edilmek üzere 

kasabanın muhte
lif yerlerinde su 

havuzları vücu
de getirilmiştir. 

Aamalımeaçit mey· 
damada bir it
faiye garajı yap
tmlmaiı takarr&r 

Şehre akıtılmakta olan 11Ko
caıu 11 tesisatı da ikmal edilmek 
ilzeredir. Yakında halk Kocasuyu 
tehir içindeki çeımelerde içmeğe 
başladıklan zaman Kırkağacın en 
mühim ihtiyaçlan karşılanmış Ye 
baıkaca mübrem ihtiyaçları kal• 
mamış olacaktır. 

Elizizde Bir Cinayet 
Eliziz (Hususi) - Şehrimizde 1 

bir cinayet olmuştur. Katil Azer
baycan mültecilerinden Peri 
Mehmet oğlu Kasımdır. Elizizin 
Nailbey mahallesinde oturur. 

Maktul : lsfendiyar Efendi 
ismindeki ıimendifer fen memu
rudur. o da Azerbaycanlıdır. 
Ayni mahallede ve aypi evde 
oturmaktadır. 

Vak'a, hemşerilerinden Ali 
Beyin kızının lsfendiyar Efendiye 

nişanlanmaaından tevelllit etmiıtir. • 
Katil Kasım evvelce Ali Beyin 

kızma talip olmuı ve söz. almıtbr, 
Bilihara Kasımın memleketinde 

iki karısı olduğu anlatılmış ve 
verilen sözden dönülmllftllr. 

J 

Katil Azerbaycanlı Kasım 

Bundan sonra kız lafendiyar 
Efendiye niıanlanmıtbr. Bundan 
fevkalade muğber olan katil 
Kasım eıyalarnu nipnbamın evine yerlerinden yaralayıp aldftrdlikten 
nakletmekte olan lafendiyar Efen- aonra kaçmıtbr. 
dinin odasına girerek hamil olduju Faaliyete ıeçen zabıta memur-
büyDk bir bir bıçakla lafendiyar ları katili Hanköyll nabiyelİDde 
Efendiyi sol böğründen vurmuıtur. bakkal Abmedin evinde yakala-
Katil lsfendiyar Efendiyi muhtelif mıtlarcbr. 

=======~~====;...:==----====r::::-.:=-_,,,..""-====-----

T ekirdağ Ve Hayreboluda BozöyUk Kredi Koop atifl 
imar işleri Kongresi 

Tekirdağ, (Huausi) - Hayre- Bozöyiik, ( Husuıi ) - Z. K. 
bolu kazaaında ( 1200) metre mu- Kooperatifi senelik içtimaını yap-
rabbat üzerine ihzar edilmiı olan mııttr. Kongrede geçen aeneki 
asri bir park projesi kaaabanın bütün muamel&t müzakere eclil-
merkez.indcki mutena bir mahalle miı ve ortak adedinin bu 1ene 
tatbik edilmiı ve,teaviyei tnrabiye 188 ve sermayesinin de 1!060 
ameliyesine baılan ııbr. Kaza liraya baliğ olduğa aaı ... laufbr. 
merkesinde aynca 4 asri clnkkln Yapılan intihap neticesinde Rqit, 
ve bir gazino yapılmaya batla- Lütfi, M. Hakkı, H. Hüseyin, 
mı,tır. Şehrimizin zabitan mahfeli Muıa Bey zade H. Hüseyin Bey-
arkasındaki (2500) metre murab- ler yeni meclisi idareye, A. 
bauıdaki bahçenin de gUzel bir Hamdi, lsmail ve Sadık Beyler 
park haline konulması kararlaş- de murakıpliğe ıeçilmiılerdir. 

tmlmış ve tesviyeye baılanmııtar. Malatyahlarm Teberruu 
Tekirdağ Namık Kemal Malatya ( Huausi) - Bu aene 

Mekteb'nrle kurban bayramında Tayyare 

Tekirdağ ( Husuıi ) - Birkaç 
aydanberi Namık Kemal mekte
binde (42) fakir ve kimaeaiz çocuk 
beslenmekte olduğu gibi bu çocuk
ların her türlli ihtiyaçlan da temin 

Cemiyetine 169 sığır, 499 koyun, 
454 keçi deriai verilmiıtir. . 

....... , .... 1 ........ ......... 1 ••••••• 

edilmektedir. Bu hayırlı işler 
talebe velilerinin verdiği taabhti
datla yapdmaktadır. 

Ni .. 26 

Tarihi Fıkra 

aürllklendiğini haber veriyorlar. 
btiytik, ktiçük bütün gueteleler, 
ilk sayfalarına hep bu mevzuu 
geçiriyorlar. Avrupanın uzak tu· 
kın, Amerikanın karikatüristleri 
ilhamlarını harp ilahından alıyor
lar. Yazılışa, bağnlıp çığnhta 

bakılırsa her gUnllmftz, harp ari
fesidir. Bereket versin ki bu ari
fe, .. bugün peşin, yann veresiye,, 
levha11 gibi daima tue. daima 
canlı, yerini beklenen pne ter• 
ketmiyor. 

Bilmem amma ben bu gürül
tüleri nahoı değil biraz da boı 
buluyorum. Harp ilahının bizim 
asramızda harekete geçmesi eski 
zamanlar gibi davulla zuma ile 
vaki olamaz. Eskiden muharebeler 
diiğnnlerden daha gürültülü şe• 
kilde açılırdı. Meseli Roma, ke~ 
diaile komıu olmak talisizliğine 

utnyan bir hilkümeti yutmak 
iatiyor, değil mi? ilkin o büku· 
met merkezine bir elçi gönderirdi, 
yenmez ve hatta ağıza ahnmu 
tekliflerde bulunurdu. Haysiyeti, 
ıerefi, hürriyeti, iatiklili ve her 
ıeyi elinden alınmak iatenilen o 
kilçOk htikfımet reiai, biraz terecl
dOt gösterince elçi efendi, harva• 
niıinin eteğini bir torba gibi bn. 
zerdi ve haykırırdı: 

- Sulh ve harp eteğimin 
içindedir. Ya evet, ya bayır 
deyiniz. Ben de ona göre eteğimi 
açayım, ıize Romamn cevabını 

ıö.tereJİll!ll 
Hayır, dendi mi elçinin eteil 

açıhr ve dudağından da 0 harp ,. 
kelimesi döklllUrdii. Bir iki ay 
ıonra iae o hükumetin yerinde 
yeller eaerdL 

Çok eski devirlere gitmiye 
ne hacet? Oımanlılann da harp 
açmalan bu .. kilde değilmiydi? 
Padişahlar, muharebe içba münaaip 
gördükleri vakitten alb ay evvel 
dllfman memleketine elçi ve mek• 
tup yollarlardı, "ıu kadar asker ve 
fU kadar topla geliyorum. Erseniz 
hazır olun, karşıma çıkın, boy 
&lçllfeliml " derlerdi. Fatih Sultan 
Mehmet, bunan daha zarif bir 
pldini ihtiyar ederek Venedik 
duçuna bir kemer göndermişti, o 
kemeri ıeri iıtediği ,On harbe 
hazırlanmak IAzımıelecejini bil
dirmifti. 

Fakat timdi öyle değil. Ha" 
huırlıklan apaçık yap.Isa bile 
laarp fikirleri aakı fıkı sak• 
lanıyor. Fırsat elverince aağuıa 
Aldırmak iıteyen devletler aoe 
lundaki komıu ile ibtiliflar ç~ 
kan yor, darıanlapyor ve kendi 
milleti de dahil olduğu halele 
dllnyayı aldatmağa, hakiki hede
fini ıizlemete AY8flJOI". Çlinktl 
harp iti çok inceldi, "ilk vuran 
kaamr" 16zll bugtlnkO harp 
un' atinin en b&yllk d&sturu oldu. 

O halde yapalan g6rültülere 
kulak vermiyclim, gkOmlizO dlı1 
açahm, aaman altmdan y6rütilleq 
auyu görelim. Asrın zekisı ~ 
lakta değil gözde; iyi ı&ren ka• 
zanarl.. - M. T 

Tarsus Belediyesinde Tetkikat 
T araus ( Hu sual ) - Belediy 

muhasebecisi Mehmet Nazmi ve 
mutemet Şükrü Efendilere mülkiye 
Baımüfettişi Hacı Hüsnü Beye 
tarafından iıten el çektirilmiştir. 
Mftfettiş bey tetkikata devam 
et01ektedir. Belediyede ( 50 ) bin 
lira raddesinde bir açık oldup 
fByİaaı henüz tahakkuk etmemiıtir. 



Sigasi Vaziyete 
Bir Bakış 

BABİCI TBLGB&rLAB 
Bu ıGtualarda zaman zamaa umumi Almanyada 

:..-M. · t;;ı. lif::!..~~ Mali Bir ~•• laalllaada olmyacularımuı 
~-··•nı t•min eder. eu,aa, Komedya'· Jlae lalJı. bli mahamebe yapmak 
lıdiy--

A• • .. - Bllhaua Japonya •e Yahudi Zeoginierin Milyon
Uaak Sark •uiyetlle alikadardu: ) 
11w.1a Lir ihtillfa atlr6klenme1ı end.: an Harice Kaçınlıyonn111 
.-Oe tlonaamuuu baZll'lamalda Alm da bit Gdd tt L _ _. 
•etsal•· Paaama kaa•lıadald ma- anya m e •-n 

aıa.. ba d il rl ..... n tah..Uit tlnriade eerareasıs 
aen D an e reliyor. Fakat .. kilde daıa•enll •-•er oluyor:, 1-L-t 
• aoa halıerler, ba deYteti., tlmdlllk .,. -
.. t'I bir mlldalaaledea ziyade •rlr- IMa dalannala ....ı •e kimler tara. 
•ıı terclla edecetml bildiriyor. fiDdaa "palclaiı bit tirli aaJ•pla .. 

a9lltere - Bir taraftaa .oülan Jorcl• 8a mali • .....,.._ Norrı. 
tahdit mesele•ı halledip ubll lmaWe bir lnsilla miralaya t.rafua. 
Wltpül laafifletmek llterk• tlltw .._ OJllUcblt una tahldlderdea 
.. raftan Uzak Şark bela.. Ue aq.. -.. .. Dlu1et meydana çıkar albl 
lqmtfbr. Japon1aaıa lhtJrua, ,..ı elaqtar. Almanya bu Jhd• blJGk 
•ifklllt ufuklara •ÇIDJfm Fakat bit adlf8 pçirlyor. a. ...... 
laeaOı YHiyetial açıfa nrm:.. tletll- w,ıs mahiyeti Pklnada ._;: 
dil'. Japonyaaa elaltından teıvlk eClw bir mGddet ene) Fra .. -· ,....._,_ 
_.mektedir. rlade ti u1 - ~--

Fren .. - BOtln •• __. Al•aa- • • P haberler Plaliae, 11 .. 
k la • ı••- m Fraanda da bir talcua _, ... L 

Y•JI ıs vrak .,....._.ktar. Usak ele l'eçirditf, hatta StaYiıkt-•- ...... 
Şarktaki tiJaatl ..._ ........ aa.- 1 ti d U1111 reza• 
temlekelerlal ....,.._ ..........._ak • • e de P•rmatı bulunduju auı 
İlİD J aponyata m....ı..r.ttlr. Matbuat mııtı. Fransız gazeteleri, buna A'ml: 
•aııtaaile de, bu iti, mlkemmelen P•~n en tehlikeli adamı lam. . 
yapmaktadır. Yerayorlar. ını 

hal - ln.WS politikuını ko- berlin, 25 (Havaı) _ Re.mi Al-
..... Mr~_..eaise elvar m6ıtemleke man m~hafıli, lngUiz m ralaJlanlldaa 

Mmeye ~traımaktadır. GözG Norria ısminde b~si oldaju '°1Uaecll-
B Habeıııtanda ve Suriye'de- len esrarengiz bir adamın idue ettla.& 

• ntün bunlann üıt6nde . borsa sp~külisyonlan hakkında halet 
a.ı~~ya, ~üyük devlet unvan •• .:.:: ki bil' endite gösten·yor. 

reut11 temıne utraımaktadır. 
~n - Fr ile l f Ba mesele, aslı ve esası ne oldu.ıı... 

ratmen Al ansa tti akıaa bir tGrlG anlaıılamadan iki aydanb:rİ 
m•k latN•ıfk.::1n kencliaiııe tatbr- deYam etmektedir. Söylenditine ..a..., 
tamıyor. MYJel R anan leuetlni un.. Norri8, Silyrl ..a..it fiatlerle bit •;u. 
koEak emelhad~aa bir terler yoa Jnriliz lir8hk Alman eıham Aba 

....... YJ~!a~':e .;.~ Şarkta almıfbr. Bu mGba.Yaanın, Almanyadaa 
Japqn tehlikea·ae karp b sa.teren zeari• Yahudi ailelerinin aerntlerlnl 
laaliyetle hazırlanı1oı: ~..... bit l•karmak lcin yapıl-.. oldutu iddia 
Amerika Ue aalatma~aaa barfhada, edW1or. Miralay Norris'lıı mGbayaa 
•bibi budur. Cemiyeti Aknm 9-= ca kola1lıkl11nm nasıl elde •ttiti mGt-
9'11 ~an da JİDe bu nazik •·~-:- kl1'tla izah edilmekte, AlmanJada 
ıetteıl iıloiuyor. ••Al· ••Jet bGyGlc Ye kunetli hima1eler-

A1.....,. - Bit AYru laarbl den istifade ettitl iddia olunmaktadır. 
patlak nrditi takdirde ..: b ı Bunan Gzerlne propaganda nazırı 
mak en b61ük e"llelidlr. ÇGnkl ~flİ M. G6bbeJ., Norrl• lle hiçbir alikaaı 
matlObiyetinin ac111nı çıkarmak iste. olmdadıta, kendialne hiçbir tahsisat 
meli, Almanya için hayati bir mec:. Ya etmeditl haklunda beJanatta bu-
:r11e~ olmuıtur. liukuk mnaavaha· lunıqa~ lüzumunu hluetmiıtlr. 

ıeran, Milletler Cemiyetinde inff• Harıçte otdutu gibi, Almaayada 

~-.. ~~. """.......... t. ba .... ~ ............. ... 
~ hllM - '~ ç.. tedir~ ............. •etalt ...... 11. 

... ~. vuaoa1a..,. > - ....... R 

.. ~· •ulyetten aJftlmamak oman 'd ........ ılltter, b•aa lçbıcUr ld, bu ya a 
W.:e'!.,;:~u·0:aı!:f 1her hareketi Kırat Karola Sadakat 
~':ı:dı::1aaetinla ea i:r:,':~~t:.~ T elgraflan Çekiliyor 

Diter dnletlertn ••zire# ı.ı.. '* Blkret. 25 - BGtGn kolordu ku-
-.mı _ ... ......_ ..... :z=anlarile ordu kumandan ve m6· 
telae t.hlllcei• ·~~~ 1 • 11:: .. ~~- Karola telraflar \f .. •Waa • u ilfir.,_~ .. ..._..:. -.:t =:•Oadea ... wr 'ı ]' :1~..,. ~=r... ... ......, __ hareket-s ... .-._.. ........ 

llreyya .,.._,l'ınUr. ' 8aClabt1er1nı te.rtt 

ALAY 
Filo •nifeaini yapbktan sonra 

..,.k-! noktuına doğra ıllzlllda. 
llLEtJdya bu tepeden iome teb-t8 çok korkuyorl.,ct.. 
M 14..areler e11 son 11ğ11uhklan 
....:..... kap kowldannda 
"'-•-- l'llla firaat •ermiyor. 
vman piyade ldefiaclen. battl 
top attiliadeli et.ha m&thif bir 
Wlkete fltllrllyorda. 

