
-Lavrens Yemen'i De 
Esnaf 

imtiyazlı Şirket
lerden Ne Şika

yetiniz Var? 
Qabuk: bize bildirinis. Belki der

dinize bir derman bulunur 
Anket yaııtı 9 UDOQ l&Jfaamdadır 

1 Bir Benzetiş!. 1 



2 Sayfa 

(Halkın 
Hayatın Ucuz/a
tılamaması Kar
şısında Halk. 

Haya.t.ın ucuzladığı ıiddiasuıa 
mukabil paramızın alım kudre
tinin artmuıııa karşı bu ucuz
luğun kiifi olmadığı muhak
kaktır. Bakınız, halk bu garip 
vüziyeti nasıl telakki ediyor: 

Cemal lley ( Eyüp i.ekcle caddeai 
87 ) - Paramızın İftira kudreti al'tb 
diyoruz. Fakat lıtanbulda hayat 
lüzumu niabetiode bir türlü acuzla
madL btanbulda hayat Londra ve 
Pariıten daha pahalı. Memurlarımız 
u maq .:Uyorlar amelemwn yevmi
yeıı çok u. l..tanbulun fakiri pek 
çok. Anadoluda yumurtanın tane.al 
•ekiz paraya, aebze ve meyva müt
teri.U:ikten çirüyor. lıtanb.l Aaado
luya birçok limanlar ye demiryollarile 
bağlandı. Fakat ne keramettir bilin
mez; yine İatanbulda hayat on ıeoe• 
kinden farluızdır. Memur ve faku 
tabaka lçia bayat ,ekilmez bir yük 
laalindedu. Hayab ucudatmak için 
....ıı bir tetbir almma umam bili 
plmedi mi, acaba? 

* Faik Bey ( Sultaolıaınemı 123 } -
Bu •abah Mr .. tetede ı&c:lüm: 
a.tanbulda luıyat Loadra •• Paristen 
daha pahalı lmif. Bence 1.tanbulda 
hayab ucuı.latacak yalnız bir mliesaeee 
yardır: O da, belediyedir. Fakat 

f:;tanbul belediyeleri hiçbir Yaldt banu 
J•pamadüar ve bu gidiıle yapacap da 

pek benzemiyorlar. Toptancılarla ma
halle baldtallan aruındaki gıda fiaU 

farla buan yüzde )'iz elliyi buluyor. 
Ölçülerde lpri untü tatbik edildi. 
Fakat bu; aabcllana lehine oldu. 
Ealddea okluaam eıJiye atdatımwn 
fimdi kiloaunu abyonız, Şu balde 
bayat ukiaine nazaran dörtte bir 
der~~de Ye aebepıiz olarak paha· 
hlandı. Belediye bu vaziyet kartııında 
seyirci. Yoksa bir gazetecinin teklifi 
rabi bu itleri dü~elbnek için de bir 
mütehaı .. mı l'etirtecefis ?. 

* Sal8hattin Bey (Beyazıt Dibeklfon· 
mi sokağı 9) - Anadoluda lıtihsal 
artıyor, bu ynxden köylü buhrana 
dü§üyor. Yumurta para etmez diye 
tavuk.lan OD bet kunışa ıatayor. Kuru 

IOğan •e aarmıııak gübre diye tek
rar tarla}'a atıyor. Fakat İstanbullular 
bunlarJ para ile alamıyorlar. İstanbul 
mutavassıt denilen ejderlerin elinde 
lnim inim inliyor. Bence belediye bu 
mutavaasıtlarla adamakıllı bir mllcn
deleye geçmelidir. Eğer gıda madde
leri l;~yle batı bot bırakılır.a lıtan
bullular bakahm daha nekadar •kuıb 
sekecekler. 

Jimnastik Şenlikleri 
18 Mayasta yapılacak olan lise 

n Ortamektepl~r jimnaatik 
fel,lllkleri ıçın 8nfimüzdeki 
Cama günll bütlln mektepler ta· 
lebesinin iştirakile umumi bir 
prova yapılacaktır. Bu seneki ıen• 
llklere lstanbul mekteplerinden 
1500 kız ve erkek talebe iftirak 
edecektir. 

E E 

Yedikulede 
sında Bir 

Sokak Orta
Ceset Bulundu 

Dnn sabah erkenden Y edikuJeden geçenler ıo
kağm ortasında, ellerinden kanlar fışkırllUI ve yiiz· 
ütü yatmış bir ceset görmllşler ve derhal poliae 

l Bir Facianın Tahkikata 
Cuma günü Nipnt8f1Dda feci bir kaza oldu. 

Kalfa Vahram Efendinin yapbracağı Fe9Çiyan apar
bmanına temel kazarken Elazizli ( 17 ) yapnda haber vermişlerdir. Polis evftlA cesedin hüviyetini 

araftırm11, bunun Y edikwede Hacıevhat mahall~ 

sinden (30) yaşlarında Ali oğlu Tabir olduğunu 
tesbit etmiftir. T.ahiri tamyanlardan bazısı 'kendisi· 
llİn zaman zaman sar'a nöbeti geçirdiğini söjlemit-

Mustafa isminde bir çocuk toprak alhnda ezilerek 
öldü. T ahkikab idare eden Müddeiumumi muavin
lerinden Kimil Bey Beyoğlu belediye fen heyetin
den bir mühendisi çağırtarak kaza :yerinde tetkikat 
yapbrnıış ve yılalmıya kalfa Vahram Efendinin aebep 
olduğu neticesine vamıışbr. V.ahram Efendi din 
mevcuden birinci müstantikliğe verilmiştir. Müstantik 
muhakeme.Din arbest olarak devamına karar 
Yermiftir. 

lerdir. Cesedi muayene eden zabıta doktoru par
maklannda bazı yaralar gördüğti için Morga nakli· 
ne lüzum göstermiştir. Tahkikatını Müddeiumwıü 
muayfoJerioden hmail Hakkı B. yapmaktadır. 

Kardeş Katili 
Dün Beş Seneye 
Mahkum Oldu 

Geçen 11eDO Çatalca c:ıvarında 
bir harman yerinde feci bir 
cinayet oldu. Osman isminde bir 
delikanlı kızkardeşi Ayıe hanımı 

öldürdü. Ağır Ceza mahkemesi 
dün bu davayı bitirmiştir. Mah· 
lcemede davacı sandalyesinde 
annesi Kaya hanım vardı ve: 

u - Kanıma kan istiyorum.,, 
Diyordu. Mahkeme heyeti uzun 
süren bir müzakereden sonra 
Osman'ı (t8) eene hapse mahküm 
etti. Cinayeti işlediği zaman 
( 21 t yaş m bitirmediği iç.in de 
bu mtiddeti ( 15 } .eneye indirdi. 
Hüküm tefhim edildikten sonra 
valdesi Kaya hamm ayağa kal
karak itiraz etti: 

11 
- Ben kanıma kan istiyor

dum. Bu ceza az oldu,, dedi. 

Oğlu Osman da: 
" - Annem delidir. Ne söy

lediğini bilmez Tıbbıadliye gön· 
deriniz reis bey.,, Diyordu. 

Hayat Bugün Gidiyor 
Macaristana gidecek olan 

1 Celil Bey 
lktısat Vekili Tetkikabna 

Devam Etti 
Evvelisi giln fdııimize gelen 

lktısat Vekili Celil Bey dün mah
~ telif yerlerde tetkikatta bulun-
1 muJtur. 

Vekil Bey öğleye doğru Deniz
yollan idaresine gitmiş, Müdür 
Sadeddin Beyle uı;un müddet 
görüşmüştfir. Öğleden sonra ida
renin Haliçte demirli bulunan 
Karadeniz vapuruna gidilmiştir. 

Vekil Bey, mUhim bir tamir 
gören gemiyi tamamile gemıiş, 

yeniden yapllan kısımlan btitihı 
leferruatile g&ınüıt&r. Oradan 
tekrar Denizyollan idaresine av• 
det edilmiş, Siirt Mebusu Mahmut 
iş Bankası Umum müdür vekili 
Muammer, lstanbul tube müdüru 
Yusuf l.iya Beyler de Vekil beye 
iltihak etmiılerdir. 

Celal Bey, bu zevat ile bera· 
ber Paşabahçeye gitmiş, yeniden 
kurulacak şişe fabrikasının yeri 
üzerinde tetkikatta bulunmuştur. 
Daha sonra Çırağandaki kutu 
fabrikası gezilmiftir. Vekil Bey 
bugün f ş Bankasının Galata şube
sindeki aç1hş merasiminde bulu· 
nacak, yann Ankaraya hareket 
edecektir. 

Gizli Nikah 

124 
Saatin 
Hadiseleri 

Arapc...W. ~ Nmrl. 
kendisinde emanet bulunan bir 
makineyi geri almak • ·yen Yak o 
isminde birini bir demir parç.uile 
bqmdan yaralamıştır. 

lf- Yiusuf isminde biri evvelki 
akpm Galatada bir mefbanede 
k8JJ11ıkh rakı içtikleri Anadolu• 
hisarlı Mehmet isminde birini 
ağır sur.ette yarabnlıfbr. 

'Jıf Şoför Hamdinin idaresin• 
deki 2108 numaralı otomobil Be
tiktaşta HüSeyin isminde birine 
çarparak yaralamqtır. 

.>f. Muallimler Birliği kapJCW 
Şükrü Efendinin 6 yaşındaki oğlu 
Halil bir benzin varilinin iizerinde 
oynarken düşmD.ş :vilcudunun 
muhtelif yerlerinden yaralanmışbr. 

lf. Balat'ta Kadri İlminde 
birinin üzerinde bir tabanca bulu
narak müsadere edilmi§tir. 

Ağaçtan ooşup Oldu 
Moda'da Rızaiye sokağında 

tüccardan Halit Beyin bahçesin
deki fıshk ağacına çıkan 60 ya
şında Hasan ağa ağaçtan düşe· 
rek ağır surette yaralanm11 Te 
kaldırıldığı Zeynep Kamil hasta
nesinde ôlmiiftiir. 

meb'uslarımızdan mürekkep ka
file bu akşam aut 7 ,20 de kon
nnsiyonel trenile hareket ede· 
cektir. 

HDkQmeti Tahkir Mi? 
Bep1ttaıta K~yiçinde Yemlik 

11okatında oturan Rıza isminde 

biri hükumete ve kanunlara ha
karet cnrmile yakalanmıştır. 

Bir Hoca Bu Suçtan Ya
kalanarak Ad;iyeye Verildi 

Kapanacak Mektepler 
DliakB putelcrden biri önti....,._ki den aenai bqmda liğ-

Müddeiumumilikta 
Müddeiumumilik Ba1111uaYini 

Salih Beyin biT mnddet daha 
istirahate muhtaç. olduğu anlapl· 
clıiı İç.İD Bapnuam.lik ~etine 
MOddeiumamllik illmat tefi lsmail 
Hakkı B. tayin edilmiştir. 

Resul Efendi isminde bir bo
ca gizli nikih kıydığı iç.in yaka
lanarak diba Müddeiumuıomie 
verilmiftir. Miiddeiuaumilik Reaul 
Efendinin tevkifini iatiyerek ye
dinci Müstantikliğe verdi. Resul 
Efendi ak ve uzun aakallıdır. 
(75) yatfanndadır. Belinde bü
yük bir diviti de vardar. laücvap 
edildiktea.soara akşam 17 ye kadar 
müddeiumumilik nezaret odal'nd• 

wdilecek Lise we Ortmnddeplerin 
isimlerini yaDJorda. Y apbğnmz 
bhkikata pe bpuacak mek· 
tepler IWrlanda laemiz kafi bir 
Urar Terilmİf değildir. 

b•lf kalemle .nllll 7UI yumakla 
mqgUI oldu. Mhtantiklik · •m· 
keme&oia .abat Glank 1apal• 
muma karar ftl'diğİ lçia Hoca 
efmdi pç nlot Hlbaıt bmlloldı. 

' Güniin Tarihi 

Moskovad 
Heyetlerimiz Şer 
fine Kabul Res 

Moakova, 29 - Türk tayyarecll 
de Türk aakeri heyetinin MoskaY 
ziyaretleri Tesilesilc dün ak9am T 
kiye ıefaretinde bir kabul res 
7apalmış Ye M. Vorofilof, Karab 
St.omoniakof, Alknia, Aydeman, B 
demıi, Uoılitt Ye Hİr hiikGmet e 
klm hazır bulunmutlur. 

Em"n Paşa ile Türk tayyarecil 
Cel&J, Enver ve İhsan Beyler ai 
bava filosu idareai merkez müdü 
Uatlift tarBhndan kabul olunmuıl 
Te mGteakiben misafirler tayy 
mektebini Ye hancılık kulübOn 
•ezmiflerdir. 

D6n öğleden aonra M. Karaha 
da bir kabul resmi yapmtf ve T 
lri1e 11efiri Ragıp Beyle Türk miı 
fiıterl hariciye. bahriye •e harbiy 
lr:omlaerlikJerJ mümuıllleri haz 
balunmutlardır. Emin P... .. 
)erimiz,, •e.rıriıini a-ezmiı ve 
es aaat kadar kalmışbr. 

NUfus Alımı 
Rize, 28 - Bu hafta içinde m 

kes ve mlilhakat nüfua dairelerin 
plea .defte.terde 5945 alüm, 2 
•ıu-. 1194 evlenme teabit edilm· 
tiw. 

Zelzele 
Muğla Civarında Yer 

Sallanıyor 
Mujla, 28 (A.A) - Son günlerd• 

Dadya kazasında fasılalı lıir suren-
ze1se4e ~e••• ediyor. mn 
bazan kuyyetli, baz:an hafif olmakta
dır. Ayın 18 incl gece.ti (24) dala 
18rlIDb sayalllll.fhr. Binalarda ha1at 
yokaa da halk ihtiyati tedbir olarak 
.pdıra plmı1fbr. 

W'unen Meb'uslarına Cemi .. 
Ankara, 29 (Husuıi) - Bur

dur Meb'usu Mustafa ~ref T• 
Isparta Meb'usu Mükerrem Bey• 
1er Yunan meb'uslanmn devlet 
demiryollannda bedava seyahat 
edebilmeleri için Meclise bir tak• 
rir vermişlerdir. 