Y&zbqa Fikretiia fiıo.a ilk lat
cam harekelial yapıp ku llaa 
cllnd&t& zaman eıkiyanua ~ 
daiam qmak için çab.W.lcJan 
haber alındı. Sara daiJarm 
kısmı mmtabnın haricinde •i!: 
hyordu. 

Garnizonda tayyareler maa· 
7ene edildiği zaman pde Ye 

~~a~a ~irçok piyade mer
~~ n açt1ga • delikler görtlldi. 
-..aç tayyarecıler piyade at-; 
..... . k k ~ 

........ 0 ifH&,e:~.;~•,at· 

.enmtpce~~ • 

'it 

MR· 't 1 
riadta .,,._ ...._ "'tlil)a ize. 

1 ~ çok mlbimdl. 

* O rece lhı~-.:..... 
yeai bir -~~ •erilen 
61oaunu firar eden tanare 
yike memur ~eliyor~ tai-

Yllzba11 Fikret ....,.... 
takıldı: .... 

Londrada Olup Bitenler 
--·--

Silihlar Meselesi 
--------·----~--1 talyan Nazın, lngiliz Hariciyesile 

Neler Görüşüyor? 
Loacln, 
25-H .. 
rlelpNa
an Slr 
Coa Si
m OD ile 
ita l 7 a 
Haricl,e 
ml•te ... 
nM.Sl
~t'ln ... 
Jlla.lar ........ 
haklaa. 
dakl d
rlfmel .. 
rl etrae 
fmda re
Dl haber
leraluu
yor. Ot
nnlldltl
De ,are, 
ltalra 
hGkGme
tl, lnr1-
u. , ... 

Sir Can Slmoıa mma ta• 
mamea kabul edil•eal lmkhas p 
r6nGrM .Uilalanıa daha u mlk,.da 
tahdidi t61dlade bir mukaYele kaba· 
IGnG mlmkla l'Öl'mektedit. Bu p 
rlt•eler 8'Duada makada •otra 
•çak blf11erneme elCle edllecetl tah• 
mln olunuyor. 

* Loadra, 25 - K••Yetl• -eylen• 
ditine r6n M. Slrit ıaihlan tahdit 
pJiDlfWI yilıilyebMfetiu in.ili& 
Hariciye Nazannı lııuıdıramamaftar. .. 

Loadra, 25 - s~ ......... 
mqpl olan bbiae encGmenl At. ... 
J•ma tllalalanmHım reddetmlttfr. Fa
at Fraw plAmn• t1a 1a1u1Ha ka• 
... •tmle deji)dlr. 

* P..U. 25 - Eko tll Parl saate ... 
la~...,. ••rllea 10D aotaaua ıUlh
aızlaama itinde her tirli L.,ıu.. 
ltalyan komblnezonlanna nlha1et Yer
dlflnl, ne Lehiatu n ne de klflk 
itilafın W5,ıe bit koqabinezona kala.ı 
etmiyeeeklerlnl, FraDN•ın ...... 

- Vız gelir bqb. Fakat 
motöre, pervaneye bir ff11 olı .
fellkettir. inecek yer pir. Hem 
olaadal 

- Ô,le pyler d8flame doa· 
tum. Bir abitin, bir askerin ka
derinde ne •aıu o olar.. At., 
içinde 1toiiıf111" ...-ıı.m ~ 
ım, Kararrlhta ene- ya,.,... 
Hastahktu eidrin. Ecel gelme
yince, adama bir ter olmaz. 

Sen Ezrailin lüklyeeini bili
yor mu1an? 

onun buu Myle zarif bikl-
1eler anWtıtım Wlea ...._....,. 
•nlaluc 

- Anlat Alla .... .. 
o ..... ..... 
Aialatb: 
- Hikl1• .:ha ,.... Aoall ele 

Allahan kula.. O ela bizim gibi 
bir mahltk-. O- da aa,U tarafa 
oluyor. itte w,le bir ....... 
DUJlu ,_......., e•leamif. ADal-
1in evle ....... ni clltllnOD.. Evlen
mif amma bira 80Dl'a e.Ulijia 

.. eıd ..... ····~ Ama Al-.... ,........ .,_ 
Füat Uç para ec1... Bir 
.......... alkill rçmlf, G ... 

.. c1ea1 aikthı. ---. 
omalr. ICatbllilt 1olr. Am9'ln ,. .......... .., .... 

iti. Sbl9 
faama konferauaDID bir ılWılanma 
koaferamma çenilmeelne bt'i1Jen 
ruı olama1ecatuu JHIJOr • 

M. Muaollnlre Atfedllen 
Bir Fikir 

Lonllra 25 - Haber Yertldllhae 
,&e, M. SGYiç, M. MuoUnl'nia Al· 
maa aleyhtan bir blok ricude ptir
meksi:ıia bir silihlan bırakma malaa
veleai akUne azami rayretle plafll
mHı hakkındaki fikrlııl te,St e .. •ptn. 

Fransız Dahiliye 
Nazırı 

Emniyeti U umiyeıi 
Müdafaa Ediyor 

Pul-. 25 - o.ı.w,. Duan il 
Sano din alcpm poll8 •lfettltlerl 
Ye komiaerlerl cemt:..tlatl• Wr aatak ..,.., .. ıs. StaYiekl ..... ........ 
,...... ltlla•lara ..... ~eti 
.... ~,. •ldafaa ...... ",..... ... .,... ... mr,..ıa ...... .._ 
lhd ele •Jle•lttlr· 

M. ....... Peılıde 
Roma.25- 11.M.-llnl ..... 

...yeldllle .... mlclclet ~ ... 
mltealdbea iL Maım8' p....,_ 
llueket etmlltlr· 

oldu. Al da 

Gönül lıleri 

Modern 
Kızların Hatası 

Modern olmak idcliuında bulu
DaD bir talam kızlara rut ıeJi. 
yona. Bunlar aıla iltibfaf eclea. 
erkekle flört yapmaya tercih edea 
zavalh çocuklardır. Banlar Şarkla 
eaki romantik qkile alay ederler .. 
Ejlenmek, erkekle mlluvl prait 
dahilinde beraber ..kit pçiı-
mektq batb bir 191 cl8fDnmea 
ler. btifata bayıhrlar. Ônlerine 
çıka we kendilerine tath dille 
10blan erkelderclea iltifade et
mek iaterler. O kaclar, modern
dirlerld, qk meaelainde kendi
lerini erkekle mllaYi bıtarlar. 
Ve erkejin kendllerilll bir m&cl
det ıever slrlnclllkten 10nra 
a)nhp gitmesini tabii tlrlder. 

Bunlann en bOJlk hataJan 
erkeğin de qkta bir a romantik 
olduğunu ve roaman aradıjam 
bilmemeleridir. 8a Mbepten _. 
kekleri keaclilerine batlayamazlu, 
1nclilderiue bile itima1 ve emai
yet telkin edemezler. Tabiata 
muhalif bir yolda Jlrldlkleri içia 
betbaht olurlar. 

Aşkta roman olmadıkça ne 
erkeğin, ne de kam mesut olma• 
11na imkin yoktur, linemada 
bqlayan we parklarda biten qk 
maceralan iki tara& ela me1'ut 
edemez. 

Alll garibi lmlana bana mo-
dem olmanın zarureti .... kahal 
etmeleridir. lloclma ... k •••• 
lama lraclaalak lilllrılai .. ···~ 
• tial ıraı~- .... cleiildir· 
;:-. ·· ' •ırılr, cemiyetia .... iefalildlerlal çipeyerek bir 

_._ erkek kadar çaplmalık ::;;;k demek detlldir. 
Neteldm modern oldaldanm 

iddia eden kazlar içinde yuva 
kuran, mesut olanlar pek azdır 
ve belki de hiç yoktur. 

Kazın iatikbali analıkta, ve ev 
bayabndadar. Modern olmak iddi-
..U. .... iki .... Dati,.a telQıee. 
lemek, .............. ele Dedir? 

* Anbrada Feıdi Be19: 
Ev· olmum• rqmea ..... 

me...ebetinl bu ' bclar -
mlddet mahafua edea bir ~ 
duma .... itimat edilm• U9 

killİlll edilir? ~ falla 
••Pi• pi,_. Falsat • ~ 
c•"-• Ya 1radlmla 9'111lr • ,... .............. .. ........ 

ıwmtrBYZB 

lmitllı ... .. .. Dit "*· 
iyi eder. a.a.w W.. .,..._ 
daclar: 

- blç ftl'IBl1• .... ,.ıs. 
Bu huta yolcaclar. O., gider. 

Onun bu 1'etiflerl o kam.t 
.... ar .UflU ki 
..mı.ut ............ Yari ..... 
artık ...... o ;ewa el 

itte bu .,,.... Wr ... 
Yaktia bildbManama hirloilr ..... 
hem de pçek gibi, laci sJbl Jaia 
hastalan .... Hekim, ....... -. 
Dilaa,.t Asrml ..... ~M---; Mllı• 



1 ----,-"\ Dünya Hadiseleri .-. 

163 Kilometre 
9 Saatte 

"Nakliyat Mecmuası,. nın ıou 
numarası tren slir'· 

ünganın En atleri hakkında 
S/lratli zengin malümc. b 
Trenleri ihtiva etmektedir. 
Bu malftmata göre dfinyamn 

en slir'atli şimendiferleri Fransa 
ve f ngiiterede bulunmaktadır. 
Diğer memleketlerde de oldukça 
mühim terakki adımları atılmışt r. 
Mesela Amerikanın muhtelif şe· 
birleri arasında işliyen yeni tren· 
leri ıaatte (11 O) kilometre yapa· 
cak bir sür' attedir. Bununla 
beraber hiçbir memleket Fransa 
ve İngiltere gibi sür'atli trenleri 
çoğaltamamııtır. 

Kot dazfir pulman treni Paris 
ile Marsilya arasındaki (863) kilo· 
metrelik mesafeyi (9) saatte al
maktadır. Bu trenin vasati sür'ati 
aaatte (96) kilometree tutmakta
dır. Ondan sonra Paris • Kale 
arasında çalışan Altınok adh 
sür' at katarı gelir. Bu tren (300) 
kilometrelik mesafeyi (3) saatte 
almak suretHe saatte vasati (100) 
kilometre gitmektedir. 

Daha sonra Paris • Nansi 
hattı üzerinde işliyen (35) numa
ralı ekspres iki şehir arasında 
vasati yüz kilometre alir'atle ko
ıarak şehirden şehire (3) saatte 
sitmektedir. 

Bununla beraber bu mecmua, 
Fransızların gözünün henüz doy
mamış olduğunu ilave etmektedir. 
Çünkü muhtelif atelyelerinde her 
gün yüzlerce lokomotifin sür'at 
tecrübesi yapılmakta ve sür'at 
lıergtiıı biraz daha arttırılmakta• 
dır. 

* 
Her yerde Staviski, Roşet 

rezaletleri, malt IUÜstimal· 
.. A_m_e-,.,-.lca-S-.a-i-- ler ve ~i~ tllrlü 

~. / d D dalavereli lf coı· 
sıı.ınuı • kun bir akın hi· 
ekor lc.ıngo, Jinde devam edip 

dururkea Amerika bu.ada da 
mu.tema k•••ak iateınemiftir. 

Gazetelerin haber verdiğine 
g&re llOD zamanda Amerikada da 
bOytik mikyasta bir muazzam 
.Wıtimal meydana çıkmıştır. 

Amerikada her fey bOyük 
olduğu gibi bu suiistimal · de 
büyük mikyasta olmuı ve içine 
(43) tayyare şirketini alan vast 
bir daire halini almıştır. 

Amerika tayyare postalan 
tirketleri birlik olc'1rak hükumete 
bir külah giydirmişler fakat çok 
ıeçmeden itin kokum kendini 
biuetlirmiftlr. Bu yUzden Reiai
cllmhur Ruzvelt bunlarla aktec:lil
mit btltün mukaveleleri feahet
IDİf methaldar firketleri it aaha• 
81Ddan uzaklaıbrmıştır. 

Suiistimalcı firketlerin mGdllr
leri ve meclisi idare reisleri ara-

11nc:la meşhur tayyareci Lindbcrg 
in iami de vardır. Lindberg Re
iaicllmhurun hareketini protesto 
etmiı kendisine açık mektuplar 
yazlDJf fakat bir türlü mumailey
hi karanndan döndürememiştir. 

Bugtba birlbiri arka11ndan 
patlak vennİf llUİİıtimaller ara-
11nda Amerikadaki hepsinden 
daha btlyük ve ehemmiyetli ad
dedilmektedir. Bunun yeldinu 
milyarlarla 6lçWmektedir. Mama
fih Lindbergin bu ıuiiıtimalleriD 
biçbirile alikaclar olmachjı ta.. 
la6r •tmltlir. 

Borkanç Bir Falcıbk 
Kari Mektupltın 

İki Müneccim, Japonyanın İki Sene f rin- 8-0:-

1 .--v .. . . 
~ ır .n..ar11mız1n 

de Tarumar Olacağını Söylüyorlar Bektirlık Vergis 
Hakkında Fikri 

Arka Arkaya Harp, Deniz Kabarmaları, Yanardağların 
Patlaması Ve Daha Birçok Felaketler ... 

Bir kariimiz yazıyor: 

Bekarlardan vergi alınm 
mezubahs olmaktadır. Amerika 
ekıer mahal1erinde de Yergi al 
maktadır. Amerikanın en meıh 
alimlerinden Mister Benjamen ir 
ettiği en son nutkunda bu husust 
demiştir ki: 

AYnlpada in· 
ıanların yı · dız!a
ra bağlı ve umu• 
miyetle talihlerin 
yıldız hareketle
rile alakadar ol
duğu hakkında 
gar· p bir itikat 
vardır. Bu itikat 
muhitini genişle
te genişlete mil• 
letlerin mukad· 
deratına kadar 
sirayet etmiştir. 
Son zamanda 
semavi hadise 
ve hareketlerin 
seyrine bakarak 
milletlerüı istik· 
haline dair keha• 
nette bulunmak 
moda olmuştur. 

Bazı kehanet• 
)er·n • gayet ga• 
rip bir tesadüf 
eseri olarak • 
tahakkuk etmesi, 

yanın en tehlikeli 
bir noktası ha
line gelmiş, haki· 
ki bir barut fıçı· 
sma dönmüştür. 

Siyasi ufuk
lardan gelecek 
siyah bulutların 
yambaşında bir 
de labiatin çetin 
darbesini bek· 
lemek lazımdır. 
Zelzele, tufan ve 
flrtınalar bu bü
yük milletin top
rağına maddi hat
ti manevi zarar
lar getirecektir. 

_ .. Bekarlık nüfus azlığının e 
mühim sebeplerindendir. Nüfu 
azlığı bir hükumeti manen v 
meddeten müteesür eder. A) ne 
bekarların artması fuhuşun d 
genişlemesini mucip olur. Binaen• 
aleyh mücerret yaşamak arzusun• 
da olanlan evlenmiye icbar etme
Ldir. ,, 

Mister Benjamenin şu muta
laasa çok doğrudur. Eizde de 
bekarlardan vergi ahnmahdır ve 
bu vergi bekarları evlenmiye icbar 
etmek için çok ağır olmalıdır. 