Hikmet Bey Glttl 
Maarif Vekili Hikmet Bey Anka• 

rqa. avdet etmiştir. Hikmet BeJ 
mayidn on ikiainde tekrar ıehrimise 

e)ecek ve inkılip tarihi enstitusünde 
derslerine devam edecektir. 

Macarlar Ve Almanlarla 
Ticaret Mukavele 1 

Almanlarla yapılan ticaret 
mukavelesi bir mayıstan itibaren 
meriyete girecektir. 30 nisanda 
mliddeti biten Macaristanla Uca• 
ret mukavelesi de 6 ay müddetle 
muteber olmak üzere tecdit 
edilmiştir. 

/nkıla,, 
l.ür&üsünde 

E.kl Adliye Vekili Yuıuf Kemal 
Be,. diln Onlnnite lakılip tarihi 
e:MtitilMinde deraleriae de•am etmit" 
tir. Yusuf Kemal Bey inkılibımwn 
lkbHdi balomdan arzettiji tekimlUI 
ullatmıttır. 

Ya•uf Kemal Bey bu akıam da 
._.rine deTam edeeektir. 

f_S_on_R_o_s_ta_'n_ın_R_e_s_i_m_l_i __ H_ik_a_ .. y_e_s_i._· _· ________ R_a_za_r_O_la_Hı_a_s_a_n_B_e_y_D ___ ig_o_r_~_i:_I 

Öteki - Eroia nud bir leJ- 1 
dir Haasan Bey? 

Haaaa Bey - Eroin bir ze- ı Hasan Bey - Baulan llunu ' Öteki - Asıl buaa fapp _. ı HMaa Be1 - Ha,..r, -!ana b-;:. 
nl b----1- .,._1,.; __ 1• ! ..... _ fClı.tVmekteDle ı.ur...anad-

llirdir •dzim. ............ ~eder- ta ana unıuuarına ~wmı .- Ullla .,w.r. 



Hergün 
Şükrü Kaya Beyin 
Beyanatı. 

Troçki 

' 

. -

Amerlkada itlerde Kımd· 
danma Var 

Vaşington 29 - Sınai faaliyet, 
Reçen tefrinievvele nisbetle yüzde 9 
attnaıthr. Bununla berab~r işsizliğin 
:lhnaaa çok daha Q bir niıbetle 

••nt ehnelctedir. 

SON POS~A · 

Resimli Makale a Milletin Serveti a. 
Niaaa • 

Sözün Kısası 

Münderecatımızın çoklu
gundan dercedilememiş· 
tir. ... 



Ziraat Bilgisi (•) 

Karilerin 
S"uallerine 
Cevaplarım 

Üsküdarda Turhan Celal D. ye: 
Hayvanatımuın ıslahı yani 

bunlardan iktısadi surette istifade 
temin edilebilmesi için cinslerinin 
ıalahile verioilerinin arbrılması 
hakkında Ziraat Vekiletinin aarfı 
mesai etmekte olduğu ve bu iş 
hem baytar ve hem de Zoolog 
zlraatcilerin teşriki mesaisile ha· 
tarılabiJecektir. Maamafih haralar· 
da çalışan yine baytar arkadaş· 
lardır ve bu işlerde onların tec
rübe ve bilgilerinden istifade 
edilmekted!r. Yeni teşkilat hak
kinda henüz vüzuhlu malumabmız 
yoktur. 

* Samsnnda N aşit Beyeı 
Ay çiçeği tohumunun fiab kti

ç6k cinsin 35, 40 büyük cinsin 
25, 30 kurut olarak gösterilmişti. 
iJu fiatlar elekten geçirifmif, temiz 
lenmiş tohumluk fiatlardır. Nite
kim Avrupa tohum kataloklanoda 
dahi fiatlar ayni nisbettedir. T e• 
mizlenmemiş ve toptan ay çiceği 
çekirdekleri bittabii daha ucuzdur. 

Avrupadan geçen ıene on beş 
vagon tohumluk arandmış ve ki
losuna yirmi beş kuruı teklif 
edilmişse de iyi mal bulunama
mıştır. Unutmamak tazım gelir ki 
bu çekirdekleri mühim bir kısını 
CJ.zaüz kalmakta bu suretle tohum· 
luğa yaramamaktadır. 

Lut/l Ari/ 

(•) Ziraat bun911ndald mlltklllledabl 

ıorunuz. Son Po•ta'run (çiftçi) al 
.U.e c:-ap yerecektir. 

12 Mayısta 
Alanyada Merasim 

Yapılacak 
Aluıya ( Husuai ) - Burada 

1ebzecilik ve meyvacılığıo son 
aenelerde ciddi bir hal alması 
ilk bqta au meseleaioi düıündlir
mllft:D.r. Kaymakam Kamil Bey 
bu cihetten İfe bqlamış, Dim 
çayının tehre &etirilmeaine baş· 
lanmıt ve faaliyet oldukça ilerle
miftir. Köy kanununun da tatbi
kine geçilmif, ilk başta köy yol· 
lannın tamir 'fe ıslahına başlan
mışbr. Her köy ko1Dfu köylerle 
rabıtası olan yollan müştereken 
yapmaktadır. Geçenlerde merkez
de açdan muhtatlar kuraundan 
köylüler çok istifade görmüş bil· 
mediklerini öğrenmişlerdir. Kasa
bada yalı kenannda ve çarşımn 
tam ortasında belediye tarafından 
çok güzel bir park yapılmaktadır. 
Belediye eski dükkanların hed
mine başlandı. Yeni usul beton 
dükkan ve mağazalar yapılmak· 
tad:r. Hulasa her tarafta umran 
faaliyeti göze çarpmaktadır. 

Mayısın 12 nci gtınii Alanya 
günli namile bir şellir gllnü ya• 
pılacak ve her mene ayni giinde 
toplanb olacak, civar kazalar ve 
vilayetten birçok davetliler gele
cek, konferanslar tertip edilecek, 
pehlivan güreşleri, kayık yarışları 
yapılacaktır. 

Biga Meyva Ağaçlarmda Tırtıl 
Biga (Hususi) - Meyva ağaç• 

lannda brtıl belirmiştir. Bundan 
haberdar olan ziraat memuru 
Bekir B. , halka derhal bir ilan 
yapbrarak herkimin ağacında 
tırtıl varsa ziraat memurluğuna 
müracaat etmesini ve meccani 
ilaç verilceği gibi bu ilacın nasıl 
yapılacağım anlamayanlara da 
g'idip mahallinde tatbikat göste
receğini bi1dirm1ştir. 

ueyı 

. SON POSTA 

Trabzonda Tütün istihsil 
~ 

Ve ihraç Vaziyeti 
irabzon (Hu

ıusi ) - Tütün; 
mıntakamızın a
tedenberi bat 
mahsullerinen bi
ridir; ancak 40. 
50 ıene evvel 
bir ihraç madde· 
si olmıya baılı
yan Fındık ted
ricen tütün istih
salini ikinci de
receye düşür• 

müştür. Harpten 
evveline kadar 
tülün hariçten 

Ye dar vaziyet 
932ye kadar de
vam etmiı ve 
932 de tatbik olu
nan taka usUlü 
aayesinde 932 
mahsulü ile bera
ber geçen sene
lerden müdevver 
bütün istok1ar 
Mısıra ihraç edil· 
miştir? Tütünle-

getirdiği para 
it ibarile ikinci 

Tra6zorula bir tiitiin tarla•ı: Görülen bina 100 Nn• n11el in,. 

rimizin Mısır pi· 
yasasındaki mev• 
kiini muhafaza 
etmesi için eski 
rüçhanlı tarifenin 
tatbiki lazımdır. 

mahsul olarak devam etmiş ise 
harpten sonra muhtelif sebepler 
dolayısile mıntaka iktisadiyabo
daki mühim mevkiini kaybetmiye 
başlamış hususile 928 C:en sonra 
baş m:ı hsuller arasından çıkarak 

tili dereceye düşmütür. 
Mıntakamızın 924 denberi on 

senelik tütün istihsal miktarı 

muttariden düşmektedir. 924 
rekoltesi 2.057.993 kilo iken 
934 son tahmin rekoltası 
1.800.000 kiloya düşmüştür. IJk 
beş senede senelik istihsal vasatisi 
1.800.000 kHo iken ikinci beş se
nede vasati yüzde 22 noksanile 
1.400.000 kiloya düJmüştür. Hal-

Siırt'le Tıbbi Müsamere 
Siirt (Hususi) - Memleket 

hastahanesinde mülki ve askeri 
doktorlar tarafından göz doktoru 
kaymakam Edip Beyin riyaseti 
albnda dördüncü hbbi müsamere 
verilmittir. Operatör Arif Beyin 
safra yolu ve cerrahisi hakkı?da 
Almanyada bulunduğu zaman 
görmilş olduğu nadir vak'alan 
izah etmiş ve ba mevzu üzerinde 
konuşmalar yapılmışbr. 

Memleket hastanesi bat dok• 
toru Naci Bey ve bekim yüzb8§1 
Rıdvan Beylerin de verdikleri ga
yet ütif ad eli konferans bütün 
doktorlar tarafından alaka ile 
dinlenmiştir. 

edilmiı oltna Aga•ofga carnlidlr 
buki mınbkanın harpten enel ia
tihsal Yaaatiai ıenede 2.250.000 
kilo idi. istihsal miktanmn suku
tunda en btiyük amil harpten son
ra ihraç vaziyetinin tedricen da
ralması ve bunun neticesi olarak 
fiyatların muttariden düşmesi ol
muştur. 

Mıntakamız tütünlerinin en 
büyük mahreci ötedenderi Mısır 
piyasasıdır. Harpten sonra 928e 
kadar bu ihraç vaziyeti sarsıla 
sarsıla devam edegelmiş ve niha· 
yet 928den sonra Mısır gümrük 
tarifelerinin tebdil ve tezyidi yü· 
zünden tütünlerioıizin Mısıra ihra
cı bir az daha azalmış ve azahş 

Akhisar'da Ve 
Armutluda 
Yağmursuzluk 

Akhisar (Hususi} - Havalann 
mütemadiyen kurak gitmesi renç· 
beri ve bilhassa tütün müstahsi· 
lini büyfik bir endişeye dlişiirmüı
tUr. Hıdrelleze kadar bir yağmur 
yağmadığı takdird~ tütünlerin 
yüzde sekseninin yanacağı söyle
niyor. Bilumum zürra, gözleri ha
vada yağmur bekliyorlar. 

Armutlu (Hususi) - Kıştan 

beri hiç yağmur yağmamışbr. 
Halk kı•rakhktan zarar görmek· 

Yerli ve ..... ecnebi ihracatçılann 
mübayaa vaziyeti ıeneden ıeneye 
darlaımaktadar. Bwıda amil tiitiin 
piyasasında buhran bat g6steria
ce aldıklan ve sataınadıklan her 
sene stoklannı devretmeleri ol· 
muştur. Seneden seneye istih3al 
ve dolayısile ihraca düıen ve 

takas yolu ile canlanmıya meyyal 
olan mahsulümüz evvelemirde 
mahreç aramakta ve ucuz kredi 
gözetmektedir. İdare eksperleri· 
nin de daha ioce görerek ihrakiye 
denilen ve her demetinde köylü· 
ntin bin damla teri bulunan ve 
bedava idareye terke mecbur 
bırakılan miktan azaltmalıdırlar. 

OparatörJarin Cemilesi 
Trabzo!'l ( Hususi ) - Salih 

Paşanın ameliyatı için ıehrimiz• 
den geçen operatör M. Kemal ve 
arkadaşı profesör Nissen Beyler 
Trabzonda bir gün kalml§lar ve 
meccanen Trabzon haatalanmo 
dertlerini teşhis ederek tayaiye-
lerde bulunmuılardır. 

Kalabalık bir doktor klltlesi 
hU%urile yapılan bu ife tehrimizde 
mevcut hastaların hemen hepsi 
koşmuşlar ve nöbetle aıhhat yur
dunda teşhislerini yaptırmışlardır. 
Bu alaka Trabzonluları mütahassia 
etmiştir. 

tedir. Bilhassa zeytinliklerin yağ
ihtiyacı fazladır. 

Bayram 

Tarilai Fıkra 

arelerin 
Medeniyeti/ 

Eski TUrkJerde bir &det varM. 
Dk defa karşılaşanlar, yedi göbJ 
ğe kadar babalarının adını, sO"f.. 
Janm, boyJannı, yerlerini, yurtl'= 
nm sayıp dökmek auretile ken~ 
lerini biribirlerine tan1tırlardı . Bot 
milliyet muhabbetinin uyandırdıit 
bir gurur ve iftihar eseri idi. fa1 
kat haylı gllç bir ifti. 

Fılhakika, o gururu büy~ 
bir miras olarak nıhlanndt 
taşımayan, taşıyamıyan isanla'. 
rm nefislerini bu şekilde tarif 
ve bir takdim etmeleri kolaf. 
değildir. Bu güçlüğü anlamak 
için o vaziyeti göz. önüne getif'4 
mek kafidir. Mesela bir delikaıılıtt, 
şarkı ırbyarak kırda gidiyor. Karı 
ıısına hiç tanımadığı bir adalD. 
çıkınca duracak ve soracak: 

- Tanıt babayiğit bana ker 
dini. Kimsin, nesin, nerelisin? 

Öbürü düşünmeden cevap ver 
mek, hem de doğru olarak ceva 
vermek mecburiyetindedir: 

- Adım Toraman. Akde~ 
olt•1am. Dedem filan, onun br; 
bası filan, onunki filan, onunki 
fılan, onunki falandır. Karaçadıt 
OrJkundanım' falanım, aa'ank r bO"' 
yundamm, dağ yıkan ulusunda 
mm. Ya sen kimsin yiğitim? 

Bir gün Türk börk6 ve Türk 
kfirkü taşıyan bir tat (yabancı), 
öz Türklerden birile kari!la5.ır ve 
böyle bir suale muhatap olw 
Meğer tat, halis piçlerden ve diyat 
diyar dolaşan yurt.smlardanmıfo 
Yedi dedesinin ve cinsinin, cibillr 
tinin sorulduğunu görünce gnlers 

- Aman yiğitim, der geç, 
yoluna git. Ben kaç yddır babanıl 
tamyan arayorum. Sen bana adı 
UDi olmıyan dedelerimi suruyor 
sun. iste bir candır tqıyorunı. 
Nereden geldi, kimden geldi, 
ne bileyim ben? 

Bir Avrupalı ilim, fareler 
med~Diyeti hakkında btiytik bit 
kitap kaleme almlf. Onun bud 
ettiği kanaate sin suda yftzen 
Knl renkli fareler. lliyahilerdeu 
daha parlak bir medeniyet aahibl 
imifler. Fakat her iki cinsin 
adist oldukları muhakkak imifl •• 

Bu ilmihaber, bana babasına 
tanımayan serseri piçi hatırlatb. 
Biz, Afrikadaki bemneTimiziden 
bir çoğunun henüz diliai 6ğrene· 
medik, insanlık kadrosundaki 
mevkilerini tayin edemedik. Av
rupalı ilim, far el erin medeniye
tini (1} tesbit ediyor. Geç azizim 
geçi.. 

M. T 

[/gazda İmar 
Faaliyeti 

Memleketin dört kİtellaclea 
ıe'•n a3 Nıaan Bayramı lııU.. 
balarını ••tre deYBıın edlyonu.: 
Ru'mleılmizd•n 1 H S 

Malatyada 7apılan tezahurah1 

2 - Ta•ta11lıdakl merasimde 
buır bul .ı11a.nlan, 4 - Kay
ıaerlde beyram mlbaa.ebetlle 
yapılan maçı •çyredenlerı. 

5 - D"1anbeklrcle bayramla• 
rını kutlulayao çocukları, 6 -
Karaman Htmayelatfal Cemi• 
7etlnln mlnlmlnllere çektlil 
slyafetf1 7 - lsmlr ••ll•lnlo 
meraılm ffDH•nda 11atak aii1· 
leJlılnJ, 8 - Adapuannda 
yapılan ı•ııllklerl rö•termek· 
tedlr. 

Ilgaz (Husust)• - Kaymakam 
Sıtkı Bey altı ay evvel kazamıza 
tayin edilmiştir. Kaymakam Bey 
gelir gelmez memleketin ihtiyaç
lannı tespit etmiş ve ıimdiye ka
dar ıulanmıyan on bin hektarlık 
araziye Dervez çayından ıu geti
rerek sulatmak için arga cetvel 
ve kanal açtırmaya baılamışbr. 
Ameliyat bir iki haftaya kadar 
tamamlanacak, pirinç ekim saba· 
mız otuz binden kırk bin hektar
hğa çıkmış olacaktır. 

Kaymakam Bey belediye işle-
ri ile de meşgul olmaktadır. 
Elektriksiz olan kasabayı, gece 
daha fazla aydınlatmak için ye
niden iki yüze yakın fener yap
tarnıış ve asbrmıştar. Kasabanan 
iki kilometre şarkından geçen 
şosanın kasaba dahiline alınmasa 
ve tehre içme suya akıtılma81 
için de hazırlıklara bqlanmıfbl'• 
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Bir Mülakat ..._ ....... _ ....................... ._. 

M. Edvr.rd Hunter Yeni Mançuri 
imparatoru Pu - Yi ile ilk mülak. t 
yapmıya muvaff k olan Amerikan 

nzeteci idir. Bu mülakatı, ıayam 
Tem aslarından Mem

nunmuş 

Ha ic·ye Nazı ı Vaziyeti 
dikkat ~ir. nlny liaanil gaz.ete inde 
neşretmışhr. Faknt hakikatte müln
fcat oJmamış~ır •. Şn_dece gDzeteci ıle 
imparator, bırıbırının bal ve hatırını 

Sofya, 29 (Bulgar ajan11) - Baş
vekil M. Muşanof Avrupa seyahatin
den dönmüş, istasyonda merasimle 
karşılnnmışhr. Başvekil seyahati hak. 
kında ou izabnb vermiştin 

da eye Ça ışıyor ................................................ 
eormu9\ardır. ÇünkQ yeni İmpara• 
t1orluğun ~farlUıtını himaye ve muha-

. z vazı e~ kendilerini mükellef 
ılen Japon.ar, ancak buna m" d 
tınitlcrdlı. uaaa e 

"- Borçlanmaz h kkmda Londrn. 
d yapt ıj'ım teıebbüs!erden memnu
num. Harpten evvelki istikrazlar l~in 
de Pariate yaptığım temular iyi ne
ticeler vermiştir. Gittiğim yerle d 
hararetle k bul edildim. Londra pr ~ 

Çinin Tamamiyetine Ve 
Siyaset.ne araftarlı2"ını 

Açık Kapı 
öylüyo 

Maam fih. vnz"yetl dada i i ifade 
tmek e J ponl rın Uzak $'arktakl 

hareket tarzlarına canlctndırabi!mek 
için sözü, yine Edvard Hunt~r' 

ır kmak fayd 1ı o!ur: ~ 
"Yeni J_mparatorla mülakat yapa• 

bilmek içın kendisinden bir müsa· 
ade istemiş~i~. Bu mfisaadeyl, vak
tlle Tokyo ıstihb8l'at i9lerindc bulun· 

o! ve IOllJ'a Mançurl bükOmetinden 
vazıfe almıo bir Japon vasıt Ue 
lstemlye mecbur oldum. Bu yüksek 

emur, hükümdardan soracağım 
ylcrl sual aerıai halinde teıbit et-
emi ıöyledL Ben de, bunları kıs ca 
·, kil ıda yazıp Yerdim. Fakat bu 

da, bu suıül rin içinden siyasi 
Olanları çıkarmamı muvahk gördO ve 
t. r, cidden bükümd rla g6rüımek 
~ ti~orsam, keyfini, tenisten hoşlanıp 

ofd anmadığını, yeni payitahtını na.sıı 
i~f uRunu ani mak isti yen suallerlo 
ö 1 a etnıcıni t vaiye etti. Ben de 

Y c:,altıın •e istediğim mü1aade i 
Ye i hık:~d altındLn ~oparabildi~. 

• d" • nn '-'U undu""- ) gır ığım zııman mü Aka ıs .. 1 o-
let eden zat ta be

0

rabe;dL ~·::t de!ii
anındaki kısma geçtL B konunun 
ı u ııım il 
onun nr ımd gayet ince b· t h 

t perde ardı. Bu kısın ır 8 • • 

az attım. Gardilm kt liıtemf 5Yle bar 
turan yükıek rütpeli b" f ' orada tu ı J ır apona oku-
yor ar. Bu apon, vaktile M kd 

a bıtasmda polis bafiycl"ği u en 
Japon ordul rı karargahı~ıı yapmıştı. 

B 
mensuptu. 

"Otiln bu haller, yeni Mançurl 
hUkumdarın • Japonlarla anlaşmad 

• R u 1· • a rı , oma, uer ın e Pqtede d 1 t 
ad ml rile göru~lüm. Bulgarista ehe 
tarnft sevilmektedir. n er 

TltUI ko d BUkr şe G idi 
k Bnlı:rpcş, 29 - Hariciye nazın dnn 

a film ariıten dö-müş, gazetecilere 
Fey batinden çok memnun olduğunu 

ranta • Romanya aıasınd bütün 
mcıelelcrde t m bir anla ma 
bulunduğunu flôylemiıtir. mevcut 

ilahla Meselesi 
Ve Amerika 

V ington, 29 - Cilmhuneiııi M. 
Ruzvelt, Amerikanın ailihlan bırakma 
komisyonundaki milmeasill M. Nor-
ma~ Daviı ile göruımüıtür. M. Oavia 
göruşmelerden sonra "ailihlan bırak-
mak veya bırakmamak ıaklanndan 
birini tercih etmek Avrupaya alt bir 
meseledir. Avrupanın iynat milşkül
lerinin hal.edileceği Dmidini henüz 
muhafaın ediyorum, demiotır. M. 
Ruzv lt milletlerin ıllahlan azaltmak 
mOuıkcrelerine tekrar baflamuk hu. 
usunda hOsnilniyet gösterecekleri 

ümidind dir. 
M. Ruzvelt'in mütııl aaına göre 

)' ~la ma~!n .mümkün olmıyacağını 
aııban gosterır, zannederim. 

k dMa mafih. ıiz Japonlan istediğiniz 
a ar Mançur~yl yutmak. Çini hima e

~iı°e lmak aatemekle ittibam edl:iz. 
n ar gül rler ve bir ey ı6ylemeden 

iyaai vaziyeti ıal h için çareler bul~ 
mnk Avrupa diplomatlanna aittir. 
Fakat Amcrikr.nın ö.1ümüzdeki ıilah
laı konferansında kendisini temsil 
ettirip tt:rmeyecea"i meçhuldür. Ame
rika, kendisini Avrupanın kavga ve 
gürültGaGnden uza tutmak kararın• 
dadır. 

Japonya {Amerikalıya hitaben J U:&ak Şarkın e1azigetinden endiıa 

etma, birinin üstüne oturdum. Kıpırd ama.%. Otelini de aııl ol 
lıaklarım, un 'keg/lna b:ık. ( lr D lm karlkat l 

f!'. lnlzi bırakmazlar. Net kim, vaktile 
t'üponların tuta ettikleri muvakk t 

ükQmetlerden birinin kabile rei ıf 

Tokyo, 29 - Japonya hariciye 1 Amerika da e Fikirde ? 
n zırı M. Hirota, ~eçenlerde Çin Vqington, 29 (AA.) - Çialn .................................. ._ ___ _ 

kendilerini mükellef biliyorlar:·H:·~~ .. 
bir ara. Çindc tnhklkat yapan Cemi
yeti Akvnm heyet ol dahi okadar sıkı 
muhafaza tmiv!erdi ki nihayet ko
misyon Jnpon zabitlerinin bu halini 
protestoya mecbur olmuçtu,., 

hnkkında bir barlc;ye memuru temamiyetin ve Çind çık epı 
tarnfıodnıı yapılıın heyec n erici ·yaaetı riayet d ceğin dair 

6rQ me iatemiştlm. Pe.ime bir J ~ 
pon tnkılda. Yüıü daima mütebessl~-

beyanatın re m ev ol d Japonyanın t 'nat ıv rmi olduğu 
ildir iştir. nd ld Tokyo erleri burada 

~~n Adamla konuıurken de yanımız:. 
ayrılmıyordu. Bu ynpttkanhjın 

N11ZU, Ja 
00 

.tyuetmlD b r fta iyi bir intiba etmiftlr. Hariciye 
e] • 'r"- L- med il " azın M. HuJ olan a6ylemckle 

d~11nı ordum. Bana ıu cevabı 
ver ıı 

e , y nı ıum. ıucyruın en ç gun tifa etmlftin 
.-Onr tadilcn yapılan beyanatta lıüli· .,_ icap eden aJQmah aldıktan 

- Bu ıatin mubafazuına ben me. * ftte Uzak Şarkta Japon)'a bir • 
sa edilmif oldufuou H bu huıuıtald .anra Taziyeti etrafile tetkik edece-
tobrlri beyanahn da. le§ebbüslerl tim. lngittere ile mOıteTek bir bare-W'umdurl 

GörOyorıunuıı: rıll Japonlar, Çin Ye 

nçuriye alt herıeyin mubafazuUe 

~Ok aibl Çine )'•PlfGUfbr. Oou, on-
an ayırmak pek kolay olacaA'a 

tııerine, Tokyodaki fnailtere ·n kette bulunmak için uzakereler ya. 
Amerika sefirlerine toTdl ~dllmtı pıl Old tun,u lben hllmJyorum.., 

benzemiyor. s·· ureyya olduğunu beyan tmlftlr. DeT• ı 8 inci aıayfada) 
"Son Posta,. oın 

Yaklaştı. 
Her nki ciddi, serbest 

hali kalmemışb. Adeta lıuta gibi 
olmuştu. 

Vadesi geldiği için sahiplerine 
tebliğ edilen, fakat )'İrmi dört 
sant daha üs de istenen se• 

Burhan Cahit 

A L Ay E M R I
• netleri gösterdi. Fikrini sordu. 

Hayri Aıif Bey her zamanki 

O kadar dalmışb ki v ktln Mü . nazik ve '°k dddi tavru ile cevap 
t"ğ" • 1 nıre şefinin bu h k t"ril verdi: 

eç 1 mı, ge miyen arkadaşlarının çok takdQ. . . are e 1 

ço~tnn işe başladıklannı ve Hayri onu müşkül .;tmı~ti. Genç a(lam - T eetlhura imkin yoktur. 
Arıf Beyin de dosyalar ra md amirlik üfu evkide bırakmamak, M mafih • yleyhıiz. Mü.dür beye 
kayb ld .. n ıtunu ona h' tti an Di--'-.-!yo r. ade 

• 0 uguııu neden onra fark memek i"in bu....n- 18 e r- • l"CAOl .u 
ttı. •• ı l"" 6WU adeta göz edene 0 b 

Haf gozeôg .. le mekten çekiniyor aib.ıd~ı. - Peki eli dim. 
tanın. bugünleri bank nın •· 

h g e zamanı }'emeg" e iki. ..__ Mün • alindeki ••kıntıvı 
en raretlı iş gUnleri idı." kı l k ...a- - :1 

S da m o ara çıkıyorlardı. Zaten sezen H vn Aarif Bev ona kara• 
ene t •ervisinde Mnıı; ..... den b k k kı ,.. , 

b k al "~ n anın ar a mandald hususi nnı onıp acmnamak i .. 'n teredd t 
n 8 Y nız bir d ktilo kız l k d di .-a rdı. Kız rk daşlan daha i d 0 ·anta a yedikleri için giyinmeye ' e "yordu. Fakat · c ait konu • 

b .d z Y e bile lüzum görmiyor. Erkekler 
1 ları bittiği baldo yerine dön ek 

esa ı c n e çalışıyorlardı. l 
B rır1;,,. k d man etleri kadınlar önltikln•; ile çin biraz ğır d Vl'andıgıw nı his 

• ulS ""4& • en isinden haber bek-· ~ • d ef H yemeye geliyorlardL en genç onu aöyletmek lizım 
ıyen ayn Arif Beyin birkaç Münire birinci partide yemeye geldiğini de anlamıştı. 

defa b k kadaşlannı çağınp çıHkmak i~in yerinden kalkarken F knt bunu doğnı doğruy 
b klanda talimat .verdiğini dil yri Arıf Beyle göz glSz ge1• yapm d~ gülü yerek: 

ördü. er. - E, siz nasılsınız bakohm1 
Hatta bir defasında kendisin· AHrkadaşlart çıkıyorlardı. Dedi. 

den sorulmnsı lazım v d i gelmiş lizı d haldtl karanm öyle ek MUnire kendine Olmıya 
bir senet hakkında ond o maUi· m 1

• çalışıyordu. Ôıı bakarak ee-
lma lazımken bemedense Münire knçllk bir tereddütten vap verdiı 

bb!1Jlu erv' te beraber çahşbklan onra masasının gözünden iki - Anneme 6yledim efe114 
ır kek asil '11\uamelell mesele pkardı. Onlar dim dedi, mtısaade etti. 