Acem LAndrüsüne Nasıl Ceza 
Vermeli? 

lzmit karilerimizden M. Besi .. 
Bey gönderdiği mektu ta tna~-..ıı_,~ 

türeyen ve birçok ahlaksızhklar 
yaparak İran Landrüsu unvanını 
alan Ali Asgar hakkında tertip 
edilecek cezanın mevzuab kamı· herkes n a~ika

sını şiddetle ha
rekete getirmek-

Japonga için /,;,. felaket haşlangıcı olcfaia neticesi çıkarılan 1932 

Fakat en bü· 
JGk zaran Japon 
milleti kendi ken
dine !yapacaktır. 
içtimai ve siyasi 
bir zelzele, bu· 
günkü Japonyayı 
altüst edecektir. 
Mutlakiyet idare 
devri ecek, impa
ratorluğun istık
bali kararacaktır. 

njye haricinde ve sırf şahsına 

mahsus bir ceza olması lizımgel
diği ve bu cemiyete müessir bir 
ibret teşkil etmesi icap e tiği 
mütaleasında bulunmaktadır. 

tedir. Bu kabilden olmak lizere 
bu ıenebaşında, sene içinde olup 
bitecek hadiseleri haber veren 
Moriı Priva ve Kerneiz isminde· 
ki iki müneccimin, Fransa ve 
Belç.ıka hakkında açlıkları remil· 
de, bu iki memlekette olacağına 
bildirdikleri hadiselerin &)'Den 
çıkıvermesi nazan dikkati şid

detle celbetmişti. Bunlar daha 
o zamanlar Belçika Kıralının başı 
karılarak öleceğini söylemişlerdi. 

Bu tesadüflerden cesaret alan 
milneccimler gayretlerini llç mi .. 
line çıkarmışlar, bergiln ortaya 
yeni bir kehanet aavurmıya bar
lamışlardır. 

Bunlann içinde ipe apa gel· 

sene•inde güneş tutulması. 
ranlıktır. Japonya bugün, harareti 
son dereceye varmış, her çivi 
yer:ndcn ıslık çalan bir şiddetle 

buhar koyuveren bir kazamn 
halini andırmaktadır. Kaynama 
ve ga!eyan son haddine varmış, 
patlama ıamam yaklaşmıştır.,, 
932 Senesindeki GUne, 
Tutulması Ve Japonya 

lki müneccim Japonya hak· 
kı~daki fakıhklarına şöyle devam 
ediyorlar: 

.. 1932 aenelİ ağustoa11Dun 31 
inde vukua gelen güneı tutulma11 
hadisesi Japonyanın taliile çok 
alakadardır. Nitekim ilk tesirler 
kendini hissettirmekte gecikme· 
miştr. Bu semavi hAdiıe, 
Japon toprağı üzerinde ~ukua 
gelmiyo l:aşhyan hidiıe silsile
lerini ve uzun zaman devam ede
cek bir karışıklık mevsiminin baı
langıcı olmuştur. Uzak şarkın bil• 
yfik lmperatorluğunda sulh ve 
istikrar, uzun bir zaman için unu
tulması laztmgelen bir şeydir. 

Mançuri muharebesi, Çindeki 
askeri harekat mukadder olan 
bulanıklığın ilk işaretlerinden baş
ka birşey değildir. Bu sene ikinci 
bir işarete intizar etmek lazım
dır. 1935 aenesi ise bunlann hep
ıinden daha büyük hadiseleri si• 
nesinde besliyen bir ıenedir. tık 
zamanlarda mllfBhede edilen ya
lancı muvaffakıyetleriD yerlerini 

Bir ilıtiltil nt!tice•inde tacından o• birdenbire felaketlere terkettiği 
tahtından olaeajı te/e'ül edilen ı;öriilecektir. Bunun batka tilrlil 

Japon6a imparatora (Mikado) olmasına imkin Ye ihtimal yoktur. 

meyenleri olduğu gibi hldiaeler Dahildeki bozukluklarm aza• 
ne yakından allkadar olan, en mi bir buhrana ıebebiyet verdik· 
bllytik diplomatlann dediklerine leri görillecekür. Nagiblnl indifa 
elifi elifine uyan ye bu yllzden eden bir volkanm fiddeti ile ola-
lnsam uzun uzun diifilndtırenleri cak bu bidiselcrin önilne geçmek 
de vardır. kimse için mümkiin değildir. 

Moris Priva De Kerneizin Japonya, harbi asya taprak· 
yine bir araya gelerek Japonya lanna götürmekle mukadderatını 
hakkında döktükleri remilin neü• yıldızların çizdikler bir dişli çarka 
ceai insanı telaşa we meraka kapbrmıt oluyor. · Artık vaziyete 
ıilrlikleyen kehanetlerden birisidir. hakim olmaktan maklaşmıftır. Bu 

Bu iki müneccim Japonya ditli çarkın devrini tamamlama•-
laaldauc:la bakınız ne di1orlar : " Dl beklemckteıa bqka bir akıbet 

«- Ba memleketia lstikhall JOktur. 
Amıpa memleketleriaia iatika,.. HulA-. 1emawl hlcflleleria 

w. daha korlamc. .... .. ilantiM --- Ja..-ı• ..... . .. ·ı 

Gemi azıya alan balkın kini 
büyüdükçe büyüyecek ve şiddetle 
harekete gelecektir. 

ÜranUs yıldızına bakılırsa Ja· 

ponlar içtimai bir deliliğe tutu• r ]' 
Iacaklardı... Cevaplarmuz _ 

Rusya Ve Amerika ile -----------..1 
ı.. 

Muharebe 
Rusya ile münasebatına ge

lince; yıldızlar Japonlarm tehlikeli 
bir harp oyununa girişeceklerini 
kuvvetle a6ylemektedirler. 

Bu, it başında bulunan ban 
siyasi ricalin ve bizzat impara• 
torun anuauna muhalif bulunma• 
ıma rağmen olacaktır. 

Japonyamn harp devirlerinden 
ikinc.İIİ olan bu devir 1934 aene-

Milneceimlerbt remlll.rln• 6alcılır..ı 
.1epo,... l•panılori~•I ıl• prü/ .. 

lig• •Ulecelunlf 

aine teaadnf etmektedir. 
Bir aeoe sonra yani 1935 _. 

nesinde ikinci bir muharebe pat
hyacakbr. Bu muharebe Amerika 
ile olacaktır. Çilnkll semavi iıa• 
retlere g6re bu iki milletin ara• 
Janndaki siyasi milnaaebetler hiç 
te dllzgün değildir. 

Sonra ııraaile Çin, belki de 
Lıgiltere Uzak Şark mıntakala· 
nnda yanan harp atefine atıla· 
caldardııo. 

Bundaa çıkacak netice, Japon
ya için o kadar katı olacakbr ki 
yukarda dylendiii ıibi içtimai 
Diram boaulacak • JapODlann 

Şiolide Sadettin Ef~ndiye: 
- Küçi\k Sıhhat mektebi 

Sirkecide Demirkapıdadır. Mek
tebe girebilmek için ilk tahsili 
bitirmiş olmak ll:udır. Doğrudan 
doğruya mektep idareaine mü
racaat edilmelidir. 

* Oazoam imsah mektup uhibine; 
- Gilzel yazı yazmak içia 

kaligrafiye çabtmak lazımdır. 
Kaligrafi defterlerini kırtasiye 
mağzaluuada bulursunuz efendiw .. 

Deg maddeden tikiyet eden im• 
zaaız mektup Sllhibine; 

- imzasız mektuplar nazan 
dikkate alınmaz efendim. 

• Sirkecide Üçüncü oilta Necati 
Turgut Beye ı 

-MünderecabmıZJn çokluğu vo 
yazmızın uzunluğu mektubunuzun 
intişarına imkan vermiyor. Muh
teviyabnı biz de faydalı bulcuk. 
Bu mektubu Maarif Veki!etine 
gCSndermek faydadan hali deği!dir 
efendim. 

ezeb bir hiirmetle bağlı olduklan 
Mikado 'aun tahh aaraılaca~, 
hüldimet reÜIİ mevkiiııden, battl 
laayatıadaa olacaktır. 

Htlliaa, zelzeleler, JaDar dai 
indifalan, deniz kabarmalan hep 
Japonya içindir. Hint ililu Siva 
it başına geçmiştir. Ve ba mem
leketin mukadderabm değiftir
mekle meıguld6r.» 

iki mlineccimin g&zlerini J1tt 
mup ıom ağızlannı açarak Ja
ponya için söyledikleri sözler 
qağı yukan böyledir. 

Filhakika ıenelerdenberi dur
madan kaymyan ve fıkırdayan ba 
memleketin bu seneler zarfında 
bazı tali · tecrübelerine airifeceii 
büylk ıiyasiler tarafuadaa da 
iddia edilmektedir. 
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Şampiyonluğa Namzet Beşiktaş Takımı Ankara, f stanbul, lzmir 
SocOyununulstanbulsporla Oynıyacak Turnuvasının Ankara-

daki Akisleri 

o!eybolde Darüşşefa
1 

Kabatat liaeal 
... elan tertip """""''·"""""'-'' 
..... 19-4-934 
••• ,.... .... --="'""'" 

"+alua nllaa1et 
llaldu. 

Maçlara lftirak 
Nen mektepler 
arasında Daro,. 
.. fakaD1D takımı 
8 ıalibiyete karp 
INr maflubiyetle 
IS puvaa kaza· 
aarak bnnciliğ 
alnutbr. 

Yine 1 r alibi· 
ıtt •• ltir hiik· 
.... ••il6bi
ı-e fİlli terak
• IC ....... 

Yarınki 
Maçlar 

l.ta.W Futbol ff.,etl ıu,.... ..... ea.. ..... ppdaca• mıntaka 
ltlrlaellikled ..a•·k•lan ., .. tada , ......... 

Feawbah,e ıtadmda J.t.m.uı. 
ıpor • BeJlktat B. T. •at 12,30 ı 
Hllll • Ka.ımpaı• L acl T. IUt 
14,15 ı lataabaı.pot • 8etiktq L acl 
T • ...t 1'9 

lkfllctat Şeref Stadı.... • •• 
bit • Vefa.Lmb" Ge111 T. ..t 
9, Gala ....... a1 • FenwbaJace G.., 
T .... t 10,15 ı Balarköy • ..___ 
L acl T. ...t 11,30 ı Ortak87 • .... 
tl•rGk L acl T. aat 15,15. 

Tabla .tadmcla n..r maç 
JOktar. 
Volerbol Ve •••k•tbol ........... 

l.taabul VoleybGI Y• ......... 
.. 7etiadeaı 

27/411934 Cama pal Galatuan17 
Lokalinde yaplaealc .._ ı 

Vole11Jo1 maÇlan ı 
Gaiatuan:r • Vefa-Kamkapa 1aat 

17.,31. 
Baıketbol ••cJan ı 
ı........por. Vefa.Ktamlrapt aat 

ıa, ffiW • Galatuara,. Hat u. 

Memlekette Spor 
Kan (Haaatl) - H.ıkm ta· 

rafından tertip edilen kupa ma· 
çanda Karupor " idman Yurda 
plip .Kelait ve bpa71 ka..,.. 
llllfbr. 

Ankara (Hususi) - Bu,On 
Ankara ilkinin ikinci ka'fılqmam, 
(Geoçlerbirligi lttif akspor) (Anka· 
ra s&cü • A!tınordu) arasında ya-
pıldı. Gençler birliği lt.tif~lupo!, 
bir.inci devrenin otuzbeşıncı daki· 
kasından sonra iki; ikinci devre
de nç gol daha atarak 5-0 mağ
l(ip etli. lttifakspor1ular ela çok 
çalıfblar. 

AnkaragUcU • Aıtınordu 
Bu ~un neticeai AakaratG

cDnlln lehine olmakla beraber 
Ankangldl ba oyunda en fena 
.,..ı.nadaa birini opacll.. Bana 
nmkabU -Altmorclukww eatıila " 
•aiatematik., bir oJUnla rakiple-
rinden p»k g&zel oyaayarak bi
rind clevrede yediği tlç golden 
10nra ikind devrede mkı bir mn
dafaa ıeldi kullanarak sayı ade
dinin f azlalaımaıma mani oldular. 
Fakat neticede 3-0 mağlilbiyetle 
Abayı terk ettiler. 
Ankara • lstanbul • lzmır 

Turnuvası 
lzmirlilerio kendi kuvvetlerini 

tputtırmak maksadile Federas-
7ona bildirdikleri teşebbllslerinin 
ıazete sDtunlanndaki akisleri 
Ankara spor mahfeli üzerinde 
hayli mllnakqayı mucip olm11pt. 

Kendilerine pek p.enen ı. 
mirliler, latanbul ve Ankaraya 

meydan okumak ye mflll ta .. 
için 1•tittirilmif OJUD4:ulan Olclo
tunu ghtermek anllaUllU izhar 
et lkleriaden bayle bir tecebbl• 
giriıtilderi pek q .klrc:br. 

Bu Gç mıntakayı temaU eclea 
takımlann 931 de, Ankarada 
k&11laımalan bize pek iyi anlat
b ki: lzmirliler bugtın; Dejil f.. 
tanbulu Ankarahları bile matı~ 
edeİniyecek kadar zaiftirler. F .. 
kat Milli T alam içia 7etittirilmlt 
oyuncalan olabilir. Hakikatea 
herhangi Milt bir muaabaka için 
te&ik edilen oyuncular hep ı.. 
tanbaldaa aeçilmekteclir. Mili 
takımUD11 için Ankara " tz.ir.. 
elen de el'emanlar olclupau -ı-
mamahyız. N. .. 

8Jr Tavzih 
Adapuar Yeoi Hilal .,. ... 

ltlhiinden: 
Efendim, 
7. 4.934 tariJ& " •• 

..,... malaterem sıute ••• "-' 
yada (H...ı) ... ,.. ..-.ttiil 
,.zıcla Acfap'&&Qlt . J .:3 . mar 
liP M rilln ıanı..kteclir. 
a.ıwd KODJa Gençler Birlijl 

.. RJl'alDID ikinci ılinil futbol 
maçı yapan Adapaıar Yem Hllll 
talamıdır. Veoyun 2 • 2 berabaa 
likle neticelenmiftir efendim. 



Karikatür 

Sami, bak annem ~ize 
kutu içinde şeker almış.. Üzerin· 
de lngff z tuzu yazıyor ... Bu lngilJz 
ıekeri herhalde bizimkinden da· 
ha iyi olacak.. ---

Resimli Hikdge 

- Bunu şekerlığe 
sütlü kahvelerimize 

şekerden koyarız. 

çabuk erir. 

boşaJtayım. 

bugün bu 

Hem daha 

Bu Yemekten 
Olmaz 

l 

Ne, sen et yemez misin? Neden? Ben bütün hayatımda et 
' edim... Baksana.. Bir ökilzden daha kuvvetliyim. 

- Tuhaf IJCY··· l:seo aenelerden, senelerden, senelerdenberidir 
ba'ık yerim, hi'.i 

- Bir kanş yüzmesini öğrenmedim. 

Bu Gemiyi Siz De ı 
Yapabilirsiniz 

Mantarla tavuk ttıyft bulmak 
zor bir iş değildir. Bunlarla bir 

· gemi yapabilir· 
ıiainiz. Bu ge .. 
mının mubak· 
kak her zaman 
gördüğilnGz ğe-
milere benze
mesi tart de
ğildir. Resim· 
deki ıekilde de 
olabilir. Bu ge

miyi yapmak için resimde göste
rildiği şekilde bir mantar alırsa· 
nız. Alt kısmindan bir parçasını 
bıçakla keserek altına resimde 
gösterildiği şekilde bir parça mu-
kavva geçirirsiniz. Mantann llat 
kısm:na bir tavuk tüyü ıokaraı
mz. Mantann arkasına daha kü
tik boyda-bir tüy koyarsanız. Bu 
tüyler yelken •azifesini görltr, 

Hanginiz iyi 
Ressamsınız? 

tSu resmı istediğiniz renklerle 
boyayabilirsini~. Yalnız boyaların 
çizgilerin haricine çıkmaması li· 
zımdır. Elinize boya kalemlerinizi 
alıp bu resmi iyice boyayınız. 
Sonra bir kartona yapıştırıp al· 
bümlinüze koyunuz ve sakla~ ınız. ............................................... ._ ....... 
gemi de denizde ıir'atle y.lbllp. 

gider. 

- Eyvah çocuklar! .. Kahveye 
ne koydunuz? Sütler sabun gibi 
köpürdil, taşb. 