IOrd:r ark dap nsıt e hakkınd eııot fefio fikri i ~ Teşekür ederim. Haydi )O-

soracahb. 
11 

mete ~1and. 

MüııWe bir ıztu ptan 
kurtıdmuı 

Hatti. içinde yav 
yavaş beliren bir sevinç de his· 

edi)'ordu. 
Yemek salonund 1m arka .. 

daş1ar hemen ç.Ok defa birarada 
toplanıyorlar:dı. Harem selamlık 
hay b bW'ada hile kendini his
settiriyordu. Yedi arkadaı büyük 
bir masada toplanmışlardı. 

Münire de iltihak etti. 
Onlar yine bu balodan bahae

iymlardı. 
Arkad~Jan öse1e ccan ile 

m aaebab ol genç kın tft'la• 
lıyordır. 

- Senin ıiçln mesele yok. 
mlc: nasıl o bir davetiye 

bu1muşsundurl 
'O yarı mahcup, yarı mağrur 

-gtilümıerlren <>tekiler devam edi
yorlardı: · 

- Vatnız davetiye ile it bite.r 
mi ya.. Herhalde ıbir tuvalet de 
yapı1mışb.r. 

Bu lakırdılar MOnirenin kaJbin 
bıçak gibi •aplanıyo11du. 

Hayri Arif Beyle baloya gittiği 
görülünce kendisi i~n bô)ie dedi

du edeceklerdi. 
O bu slkınb ile b ını önllne 

eğmif ç.orbn ını '"çmeye çalışırken 
beratta çalışa Sevkiy• • 

kv ya bnttaı 

•"4 t 

1( ~ö~ül 
L 

] f1leri 

Kızlarını 
Betbaht Eden 
Analar 

Dün, kızının Çlldırmasına se
bebiyet ıveren bir anadan haset• 
miştim. 

Bugün de size, hodgam bir 
annenin, kızım nasıl betbaht 
ett ğini gösteren bir misal zikre• 
deceğim. Bağn yanık imzasilo 
bir genç bana başından geçen 
m cerayı öyle anlatıyor: 

"Ben ticaretle meşgulOm. 
Gelirim bir aileyi refah içinde 

eçindirmiye kifidir. Geçende 
bir ihtiyar dostun tavsiye ve de
l etile bir kıza talip oldum. Kız 
fakir bir aileye mensuptur. Bir 
annesi ve lbir de teyzesi vardır, 
Anne kızım ermeye bir ıartla 
razı oldu: izdivaç bir ı1ene olacak, 
we bu bir e e zarfında ailenin 
lbUtün geçinme murahnı ben 
temin edeceğim. Rua oldum. 
O en bu aile için yedi sekiz 
yfiz Ura para rf etilin. Evlenme 
z anı · c~ kwn anası kar

a ô}lc bir liste ile çıktı, ve 
bu n y p m kmaa vermi-

öy. edi. l..tediği teJler 
Lira 

Bir elma yllzük 
Bir çj.ft elm küpe 
Bir p ntantif 
iki beşibirlik 
Bir yer h 
Bir onsol 
Diğer eşya 
Bir 

. : gCliıılik 
l1ö Çift iskarpin 
Düğiin masarifi 
Müteferrik masarif 

sa 
50 
&O 

UlO 
45 
25 
40 
25 

100 
15 

125 
200 

25 
Bu dileklerin bir kısmı lizım 

ve zaruri idi, bir kıımı lilzumauı• 
du. ltiraz ettim. Kabul etmediler. 
Ben de azgeçtim. Fazla olarak 
bir e e "k masarifimi istedim. 
V ediler. Mallkememeye mG-
r. caat ettim.,, 

Bu encin hareketi Clotn mu 
ş muhakeme etmeye 16-

mm görmüyorum. Muhakkak olasa 
şey kızın evlenemediği ve betbaht 
olduğudur. 

Annelerin bu kadar lıotklm 
o1m ya h klan yoktur. Kmt;mD 
e endirirken unutmayalaa ki. o 
satılık bir mal değildU ... Gml 
mes'ut edecek ne elmu ktıpe. 
ne de pırlanta yl\zllktnr. 

HANIMTEY'lR 

- Bankaya d6rt davetiye pt. 
miş. ~akat mUdür kimlere verdi, 
malüm değil. Bilsem oe yapar , .. 
par birinin peıine takılınm. 

Hesabı caride çalıfan Azhe 
gülümsedi. 

- Bi:c.im şefler nazik ioauı
lar değil. Dört yıldır bar 
kada '4hşıyorum. Biri pkıp ta Ü 
ıu bileti, f u davetiyeyi demodL 
Halbuki başka bank.:Jardı p~ 
kızları lıiç ihmal etmezler. 

Mllnire lakırdı karışmadan bua
n dinliyor, ajır •iar ,_.'jid 

~yordu. 
Biri .ona Ukıldı: 
- Senin ta.YfarecidM •• ... 

her.. ektqp alıyor mma? 
Ünire omuzlanm kaldsrdu 

- iki haftadır yold 
- Kafir uzun etme, bw-ada ıker 

gez.ınediğiniz, slirtmediğinlz yer 
kalmadı. İnsan nişanlısı ile gezene 
içi rahat "Olur •• ber zamao baı'ka 
bir erkek nr'kadaılığı biç bOf 
değil l 

Azize lıkırdadı : 
- Öyle amma evliler de abial 

lddia ediyorlar. 
ünire dayanamadı: 

- Onlar evin, evginin ım sen• 
aını inkir «len vliJer olea ....-. 

Azize r etti: 
4 Afta• • .,. 



..... , . .............. ···- .. 
Ken Meynard Ve Jorj Raftetn Şüphe 

Etmiye Başladılaf 

HollYUt, ( Hu· 
1881) - 1.veçH 
Jlldıa Greta Gar
ho son olarak 
pvlrdiii .. Kıia
Uçe Kriatin .,fiJ. 
miJe bqana bela 
ubn almlf oldu. 
Flimde Garboya 
reji.arltlk yapan 
Mamulyan ile eararenıiz Jl}du 
aramda Pli 1evifmeler oldatu 
rivayetleri elan devam ediyor. 
Rejia6rle yddızm fllm çevrilip bit· 
tikten sonra gizliden gizliye pn· 
Jerce beraber gezdikleri, Holivut-
tan uzak yerlerde baş bap günler 
ve ıeceler geçirdikleri 16ylendi. 
Hatta muhayyel phit isimleri de a,..,. Garh, 

ortaya ahldı. Fakat bu rivayetler KflD :e:"':! 
iıpat edilemedi, hep 16zde kaldı. .,,. 

0
" 

Bununla beraber bu dedikoduluı 
ne reiaör, ne de bizzat Garbo 
tebip etmedikleri için evvelce ı rivayetleri bakkmcla m alümat 
uyanan filpheler elan ıönmemiıtir. vermaini israr ettikleri halde bu 

$indi de yeni yeni dedikodu- , erkek yıldız hiçbir ıey söyle~ 
lar ortaya atılmaktadır. Geçen· miş, batta tekzip bile etmemiştir. 

. lerde No~ma Şererin villiarnda Sadece c.bana böyle 9eyler . ıor-
yapılan bır çay toplantıaında yeni mayınız.» Demiftir. · 
yılc:bzlardan biri erkek yıldızlar· Garbo nl d b' · !-•-dan bazılannm G ta G b yu seve er en ınıawu 
çddırasıya sevdikle: ıayıa~:ı 0:; de Kovboy filimlerinde bqrollerl 
taya attı. Gôya maruf erkek yıl· 0!my~ Ken Meyna~d oldup 
cin Jorj Raft, lsveçli yıldıza çd- aoyleaıyor. Bu erkek yıldız çap-
ıınca tutulmllf. Fakat evli olduğu kmlıkla maruftur. Oou hemen 

. için ıevdasuu açıta vuramiyormut. hergün başka bir kadın ile a6r-
Bomba gibi patlayan bu fayıa . mek mllmkOndllr. Bu aebepten 

&zerine Amerika gazetecllerinin, ona "Hercai gönlll" iımini verir-
Jorj Raftı muhasara ettiklerini, ler. Gazeteciler bu pyiadan ıon-
kendisinden malümat istediklenni ra Ken Meynard'ı da bulmutlar 
tahmin etmek güç değildir. Şayanı- ve Garboyu sevip ıevmediğlni 
dikkattir ki Jorj Raft gazetecilere sormuşlardır. Ken Meynard mu· 
bu hususta tek bir kelime bile söy· harrirlere garip cevaplar vermif 
lememiştir. Yalnız sevgiden ve ve bilhauı ıunlan söylemiftir: 
.ev'!-dan. bahsederek deı;niştir ki: " - Bugllne kadar kim1eyi 

- Bır erkek ve bır kadın ıevmedim. Hiçbir kadın benim 
her yaşta ~4:vebi!ir. Evli olma~ hercai gönlümde yer etmedi. Fa-
aevmemek ıçıo bır sebep leşkil . 
etmez E 1. b' k dı k kat son zamanlarda gahba sev-. v ı ır a n, ocasını ğ b 1 dı K. . . 
çıldırasıya sevdiği halde, başka ~~ leü üaşki~ mk. •1mı I sevıyborum, b" k v• d . d d gon m m aptı şte unun 
ır er egı e aynı erece e se- cevabına veremiyeceğim.,, 

vene buna hayr~t et.me~ek la· Bu sözler, iki erkek yıldızın 
mmdır. Bu hükmu evb hır erkek Greta Garbo için gizli aevda 
icia de verebiliriz.,, çektikleri şüphesini kuvvetlendir-

GUeteciJer Garboyu .evdiği miştir. 

Bu Haftanın 
Programı 

ipek ı 3-J Nanuıralı Ca•• 
Melek ı Zebit 'Namzetleri 
Sumer ı Ankara TIUkigenin Kalbi 
Sarar ı Hortlayan Mumga 
TUrk ı Ankara Tiirlcigenin Kalbi 
Şık ı Kız lllı•ın Erlcelc lli•i111 
Ylldız ı A,/c Hiiaünleri 
Elhemre ı Tersine Düngo 11• Prena 

Nadga 
A•rl ı Çin Geceleri 
Şark ı Alayın Horoza 
Alemdar ı Ka~ım Beni Altlatır•a 
Alkazar ı Vahşi Ormanlar Enarı 

·------------------' ..... - .. ••-.. n••••••••nH••-•••••••••ıııunı• ... n•• 

Ramon Novarro 
Evleniyor Mu? 

Holivutta Kuvvetli Bir 
Şayia Ağızdan Ağıza 

Dolaııyor 

Meıhur erkek yıldız Ramon 
Novarro'nun artık bekArlıktaD, 
daha doğruıu çapkınlıktan bıktıla 
Ye evlenmeye karar verdiği kuv· 
Yetli bir rivayet halindedir. Hatti 
bizzat Novarro birkaç ay evvel 
evlenme tuavvurlartndan baza 
samimi arkadaşlarına babietmit; 
ancak henilz kat'i bir karar ver
mediğini .ay lemiftir. 

Son gelen haberlere gön bu 
huıuıtald tasavvurların bir karar 
halini aldıİı 'bildirilmekte, Novar
ro'nun kendisine bayat arkadap 
olarak gtızel yıldızlardan birini de 
ıeçtiil ileri ıllrtllmektedir. Bu 
Jildaz kim olu ıerek? 

Bunu berkeı merak ediyor, 
fakat Novano muıtakbel hayat 
arkadafllllD ilmini meydana wr
madıp içi:2 bunun ldm olclup 
bir ttlrlD anlatılamıyor. Ancak 
IUlflD yıldızlardan Mari KarlUl'ln 
ilmi Gzerinde durulmaktadır. Ger
çi bu cici yaldız, kendiaine bir 
eylenme teklifi yapdmalDlf oldutu 
16yle'9Üf, fakat bu 16ze küme 
baanmamlfbr. · 

Biliyonunuz ki cici Marl hentlz 
21 yaflnda, tombul, IUlflD ve 
çok tiizel bir yıldızdır. 

Eter bu rinyet d~ çakana 
Holivut uldnleri muhtetem bir 
dOiftn daha ıeyretmft olacaklardır. 

Eolenecekleri rlutıgetleri lıavwtl•· 
ı•n M11ri Korliıl 11~ R.....,, Net>•rro 

Perde Haberle 
Arlet Marş;.J · 'ii~ . ·M~~i-Marke Ayn 

Filimde Rol Alacaklar 

Yak•rul• ~let M,,,,.l,Aıafula 
FranllZ ltlltyelan iki a7clan9 

beri baylk bir operet ftliminin 
laazarhklarile mqguldUr. Kostü~ 
ler ve dekorlar tamamen hazır
lanmq. filimde rol .alacak hqlıca 
Jlldızlann isimleri de tesbit ediJ.:. 
mittir. 

Maruf Fransız yıldı%lanndan 
M8ti Marke ile Arlet Marpl bu 
filimde kartıhklı oymyacaklardır. 
Fılimd• figOran olarak sekiz yllz 
kadar genç kız bulunacakbr. 

Jf. Glizel yıldızlardan Kan
pta Montenegro yeni bir •tk fil
mi çevirmiştir. Bu filimde gil· 
ıel yılcbzlann çok yorulduğunu 
hesaba katan kumpanya, ona 
1eyabat tahsisatı vermiştir. Bu 
cid kız yakında Holivuttan ayrı
larak Amıpaya gelecek, liç ay 
kadar iatirahat ettikten sonra 
tekrar Holivuta giderek yeni bir 
filim çevirecektir . 

>f Yıldızlann lwangi rollerde 
claha ziyade muvaffak olduklan 
muelui linema kumpanyaları 
tarafından ehemmiyetle tetkik 
edilmektedir. Eskiden bir yıldızın 
komik veya dram rollerindeki 
muYaffakiyetleri tesbit edilirdi. 
Fakat bu u.ıul bir filmin güzel 
olma11 için kiti görülmemektedir . 
Artistlerin, hangi ıahsiyetleri 
daha iyi temsil ettiklerinin bilin· 
meai neticelİDdedir ki herhangi 
bir filmin daha mükemmel bir 
ıekilde çevrilmesinin mUmkUn 
olacağa ileri ıiirillmektedir. Şimdi 
her artistin ayn ayrı hangi şah
ıiyetleri daha iyi temsil ettikleri 
arqtınlmaktadır. 

Yapılan ilk tetkikler netice-

ıinde Hanri 
ra'nm avukat 
poliı mlidilrll r 
lerinde, gU 
yıMızlardan 
Damita'nın ha 
meırep · kadın 
)erinde çok m 
vaffak oldukl 
teabit edilmi 

Jf ltalya' 
linemacalıta b 
ylk bir elaemm 
yet verilmekte • 
Fakat ltaJya im 
~ya1an Fra 
m: Amerika, 
man ve ID · 
filmlerinin kaz 
11111 olduiu ra 
IMt ....... 
buhrana dOşm 
lerdir. Bu ube 
le fulamasaf 
ve blnaenale 
gllzel filmler ya 
pamamak~clarla 

Bunun B...m 
ftalya ••Hme 
.mema kum 
yalanna yardDD 
olmak eıve 
bDtçeye talaliaat 
koymUfhır. Bu 
para bu ıene 
de on iki tane 
blytık film çe•• 
rllecek ·ve dijer 
memleketlere u· 
cm Ratlarla aab-
lacaktır. Ba tect. 

,,.,., MaJc. Wrln, ltalya ·film· 
leriaia ...,._ eoiaftacair tahmin 
ediliyor. 

>f. Holivut yıldızlan an11ncla 
ı kolonya •• la•anta merakında 
güzel yaldız Mae Veat bithaci 
gelmektedir. Tnalet oda1111da 
285 tife kolonya •• ..._ ·•ar· 
dır. Bir Fransız fabrikası Mae 
V elt' e her ay atızel koku sln
dermektedlr. 

lf. Klcopatra filminin rejialr
lliğlball yapan Se.n d& Mil bu 
filmde bat rol8 clerulate etlen 
gtızel )'llcha Kledet KolbeF'in 
zayıf oldupnu ileri ıOrmlf ve 
birkaç kilo daha alma11m ltızumlu 
görmüftilr. Bunun berine dd 
yıldız yayan yOrOmemek, çok uy
ku uyumak ve çok yemek nretll• 
on beı g&nde yedi kilo almftır. 

Janet'in 
Köpekleri 

Gtızel ıelli Janet Makclo
nald'ın iki köpeği vardır. lki.UUa 
de ismi Tutu'dur. Biri bllyGk Tu
tu, öteki de ktıçtık Tutudur. 

Janet k&peklerini meyva ye
miye alıfbrmıthr. KBpeklerin en 
çok aevdiji meyva elmadır. Bu• 
nun içindir ki gtızel yaldızın evin
de elma biç eksik olmaz. 

BUkref Senfonik Orketttrası 
lstanbulda 

Meşhur tef dorkestr Maestro 
Jorjeskunun idaresi altında bulunan 

75 kitilik BUkret Senfonik orkea
trau pek yalanda ıehrimize ge
lerek iki muıiki mlsameresi vere
ceğini haber aldık. 



1 Kısa lllkiyeler 

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

Fıkralar 

Ne işi? 
t:tektebe yeni bir çocuk reJ. 

•itti. Çocuklar derhal etrafını 
a)dılar. Alacan ıordu: 

- Senin baban neci? 
~ E,ya ıabyorl 
- NuıJ bari itleri iyi sic1ı.. 

JW ID\I? 

- Ne diyoraun ?.. Evde biç 
eua lralmadı. 

Mektup 
Anneıi Afacana bir mektupla 

bir 25 kurutluk •erdi: 
- Bak oğlum bu mektubu 

postaneye götllr. Alb kuruttan 
fazla isterlerse bu paradan alırlar 
.. ,dl. 

Afecan poabuıeye gitti. Me
mur mektubu tarttı .. 

- Bu mektup ağır oğlum. Bir 
pul daha yapıştıracağız .. 

Afacan şaıtı: 
- Nasıl olur?. O zaman daha 

tok ağırlaşmaz mı? 
...... . .. .. ' . · ~ . 

• • • '1 • • 1 1 ' • • 
• '.' 1 '. 

/ 

..._ ____________ .,._, _____ ~ 
Çocuk - Acaba hangisi an

nem 

.: .; ..... a .. e s ... l. lıl 
kan.nda beyaz insan kam olacak 
Arap?.. · 

.. Arap - Zannederim .• Vaktile 
buylih: babam bir beyaz insan 
yemişli de. 

SON POS1"A 

KELEBEK 
Oormutıtnın bırgun eem; 
Rengio!e benek, benek, 
Oıığlamıştın kıllbimi, 
O&tii renkli ke)ebell ,. 
Hırııkmıştn) ızinı, 

· Ya}nız olan gönlüme, 
Bilmiyerek imıini, 
Kaydetmiştin kelebek. 

• Baharda koğalıyan, 
fürşeyden anlamıyan, 
Yaramaz çocuklardan, 
Farkım yoktu kelebek 

• Düşünmeden atıldım, 

Önüme hiç bakmadım, 
Zannettim bahtiyıanm, 

YakaJar~am kelebek. 

• 

~· ez 
· 1~1ın,k A inin aııı ,e~ - ım.nık 
Alinin babasına) Kocacığım beo 
de sana bir hediye almak isti
yordum.. Acaba ne .aJayım ? .. 

Minik Ali - Ufak bir araba 
al anne.. Eşyaları taşır .. 

Sa 

teceuıüı 

yardı. Her feYİ 

anlamak ister, .. 
her göıüne çarpan şeyi 
babaıına, annesine 
rurdu •. 

Bjrgün yine bir foto 
kineıi gördü . 

Merak etti. Babaıma 
_ Baba, fotoiraf n 
Babası birkaç aaniye 

sonra gfilerek cevap ver 
- Fotoğraf, habral 

nin, hahzanın aynası dır 
Dedi •• 

••M•H.• .... ••••H•••••••••••n•••••••••••• .. 

Flkra1ar 

Bobi Saksafon Çaldı ı .. Dayanıklı 
Afacan hiddetle 

' 

Uobi duvar dibinde 
bir saksafon gördü. 

- DiJıiz zavallı 1.. 

- Kim söyledi aana ? .. 
- Kendisi!.. 

Makara ile bon-

Saksafonun 
ağıile &fledi •. 

Fıkr• 1 
Piyano 

Cingözün bir im kardeti vardı. 
Babası Nermioe bir piyano al
mışb. Piyano öğreuin djy. her
gün teıvik ediyordu .. 

Birgün dedi: 

- Kmm çalışmalısın .. a;ren
mek, birıey bilmek için ça1Lşma• 
hıın, anladın mı?. Eğer hergün 
muntazamen piyano dersini yapar-
san, sana Bet kuruı vereceğimi • 

Nermin pştı. Ellerini kaldıra
rak hayret etti: 

Bet kul'U§ mu?. Amma 
yaptın baba?. Komtular bana 
piyano çalmıyayım diye tamam 
on kuruı veriyorlar .. 

Oyuncakların Kavgası 

Şu fişeden MUrekkep tişe-

.Y 

Bırdenbire aakaafonun 
içi ı.deo l lr kurbağa çıktı! 

Yukarı kattaki kiracımn ço

. cus?u - Ah, affedersiniz, kaba· 

hat bende değil, hep bir tOrlil 
kırılamıyan cevizde. .. 

kartıaındaki dllkkina 
- Amca bana ba 
- Ne var çocuğum 
- Senden dlln ik 

kalem almııtım. 
- Eeee ? .. 
- Sen bana kale 

ay dayanacağını a&ylemi 
- Evet söyledim. 

Meğerae ıöyledi • 
mıf. 

Neden? 
- Kalemlerin ikiai 

boldu. 

Amca 
Cingöz Afacana dedi 
- Tebrik ederim .. 

dan amcan gelmif .. 
Ne terbiyeli adam .• 
- O benim amcam 

yılıtıiın biri .• eve geldi, çe 
- Demek amcan d 

Zaten yüzünden anladım. 
Öyle terbiyeli görinl 

ma, pis her: fin biri imitf. · .. . ... ....... . . . . .............. . 

Pot 

- Baba, evde limon ) 

İkiıi de yüzlerin_e, annem limonataları bo~a İ 



SEV 
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1 
- Zab ta Romanı - lktıbas Hakkı 

M.alı/uzdur 

Son Po tanın No. IS 
T tr.• Si 

Bir saniye bile Hnlanın e rile e1inceye kadar ıço Le 1ediniz; 
Hiç olmazsa on dakika bekle.me
o'iz l zamdı. Bu on <iakikayı bnna 
veriniz. P stahaneJ e gidip bu on 
dakika zarfında buzlu na ası 

alay ederek telgrafı çe 
düştındü. Telgrafı telef 
acele telgrafhaneye bildi eliydi? 
Y t bir ev uşağına vererek 

gö dermeli idi? Bizzat götürmeyi 
münasip buldu. Yurgene telgraf 
çekerken nnesine de tetg f 
çe ·ere ziyeti haber erecekti. 
Annesinin muhakkak surette e>r -
ya gelmesi lazımdı. Zira y 
bu harbi başaramıyacağını anla· 
mışh. Esasen Y rgeoin hiçbir 1şl 
olmadığı Jçiıı gelmesi ~ok varitti. 
O zaman ne yapardı? Umumiyet 
itibarile başından aşağı bu zap 
verici · şe .. et diyordu. 

Krlsti H kfmetle yu· 
yo H y apkasım giydi. 
Aynaya fak t atiyen 

ndioi beğe medi. Gavet inir-
liydi. Yüzünü addind~n f la 
kırmızı buldu, biyett yna· 
daki hayalin~ dilini çıkardı. Yü
z oün fazla kınnızıhğını gidermek 
i~in iyice pudralandı. Hem d-
ra nıyor, b de ynzn boyalı 
kadınlardan oşlanmıy n evgill 
Rişard rast gelirse e cevap 
vereceğini d- ünüyordu. M m • 
6h .. şı bir erke oaııl olsa 
k rşısındnkini farketmezdi. Za· 
vatlı şimdi kim bilir ne dar 

hırsızlıkla kahvede onu bekli· 
yordu. Postay otomobille gitti 
t lgraf lan çekti. Birincisi şöyle 
diyordu. 

" Ordöm.nes. Hol Ycırgen Al· 
manya. Ziyaretini bekliyorum. 

,,. ristina hala. 
Diğerini Ber1ino annesine gön• 

derdi: 
" Hala telgrafta Hol'Q çağırdı. 

'Derhal geliniz. Annesi bu 
özlerin ne maksatla yazildığını 

anlardı. Bundan onra bilcümle 
idare c.rbk annesinin eline linldığı 
için na ıl ister e öyle hareket 
e~n .• Heydi; vazifesini yapmış 
adnm\ann mllsterih tavrile posta· 
h neden çıkarken buır şapklilı 1 

bir genç selam verdi. Heydi sak· 
lıyamadığı bir heyecanla erkeğin 
liai sıkb ve güldü: 

- Bonj Rİf rd. işte insan 
böyle a nır, değil mi?. 

- Oh.. Bu bir tesadüf eseri 
değildir Matmazel Heydi. Halanın 
ıhhat haberlerin öğrenmek mera

illWııza •tmek rzusunda 
f kat kapıya yakı ırken 

izin bir otoya rakiben yola ko· 
yulduğunuxu görünce .arkanızda 
diğer bir araba ile takip ederek 
buraya geldim. Bu dehşetli ıcakta 
buzlan tamamile erimeden an • 

ast n yemek üzere acele etme· 
izi habrlatmama mü a d nizl 

ric ederimi. 

bütün kalbimle iştirak ederim. yiyelim. Otomobille gideriz.. oJ. 
N zaman isterseniz o zam n maz mı?. 
bulu alım. Heydi delikaulıy b ktı;- yeis· 

- K t•i hiç.bir şey l>yJeye- ten terlediğini görüyordu. Eh.. 
mem Rişard, bir dah b luşm • ımun kalbi do tqtan değildi ya?. 

tz tam mile hadisenin inkişohna .Kabul ıetti. 
bağb.. · -Fukat yalnız on dakika! dedl 

- F. t M tmazeJ ide yfirümeye 'başladılar. Pastahaneye 
meç dersleri ne olacak? Pold gelerek malum olan direğin ya• 
oyununu kim oymyacak? En mil- nındaki masaya oturdular. Heydf 
him olarak yann için tanzim buzlu meyvayı kemalliştiba ile 
ettiğimiz gezinti ne olacak? yedi. Bu esn ' Rişard sandal-

- lmkıinyok yesinde oturamıyor, miltemadiyen 

k 1 oynaşıyor, içi içine ığmıyordu. 
yo •• h h emen, emen istim tutmuş bir 

- Bir ,are ar: Siz şimdi kazan gibi aşkından olduğu yerde 
p tada idiniz. Diyelim ki orad pathyacağım zannediyordu. 
çok ka1ab tık vardı ve size sıra ( Arkası var ) 

___ .-.:f_~Cinaye 
( Ba tuah t inci yf da t 

zına dola , boğar k öldürmşUlr. 
HU eyin bu cinayeti işledikten 
onr yakalanmamak için kadının 

cesedini gizlice civarda lbir ma• 
ğaraya götürüp atmışbr. Halime· 
n in ortadan birdenbire kaybo1dunu 
gören köylüler Hüseyine sormıya 
başlamışJar, fakat genç kadının 
nereye gittiğine dair doğru bir 
cevap alamamışlardır. H ciiseden 
birkaç giln sonra Hüseyinin kay
nanası kızını görmek üzere köye 
gelmiş, falaıt köyde olmadığını 
görti.1ce nereye gittiğini ormu , 
Hüs yin de darılarak kaçmış ol
duğunu, ç gündür kendisinden 
haber alam dığım öYf emiştir. 
Kadıncağız, köy 6y dolaşarak 
lazım araştınrk Başil denilen 
yerde, bir mağaradan ğır bir 
koku geldiğini duymuş. merak 
edip içeriye girince kwn .ce edile 

1 , o da düşüp l>ayıl-
mışbr. Hidiscden bir az onr 
hükümet berdar o1mu1ı yapıla 
tahkik t rine de cinayetin 
Hüseyin afmdana işle diği ne-
ticesine nlmışbr. Hüseyin te 
laf olunarak dliyeye verilmişfu. 

ol O tUnd Bir Cin t 
Bundan başka birkaçgün evvel 

Bitlis - Diyarıbekir yolu üzerinde 
lcırk yaşlarında kadar talırni 
edilen bir erkek cesedi bu1un• 
muıtur. C edin bir kolu kmlmıı 
v riyettedir. Tam kalbinin üzenıı
de de derin bir bıçak yara ar
dır. Ce et buraya getiril • 
nınm fizere teşhir 

fakat kims tanıyamamıştır. Bir 
cinayet eseri olduğa nlaşılan 
bu hadisenin suçlusu da cesedin 
hüviyeti gibi meçhuldür. Tahkie 
kat yapılmaktadır. 