Hikaye 
Çiftçinin Köpeği 

Nil sahillerinde yaşıyan fakir 
bir çiftçinin bir köpeği vardı. 
Çiftçi birkaç gündenberi büyük 
bir sefalete düştüğü için köpek te 
aç kalmıştıştı. Nehr;n karşısında 
bir köy vardı. Köpek bu köyde 
birçok köpekler olduğunu, bun• 
ların orada kolaylıkla kannlanm 
doyurduklarım biliyordu. Sahibi 
ile beraber bir sandalla bu köye 
birçok defalar gitmişlerdi. Fakat 
nehri yüzerek karşıya geçmek 
çok tehlikeliydi. Nehirde en bü· 
yük timsahlar yaşar, hazan gemi
leri bile devirirlerdi. 

Fakat köpek açlıktan o hale 
geldi ki, bütün tehlikeleri göze 
almaya karar verdi. Yüzerek 
nihayet köye geldi. Fakat geriye 
dönmeği gözüne alamadı.. Bu
rada jstediğiden fazla yiyecek 
buldu, huzur ve saadet içinde 
yaşamıya başladı. 

Fakat köpek çok sadık bir 
tabiate sahip olduğu için, efen
disinden ayrılık ona pek acı 
geldi. Bu hasret ona evvelki aç• 
lıktan daha ağırdı. Nihayet dön• 
miye karar verdi. Fakat sağ sa· 
lim, karşıya nasıl geçebilirdi? 

Bazı bazı köye gemiler uğrar
dı. Köpek bunların içersine gir· 
mi ye çalıştı. Fakat gemiciler 
köpeği döverek tekrar . dışan 
çıkanrlardı. 

Bir gün yine bir gemi onu 
dışanya attıktan sonra hareket 
etti. Köpek arkasından olanca 
hırsile bağırdı, havladı. Köpeğin 
ıesini duyan timsahJar; sahildeki 
avı kolay kolay ele geçirmek 
için hepsi birden sahile hücum 
ettiler. 

Bu hadise köpeği ciddi zeki· 
cesine bir plan kurmaya sevketti. 
Karanlık basdıktan sonra tekrar 
nehir sahiline geldi, yine acı acı 

havlamaya başladı. Timsahlar yi
ne avı ele geçirmek için sahile 
geldiler. Timsahlar sahile çıkınca 
köpek saklandığı yerden çıktı, 
olanca süratile uzaklaştı. 

iki yarda uzaktan kendini 
denize attı. Timsahlar, sahilde 
olduklan için deniz selametti. 
Süratle yüzerek . sahibinin evine 
geldi. Çiftci köpeği büyük bir 
memnuniyetle karşıladı, ona mü· 
kemmel bir yemek verdi. Çitfçi . ~ 

mısırlarını sattığı için artık refah 
içinde idi. Burada tekrar beraber-, 
ce mes'ut yapcblar. 

1 Bu Haftanın l:Jilmecesi 

Bu Çocuklar ~;~~.<;/:.-~~~ 
Yalnız Mı? ~L,-'-

Bu iki çapkın babalarından 

saklanmak için buraya geldiler. 
Burasını yalnız zannediyorlardı. 
Fakat burada onları gören iki 
kişi var. Bunları bulabilir misiniz? 

BoyaJı kaleminizi elinize alımz. 
Bu iki adamı bulup çızamz. 

Doğru bulanlardan 100 kişiye 

güzel hediyeler verilece1dir. ........... -................... ---------·· .... ···-.... ..-.............................. _ . ._.... 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

12 Nisan 934 tarihH nüshamızda 
çıkan bilmecede 1aldanmtf olan ıu• 
variyi doğru bulanlar ara1ında hediye 
alacakların iıimlerini yazıyoruz. 

Hediye alacaklardan l.tanbulda 
bu!unan kariferimizin Pazarteıl Per• 
ıembe gün~eri öğleden aonra bizzat 
idarebanemize gelerek hediyelerini al• 
malan lazımdır. 

Yalnız taıra karilerimizin hediy6· 
leri posta ile adrealerine gönderilir. 

Birer kutu oyuncan alacak· 
lan 

Kız Ortamektebi talebesinden 404 
Mualla, Heybeliada Ortamektebi tale
besinden 132 Mediha Tutçay, Süleyma
niye Kanuni Medrese sokakta 5Hatiçe, 
Bakırköy 1 inci mektepten Ahaen Na
dir Bey ve Hammlar. 

Birer albUm alacaklan 
Beşiktaş Akaretler park karşııı 7 

Mübeccel, Antalya Dumlupınar lıkmek· 
tebi talebesinden 825 Remziye, Konya 
kız Muallim mektebi talebesinden 216 
Nezahet İstanbul 49 uncu mektepten , s . 
128 Ilüseyin, kız lisesinden 55~ aıme 
Samsun İnönü mektebi talebesinden 
160 Cavidan, Zonguldak Namıkkemal 
mektebi te.Jebesinden 25 Orhan, kız 
lisesi talebesinden 904 Rabia, Bndırma 
2 inci mektepten 158 Agah Bilgen, 
Harbiye Mektep sokak Bıçak apartı
man Hermıın Boyacıyan Bey ve Ha
nımlar. 

Birer muhtıra defterl aıa .. 
caklar. 

Kız lisesi talebesinden 1034 Nezi
he, İzmit Necatibey mektebi talebesin· 
den 85 Kemal Ruhi, Muş köylü CeJfil 
Bey kızı Peyker, Lüleburgazda bakkal 
Salıh, Çapa kız muallim mektebi tale· 
besinden 256 Malike, Bursa İstikli.l 
caddesi 52 Akın Nuri, 11 inci İJkmek
tepten 61 Beyhan, lstanbul kız orta
mektebi talebeıinden 424 Nevzat, 
44 üncü m~ktepten 273 Bahar, Eskişe
hir Gazi mektebi t.alebesinden l 72 
Hatice, İstanbul kız lisesinden 741 
Gülüzar, Samsun İnnnü llkmektep 
talebesinden 265 Ay§e, Aydın Cüwhu
riyet mektebinden 24i Şükufe, Kız 
ortamektebi talebesinden 229 Bedia, 
Ankara Necatibey İlkmektep talebe
einden Mehvar H. ve Beyler. 

Birer suluboya alacaklar. 
Ankara ticaret fuıesinden 169 Meh

met, Kız ortamektebi talebesinden 297 
Zııbide Bed~ Beşiktao 88 iaoi me k
tepten 68 Kemal, Kırklareli Tevfik 
Fıkret mektebi talebesiQden 68 Sermet, 
Süreyyapaşa fabrikaıında 137 Nec• 
mettio B. ve Hanımlar. 

Birer dolma kur,un kalem 
alacaklar. 

Kandilli kız liseeinden 291 Zeli'• 
Müfit, İstiklal lisesi talebesinden 62 
Safter, Şışli Halaı:ıkar Gazi caddesi 

32 Samiye Osman, Beyoğıu Zografyon 
lidesinden I.;efter, Kız ortamektebi 
talebesiıidew ·· 8ö8 Nebahat 0snıau· B.-· 
ve :Beyler. 

1 
BI...., llltlrelckepll dolma ka 

em alacaklar. 
1ta1yan kız mektebi talebesinde 

Meri Kriltanoviç, İstanbul kız orta 
mektebi talebeıinden 452 Hıkmet 
Aroavutköy Büyük cadde 99 Ahme 
İstanbul kız liıesinden 1283 Sun 
Bakırköy İlk.mektep talebeeiııden H 
lim Memduh B. ve Hanımlar. 

Birer kart alacaklar. 
Ankara asliye ceza hakimi Asım 

Bey kızı Süeda, Ankara yerli mallaı 
pazan veznedarı kızı Suzan, lstanbuJ 
ziraat mektebinden 84 Nuri, Kadıköy 
Gazi 11.kmektebinden 323 Hasan F eh· 
mi, Samsun telgraf bat memuru Adem 
İzmir .Alsaııcak mekkbi talebesinden: 
115 Sabahat, Maltepe aıkeri lieesin• 
den 2938 Bedrettin, İstanbul kız 
Muallim mektebi talebesinden 
262 Halide, Üt>küdar İhstmiye 
Orta ıokak Mahide, Kütahya hükume 
cıvan Şaban efendi zadeler, lstanbnl 
kız Ortamektebinden 41 Nedime, Te• 
kirdağ Orta.mektebinden 546 Alaeddio, 
Samaun İatikl&l mektebi talebesinden 
258 Kıdvan, Kaaımpqa U zunyol Tah• 
takadı mahallesi 28 İkbal, İstanbul kıı 
lisesinden 916 Hayat, Ilurea Gazipaıa 
caddeıi 104 Basri, Aukara İnönü mek
tebi talebeıinden 252 bülent, Konya 
kız Muallim mektebi tatbikat kısmında 
49 Seda, Kabat.aş erkek lisesinden 871 
Nevzat Fehmi, Şişli Mecidiyeköy 42 inci 
mektepten Oeauw Zeki, Muhtefü Orta
mektebi talebesinden 675 fuat, Adana 

İnhisarlıu Baş müdürlüğoode İbrahim 
Vecdet Bey kızı Ernel, Konya Mahmut
şevketpa~a İlkmektebinden 305 Ata. 
Kasımpaıa Yakupağa ıokllk 6 Omer 
llamdi, kız Ortamektebi talebesinden 

103 Perihan, TarMUS Türkocağı mektebi 
talebesinden 12 Turgut Ulvı, Beşiktaı 
Akaretler park karşısı 7 Seher, İstanbul 
48 inci mektepten 37 Hayime, Geyve 
lıkmektep talebesinden 2 Mürvet, Jm 
lisesinden 493 Harika, İstanbul kız lİ• 
sesinden 1135 Ca'ıide, Ht>ybeliada Şa .. 
dıye sokak 4 İkbal, Konya Akifpaşa 
mektebinden 542 Zekiye, Ereoköy kız 
lisesinden 888 Seniha, Ereğli Konya 
Dumlupınar mektebi talebesinden t()Ş 
Ayhan Hıfzı, Nışantaşı Ortatllektebin• 

den 818 Semahat, İstanbul kız lisesin• 
den 1208 Nimet, Ankara Eıktk ~ 

mektebinden 618 Tahsin, Konya sıtma 
mücadele merkez doktoru Ali Fuat 
Bey oğln Yılmaz, Bursa Rocailya.s 1Ik
mektebi beşinci sınıftan Kadri, 
Beyoğlu Aşıklar caddesi 97 Selma, 
Çarşıkapı Hattat soktık 8 Ali, Beyoğ
lu 18 inci mektepten 368 N ebaha\ 
Konya Akifpaşa mektebi talebesindeQ. 
548 Sabri, Çanakkale mektebi talebe-

sinden 274 Hilmi, Eyiip ortamektebl 
talebesinden 20 Melahat Kadri, Çapı 
31 inci llkmektepteu 61 Seyfi, Ankara 
lemetpaşa kız enstitüı.ü son sımftaD 
Suzan, Edirne Gazi likınektehindeıi 
·114 liefae), Edirneliepı~-8n1J!ı.ş•k ~ 
desi 69 Rahmiye· H. ve B~ler. 



' Yulct1rda ,Uzel 
Fronaır. 9ıldrz 
Suzi V•rnon•.' 
•ağda da glta; 
Fransız yıldız 
/arından Madlera 
Röno'gu geni 
elbiselerilegöriJ. 

11orsunru 

Beyaz Perde Haberleri 
Holivutta yeni Doğ~Bi;Y ıldız Aşkt 
. Holivut~::.K~~kt~~~ Söylüyor aıı 

yaları tarihi h . ma mpan- yddızlardan Katerin 
tarihin m h şa ksıyetlere. bilhassa birinciliği kazanmlştır. 

eş ur adınlanna tekrar 
ehemmiyet V'ermeye baılamışl~ * Holivutta yeni bir yıldız 
dır. Kumpanyalardan bazıları d~ha ~oğmuştur. ismi Li Trasey• 
6nümGzdeki sinema mevaimi için dır. ~ilhassa •eıi çok güıel olan 
meıbur tarihi hidiaelerden ahnmıt ba cıci kız, Holivuda iki ıen 

evvel ı · . e 
menaryolar tertip ettir.ınişler ve m h ge mış ve ılk vazife olarak 
bunların çevrilmesi işine de bql t e! ur yıldızların hizmetçiliğine 
mlflardır. Şimdiki halde Ki a- ayın edilnıişti. 

im 
eopatra 

Rusya paratoriçesı' İkı·ncı· K t Li Trasey b if · ı a e- u vaz ezı a b ay 
rina, Fransa Kıralı Oo Dördün ü 1Dllddetle başar.dı 1 sonra da fi· 
Lu., · 1 c güranl -metr . d M ıga ·ıd· B' f·ı· ı mn es erın en adam ld _ seçı ı. ır , ımde 
nn. a ıgı kü "k b' uubarri gibi maruf tarihi kadın- ki çu ır rolde muvaffa-
lann binbir çeıit esrar ve macer.a d/.et. kazanan bu genç kız ken· 
dol h ti fil. ,_, osı_nı çok sevdirdi ve şı'mdi d u aya an ıme aı.ınınakt e 
..1.. B a- Dl\rersal kum . 
wr. u filimlerin hepisinin de senelik . P~nyası de beş 
kum~anyalara büyük kazançlar zaladı. zenSlm hır mukavele im-
temın edeceği şimdiden tahmin 
olunmaktadır. 

Kumpanyalar son zamanlarda 
yevmi hadiıelere aı't fil' 1 d · ım ere e 
ehemmiyet Bu vermeye başlamıştır. 

suretle gazete filimleri kın 
bir iatikba · ya 

ide sınema program-

l..i T 
zalad k rascy bu mukaveleyi im-

ı tan k 
• kahkah l . sonra . şa rak sevinç 

a arıle dir kt" .. d dan çıktı - e orun o asın-
gı ıa1nan ke d" . • • 

ma muba · 1 . n ısını sıne-
rrır erı k l 

•ht' 1 arşı amışlar ve 
ı ısas annı sor 

y·~ldız .b~nJara ı::~:rd~: eö;ı::! 
soylemıştır: 

Türkiyenin Kalbi, 33 Numaralı Casus, 
Muniya Ve Zabit Namzetleri 

Artık sinema mevsımının son 
haftalarındayız. Büyük sinemalar 
Y_akında gelecek mevsim faaliye
tıne başlıyarak yeni büyük filim· 
ler siparişile uğraşacaklardır. Bu 
haftanın f.limlerine gelince; Türk 
ve Sumer s "nemaları müştere
ken « Ankara, Türkiyenin kalbi » 
Umini gösteriyorlar. Bu filim in· 
kılap ve Cümhuriyet 'J ürkiyesinin 
o~ sene içinde yaptığı ve yarat· 
tıgı muazzam işlerin canlı tablo 
lari~e doludur. Bu filimden üç gün 
evvel resimli olarak tafsilat ver· 
miştik. Burada sadece, ışık ve 
ıahnelerin biribirine imtizacı nok-

lf- lsveçli yıldaz Greta Garbo 
hakkında ·yeniden bir takım de
dikodular daha çıkmıştır. Bu de
dikodulara inanmak lbımgelirse 
Garbo zengin bir Amerikalı ile 
evlenmek üzeredir. Fakat kendi· 
sini seven fakir bir delikanlıdan 
korkmaktadır. Bu delikanlının 
kim olduğu da benUz belli değil
dir. 

tatarından çok mükemmel olan 
bu filmi mutlaka görmenizi tav-
siye t:deceğiz. 

İpek sineması l:u hafta • 33 
numaralı casus» isimli bir filim 
gösteriyor. Çok heyecanlı. bir ca• 
susluk filmi olan bu eserm mev· 
zuunu size şöylece hulasa edelim: 

Büyük harbin en şiddetli c!.evre-
sindeyiz. Gizli teşki:at memur!arı 
da harıl harıl çalışıyorlar. 33 nu· 
maralı Fransız casusu, düşmanın 
bütün plinlanm ele geçirmek hu• 
susunda harikalar yaratıyor. Vil· 
har genç bir mülazimdir ve Fran• 
sa • ispanya hududunu esrarengiz 
bir şekilde aıarak ispanyadaki 
Alman mukabil casusluk teşkila
tının reisinin itimadını kazanmağa 
ve büyük işler yapmağa muvaf• 
fak oluyor. 