Bu da Kız Kaçırma YUzUnden 
Tire, 27 (Hu usi) - Burada 

birkaç gün evvel kız kaçır
ma yüzünden bir cinayet işlen• 
miştir. Öğrendiğime göre, Paşa 
mahallesinde birinin kızı Emine 
Hanımı İstiklal mahallesinden 
Abdullah oğlu Mehmet i.smind 
bir genç kaçırmak teşehbllsfinde 
bulun ll§tur. Hadiseyi h ber alan 
B ynım <>ğlu Yunus · inde lbir 
delikanlı da Emineyi ebm din 
elinden kurtarmaya vaşml§br. 
Fakat gficünün yetmediğini gö
riip tabancasını çıkaı:ıp tq et
mi§ ve kaçmı~tır, Mehmet aldığı 
iki kurşun yeraamdan sonra kan
lar içinde yeR serilmi~ bir aı: 
ıonra da hastahaneye kaldınlmlf, 
fakat urtamı k 1 
mamış ve ölmiiştiir. Firari katil, 

pil n p ti f 
lanmışbr. - Jtl. 
K1rda U rk"en ÖldUrUlmU 

Bozdoğ n, 21 Lff ususi) - ıBoz
.doğanm Osmaniye köyllnden 

ıshllı oğullanndan AH ,aVU§ 

oğlu yirmi y~nnda Mustaf~ iki 
gün kadar evvel hayvan otlatmak 
için kıra ,ıkmış, bir ara ağırlık 
basmış, uykuya dalmış, meçhul 
bir ad m da gelip g8d\niln içine 
kurşun ıkarak öldürmtıştür. Katil 

. ~laşılmamışbr. J1. 

Japonya Sesini Yumuşath -( Baıtarah S inci sayfad ' 
B ou beraber ynn Teemi mem• 

lıan 30 

Çocuk Müsabakaları 
~~~~~~-~--~~~------

Kız Çocuklar Erkeklerden Daha iyi 
Söz Söylediklerini ispat Ettiler 

Dii.nkiJ mı'Ua&akada hirincililc kazanan küçlikı r 

Dlln ,ocuk bayramının on 1 
günUydO. Küçükler için Halkevi 
dil, tarih ve edebiyat komite1i 
tar fı dan tertip edilen " s6yleme 
ve okuma yanp ,, ~ok ğlenc li 
oldu. 

Köprlilliuıd f".u t Beyin riy • 
tindeki hak m heyeti, en iyi 

konuş n ve söyleyen çocuklan 
tesbit etti. Yanıtan eonra birin
cil;ği kazananlara alkıılar arasında 
birer kitap :verildi. Bir kısmın da 
takdirnam dağıtıldı. 

Birinci gelenler lardır: 11 
inci mektepten 512 Zekai, 5 inci 
mektepten 98 Şeref, Galat 
raydan 821 Ihsan ef ndilerle. 
10 uncu mektepten 460 S bahat. 
13 · cü mektepten 669 ediba, 
42 inci mektepten 180 Mukadder 
Hanımlar. 

Takdirname alanlar da şunlar
dır: 1 · nci mektepten 494 Leman 
10 uncu mektepten 216 Nerim, 
13 üncll mektepten 331 Neriman, 
44 üncil mektepten 231 Melek 
hanımlarla 5 inci mektepten 284 
Oem 1 efenc:IL 

Kazananların mukayesesinden 
anlaşıldığı lizere im çocuklar 
güzel söz söylemek lnuusunda 
erkek çocuklardan ileri geçmi 
(erdir. 

Maltepe Askeri 
Lisesinde 

Mezunlar Şerefine Güzel 
Bir üsamere Verildi 

rlaltepe Askeri lisesini bitiren 
efendiler pefioe dün mektep 
salonbnnda bir mlls mere tertip 
ıedilmiştir. nsamere mllnasebe
·ıe Kahraman piyesi temsil edil-

Kiiçii.k lıatlpl•rwl1111 biri 

miş, müteakiben muzı b8'! 
mber istiklal m c delclerine ait 
canlı blo gösterilmiştir. Buı:
dan sonra mektep babçesinae, 
mektep müdllrU erkanıharp MJ. 
r layı Adil Bey tarafında bir n~ 
tuk okunarak bütnn mektep 
talebesi davetli zev ta takdim 
edilmiştir. Bu nutka talebeden 
Burhan ve Dahi Efendiler birer 
hitabe ile cevap vermişleıdir. 
Bundan eonr talebelerden birinci, 
ikinbi ve üçfiocU çıkanlara birer 

lbn saat mUkafat verilmit, bu 
saatler orada hazır bulun nlardan 
Cevat Abba Beyi elile hip
lerine hediye edilmiştir. Arkadan 
çay içilmif ve çaydan o m 
aamere sonuna vdet edilmiş 
"in an sarrafı., isimli bir komedi· 
nin temsilinde hazır bulunulmuı· 
tur. 

mereye bq yUıd fazl 
davetli iştir k etmi ti. Bu rada 
lbr bim, Zihni P şal r, Cevat 
Abbu Bey ve birçok kum 
d nlar bulunmu tardır. 

Esnaf Bankasının Akıbeti ........ __.. ___ ......... _ .•....... 
( Battarah l lnd Aylada t 

vaziyetinde bulunmaktadır. Bun• 
dan başka hazirana kadar ban-
anın sermayesinin .. gart l>ir 

milyon liraya ibliğı zarureti var
dır. Aksi takdir de. on çık n 
ımevduab koruma ik unu, ba 
anın aaba az sermaye ile deva

mı faaliyetine manidir. Belediye
nin, tasfiye dllmcmesi 1~in yap-

Esnaf banka ıom v ziyetl, 8nQ. 
müzdekl ay içinde teayyiln ede
cek, demektir. 

Şunu da öyliy lim ki mesel' 
arhk kanuni e t bit mecrasına 

1 

girmiştir. 
z"i;a·-GÖk~~pın~ R~fi·k~ 1 ÖldU 

erhum Ziya Gokalp Beyin refıkatı 
Vecihe Hanım dün snbah tedavi edil .. - Ne kadar yazık ki vaktiın 

ıok. Halamın hali gittikçe ağır· 
1 yo , zayi edecek bir aniyem 
yok. 

adan bildirildiğine göre, Japon sef • 
retlnce yapılan tashih. vaziyetin ger· 

4m-;.1ıı.. bğı te ebbüae bakılırsa, aerma• 
ycyl ziyadeleştirmek için çareler 
düıUndüğti neticesi istidlll edile-

mekte bulundu~ru Sağlık yurdunda ve
fat etmiştir. Cenazesi bu Eltıbah Sağlık 
yurdu hastanesinden kaldınl rak saat 
onbirde Fatih camüodo namazı kılıq. 
cak ve ebedi metfcnioe götürülecektir. 

Rişard gayet bedbaht bir 
çehre kındı. Gözlerinde parhyan 

kı ölmek iizere bu!unan ihtiy -
rı yeisli beraberdi. 

- Matmamel Heyc:fj kederinize .................................... ._.... .... -._......... .. 
e 'ut Bir 

1chmet Ziy e1tin Ef nin kızı ve Y vuz 
riıri E:rtui;'l'u1 Beyin baldızı Bem man 

Ranımhı. muharrir arkadaşımız M. Ze· 
keriya Beyin kardeti Y uauf Halim 
B yin Cuma günü Suadiyede Bebreman 
Hanımın evinde · an merasimi yapıl. 

"1Jr. o-no ift1we el d ' 
M. 

inli y:lı gidermlt -olmakla ber • 

ber Japonya ile İngiltere'nin teveh· 
büm ettiklcrı gibi, hadıse" Va mgton 
hilkumetincc k t'iyen ap nmıı d· 
dedilmekte değildir. 

Diğer taraftan J•pon 
Sayto da. J pon hariciye nazın 
lındıuı logiltere ve Amerika 

rine verilen otn.nın re i op 
enüz almndı~nı ı6ftemlftir, .. sini 

Vqingtoıı. 29 - Dlin 
~ baberlere gB~ glltere 
JaponpDID .-erdltl izahattan 

J'A fO
kfimetl 

Sinemada 

mevsimin en gfizcl filmi olan 

BEYAZ HAHiBE 
CLARK GABLE ve 

HELEN HA~ES 
n Fransızca ıözlU film. 

(1617r).,.., 

Dr. KEMAL NURi 
Oil Ye Z.. r.evi hklar .. tehıı 

8eyo1Jl111 Rumell itan t8 
Ttt ı 40198 

" 

bilir. Halbuki, belediyenin ban· 
kaya ermaye olarak verilecek 
parası ,yoktur. 

Bu vaziyet hakkında Şehir 
meclisinin bir karar vermesi v 
ona göre hareket edilme 1 hki-
mı niyedendir. Öğrendiğimiz. 
gör~, Ş hir meclisi azalarından 
bir kısım, Esnaf bankası •enna
f ey da ybo ve 
belediyenin olan (208) bin & nıo 
ne uretle istirdat edileceği hak
kında belediye makamına bir 
takrir vereceldwdir. Bu aidftlo 

Vecihe Hıımm nrkndıı üç ç-0cuk bt-
rakmı~br. Ziy GökBlpın bütün haya
tında. ve.fııkar ve ııadık bir dostu olmt11t 
bütün varlığım onwı uğrunda enrfctmit 
bir kadındı. 

Ziya Gökalpın kemale ermesinde 
refikruııwn d büyük rolü olduğunu kah~ 
etmek lfiıı dır. Vecihe Ilooım Ziya 
Beyin bütün sıkıntılanna ortaklık etmi , 
ona her vakit mesnet teşkil etmişti. 
Uu milletin 1.iya Gokalpa du 
muhabbet vo minnetin bir kasmı da 
karı ı Veoihe Hanıma aittir. 

Geride ka111n çocuk!anna ,Kb:eteılldz 
H tamimi tuiyetl riui 
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' mtiya zlı Şii-keti erden 
Şiki yetinizi Yazınız 

Sa,fa 9 

iTTIBAT ve tTBBAKKt 11 

- Her hakkı mahfuzdur - Nasıl C oidu? .• 

............................... -.............. Nasıl Yaşadı? .. 
ll:J::~~~~~~ Dördüncü Ktsım No. 76 so. 4. 9U Nasıl Ôlclü? •• 
~ Zıya Şakir ~~~~======================~ili' 
Vaziyetinden Korkulan Sadık Bey 

Nihayet Seliniğe tebit Edilmişti 
~~~--~~~~~-~~~~-:---------:.-·~~~ 1 

Bahkesit Meb'usu Hllseyin Kad· bazınm. Böylece s8yleyiniz. ediyoruL Şüph~sizki bu adamı ya : 
ri, İsmail Sıtkı ve Bolu Meb'usu Demişti... Mecdi Efendi bu lstanbuldan çıkaracağız veyahut 
Habip Beyler de Meclisteki ar- tavaasutun icrasile meşgul iken başka bir surette cez.alandıraca- 1 

kadaşlanndan bu fikre taraftar Beşinci Sultan Mehmet te başma· ğız. Lakin daha henüz vakti gel· 
olanlan bir araya toplıyarak bir beyincisi Lütfi Simavi Beyi Har· memiştir. 
grup teşkil edeceklerdi. Halbuki.. biye Nazırı Mahmut Şevket Paşa· Dedi. Başmabeyinci Lütfi B., 
Rasim Bey selaniğe geleli bir ya yollamış: kendini tutamıyarak: 
bayii zaman olduğu halde bu - Siivari dairesi sabık reis - A, paşam.. sıfatı asker;ye-
ıat' dD hiç bir cevap gelmemişti. muavini Sadık Bey narr.mda bi- sini suiistimal eden.. ve siyasiyat 
M cliste İsmail Sıtkı Beyin faa· risi, bir fırkai siyasiye teşkil ile uğraşarak memleketi tefrika· 
Jiyete geçmesi üzerine de bfiyilk edi~ormuş. Memleketi velveleye ya düşUren bir zabitin.. velev 
bir velvele husule geldi... Başta verıyormuş. Sıfatı askeriye ile askerlikten istifa etmiş olsun .. ce-
TalAt Bey olmak Oı..ere ekseriyet kabili telif olmıyan bu hal, kati· zalandınlması için vakit bek-
fırkası kıyametler kopanyor; Ce- yen tecviz olunamaz. Mumaileybin lemenizdeki ·manayı anlamıyo-
miyeti tefrikaya uğratmak istiyen· harekatına bir nihayet veranıe· rum. Bahusus (Başkumandan olan 
lere Jlnet.ler yağdırılıyordu. Bolu diği takdirde, kabinenin ittifaya zatışahane ) nin bu bapta emri 
Meb'mu Habip Bey, derhal ricat mecbur olacağını sadrazam paşa kat'isi olduktan sonra •. 
etmifti. Sadık Beyin rivayetine söyledi. Bu müstafi miralay Cevabını verdi •. , Mahmut 
nazaran tasfiye talebinde en bil· hakkında muamelei kanuniyenin Şevket Paşa, müşkül bir vaziyete 
yllk rolü bizzat kendisi oynamak ·f d. d' h b girmişti. Çünkü o, Sadık Ee: in ı 