Melek sinemasında, mevsimin 
en iyi filimleri 1:1ayılabilecek olan 
«Zab.t namzetlerj» filmi gösterili
yor. Mevzuu ıudur: 

Prusya ordusuna zabit yetiş· ' 
tiren Berlin civarındaki mektepte 
tahsi:de bulunan Rudolf zabitlik· 
ten ziyad~ musikişinas cılmak 
hevesindedir, fakat babası jeneral 
ecdadı gibi onun da asker olma~ 
sında musırdır. 

Bir balo gecesi Rudolf nvey 
annesi ile mülbım Malt.zan ara· 
ımda geçen bir muhavereyi işitir 
ve şüphelenir. Acaba Maltzan 
üvey annesinin aşıkı mıdır? 

Rudolf bu mesele hakkında 
mtllizım Maltzan'dan izahat talep 

eder. Münaka~a büyür ve biribir
ler: ne fazla ağır sözler söyledik
lerini orada bulunanlar da !şitir. 

Ertesi günü sabahı mülazım 
Maltzan odasında bir kurşunla 
vurulmuş ve ö:mrş \;u' unur. Bütün 
şüpheler Rudolfun üzerindedir; 
gece yar.ıı mülazımın odasına 

girerken onu görmüşlerdir. 
a Rudolf hakimlerin önünde 
kat'i bir sükut muhafaza eder. 

Fakat mahkeme mese:eyi mey· 
dana çıkanr Rudolf beraat 

etmiştir. 
Saray ıinemasıoda gösteri). 

meye başlanan "Hortlayan Mum• 

Ya filmi hem tarihi, hem asr1 
" b' mevzulu zengin ve muhteşem ır 

filmdir. Eski Mısırın bütün esra .. 
nnı. yeraltı hayatmı, aşk mace• 
ralanm şirin, fakat ayni zamanda 
korkunç ve meraklı bir çerçe .. 
ve içinde canlandırmaktadır. 

"Üniversa~, firması 'kuvvetli, 
zengin ve kıymetli bir eser 
yapmış bulunmaktadır. 

Bu hafta sinemalarda filmler• 
den ayn olarak ta bazı faaliyet• 
Jer göze çarpıyor. Bu cümleden 
olarak Saray sinemas nda meşhur 
ve maruf Arjantinli Edvardo Bi.
yanko'nun büyük ca:ı: heyeti her 
akşam nefis tangolar çalıyor. 

Yine Saray sinemaaında bu 
akşam konservatuvar yaylı sazlar 
heyetinin ikinci konseri verilP 
cektir. 

tu
lant ndak ehemmiyetli bir mevki 

aca br. 

Holivud kumpanyalan dünya
nın bUyük merk 1 . 

«- Bugün hayallerimin haki- -· ·- ---------
kat olduğu en büyük ~. d" ( 1 

ez erıne muha-
birler göndermişlerd. Bu 

.. l"k b ır. nlar 
gun u idiselerl filme çekmekle 
meşgul oluyorlar. 

* Holivuttaki ıinema ak d •• 93 ae-
mııı 3 senes'nde en . d · zıya e 
muvaffakıyet kazanan y ld 1 . ı ız arı. 
ıeçnııt ve bunlara ait müka~ f tJ 
btı a arı 

yük tezahörat arasında dağıt-' 
mııtır. Akademinin yaptam tf.tk· , 
kat t' • &· • 

1
• ne ıcesınde maruf sfiz~f 

A 
gun ur. 

rtık ben de zengin ol v B acagım. 
e?im d~ otomobillerimt köpek-

lerım, vıllalarım, kotralarım hu
lasa her f~yim olacaktır. Şi~dilik 
evlenmeyi hiç düşünmüyorum. 
Çünkü Holivutta evlenenler hep 
bet baht oluyor. Hiçbir erk ·~ 
sevmemiye çalışacağım. A~ktan 

korkuyorum. Çünkü sonu hep 
i~a netle neticeleniyor. · Bel~ ~Cf 

t • • ' .,, " 

1 sen~ sonra artıst o.mıyan. ve ev. 
1 erkeği olabilecek . bhisile- efvhF 
· nir.m.• 

Bu Haftanın 
Programı 

Melek ı Zabit Namzetleri 
ipek ı 33 Numaralı Casus 
TUrk ı Ankara Türkigenin Kalbi 
Sumer ı Ankara Tü,kigBnin Kallıi 
Saray ı Horllagan Mumga 
Alemdar : Altın Arayan Kızlar, 
MIUI : Bir Gönüld• iki .-atla 
~hk : Kız Mı, Erkek Mi? 
SOreyya : Şeytan Kız · 
Alkazer : Vah# Ormanl"r Esrarı . 

1 n t 
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r Ç Romantik 
ıç ama- Şapkalar Moda Örtüsü Ve Yastık 
şırları 

Bu sene moda olan iç ç ... 
aıqırlan, don, gömlek, ıut• , 

yen hepsi bir parçadan iba· I J 
rettir. Don içerden bombi- 1 
aczona merbuttur. Sutyenle ..., ., 
kombinezon da ya, doğrudan' -..ı• 
doğruya yahut kemerle bir- lL ·~ · ~ 
leş tirilmiştir. 

Soldan b:rinci pembe krepdtı-

tinden yapılntJştır. Kenarına ince 
lspanyol dantelası geçirilmiştir. 

Donun kenarlannda da ayni dan· 

tela vardır. Sut~ en kobineıona 
itir angrolur ile bi~tirilmiştir. 

Soldan ikhci Mavi jersesi 
8ıerine benekler işlenmiştir. Ke
mer de pembe jersedendir. fçin
~ki don gayet sadedir. 

Sağdan birinci: Renkler eku
ıeden yapılmıştır, düz beyaz bir 
kemerle sutyen ve kombinezon 
birleştiririlmiştir. İçindeki don· da 
ayni kumaştandır. 

Sağdan ikinci: Sutyen siyah 
ipekliden, etek beyaz ipekliden
di". Sutyen kombinezon, don biri· 
birine merbottur. Sutyen üzerine 
geçirilmiştir. Kombinezonda düğ· 
eleri a:yah, don beyazdır. 

Güzelliğinizi Daimi Suret· 
te ·Muhafazanın Çaresi 
Pudra, krmız, krem ile Jlzll-1 

alzl aD&elcştireb:lininiz. Fakat 
.. a slze1lik devamh değildir. YO
.aiıilhdea pudralari, kumuıan 
takardığmız gibi, ı&zellikte aider. 
Clzelliği daimi suret te muhafaza 
edebilmek için ci din tedaYi.sic.e 
dikkat etmek JAumcbr. Qlt te 
ricudiln her kısma cibl ihmal 
eclllirse bozulur, delikler ıenifler, 
111esamab yat dolclurar. Eğer 
bUDlan tedavi ettirmezsem iste
diğiniz kadar pudra alrlnlb, 
ınzellik bir baloa cibl J•'t'af 
)'&V8f s6ner. 

Cildin tedavisinde en ziyade 
JÜZÜn iyi yıkanmasına dikkat et• 
mek lizımdır. Güzellik müeuese
lerinde bulunan buhar banyosu 
JÜZÜD cildi için pek faydahdır. 

Bundan başka baza mleue..
lerde bir miltehusısın yapacajı 
elektrik masajı, el masajı da cilt
teki kama hareketini kolaylaşbnr, 
IOzumsuz yağları eritir, mesamab 
kapar, cildi yumutabr. Bundan 
ıonra. ıüreceğiniz p6dra bu gl
zelliği artbnr. Podra sürmediğiniz 
zamanlarda da cilt temiz, şeffaf, 
't'O yumuşak olur. 

Podranızı intihap ederken de 
bir mütehatsısm fikrini almalıı 111%. 

Her podra cilde gitmez. Cildinize 
gidecek rengi de kendiniz inti
hap edebilirsiniz. Podranm bir, 
kutu alacak yerde Oç kutuyu 
birden alınız. Raşe), Krem, gü• 
net rengi.. Bu üç rengi az.ar 
uar kanşbn:ıız, en çok hangi 
renk cildinizi tutarsa en fazla 
ondan koymak ıartile diğerlefiq. 

den de birer miktar kiınşbnmnız. 
O zaman cildinizin rengini bulur
ıunuz. Kirpilderinizl maskara ile 
boyayuuz. 

Glzlerinis ldç&be, ,tldntize 
allreceğiniz lurmm gözlerinize 
yakm ıürmeyiniz. Gazleriııiz par
laksa, dudak kırmızım daha 
kuvvetli sürünilz, gkler donuba 
kırmızı da az aürilnliz. Yanakla
rınıza pudrayı az llÜl'ÜDÜZ. En 
fazla burnunuza, çeneye Ye ahıa 
İltlrilcüz. 

Bunlar çehreyi gOzel g8ster
meye yard\m eder. Fakat en 
ziyade cildi temiz tutnuya çalı
şınız. Gece yatağımza yatarken 
yüzünüzü yıkayınız, üzerine badem 
yağı sürünüz. Sabah kalkbkta 
ılık su ile yüzünüzü ·yıkayınız, 
lizerine limon SU} u ailrünüz, on 
dakika böylece kaldıktan sonra 
soğuk su ile yıkayınız. Yumurta 
sarısı ve beyazı da cildi gllzeJ. 
lqtirmeye hizmet eder. 

1 - Siyah - beyu taftadan 
şapka: Ônüne siyah taftadan 
k na ·lan fe tonlu b~r parça geç
m.ştir. Dikişler siyah tafta kordele 
ile kapatıldığı gibi, önünde de 
bu kordeleden bir düğüm vardır. 

2- Jorjet üzerine kadife bu
daklar işlenmit kumaştan ıuYare 
ıapkası. Eu ınodeJ uzun çehreleri 
yuvarlak gösterir. Üzeriııdeki tül 
üç kötcdir. Ve bu sene ea çok 
moda o!an tüller de bu llç köşeli 
olanlardır. ____________ ...._,m..__.. ____ ...__ 

Bugün 
Ne Y~mek 
Yapsam? 
Peynirli Yu~~rtabSandoviç 

1 ıwaurta 
ı,s ç•r ka•tı wqat 
l taae -t•• 
ar pup..,.., 
Aa miktar laardal 

Yummt&JI iyice kaynatma. 
Badehu beyularmı ç-akanp un• 
ıım tereyağ De karıştırarak ezi
niz. Badeha 110ğam ince ince 
içerisine kellİDiı. Peyniri de iyice 
ez.dikten ıonra bu mahluta karar 
t rımz. iki ekmeğin aruma 11-
rünüz. 

Jf. 

Muz Reçeli 
10 ... 
l llmo'l 
ı ı,s ıı1we ,.11. 
Yarı.. f .ncaa "' 
Muzlan ince yuvarlaklar halin

de kesiniz. T enc~renin içerisine 
döktinüz. Üzerine limonun ıuyunu 
ıekeri döküp bir saat kadar hali 
ilzere bırakınız. Badehu içerisine 
yanm f:ncan su koyarak kayna-
tınız. Şeker koyulanmağa bql ... 
dıktan sonra çıkarınız. 

• 
Zeytinyağ~ı B~sküvi 

Yanm fincan un 
Bir çar ka9ıtı tereyal 
Bir çar kaııta maya 
.., arım fincan aut 

Bu mahlôtu biribirine kanfbr
dıktan sonra sıcak bir yerde bir 
buçuk saat kadar bırakınız. Ba· 
dehu hamuru uvup, küçük yuvar
laklar, \•eya isteni'en şekilde ke
siniz. Fırında pişirdikton aonra 
çıkarlDIZ. 

Re.tıDde rlr
düğiinlis yuur• 
la .. , )'emek ma-
1aaı111a orta•ına 

••ı• yuyar alı: 
~·1 maa.llarına 
da koıualabl r. 
Modeldeki mo
ı lf e 1 kumıtf& 
futoo ı,n. re
çiraıell, taaele
rın •·tındaki kıa
D>•t• futoa:an• 
kenann a ı , ... 
mel.cır, Her m°" 
tlfl ı hacmi o:c» 
dlyametr·dlr, 

Bu mot feri 
Cordoanet C. O. 
ao. ~O brıllaat .. 
le •• .lO nu ı1ara 
f9 lk krot• ıt
aulle işlemelidir 
Motit er ren dl 
lpew.11 üzer.ne de 
reçlrl eb.lr. Ör 
tllaUn keaa ı ıa 
Ye orıuına kro
f• ile ya">ı IDlf 
Itır ••rr•' ure , .. 

~. çlrUmiıtır.bu lll>ı 
tlf ere •• "tıcıa 

• • • • rhterf d 1 ibe"' 
• • o • • • • • ~"' re gn t a rll 

• e -~ psblıı ta ,. .. 
0 •. • ~.. pıl..bU.r. 

• • o • . . ... ~-~-~~~ •• • • •• . · :• ..... . 
• •• ·~~et1S1~~~ •• • • • . .. . . .. . .. ,~·~·~,~ 

• o • • •• •• •• •·········•• ........ ~.._, 
m~~ 

Yapma Çiçek Nasıl 
Y apabilirsinz? 

Bu ıene elbiselere, mantolara 
hazır çiçek takmak modadır. Bu 
çiçekleri birçok para vererek 
hariçtea tedarik edecek yerde 
kendiniz yapabilirsiniz. Modelde 
JördUğünöz çiçekler krizantemc'ir. 
istediğiniz her çiçeği yapabilin i· 
niz. O ıaman kartonun teklini 
değiştirmek liz.ımcbr. Bu kriz~
temleri yapmak için bir mukavva 

alınız. Modelde gösterildigi lizere 
dokuz yaprak halinde keoarlann• 

dan kesiniz. Mukavvamn ortasını 
da yuvarlak bir ıekilde kesiniz. 

latediğbiz renk yllnll yapraklann 
kenarlanndan geç!rerek, mer~ez· 

deki deliğe sokunuz, tekrar diier 
yapraktan geçirerek merkezdeki 

deliğe geliniz. Dokuz yaprağ'ı da 
bu suretle sardıktan sonra yünll 
göz?O. iğneye geç:rerek resimde 
ga&terildiği lizere merkezden bar 
byarak yapraklardaki yünlerin 
birinin nstünde.a birinin altından 
geçirmek şartile çiçeği aonıına 
kaclar sarınız. Mukavvanın altını 
llstünü bu suretle sarınız. Badehu 
yünlerin arasından mukavvayı 
keaip çıkanmz. Çiçekleri bu 
tekilde hanr~adıktan ıonra Ap
lanm da aanmz, 't'e çiçeğia &zerine 

dikiniz. Muhtelif çiçekleri bir 
kordele ile bailayarak mnkem
mel bir demet meydana getirmif 
olananuz. 

Ev Kadını Neler Bilmelidir 
Vicrıtlaki /azla gafları 
Eritmffk için nt1 qapmalı? 

Sol tarafınıza yahnız, sol ha• 
cağınızı sağ bacağınızın llstilne 
getirmeye çalışınız. Badehu sağa 
yabnız, ıol bacağınızı, ıağ dizi
nize değdirmeye çal1Şınıı. Bu şe
kilde bacaklarmm maku ıibi , 

Masa örf:ilerinl 
Na$ıl yıkamalı ? 

Masa örtülerini yıkarken ıu· 
yun içerisine bir miktar tuz.ruhu 
koyacak olursanız, ütülerken ko
lalaımya ihtiyaç kalmaz. __ .... _ ........ _.. ................... ·---·-··-· ··-··---
işletmek, vücu,ttaki fazla yailan 
eritir. 