ı asını arzu e ıyorum ıye a er altı yüz kişilik bir zabit küt ~ile İçin ortaya atıldığı halde gönderdi. 
'ı.mdi H b" Be muhat olduguv nu biliyor; ve şu a ıp y bu meselenı·n M h Ş k P 

a mut ev et aşa, esasen sırada zabitanı gücendirecek bir en şiddetli b.ir muarızı kesı"lm"ıştı'. h'ı" mut t 1 d - h ld b k · 
F k T a 0 ma ıgı a e aşma· harekete meydan verme ıste-

a at .• Bırdenbire Sadık B.in beyinci Lütfi Beyin vilruduna mİ)ordu. Buna binaen Mahmut 
taraftarları artmış· ce-· t" h t t · t• ş· d" b • d ş k d" h • .... ıye ın va· ayre e mış ı. ım ı u ıra eyi ev et Paşa Lü fi Beye, pa ışa m 
ziyetinden hoşlanmıyan gayri· de telakki eder etmez. de, Beşinci iradesi veçhile hareket edileceğıni 
memnunlar bu zatın etrafına Sultan Mehmedin bu umulmaz söyledi; ve Lutf, Leyin avdetinden 1 
toplanmışb. Sadık Beyi ihata cür'etine taaccüp gösterdi. Ve: sonra da Taliit Beyi telefonla } 
eden bu zevatın adedı" b'ırhayJı' z h . h I 1 Harbiye Nezareti ıe davet ederek • - atişa anenın acarı vr-r. · yeküna baliğ oluyor; bunların meseleyi müzakl.re ettı. 

d Biz, Sadık Beyi dikkatle ta ip ( Arkası var ) arasın a alh yüz zabit bulunduğu 
da rivayet olunuyordu. . Talat 
Beyle Mahmut Şevket Paşa tela~ 
içindelerdi. Hatta Hakkı Paşa 
bile ~u gizli hareketi kabinenin ' 
aleyhınde hazırlanan bir darbe 
telakki etmişti. Hatta 0 esnada 
Beşinci Sultan Mehmet tarafından 
Yıldızda merasim dairesinde ~ 
VükelA ile bazı Ayan ve Meb'u· t 
aana verilen ziyafetten sonra bir ı, 
aralık Hakkı Paşa vaziyeti Padi
faha izah etmiş : 

- Arkadaşlar bu mesele 
L:arşwnda lüzumu kadar faaliyet 
göatermiy<>rlar. Galiba Sadık 
Beyden çekiniyorlar. Bendeniz. 
lıto tehlike görüyorum. Hatta, 
istifa etmek bile iatiyorun:ı. 1 

Demişti .. Halbuki bu esoada 
Talat Bey işi tatlıya bnğlanıak ı 
ve Sadık Beyin etrafındakileri J 
dağıtmak istiyordu. Bu iş için en \ 
biiyük faaliyeti Sapancalı Hakkı 
Bey gösteriyordu. Ayni zamanda 
Talat Bey Balıkesir meb'usu 
Mecdi Efendiye müracaat etmiş. 

- Rica ederim, ıu Sadık Be
ye gidiniz. Cemiyeti tefrikaya 
uğratacak bu fikirlerden vazge
çirtiniz. Kendisinin bilhassa elle
rinden öperim. Bizim hürmetimizi 
suiistimal etmesin. Eğer cemiyet
teki yolsuz.!uklara ben sebep olu
yorsam, yalnız. bana hücum etsin 
Karşı karşıya çarpışalım. Hatta 

-~~ •. ~ğurda kendisile düelloya da 

Çetin ve amanı-,ıı haya\ 
Ocadelesinde muvat· 

~kiyetin b\rind şartı 
o\an 

mukavemeti• 

.. .. 

il 
i.::. 

s\n\r,ere 
. \"" dcği\senıı mit ı .. 

&rom ura\ 
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Acele Ediniz Anketimiz Bitiyor 
lmtigaı.lı firlcetler aleglıinJe aldığımız ıika9etler günden pn• 
ortıgor, Halkın şikligetleriııi 6ildirmeai, men/oat11u lcorurnaa 
demektir. MukaHlelerin gf!niJen tetkik edildili 1f1 ıırada şiki
get/erinizi biran ctfloel bildiriniz. 

Okuyucularımıun gönderdik· 1 
Jeri ıikiyet mektuplaniıı aıağıda 
neşretmekte devam ediyoruJ: 
Elmah Şirketinden ŞlkAyet 

.. _ Benim de şikayetim Kadı· 
köy su firketindendir. Ben Kur
bağalı derede Hasanpaş~ mah~le
sinde ikinci sokağın nıhayetinde 
oturuyorum. Su, caddeden .geçi
yor. Fakat bizim sokağa gırme· 
miş. yedi komşu toplandık, Y.e· 
niden yedi abone topladık. Şır· 
kete müracaat ettik. Umumi tari· 
feye göre (35) er lira verecek· 
dik. Fakat bizden aynca (450) li· 
ra, sokağa döşenecek boru mas
rafı i•tediler. Acaba umumi yolu 
temine de milşteri mi mecburdur? 
Bu suretle ihtiyacımız yllzüstG 
kaldL" 

Kadıköy Kurbal,ralıdere Haaanpaşa 
mahallesi ikinci sokak N o. 89 

doktor mütekaitlerinden: 
Ali Rııa 

Tramvay tlrketlnden 
tezallOm 

Tramvay şirketinden şikayet· 
lerimiz ıonlardır: 

"l - Hayat ucuzladığı halde 
tramvay ücretleri hiç indirilme
miştir. Diğer Avrupa ıehirlerine 
göre tramvay nakliye ücreti Tür 
kiyede çok fazladır. 

2 - Şirketin talebe tarifem 

kaldırılmalı ve talebe, asker ft 
zabit ucuz tarife ile tramvaya 
binmelidir. 

3 - Alqam İf danll§lerinde 
tramvay izdihamından berkea 
tikiyetçidir. 

4 - Birinci mevki arabalar 
balkın yegine fikayet membaıdır. 

Diğer taraftan elektrik şirketi 
ıenelerdenberi müşterilerinden 
miJyonlarca lira saat parası alcL, 
alıyor ve önüne geçilmezse daha 
alacak. Verdiğimiz para bu 
iletlP.rin loymetini çoktan aşh.,, 

Beşiktaş Şenlikdede 
CeYdet 

Bu Da Öyle 
ı - Tramvay Şirketi, bil

hassa yağmurlu, karlı, soğuk 
havalarda hep birinci mevki 
tramvay işletiyor. Bu 1Uretle tir
ket defterleri kontrol edilmeli ve 
hadden faıla mevki araba çlkaJ. 
mak suretile halkten alınan 
paralan bir hayır işine sarfet-
melldir. . 

2 - Yedi kurut 10 para, 9 
kuruş 30 para gibi k&Mırat ka'· 
dmlmahdır. 

3 _ Kıt'a aralan çok az 'Ve 
kıt'alar pek fazJadır. 

t - Elektrik şirketi, her ıey 
uzuz.Jadığı halde kilovattan çok 
fazla para almaktadır. 

2 - Saat ve kofre kiralan 
bir nevi haraçhr. Bunu mutlaka 
kaldırmak lhımdır. 

Şehzadeba§ı Balaban mahalleli 
Sütçii Sokak No. 18 de: 

A. Mabt. 

Elektrik Şlr*etl •
Elektrik aaatlerinin doğru olup 

olmadığı hakkında iki ıikiyetim 
Yar: 

1 - Herkes gibi ben . d. 
elektirik aaatlerinin bozak, hileli 
yanı., olup olmadığını bir t~ 
anlayamıyorum. Acaba belediye 
bu saatleri, diier ölçüler gibi kon• 
trol altına alamaz mı?. SaattaD 
bir az şüphelenip elektrik şirke
tini haberdar etsek, bize bir me
mur gönderiyorlar, doğrudur! diye 
üstelik te bir lira muayene 6creti 
alıyorlar. Bu ücret te kaldınk
maz mı? 

2 - Şirket her ay 9'l karor 
tan saat ücreti ahyor. Bu,, senede 
552 kuruş eder. .Şiındiye kadar 
bu saat ödenmedi mi? Bu ne 
insafsızlıktır?. Bunu kimse görOp 
6nüne geçmiyecek mi 1 

Şirket bükfimetle yaptığı mu
kavelede 80 bin abonesi olduğu 
takdirde tenzilat yapacağtn~te:~ 
hüt etmif, 931 de abone . 

b ld w halde, ancak ık' sene 
u ugu 20 - di · tir 

sonra fiatleri % m rıDlf • 

iki ene fazlaca alınan bu para 
• ki ·1 devlet hazin~sine çe lemez mı 
Saraçhanebaşında, Bursnlıtnlıirbey 
sokı&k No. 29 mütekait M.ralay 

l•m•ll 
_...._. .. _. ............... .-. ............. -..... ... 

ARZI ŞÜKRAN 
Mühendis Şevket Beyin irtiba· 

linden mütevellit teessürlerimize 
gerek cenazede bulunmak suretile 
ve gerekse telgt'.af keşidesile itti
rak eden ve merhumu candan 
seven biitün ebibbaya, husu•I 
müessesat ve resmi makamab 
temsil eden muhterem zevata 
yegan yegAo ar.zı şükran eyleriz. 

Merhumun walclesl, Refik ... 
" ..... .._. AbduU.h Nuri 



No. 5 Nakili: A. R. 

SON 

Bostan 
Korlcu.luğrı 

Koca Namzedi 
Göz Manevraları, Bir iki Gülücükten Sonra 

Onu Elde Etmeie Muvaffak C>lmuttum ... 
• 

Bir aalietHHye giderek alnlllllll 
terile yapmak gibi diif6Dcelerimi 
tatbike blkıpmJzda& Onun içia, 
Jlll'ilumua- bpkı bana bemiyen 
PM ladan gibi ben de blltnn 
hapbmı. btittia bttikbalimi izdi
Yae& b•jle.dmı. 

- YeQgeL Arbk ben. iMi 
e-.den •• bu hayattan ........ 
değilim. :Şiyle, beıal • • ... 
birini bal da, beni bqgk ediver. 

Dip ,..~min ka ...... na di
kilmiş olarclim; mazallah onu 
blhblltla çileden çıkarır, d8nya
yı da kendime dar ederdim. Oaun 
içia kendi 16betimi keadhn le... 
nü.,. karar verdim. 

• Ş6ylece g6zleriml etrafa ıa-

dil'dim. ~- mahalle 
delikaablanndan cm ralaa we 
diifGncllğBm -gibi bir koca .._. 
zedi ~emedim. Buaa bim ıua 
JAV&f JAV&f hududu gen~ 
Yengem evde mqP, oldaia 
z.amu, buı ufak tefek eeyler 
aldırmak için beDi tlnderiyordu. 
Bu fanatlardaa istifade ederek 
ara ma yoluma Sehzaclebafma 
kadar mabverdim. Kahftleria 
Yitrinleriae aabbk birer 91ya sibl 
~ keaclileriai tefbir eden 
.... LE ....... liirinllldlat 
kestirelim. Bir iki ık ID8Deft'UI 

•irkaç ta sGlilcükten 10ara, Diba· 
ret laaa Wr IOkak içi k-...a
amda. H ~cin pi~ Wr 
.. lda ti8nl aeYdilhd ~ 

Afk. .. itte bdiftaa liil8latim.. 
artık .. elhne pçltmlttlm. Bu 
pncin adı, Macitti. Gayet temiz 
s•JİDİJor ve ç• itlnah Ilı 16y
llyorclu. Bilhaaa bir huuaiyeti 
vardı ki, o aa ~k lıOfUJDa alcli
'°"clu. Slzlerine daima bir ahenk 
veriyor; Ye ahengi ele tawrlarile 
kunetlendiriyorda. 

K11a ima, fakat akça .akça 
99kak aralannda ~ o
nan hayabna dair bam leıM 
iğreniyorum. Meseli bir s1B. 

Son Posta 

Gazetemaıde çıkan yazı 
.,.. reaimleriu bütün hakları 
mahfuz ve gazet.emize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 e a t 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. "'· Kr. Kr. 

TORKIYE t• 750 400 1so 
.v.uNANISTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBi 2700 t• 800 300 

~ bedeli peşindir. Adıw 
·.~ek 28 kunııtur. 

... 
a.ı .. ..,..., ..,., ..,.,,__ 

MalardaRMae!•llt'eıt-• IJ& 
Cevap ioin mektu~ra 10 ~~ 

pul iliven lizamchr. 

belki birdenbire lizun olur da ken• 
diaine mektup yazanm diye acl
retbai IOrlDUfiUm. 

- Bakırköy.. incirli caddesi.. 
Harun.,... lk6flcil.. lla.cit.. 

Dedi.. Her vaziyetinin; her 
ta.eketbUa laaaphhğı da göateri
yordı ki: Aplam herhalde uU 

~0.._. 
(1 \ 

ve zengin aileye menaup bir Kışın kışlağı, yazın yazhğı. 
g.ençtL Ben ele ona kibar- ..... --...... ·- - · .. , ___ ........ __ 

ca dananıyor; ailesi hakkında L R AD r o J 
uzun uzaclay• birpy sormıya ıa- _ _ 
zum gOnalyordum. •• Yine bir gla 30 Nl-n Pazartea1 
k-.rken, hayatoun yapyalm& flTANBUL - 1L15 p:lk ..... , .... 1Ll5 
geçtiiiaden tikAyet etti : ır...... d.n, ıt.ıs .,... a..wıerl " 

muhtelff a.....,.91, ıt.• iti m111•lld •..
- Ah, Melek •. Bilsen yalnazlık r1,a11, (Ekna B. a..- B. C...W B. Yala,. 
bdar ...n A 1.--mlan k ı..a_ BeJ'....., 8. Saim.. Veellle il. a.ı .. iL 

ne ... ç. ~ ltllUlll Nedi•• H.) 11.20 ., ... " ....... ... ......... 
babçalnde.. Çamlıklarm altma 21.ao Necip \'•kup a., .n..traa uma. 
çekildiğim ne kadar llkıhyorum. d• •uldelll ... ı •. 
Eğer senin hayalin de olmasa.. VAR.ŞOVA - (Hıs -.) ıuo ... .t 

••lld, 19.51 mulate'lf h•berier, lt.55 ...ıa. 