26 Nisaa 

1 1 
OBzeı Bulaşlar 

' 1 - 1 
Çiçekbozuğu 

Meyhanede karşılıklı oturmuş
J~r •. ç~kıştırıyorlardı. Birinin yilzil 
çıllı, oteki çiçek bozuğu idi. Bir 
ara çillisi, çiçek bozuğu olana 
sordu: 

- Siz çiçek hastalığı geçir· 
diniz değ l mi? 

- Hayır .• 
Çilli şaşırdı, çiçek bozuğu 

olın güldU: 

- Y üzüme bakınca öyle zan· 
nedi:ir amma değil, eskiden nva 
meraklıydım, av arkadaşlanmın 
attığı saçmalar bazan yüz.üme 
isabet ederdi del 

e Kişi 
Güzel bir kadın, }a-ıncJa ko

cası locaya g:,di. Bütün gözler 
o tarafa çevrildi. Localardan, par
terden, parad.den herkes o tarafa 
bakıyordu: 

. Tabii erkekler arasında tak· 
d ,r ~özleri, kadınlar arasında da 
dcdıko~~ başlamıştı. Koca tiyat-
ro:ıun ıçınde onunla 1 1 

b. meşgu o mı· 
ynn ır tek kişi vard K ' d' 
bılirmi:;iniz? ı. ım 1 

Bilemediniz ben söyliyeyim! 
Kocası. 

• - ~CD NJıat a için. budala 
b~r- • .dam, diyorsun amma; o da 
bılakiı seni her zaman melh 
..ı · e-wyor ••• 

- Ben budala bir adanı cfi. 
yorum amma, glSrilıll kuvvetli bir 
adam olduğunu inkAr etmiyo
rum kit 

-----------------------Tuhaf Şey 
Ufak tefek bir adam g • 

B• k k. · k cçtı. ırço •ŞI şap alannı "ık 
b ! • • anp 

ürmet e selamladı!ar. Yanımdaki 
arkadaşım da se amladı: 

- Bu adam da kimdir? 

- Ay, seıı tanımıyor musun? 
- Tanımıyorum 1 

- Tuhaf şey, herkesin tan .. 
dığı bir adamdır: Meşhur p 1~ hfi .H Ô oıa 

- n yesı ay r Ok !mez Bey 1 
r-------------------.:.. __ ~--... 

- Nuzbet Beyın bütün m • . - ~~ 
yeb guzel tang<> yapması mıdır? 

:- On~an başka daha çok 
ınezıyetlerı var; istersen birer bi
rer sayayım; fokatrotu da, çarlia
tono da. rumbaya da çok abd 
1•payor. 

SON POSTA 
: 

Yine yan bnkh geçti, 
Kalbimi yaktı geçtı; 1 Çapkın çapkın gülerek 

Bir selam çakb geçti •• 

' Karşıma Oturma .-~------ı---.___...,.. 

Her •abalı 6a oapurda. 
/(1% karşıma oturma/ 

Kalkıp ayakla dar da; 
/Cız kar11ma otarma/ 

Sonn4 bana; Mm n.da. 
.Sögligegim islernn .. 

Giizel•in korktum send•n; 
Kıa karııma otarma/ 

Bakma, 6akmak isterim• 
O ~nim olsıın derim. • 
Çılgın gibi aeverim; 
Kız karşıma otarma/ 

Girmezsen kolaq gola. 
Kaçırırım ben zorla; 
Artık kendini kolla 
Kız karşıma oturma~ 

Bulunmuş 
Filin ıirketin 

bulunmUf ..... ' 
d . . b _.ya 
aıresıne ir bey 

müracat etti: 
- Şemaiycrni 

şeyde unutnıu1-
lum. 

Memur sordu: 
- Nasıl bir 

ıemsiye, fil başı 
aaplı, kumaşı si· 
yab değil mi? 

-Evet ta ken
disi! 

Mizahçı 
- İşte asri bir yemek odası, 

bir masa, bir de konserve kutusu 
açmıya mahsus anahtar var! 

r 
Çardağın Altında 

Hep seni bekledinıdl. 
Şu çardaiın aliıntla .. 
Yalnızım gine şimdi; 
Şıı çardalın altında.. 

Isınıp, llşüsegtlik; 
lconuıup, güli4ss.11dik; 
Çimenlere diiıugdik 
Şu ~•lın altında.. 

Gözün gözümtt dalsa, 
Gönlün gönlümB alsa, 
Başım dizinde kalsa 
Şa çardağın altında.. 

Geçse hir gün iki gün, 
lJelki bir hayat bütün, 
Bekliyorum gel görün 
Şu çardaiın altında .• 

Mizahçı 

Zevk 
Mağaza ıa· 

bibi müıtcriye 

mendillerini met· 
hediyordu: 

-Vallahi Ha· 

nımefendi bunlar 
gibi hiçbir yer-

de bulamazsınız. 

Hele bir tecrU· 

be celin; okadar 

ince ki burnu• 

nuzu silerken hiç 

mendil yokmuı 

ta elinizle bur-

Sayfa 11 

' 

Boı Sizler 
-1--------t-I 

Ayıp 
Yaşlıca fakat genç g6rilnmek 

arzusunda olan hanımefendi an· 
!atıyordu: 

- Bir insanın yaşını aormak 
bence ayıpbr. 

Yaş!aca fakat genç görünmek 
arzusunda olmıyan beyefendi 
cevap verdi: 

- Yaş sormak bence de 
ayıphr. Yalnız hangi devrede 
doğduğu sorulabilir. 

- Meseli ne gibi efendim. 
- Meseli siz.e sorayım, taı 

devrinde mi doğmuştunuz, yoksa 
tunç devrinde mi? 

Oğlum için 
Tabakamı açtım; bir clgara 

kendim yaktım, bir tane de arka· 
daşıma verdim. Arkadaşım ciga· 
ra)ı aldı: 

- Kendim içmem amma, de
di, oğlum için alıyorum, o içer •• 

- Oğlunuz için mi, oğlunuzu 1 

biraz evvel iki yaşında olduğun·ı 

aöylemiştiniz. 
_ Şimdi içecek değil ya, b 

2'~~Ü~_!~?1~~ i~erl ''"'='"'"''""' 

- Bent sevdiğinizi taylllyor
mnuz, fakat benim sizi sevip KV

mediğimi biç düşündiinüz mü? 
- Affedin hanımefendi! Çok 

metguldüm, dü§iinecek 'akit bu
lamadam. inanmazsınız, aynı pyi 
ıababtanberi si%den baıka daha 
sekhc kişiye söyledim! 

Zevk 
Hasisin bir bisıkleti bir do 

otomobili vardı. 
- Otomobilin varken ne di 

bir de bisiklet aldın •• 
Diye soranlara: 
- Anlatayım, derdi; bisikle• 

timle gezdiğim zamanlarda, ken
di kendime "ya ş'.mdi ctomobil!e 
geueydim ne Jrndar çok benz.ın 
sarfedecektim,. d iye düşünür gez
mekte hissettiğim ıevki bir kat 
daha arttınm! 

--~··,...· . ..........-.... . . .. ..... . .. . -~ 

Nişanunıu ~t..n <..ıeu ... yrı.ma• 
sının sebebini öğrendim. Onun 
bir arkadaşile kur yapmışsın; her
kese böyle söylüyormuf. 

- Affedersi· 
niz efendim, bu
raya getirmişler .. 
di. Fakat gcçcn
ki yağmurda ben 
alıp çıkm~tım. 
Şeye binmiştim. 
On~a wıutuver-
•iti-

- Buraya çakmanıza aebep kolayca atlayabilmek için mi1 
- Hayır, kolayca atlatabilmek içini 

nunuıu ailiyor

muı gibi zevk 

clu7acabmw 

- Ne yalana adam, b• 
onun yalnız bir ukadafile mi kar 

1 ,.,.. • .,..1 



Çocuk Haftası 
-------· 

Dün De Küçükler Arasında . Gürbüz
lük Müsabakaları Yapıldı 

Yukarıda: Müabaka,. giren çocuklar T• velileri 
Aıağıda- ı Qocuklann muayenesi 

Çocuk haftası çok gfizel bir lerdir. Bundan bqka Albert Ye 

lıava içinde devam ediyor. Dlln Tunç Ay da takdirname kazan• 
mekteplerde küçüklere 23 nisan llUflarc:lır. 
milnasebetile konferanslar veril· Mama çocuklan : Beyazıt LA-
mif, bu tarihi güniln kıymeti leli apartımanlan dördllncll daire-
anlablmıştır. de Fethi Beyin kızı Birsen birinci, 

DarUllcezede Tunç Ay ikinci, inci ve Turgut 
Halkevi idare heyeti azaaııı- isimlerinde iki ikiz çocuk ta 

Uçllnctl gelmitlerdir. 
dan Nakiye Hanımla Zeki Cemal Takdirname kazananlar ıu~ 
Bey dün öğleden sonra Halken tardır : Bedi, Tllrkin, Ercan, 
namına Darülicezeye gitmişlerdir. Oğuz, Altan. Gayyur, Selma, 
Burada kimsesiz kllçllklerin bay• Niyazi, Kudusi. 
ramlan teb~jk edilmiı, kendilerine Oyun çocuklan: Nişantq, 
yaşlarına göre, teker, piaklivi, Gnzelbahçe ıokak 27 No. da 
çikolata ve daha pek çok bedi- Muharrem Beyin oğlu Zeki birin-
yeler dağıtalmıfbr. Bu arada kl1- elliği, Metin ikinciliği, Kemal 
çllkler tarafından muhtelif oyun- llçilnclllüğtl kazanlDJflardır. Ane, 
ler oynanmıı ve eğlenceli numa-· Yalçın ve Selçuk isminde iç 
ralar yapılmışbr. Heyet geç •akit kOçtık te takdirname kazanmıt-
D li d ı lrrdll'. 

arü ceze en ayrı mıfbr. Mtıaabakada kazananların he-
GUrbUzlUk MUaabakaaı diyeleri bugün bir heyet huzurun-
Dnn saat (17) de Halkevinde da dağıtılacakbr. 

küçükler arasmda glirbüzlük lzmltte çocuk Bayramı 
~üsabakası yapılmııtar. Müsaba· lzmit. (Hususi) _ MillJ biki-
kaya 40 a yakın çocuk ittirak miyet ve çocuk bayramı Gazi 
etmiştir. Bunlar doktor Ali Şakrll. heykelinin bulunduğu C&mhuriyet 
Bahri ismet ve Fehmi Beyler meydasunda böyiik meraaimle 
tarafmdan muayene edilerek gtbw kutJulanmıştır. 
büz olanları seçilmiştir. Müsabaka Vali Eşref, Belediye Reisi 
tıç kısma ayrılmış, süt çocuklan, Kema1, muallim Güddüz Nadir, 
mama çocuklan ve oyun çocuk- Nuri Doğan Beyler bu büyiik 
ları arasında ayrı ayrı yapılmıftır. giin6n mutat mefhumunu izah 
Bu müsabakaların neticeleri ıun- eden nutuklar ıöylemişler, mek· 
lardır: tepli talebeler heyecanh tiirler 

Süt çocuklan: Beyazıt Emin· okuyarak halkın hissiyabnı ok· 
bey mahallesi Tabanca sokak f8mıılardır. Geçit reımi çok 
14 No. da Zeki Beyin oğlu B... parlak olmuş, gece de Halkevi 
haettin Oğuz birinci, Hasan Re- tarafından fener alaylan tertip 
nan iki1tei ; Ali llçüncil gelmif- edilmiştir. - Y. C. 

Türkiye Hililiahmer 
Cemiyeti Merk.ezi Umumisinden: 

Hililiahmer Cemiyeti Merkezi Umumisi bir 

BAZ MASKE FABBiBASI 
Yaptıracaktır. 

Fabrikayı yapmak istiyenlerin bu hususta tesbit olunan ıartları 
öğrenmek üzere Ankara'da Yenitehir'de HilAliahmer merkezi 
umumhine veya lstanbul'da eski Zaptiye caddesinde Hililiahme~ 
Oyunkiğıtları ve Madensulan Satış bilrosuna müracaat eylemelerı 

ililİ olDOur. ~ (15857) 

Bu a~şam T O R K ve S U M E [I Sinemalarında 
Muhte,em gala suvaresl 

Şimdiye kadar görülen türkçe filmlerin en muazzamı L. 

ANKARA TÜRKİYENİN KALBİDİR 
Bütün Türk milletinin ordusunun ve gençliğinin dahil olduğu inkılap filmi!. .• 

' (1~7~ 
====================================== ~-~-.;:;;: - -

l .., ______ .. Bugün matinelerden itibaren 4' 

SARAY SiNEMASI 1 p E K ~· 
Bu akşam saat 18,30 da 1 4'lneması 

Konservutuar Konser Heyeti 1 Mevsimin hitamrndan evvel büyük ve görülmemi, filmleri 
(Yaylı sazlar orkestrası) göstermekle beraber herkesin görebilmesini teminen 

( ·ıKINC'ı KONSER•I) zirdeki tenzilitb fiyatlara başlıyor: 
Hususi 50 - Balkon 40 - Birinci 30 kuruı 

Şef s:~:~e:ı c;~i~C:~:ey Dilbar EDWIGE FEUILLERES 
ProgramdaıBach•Llly·Haendel va ANDRE LUGUET tarafmdan 

-==~-~=~~=~:::~:... 33 No. lı C AS U S 
~------ Casusluk, aşk, ihtiras ve entrika filmi+ (16067) ( Toplantı, Davetler __J ... 

Mektep MUaamerelerl 
İstanbul Dumlupınar şehir yatı mek

tebi tarafından yarınki Cuma günü saat 
onbeşte bir müsamere verilecektir. rıfü. 
aamerede marşlar, manzumeler söyle
necek, bir temsil verilecektir. .. 

Fevziye lisesi son sınıf talebeleri 
önümüzdeki Cuma günü bir ayrılık 
müsameresi verecektir . .. 

Güzel San'atJar Akademisi bugün 
saat 15 te Fındıklıdaki akademi .bina· 
sında bir ıarkılı ve sazlı klLlller vere-
cektir. · 

Fransız 
Tiyatrosunda 

Leblebici Horhor Ağ~ 
Yann ündüz saat üçte, gece de 

sekizde Faransız tiyatrosunda " Leble
bici Hurhor opereti temail edilecektir. 
Bunun filminde güzel ıarkılar oku· 
yan tenor Ahmet Bey, Huqit Be7 
roliiııi1 yapacaktır. -· _.._,o,~--•-.....u•!Wı~ 

Teni Netr1Jat ı 
Hamle - Memlekette ağaç kültü· 

rünün yayılmu.na hizmt1t etmek üzere 
intitar eden bu aylık meomuanm ilrinoi 
ıaym da çıkmııbr. İçinde ehemmiyetle 
mevzuubahı olmıya değeri olan ağa9 
meselesi hakkında alınacak istikamet
deo, ormanları ıevme ve muhafaza 
uğrunda yapılacak tedbirlerden bahıe· 
den fılcirler veyazılar vardır. Ağaç se• 
nnlere tavsiye edem. İdare: Ankara 
caddesi No, 15 
___ ................ '"'9'1 ....... 1 ..................... 1PT91 . ..... ...._ 
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M ELEK Sinemasında~~ 

ZABiT NAMZETLERi 
fiJmini mutlaka gidip g&rlbıGz. Sizde en güzel tesirler bırakacak 

son derece kuvvetli bir film.~ ( 16068) 

Amerikan Donanm 
Bütün Kuvvetile Bir Japon Taarruzunu 

Karşılamıya Hazırlanıyor 

Amerika donanmaı Aarp raia•*• 
BaJboa, 25 - ıoı paçadan 

ibaret olan Amerikanm açık deniz 
filosunun Panama kanahndan ge
çifi, bu Abah devam ediyordu. 
Filonun 24 Aat zarfında klmllen 
kanaldan gec;irilmeai mabadını 
istihdaf eden bu tecrllb~nin mu
vaffak olamadığı anlaşılıyor. Maa• 
mafih aktallHl doğru bu geçiş 
nihayet bulacakhr. Kanah geçmek 
hususunda ticaret gemileri için 
konulan azami sür'at hadciine 
riayet edilmemiştir. Kanalın man
zarası harp zamanlannı habr
latmaktadır. Bütiln kanal boyunca 
nöbetçiler dikilmiş, keşif ve takip 

DUzce asllye hukuk mah· 
kemeslndenı Yukan Karaköy kar
yesiııden Ali kızı Dilber vekili Kemal 
Bey tarafından karyeden Ali hafidi 
.ağ&r Ahmet velisi babası Mehmet 
Hilmi ve diğer hafitleri Hakkı ve 
Muıtafa aleyhlerine açtığı ipta! kayıt 
davasının rüyeti için tayin e~~n mh: 
hakeme günü sağır Ahmet velisı Me 
met Hilmi efendi mahkemeye gelm!'
miı ve mahalli ikameti meçhul oldugu 
davetiye zabnndaki meşrubattan anla
şılması üzerine ilanen tebligat üaeına 
karar verilip muhakeme 20 mayıs 934 
pazar ıaat 14 te talik edilmiş olduğun
dan mezkur günde mahkemeye bizzat 
ve ya bir vekili kanuni göndermesi 
ilanen teblit olunur. 

Zayii Ticaretbanemin 933 sene· 
alne alt muaaddak heaap defterlerini 
kazaen kaybettlm. Bul'!p adre•!ll!e 
getirenin memnun edıleceti alan 
olunur. 

tayyare moıan mlltemadiyen do
lqmıılardır. Ticaret aeyrlbeferlerl 
temamiyle durmufbır. (30) pml 
harekibn aonanu beklemektedir. 
Amerika deniz kumandanlığı, ka
naldan hemen geçmek mllsaade
ıini isteyen Ye burada demirle
mek mecburiyetinde kalan ~ir 
lngiliz kruvaz6rUnlin kaptanı nez
dinde mazerette bulunmuştur. · 

Amerika bahriye mahafili bu 
tecrübelerden heyetiumumiyesl 
itibariyle fevkalade memnun g&
rünüyor. Milauke kravaz6ril ilk 
defa olarak kanah ( 8 ) saatten 
daha kısa bir müddet zarfında 
geçmeye muvaffak olmuştur. 

==-
lstanbul UçUncU icra me

murıuıundan: Mahcuz olup füruhtu 
mukarrer bulunan 1.tanbulda yeni pos
tahane caddeainde 86 numaralı kırta
siye mağazasında 52 paket beyaz par
şömen kağıdı ve 50 adet san kopya 
defterinin 2.5.934 tarihine müaadif 
çarşamba günü ıaat 18 ten 14 e kadar 
birinci açık arttırma suretile ıatılaca
ğından talip olanlann mahallinde me
m uruna müracaat eylemeleri ilan 
olunur. (16074) 

" l===:!!!!!!i;.J.{ Tahmla6nl caddesinde 87 No. da 
Kuap Mehmet HialW 

lstanbul ikinci lfll• memur
ıuıundan: MüfJiı S. Boton efendi 
iflas masasına müracaat eden 60 nu• 
maraya kayıt olunan Sosyete Belt 
Dovik ve Azolin tirketi veki Perit 
Ressam Beyim istediği 638 87 
doların türk parasile tutan olan 1283 
lira 73 kuruşun 6 ıncı sıraya kabul ve 
sıra defterinin bu euretle düzeltilmeeioe 
iflas idare heyetince .karar verilnıit 
olduğu ilin olunur. (l&Vi 



)ıl,.QtJeı 

Yelt Siper 34 
18-2dOO' metreye 
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iataıyonları alma 
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Fiatı 381 ffra 
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:Mlwuruzaman Meselesi e Gibi Şart
larla Mevzuubahs Olabilir ? 
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Kiralık 
Kalp 

:ı: o. 1 26-4-934 • kaili: A. R. 

Siyahlı Kadın!? .. 
Cinayet Mahkemesinde, Bütün Gözler Suçlu 

Mevkiindeki Genç Kadına Dikilmitti .. 

Reis, sordu: 
- Melek Hanım!.. Hidiseye 

aıt başka bir söyliyeceğiniz 

var mı? •• 
- Hayıt efendim. 
- Muha ~me, hitam buldu. 
Reis:n son özleri üzerine, 

mahkeme salonunda bir kaynaşma 
oldu. Başlar, Heri doğru uz.andı, 
gözler evvela, maznun mevkiinde 
tek haşına oturan siyahlar geym·ş 
bir kadının.. sonra da müddei· 
umuuıı.lın üzerinde toplandı. 

Müddeiumumi, önllndeki küçük 
bir el defterini karıştırdı. Sonra, 
gfü.liiğünün üstünden zabıt kati· 
bine baktı. söyleme} e başladı: 

- "l 340 senesi Ağustosunun 
yirmi birinci Cuma gecesi saat 11 
raddelerinde Feriköyünde Madam 
Agavninin gizlice idare ettiği 
raıdevu evinde •• gümrük komis• 
yoncularından Nihat Beyi rovelver 
kur.şunile cerh ve kaUetmeklo 
maznun Melek Hanım hakkında 
cereyan eden muhakeme netice
sinde.. mezbure Melek Hanımın 
kıskançlık yüzUnden müteveffa 
Nihat Beyi biri göğsü e, diğeri 
de beynine iki kurşun sıkmak 
ıurctile cerh ve katlettiği mezbu· 
ren"n itirafatı.. şubudun şabadab 
ve sair de~iil ve emmarab kanu· 
niye ile sabit olduğundan Melek 
Hanımın· mücrimiyetini talep ede
rim. 

Müddeiumuminin bu iddiası 
mahkeme salonunu hınca hınç 
dolduran halk arasmda bir fısıltı 
husule getirmiş; gözler, } ine Me
lek hanıma çevrılmişti. Melek 
Hanım başını tamamo önüne 
eğmişti . ., 

- Muhterem reis beyefen
di!. Şu anda huzurunuzda bu· 
lun n.. heyeti celilenizin göste• 
receği adalet ve merhametten 
başka.. hiçbir ümit ve istinatğahı 
bulu mıyan.. müvekkilem Melek 
Hanım.. tamamen masumdur. 
Aleyhinde zuhur eden deliilika
nun ·yeye gelince •. 

Avukat, Melek Hanımı mile· 
rim mevkiine düşüren biltün bu 
delilleri birer birer reddediyor ve 
muvekkilinin talihsizliğinden mü• 
tevellit birer aksi tesadüf oldu· 
ğunu söylüyordu. Epeyce uzun 
süren bu mlidafaa tizerine heyeti 
hakime müzakere odasına çekil
mişti. O zaman mahkeme salo
nunda, Ostüste yığılmış samiin 
kütlesi arasında hafif bir uğultu· 
ya benzeyen asabi bir münakaşa 
başgostermişti. Bu meraklı ve 
heyecanlı muhakemeyi başmdan
beri takip edenlerin bir kısmı 
Melek Hanımın beraet edeceğini, 
diğer kısmı da muhakkak on beş 
sene cezayı yükleneceğini iddia 
ed"yorlardL 

Başlar, biribirinin üstünden 
yiakseliyor; mütecessis gözler, 
Melek Hanımın harekabnı takip 
edi} ordu. Melek Hanım, siyah 
bir şifonla sımsıkı sarılmış olan 
başını önüne eymiş, hiç kımılda
madan oturuyor.. Yüzü. görün
müyordu. 

Müzakere odasının kapısı 

açılıp ta reis görüodüğil zaman, 

lamı§tı.. Herksin kalbi bUyük bir 
endişe ve helecanla çarpmıya 
başlamıştı. Reis, elindeki karar
nameyi zabıt katibine uzattı. 
Çehresinde, ızbrabı andıran bir 
teessürle Melek Hanıma baktı: 

- Melek Hanım! Hakkınızda 
verilen karar okunacak. Dinleyi· 
niz. 

Dedikten sonra, arkasındaki 
koltuğa dayandı. Samiin kütlesi· 
le beraber Melek Hanım da ayağa 
kalktı. Şu anda mahkeme salo
nunda o derece derin ve heye· 
canlı bir sükfın vardı ki: bir sinek 
bile uçsa, mutlaka kanatlarının 
sesi duyulacaktı. 

R is, tekrar Melek hanımdan 
tarafa eğildi: 

- Son söz, mücrimindir hiç 
başka bir diyeceğiniz yok mu? 

O zaman, bütün salondakile
rin kalbıni titreten zayıf bir seı 
cevap verdi: 

- Mademki, mücrimim.. Ce
zamı çekmeli;rim. 

- Karan okuyunuz. 
Reisin bu ~mri üzerine, zabıt 

kAtibinin yorgun sesi garip bir 
ahenkle süzüle, süzUle yükseldi ve 
mahkümiyet karannı da okudu. 

- "Mucrimiyeti sabit olnn Melek 
Hnnımıı:ı harekatında eshabı muhaffe
f ı kanuniye mevcut oldugundan, ka· 
nunu cezanın mnddei malı usası mu· 
cıbince me bur nın ycdı bu uk seno 
hapRioe mut tef ıkan karar verildi.,, 

Bütün gözler, Melek Hanıma 
çevrilmişti... Başı, biraz daha 
göğsünı:n üstüne düşen bu ka
dının emsalsiz bir zarafetle yük· 
selen Yiicudu, hafifçe ileri geri 
hareket etti. Sonra, sandalyenin 
üstüne yığtlıverdi. 

* O, iki jandarmanın arasında 

mahkeme salonundan çıkarılırken, 
ben kapınm önünde idim. Bir az 
evvel geçirdiği heyecan ve bay· 
gınlık onun çehresine mat bir 
solgunluk vermiş.. Gözleri, de
rinleşmişti. Tam önümden geçer· 
ken dudakları titredi. Kısılmış 

d~leri arasından: 

- Lanet olsun, bu erkeklere. 
Dedi. Büyük bir tesadüf eseri 

olarak kulağıma çarpan şu üç 
kelime, bütün hislerimi şahlandı
ran bir kırbaç tesiri husule ge· 
tirdi. O anda mahkemedeki şa
hitlik işim, zihnimden silindi. 
Sanki meçhul bir el beni arkam
dan itti. Yavaş yavaş bu kadını 
takibe başladım. 

O, iki jandarmanın arasında. 
loş koridorlardan geçerken, mer
divenlerden inerken, avluda mev
kufJara mahsus olan siyah ve her 
tarafı kııpa!ı arabaya binerken 
gozlerimi bir an bile ondan ayır
madım. Ve nihayet.. onu tevkif
haneye g""türen o sims:yah araba 
Adliye d ires nin parmaklıklı ka
pısından çıkarken kendi lce;ıdime 
şu sözleri mırıldandım: 

- işte, yep) eni bir mevzu .•• 
Şimdi, yüksek duvarlar, demir 
parmaklı~ l r arka mda vahşi bir 
canavar g"bi hapsedilecek olan 
bu zarif ve emsalsiz kadın nasıl 
bir katil oluiı'... Mahkeme kara
nna dikkat ettim. 

SON POSTA 

Dünya san'at ve rekabelince bir misli daha bL'lunmıyan ve rakiplerine dehşet ver•: 

DAMPİNG 
nın bUyük ve şayanı iftihar muvaffakiyetini herkes harareUe tebrik ediyor. 

Tahtakurusu, sinek ve bütün Haprah yumurtalari!e kökünden imha eden FAYDA bUtlin miW Y 

ecnebi müesseseler, demiryollan, vapur kumpanyaları, şirketler, belediyeler, itfaiyeler, F ord lrumpany 
hastaneler, .mektepler, bcatanlar, tarlalar, gülistanlar, bahçeler, çiftlikler muvaffakiyetle istimal ediyorlar 

1/4 kilo 30 kuruşa, 1/2 ki!o 50, bir kiloluk 80, a1b litrelik teneke 350 kuruştur. 
Farda satanlara: Düzüne ile ylizde on iskonto yapılır. Ecnebi markaları alırsanız satamıyacaksmaz. 

Elinizde kalır. Pişman olursunu-ı. Yerli malı Fayda'yı severek satınız, vicdanınıı bunu ister. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karaköy K8prilb"' 
Tel, 42362 - Sirkeci Mühürdarı dl 

Han TeL 22740 ,...... ... ... 
MERSİN 

Sür'at Yolu 
iNEBOLU vapuru 27 

Nisan 

Cuma 11 de Sirkeci nhtı· 
mından kalkacak. Gidişte lzmir, 
Antalya, Mersin, Pay.as'a. Dö· 
nüşte bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkale'ye uğraya• 
caktır. (1945) 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 26 

Nisan 

Perşembe 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (1946) 

Trabzon Sür'at 
Yolu 

GOLCEMAL vtf.::S 26 

Perşembe 20 de Galata 
nhtımından kalkacak. Gidişte 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dö
nüşte bunlara ilaveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak· 
tır. (1947) 

Gemılerde gemi katiplerin· 
den olmacak biletler zamma 
tabidir. Her yolcunun biletini 
acenteden alarak vapura 
girmesi menfaati iktızas n• 
dandır. (1948) 

~------' 
LOKAf\lfA 

• 
NOVOTNI 

Beyoğlunun en güzel yeri 

TAZE BiRA 
En iyi yemekler 

HER AKŞAM MUZIK 

,-. Asırlarla yaşayan 
MERSiYELER, MÜNACATLAR 

ILAHiLER 

"MEZMURLAR,, 
kitabı 

YENi TERCÜME 
Fi. ciltli, 30, ciltaiz lS Kr. 

Sabf yeri : Jatanbul, M AA~ 1 F 
KÜTÜPHANESi, Beyotlu HAŞET 
Kil AP EVİ, Ankara AKBA 

~-..,. KiTAP EVİ• (15971) ..--

ÜskUdar hukuk hakimliğin• 
den: Kadıköyünde mukim ~çıne ha· 
nurun Çorluda mukim sobacı Yasef 
efendi aleyhine eçtıgı bo~auma davası 
üzerine mum ile) h namına gönderilen 
istida suret nin ikametgnhımn meçhuli
yeti hasebile teblıg edılememe ınden 
mtlddei:y e vekilinin talebıle ilnnen 
t bligat i rosına knrar v rilmiş ve 
26-5-934 cumartesi eeat O yevmi tah
kıkat olarak tayin edılmiş ve bu hapta 
i tida surctile davetiye mahl eme di\·an
hanesine asılmış olduğu gibi istidaya 
16 günde cevap verılmek ve tayin 
olunan günde oıa:11kemeye gelmek 

.. 
RALEiGH 

Bisikletleri 

Beynelmilel bisiklet ilemir.de büyük inkılapyaratan MEŞHUR 

RALEiGH 
Fabribasının, afi iNGILiz çeliğinden pek zarif, metanetli ve 
fennin en son terakki.> atının tatbikile yapılmış yegane bisikletleridir. 

- METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
İTiBARiLE EMSALi YOKTUR 

Sahş ·deposu: Sirkeci - lstanbul • Liman Han No. 35 

(5136) 

ESUT GÜZ LER 

Dişlerinizin temiz ve sağlam, dit etlerinizin kuvvetli ve a~ınızın 
sari mikroplardan muhafazası için sabah ve akpm gftnde 2 defa 

• RADYOLIN 
Dit macunu kullanınız. Radyolin ağızda çok köpüren tatlı bir 

lezzetle güzel serinlik bırakan yegane macundur. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1 - Gaziantep inhisar fabrikasının kazan tamirine muktazi 
yedi kalem malzeme. 

2 - Yirmi beş metre borusile beraber bir adet tulumba 
5/5/934 Cumartesi saat 14 te. 

3 - Listesi mucibince muhtelif mualecat; 7 /5/934 Pazartelİ 
saat 14 te. 

Taliplerin şartname ve cetveli gördükten sonra pazarlığa iştirak 
etmek lizere her birinin hizasında glln ve saatlerde oO 7,5 teıniııat
larile beraber Galatada Alı Satım Komis onuna aat--
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26 Nisan 
Sayfa ıs r::_ SON POST" 

Büyük Ve Aziz Kahraman 
Kemalettin Sami Paşa Muazzam Ve 

Hazin Merasimle Defnedildi 

Cenazenin, önde çelenk 

/er ve merhumun ak ,.a
baları o!dııg·u ı. _ld 

'"' e, me-

K 
Ber!in Eüyük Elçimiz merhum 

emalettin S · mi p 
% • d·· .. aşanın cena-
esı un çok muazzam ve b . 
~ . l ~n 
eratım e defnedild" s ı. 

abahleyin erkanden Gülh 
hastahanesi hahçeı;inde bir ~:e 
ar~bası hazırlanmıştı. Türk b p 
ragına sarıh bulunan c hay
tahane avlusund enaze as .. 
arabasına konuldan çArıkarbılarak lop 
d il . u. a a defne 

a arı ıle süslenm" t' T ond ış ı. am saat 
N . ~ kolordu kumandam Şükrü 
. adı Paşa hastahanenin bahçe· 

sıne~ çıkb, orada bulunan ordu 
erkanı ve zabitlerle beraber ara· 
ba hareket etti. Beş dakika 
r k f"J son-.• a •.e, Ayasofyanm eıki Ad 
lıy~ banasına bakan cihetinde~ 
maıyet kapısına gelmica b 1 

d 
...., u unu~ 

yor u. 

Sultenahmet Meydanında 
Saat ona coğru Sultanabrnet 

DJeydamnda büyük bir kalabalık 
toplanmıştı. Maliilgaziler Yük k 
t h .1 ' se 
a sı gençliği, polis ve ltf . . ··r ı . k 31J e 
m~ rez~ erı, as eri Tıbbiye mektebi 
ta,ebesı ve daha muhtelif teşekk" l 
mensupları iki tarafta . 1 u 
1 d B "d } er a mış~ 
ar ı. erı e, Kolord K 
Şükrü N ·1· h u uınandanı 

aı ı, arp akademisi k • 
mandanı Fuat, merke u 
nı Fehmi bı'n' . f z kumanda-. ' ncı ırka k 
Gahp, Zeki Z"b • umandam 

' ı nı p l deniz kumandan k aşa arla, 
lat, deniz h ı aymakam Ta-
dam F abri B': 1 mekt~~i kuman· 

Yer, dıger Q 
ve zabitler Al mera 
Rozenber(J' ' H ~a.n sefiri M 

6• arıcıye V k : 
namına yeni Sof . . e aletı 
belediye ya ıefın Şevki 

namına r · • 
Hamit, fırka eıs muavini 
Kerim, Türkiye 0~:mı.na Cevdet 
namına Ekrem R .. pıyat komitesi 

uştü Halk . 
namına reis Ali Rı • evı 
Üniversite profes" l z.a Beylerle, 
ve fırka erk" or erı,. be!ediye 
azaları, ticaret andı, şe~~r m~clisi 
AI 0 ası mumessıHeri, 

k 
man sefareti müsteşarı A 

o . ı ' .man 
nso osu M. Mark Vaid İngil" 

Jeneral konsolosu M H f'f A ı.z 
vuUuk B · a ' rna• l aşkoosolosu Abdülsüle 
talyan konsolosu M. SalernomeJi: 

Alman •eı· i ,,,. cenazeyi ff•tı 
set· ·ı ' er B 1 anu e selamlıyor 

Yu garı konso!osu M. Baldaciyef 
ugos a k ' 

Lazar· vA onsolosu M. Svetomir 
Laşar~' Mvusturya konsolosu M. 

' ısır 'k' · k Hüs · 1 ırıcı onsolosu 
ey.n H t• B 

hu''t" a ıp eyler ve d· -un ecn bı k ıger 
birçok zev:t h onscloslar ve daha 

azır bulunuyorlardı. 
M Taziyetler 

erasime b .. kA 
vali ınua . . u umet namına 
etti. Ali\ Rı Ali Rıza Bey iştirak 
meydanına ~=ld~:y Suttanahmet 
Alman sefi . ıga zaman başta 
b··t·· k rı oldug-u h ld 

u un onsolosla b a e 
r u bu "k yıptan dolayı h"'kü yu ka-

u metl • 
taziyetlerini be ~n namına 
Rı B yan etmış'er Ali 

za ey de kendilerine b~ ala-
k~larand~n. dolayı ayrı ayrı teşek .. 
kur etmıştır. 

Merasim Başlıyor 
Tam saat qnda maiyet k 

Ö .. d M . f apısı 
nun e, Ü tü Efend' t f d ı ara ın an 

c;naze namazı luldm'dı ve mera
sım başlamış oldu. En önde bir 
süvari müfrezesi, bataryalar onu 
takiben bando muzika ile bir pi· 
yade müfrezesi, bir ı:olis müf
rezesi arkadan çelenkler, ce~ar:eyi 
taşıyan top arabası, arkasmda 
merhumun ailesi ve sırasile yu
karda kaydettiğimiz zevat bulu· 
nuyorlardı. Alayın arka•mda bir 
po!is müfrezesi sağ ve sol taraf
larda da jandarma efradı yürü· 

zarlığa hareket 

lüne kadar olan geçişir. i 
re~inılerle tokip edebı-

lirsiniz. 

yorlardı. Bando matem havası 
\!a.ldığı halde alay ağır ağır 
Dıvanyolu, Ankara caddesi tari
kile Sirkeciye indi. Alayın geçliği 
caddelerdeki bütün dükkan~ar 
kepenklerini ve hayraklannı yan· 
ya kadar indirmek sureti~e ma
teme iştirak ediyor!ardı. A lay 
ilerled:kçe kalabalık artıyor, halk 
arasından kend ni tutaır.ıyarak 
teessürünil izhar edeoler fazlasile 
gürünüyordu. Köprü üzeri bmca 
hınç dolmuştu. 

Tabut köprünün Haliç iskelesi 
önünde askerlerin elleri üzerlııde 
top arabasından indirildi. 

EyUpte .. 
Mera,Qme iştirak edenler Ha

liç şirketinin tahsis ettiği l O ve 
6 numaralı vapurlara bindiler. 
Tabut vapurda ayrılan hususi 
bir mahalle konuldu. Alman 
sefiri M. Razenberg canapları 
kafile i!e beraber ddin merasi· 
minde bu 'unmak üzere mezar 
başına kadar geldi. 

Eyühe çıkıldığı zaman tabut 
cenaze otomebiline konarak ala, la 
beraber şehitliğa ge&Hdi. Bura.cJa 
defin merasimi çok hazin oldu. 
16 Martta kabpecesine şehit edi
len üç kahramanın mezarlart ya
nın<la Belediye tarafından hir 
mezar hazırlatılmıştı. Tabut mer· 
hunıun akrabalan ve kendisini 
sevenlerin gözyaşlan içerisiode 
ebedi ikametgah:na bırakıldı. 

Def~n işi bittikten sonra dini 
merasim yapıldı ve Müftü efendi 
tarafından dua okundu. Bu sırada 
merhum paşanın valdesi ve 
biraderinin göz yaşları arasında 
kahrın üzerine toprak abl.qı pek 
hazin ve acıklı oldu. 

Merhumun mezarına yüze yakın 
~elenk konuldu. Bu arada Gazi 
Hz. ile Başvekil Paşa ve Hariciye 
Vekili ile Alman sefareti tarafın
dan gönderilen çilenkler de vardı. 

Nutuklar 
Duadan eoora Kolordu Ku-

A~nıa,.ın ve soQuk algınlıQının serl ve 
kati tesirli devası, ambalaj ve lcomprime• 
lerinde EB alameti farikasını ta~yan ha .. 
kiki ASPiRINdir. 

lsrarla t#\SPİR • 
2 ve 20 komprıme ı ık aınoaıaıı arda bul unur . 

~---- Ambalajlarda ve kompri· 
mele rin üzerinde EI'.J 
markas ı nın mutlaka 
bulunmas ı na dik· 
kat ed iniz 1 

DiŞ 
Ağrılarım I

• p 
1
• BAŞ 

Ağrılarım 

FEVROz· NECDET 
K dınlara ~ 

AYBAŞI 
Mağlup Eder. 
H ~r eczanede bulunur. 

Romatizma 
Nakrisi aancılaruu 

- - ------·------ ---' 

Holantse 
Bank-Oni N.V. 

Sabık Bahrıset'I~ Fetemenll 
Bankası 

lstanbul Şubesi 

Galata Karaköy Palas 

Meydancık Aıaıemcl Han 

Her türlü Banka muamele• 

lerı. Kasalar icara 

UMUMl MODDALOK: AMSTERDAM 
$ u be ı eri : Amsterdam. auenos Alresı 

lstanbuı. Alo de .Janeiro, santos, sao PaulO· 

mandaoı Şükrü Naili Paşa ordu 
namına güzel bir hitabe söyledi, 
bü~ ük kahramanın hayabndan 
kısaca bahsederek bilhassa de
diki: 

" - Senelerce devam eden 
harplerde göğsünü sper yapmış, 
bilhass.ı lnönü, Sakarya, Dumlu
pmarda birçok kıt'alara kumanda 
etmis, fazilette zabitana, kahra
manlıkta Türk askerine nümune 
olmuştur. Aramızdan aynlışı va• 
tan için acı bir kayıpbr. Memle
ket Kemalettin Sami Paşanın 
şah:mda yalnız büyük bir asker 
değil, maruf bir diplomat kay• 
betmişt:r.,, 

Bundan ıonra Cllmhuriyet 
Halk fırkası namına fstanbul ida
re heyeti reisi Cevdet Kerim 
Bey de heyecanlı bir nutuk aöy• 
ledi. 

Cevdet Kerim Beyden sonra 
milteakiben Vali muavini AJi Rıza 
Bey hükümet namına gilzel bir 

hitabe irat etti. 
Ali Rıza Bey nutkunun bir 

yerinde şehitliğin yanında yer 
almıı olan Alman sefiri M. 
Rozenberg'e dünerek dedi ki: 

eıc- Sefir hazretleri! 
• Do.st Alman meml~ketin

de TOrk Cümhuriyetini temsil 
edeD büyük elçinin cenazesini 

Berlinden ti mağferet kapısına 
kadar takip etmek sureti!e göste
rilen nezakete Cümhuriyet hükii .. 
meti namına teşekkürlerimi zab 
devletlerine arzederim." 

1 

Alman Sefirinin Cevabı 
Ali Rıza Bey sözünü bitirir 

bitirmez, Alman sefiri M. Rozeıı· 
berg şehitliğe yaklaşb ve ıunlan 
ıöyledi: 

«- Türk milletinin kahraman 
evladını İstiklal muharebesinin ce· 
sur bir f edakirıoı ve büilyk bir dip 
lomatın hatırasını taz:z etmek ve 
vatanıma karp daima gösterdiği 
dostluk ve muhabbete bir nişa• 
nei minnettari olmak Ozere bu 
çelengi Türkiyede Alman devle· 
tinin mümessili, seni seven ve 
takdir ~den Almanyanın ıon se
limı olarak mezanna koyuyorum. 
Selim ve saygınlar •• ,. 

Sefir cenaplarının sözleri bl· 
tince bir nanga tarafından hava• 
ya üç el eteş edildi ve sonra 
yüksek tahsil gençliği namına da 
Talebe birliği idare heyetinden 
Rüknettin Bey ht!yecanlı bir hi· 
tabe söyledi. 

Bu suretle merasim bitmlt 
oluyordu. Yine ayni vapurlarlı 
köprüye dönüldü ve kafile dağıl• 
dı. Öğleden sonra Eyüp camii& 
do bir de mevllit okutulmuıtur. 
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uhterem vatandaş : 
tercihen y r i 

Niaaa 26 

ıarı a 

tıraş bıçaklarını 

daima kullan ve her yerde ara! 

MUHTEREM Senelerdenberi umum halkımızca 

VATANDAŞLAR 
Yerli mah kullanmak memleket borcudur HAK 

RAD • 

• 
1 

, 

Ecnebi malını kullanmak ise paranızı dışarı gön
dermektir. Menfaatinizi gözetmek ve paranızı bey
hude yere sarfelmemek için yalnız "EMiR,, markalı 
yerli tıraş bıçaklarını her yerde sorun, arayın ve alıp 
güle güle kullanın. Hem İyi hem de ehvendir. Artık 
ecnebi tıraş bıçaklarına kat'iyyen ihtiyaç kalmamıştır. 

aamııe maral oıaa balls ı veç çelllladea rapdan 
yerli braş bıçaklarımızı ber yerde ara,.nız. 

RADiUM T İ C A R E T H A N E S İ Telefon: 42878 • Telgraf : lstanbul Radium - P. K. 1313 

SAHLEP 
VO 

BAHARATI 
Yeni 

ambalajlar 
dahilinde 

her yerde 

Kuruştur. 

, 
ıHAI' • 
Nva.vS• 

'S7 ,,,.,.fJAJll. 

iBER. 

- DiŞÇi - ECZACI ~ 
Orta Anndoluda mühim bir müesse
senin Dışçilik diploması da olan ve 
her iki işi iyi yapRcak bir eczacıya 
ıhtiyacı vardır. Tercümei hal ve 
ücret talebini havi mektuplnrllll 

göndermelidirler. 

EBE HANIM 
Oıb Aoadoluda mühim bir müessese 
cerrahi servisinde çalışacak diplomalı 
bir ebe hanım aranıyor. Yazı maki· 
nası ile yazabilen, el yazısı güzel 
olan, laboratuvar işlerine de istidudı 
olan hanımlar tercih edilecektir. 
Teroümei hıil ve ücret talebini havi 
mektuplanm göodf!rmelid ırler. 
Müracaat: Posta kutusu 84, lsbnbul 

~-----· (15980)..I 

Havalar 
. ısındı ••• 

Nasırlar bu 
Mevsimde 
azmağa başlar .. 

BEŞiR KEMAL 
N A S 1 R lllcından daha 

tesirll nas1r lllcı 
bulamazsınız ... 

Setir Kemal • Mahmut 
Cevat Eczanesi 

ta Taşevlcr caddesinde 7 odu, hamam, 
mutbah, çama§ırlık çatı arası, sarnıç, 

Onic{n n e 

TENiS 
ve yazlık 

AYAKKAPLARI 

Muhterem 
mUşterile -
rimizin na-
zarı dikka· 
tine: 

Ban dükkanlarda 

" G i S LAV E O ;, 
yerine başka adi marka veri
yorlar. Aldanmamalan için 

"GiSLAVED,, 
markasına dikkat etıııeleri 

rica olunur. 

,OıünüıO sabuftlamıdıe 

(blrkaç dak•k-> ıru { 
t • kre"" 
NIVEA veva 

.Ylli # 

ıle iyice uRuttuıunuı. Faıta ıı.ıı~nlr. 
zıra tıuta kıem Hbunun k&ll oere~cı. 
kopoklenmeaıne mani otuı. Bu 'ur•d• 
cıldın•r •• aakalınıı yumutar •• c;ııdalt 
veya kııartıdan mutl•kl olmaııınıı 

fi!:~:!de~!~~~ o~~!~ --------·---------------- 1 kuyu tuluınba.aı ve elektriği havi 2l 
No. la kagir hane acele eatılıktır. 

Hanımlar dahi enıeterınl ırat euiımeden eveı ti vea kremı •eya 
'atı ile uldurmaıuı.rıar, Cill llhrıt oımu Yt yumutaklılını mıı· 
tıaıua edeı. 
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Dr. FUAD AZiZ 
Vilayet ( Babıali Binası ) karııııada 
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