Dedi... MacicliD bu sözlerine hl', 11.GI uflf ••lld, ID malld hldı ... 
lerl, 12.15 ..... ,.ı mulkfal, tS cu mulkr.1 

de pek 1evinclim. Demek ki, pw.ı.n, 24 •u.ahabe, K.S'l .._ •nlldal. 
Macitle evlenecek olurum kapa- BOKuş - '364 -.) ıs ......., p111r, 

.•..a kahn ,_ . _,_ 11•etma•1ı:uatet ıa1a-. ıl.30 ... oa,... 
Da, gvı-umce çeamıyec~ ,.,. Crosowb t•m••u 1., .. ..., 19 ••• 
~e bqbqa rahat ve sa- Wlf ........._, 19.15 çift p·r-o 1coaw1, 
... bir bayat ~ektim. lt.41 .-1uı.r, • 0...ffl'lllle r•d.r•a, •• 

.-.--- p:llr, 20.a k..ı..r .... n r•clp orkutr .. 

Arblıt tallt&a hayallerimi, Ba- w.._ _.,..., " ...,., ••il una..., 
kırk6vde.. 1~• •• --...ldUID• ele.. L-- ıı,a U.for.... n r..a,e ....... _, lt.45 

ı aaru '"99 ...,. haı.orrer, 2S .... --. au.ıklA 
halde •" •• Arif ...... lblm- BUDAPqTE (551t - ti PeHdor ,,. 
..w...len fc~-1.lhl kDr&k r•mJajı •- Br...aı p'lldan, ll.50 kHfer•u, 21 .... 
•- V9A r ..- ...,- ........ ,.., .. ••--. ...... ._.,, ... 
idi ediyordu. Hayalimde o kltk• ...,.._. •• , .......... a .. kww, 11.tS ... 
renk Ye teldi lııile Yetııaifl'* .-... 41t• -...... llJIS ldltlk .., 
l'\_ı_ 1llldJe ...... ad h~, 11.U belteldr 
vyao tahmin ediyordum ki ba S.abola ,..,_ • A. lalnual letfuldle 

klfk mutlaka tirte boyab.. bal- ,,. ••ldıellf •• ... ileti• ,.,._'°• 1sea .. , 
k fan .L lM .,.,. ork~ ... 

OD oymaJa.. •itenin bip.de MGIKOVA - (1714 -.) 7,M ile 11 ara-
JGftrlak, lteldncle dart kite bir ..... ...... .,.a propa tekru edilir. 
kule.. iki katlı.. çablan llİftt ,. &-- pnrramau MlmıiD), '"U.M •rtlatlk 

a8118.. adeta bir talo J&Yl'lllUt :~· ........ ~llf .wıert1e .... 
ViYANA l507J - tl.U tıllk ......... it 

Bu klfklbı hayali buea heni llJ•tro krltJlderr. ıt.20 •dtuua ,...,.. .... 
o kadar cezbediyor, kendimden dair, 19.25 ı.,uıaee -.. • ... , .,.... -. 
l _;....:yorcla JD;' bir iki defa - --'-- au aktlallte, 20.25 ...,_ ....,_. H ....... 
~-- ocaa- t.lalade Mu O~ __ ..... 

· taki yemekleri çabr çab yabuf.. opera t....W (Operdaa -w-. tS,15 -
Yengemi kudurdatarak en aa haberler. 

.azler karşıamda kalmıftun. YARŞOıA-:C~~ _ = Bnat-burs 
Yengemden •lrdıu.A- bu mulkW Pllldart, tt.50 ......., ........... . 

• ........ 21.0S •-.ıt.rı,.e ............... .... 
muameleler beaf canımdan bizar r1a1. w.ıı Paal .Abr._h.... it perdelik 
ediyordu. Artık bir an enel bu .,..,.. t...w, 11.18 .._. _ .. ld.., MM 

dua •aild.ınla dna-. 
hayallerimi hakikate tebdil et aOKRq - (964 .. , ıs boru, ha~ 
~ lfı)omla eYlenerek. fidip ıer, ptlke ıı Glea ,_.,. ...-...., u 
Jdltldl• JedeP.lek lativ~.-"''"'ir.ı.! ...... ~--.ilf._h, •berw, 19.tS .n..trama ........ 

'6. ,. Oaıwan~ •• pWr. IMS ac.,. 
dum. Fakat daima atkmin ...._, il Al. -.... t.rafaadaa tes...a. 
tezayüdOnden bahseden sevgilim 21•20 raclro orlıenrua ••••-. .-..ık 
benGz daha bana izdivaçtan b-L . buer, n ...... ,. ... r1.. ..__.. "'a ..... ır ..... llOafw~ 21.15 ................ 
etmiyordu. Tabiidir ki ltea de- .,,...._ ............ . 

MJDANŞ1'I - - .. , il ...,., ... 
•Ud kOllMrl (P. Frlfflla ld....aade) 1' 
1nua ... -., lt.IO LI• Tetta wm••aa 
Zlmtt.l .kouer1, 21 keaferQ., 2UO Pefte 

- Beni ae zaman alacakmn. 
$u. yeakemQı aulmlba~ ~ 
.. cabın? •• 

Diyemiyordum. 
Y almz son gtınlerde yengemin 

benim hakkımda d.ı.& dikkati 
davrandığım his1edi1onla-. Gllitıo 
dDzleri lilt katta ortabk llplrlr
ken, mutfakta yemek plfirirkea 
ayaldaruun acuna hua baa p 
&yor; bem kontrol ediyor.. Eskiai 
gibi de ilk ilk balrkala, buba 
göndennbercLi. Onan ba muaJDe
lelerinden, bak'_. bir tGphe 
aezdijini hİalettim. ff• halde hi
zim sokak içi muatakalanmn, 
kolDfUlardan biri tarafmclan al
rllldllilne ve derlaal yengeme 
1etiftlrildiğine bildim verdim. 

Aradan bir laafta, ıeçti: 
Bu mGddet _,.ela Macidi ı&
rememek. benim ilerimde çok 
fena bir teiir hamle ptinli. Ar

.,. ........ ki• Ploalal'nla ..., ..... .. 

... ......... ..,.... temedl, '3.S5 ... . 
... 9dıııt, •• Fukeı .... ıa •ulk:A 

MOSKOVA. - (tTI4 -.) a.• eeaeW 
....... ...,.,.., H kouw {lutflf ••ild ,,. 
......_,, 1' teeuk MfdJ•t., il.il aalatellf,1 
IUt ........ ti malllklU.......,., n 
............ ı,.t ,,. ........ ... .,.. .... 
rlplaa •i••--. MM ltaıllllda l...U. 
•mi atplpt. 

vlYANA - ( 117 • , aıs A..ı_,. 
........... D. ....... Rtedr.,. ta..,.. 
... ............ ltlr ......... 11.M .... . ..,.. .......................... ... 
1ra.., IS - baberler, Ilı.ti ltelecd,.a .... . 
leeü u Jk .......... , uldL 

' Z::: T AKVIM = ' 
Glla PAZARTESi ıc... 

so 30 RIBAN 984 174 - -Ar.W Rami 
15.....,.. 1111 n ........... 

•• Ol 

.... .._.._-..ıJ bk ap.acltald .. lr~ ~ 

No: 1 Halk Düşma 
C Bqtarafa 1 inci •aylada ) 

bicliae blltiln Amerikayı heyecan 
içinde çalkandırmaktadır. Poliale 
ıald aramada mitralyoz muhare
beleri olmuf, DiLinger polialerin 
kordonunu yararak kaçmap mu
vaffak olmuştur. Şimdi bertarafta 
takibat icra edilmektedir. 

Simdi1e kadar zabıta tarihinin 
kayCletmediği bu mllbim pkavet 
hidiaeai hakkında gazetelerin 
vercliii malimat ıu auretle bWiaa 
edilelillir: 

Dillinger hapisaneden kaçtık· 
tan ıonra Road Houa isminde 
orman içinde bir otelde aaklan
auita. POlisler onun burada bulun
duğuna haber alınca, oteli muha• 
sara etmişler ve ateşe başlamıt
larclı. Dillinger otelin damana 
gizlediği bir mitralyozun bapna 
geçerek poliale harbe ıiritti. Bll
tlln gece mtuademe devam etti. 
ve •baha kartı llç kitinin bir 
otomobile binerek binadan azak
laftıp g&iUdO. Otomobilin içinde 
hfa r ?Nardan biri de Dillinıercli. 

D.W upelWer otomobillerle 
takibe •••M-. a.. .. wuer 
aruuıda yine ...... .._... '.~MMll., 
Şaki bu defa otomobilla .,..,.. 
dan mitralyozla mukabele 
1orcla. Dillinprl mitralyoa, ve ai
lihla mücehhez on bet polia oto
mobili takip ediyordu. Fakat 
Dillinpr nihayet f6zden ka1bolcla. 
Bir mllddet 10nra otomobil bot 
olarak 1ol llzeriade baludu. 
Arabama içinde kan lekeleri 
varda. 

Dillinaer ve arkadqlan, yarah 
olduldan halde, ol'ID8Da kaçmır 
tarda. Polis clerbal ormanı muha· 
ara etti, ve muhaaara hattına 
~,a bqlaclı. 

Fakat polia meçhale dojn .ı. 
diyordu. iki iç ay ip.ade DIJlilt. 
geri yakalamak için Amerika 
bükimeti yarım milyon Uradu 
fazla para sarfetmif, fakat birpy 
elde eclilememitti. Bu defa da 
tqebhlann neticemiz lcalmamnclan 
korkuluyordu. 

Netekim 6yle oldu. Muhaaara 
daraltıla daraltala Dillinger'in 
kaçtaia otele gelindi. Burada ~ 
anın azemeü anlqalclı. 

Otel muhaıera albna ahnclıjı 
zaman kapıda ellerinde liWa bu
lunan llç genç kaz a&rllndO. Bun
lara teslim olmalan ihtar edilcl. 
Kızlar derhal tealim oldul8r. 
Otele girildi. lçerde kimse kal-
mamıfb. Dillinaer ve arkadqlan 
muhasara eanuuada gecenin ka
ranlıpıdan iatlfacle eclererek arka 
kapıdan çıkmlflar ve 8ç otomo-

bile biaerek kaçauPrda. An
lanncla kırmızı .. ç1ı bir de kadı.a ..... 

Erteli .. bala otele kor.im .. 
bal& titre,.. bir kan koca .... 

• lhm'ar otelin ..Wpleri,.U. 

Di1llilili 
kızın da dahil bulunclup arka
dqlarile birlikte otele ...... 
kapıya bekçiler koymQflar. Pen-

cerelere ılzcB y~. 
Oç aBn aç ıece etı••'tl•· 
Oteldyi tehdit etmltler. Daaia 
mitr.,,yoı: yeri • 

ŞU.el Dilltı• ve dokuz arka
dqı firar halindedir. ffllktmet 
zabıtayı sefvber hallwle pld.ta 
arkamm tak•ıfbr. Takibat de
vam etmektedir. -

Ya ova Kaplıcaları 
Dahilinde Kiralık Mahaller 

Nu.1 "1etmMi Mldlrllljtbıdea: 
s karcletl• pzi!IOlll, ıca,ıa taamuu. blbafiJe dlkklll• ..... 

yede De kiraya ........... Tdr~ •atamak için h• ... 
ı.. ..... ~ •• •1111,edeJe ..,_~-lf!M P....-be s1D1 
aat 149 idare Eaclmenlne gelmeri. "1971;, , '* k le 

Akay İşletmesi Müdürlüğünden: 
latanbalclaa • Anadolu ve Adalara yu m'tsa1ebetile PÇ • 

mek iatey_... .. yalan için 3/Mayla 934 pe11embe ..... d• ltl
barea pal Wr illna kadar haftaDm CWDarteli. paurtal • ,... 
pmbe plerl ~&prld• aaat 11,30 da ayn bir Yapar kaldl-
nlactktjr. 

Ba vapurla Anadolu ve Adalara nakledilecek s6ç fıfJatmdaa 
hirlaci mmtaka yani (K&prllden - H. paşaya kadar olan) tlcnt alma
caktlir• •'2086., 

Vapurun Harek« Tarifeili 
KlprOdea 11,30 
Ka~ 11,SO 

• KaJanuı 12,15 
C. Boatam 12,40 
Boatancı 12.SO 
a Acla 15,20 
Heybeli 13,40 
Burpz 14,00 
Kmah 14,28 
Kaclakly t(İIÖ 
KIR'i - tS,15 

Devlttt Demlryolları hlnlan 
---··- • Babkuir hattamn Gazelliclere ve Dada lmaJonlan 

aramda 2151954 tarihi aaat 14 den itibaren 5/51954 WllllM ._ 
imtidat etmek tlzere yarmalarda tat tatlaitab yapılacapndu 3, 4 
MaJll tarihlerinde Balıkeaire giden we aelea yolculama aktarmaJa 
tabi olac•klan muhterem ahaliye ilin olUlllll'. (2066) 

--------------~·--~----------~--------------
Kiralık Depolar 

Akay lflebnesl MUdUrllltUnd• .. 
HaUçte Cami albnda ulıilde Akay ldar..._ alt 4 adet ,..,.. 

« 1·3 » MDe mldcletle klra1a :verllecellir. Talipler pavyolallft 
,ar.ek için ._ sin Le .... Şefliline m..._.llari.n .._,...,. 
..... 1çiD 10/51934 tarl'nk •• ...t 14 te ... .. ••• 1 , 11 ..... 

.... •iN'-
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Fat.hte Esrarengiz Bir 1---------------
• 

Cinayet işlendi 
~~--------~--~--~ 

Bir Delikanlı Başından Vuruldu, Bir 
Kadın Da Vurmak Suçundan Yakalandı 

Ôlüm lıalinde hastahanede galan 
garalı Maıta/a 

D~n şehrimizde yeni bir cina
tet ışlendi, bir delikanh b · 
adın tarafında ahldığı neti;esi~~ 

f:.'klan .. bir k~rşunla yere devrildi. 
tehı:i:eı~lm~dı, y~lnız çok ağır ve 
kaldırıldı bıK vdzıyette hastaneye 
tahkikat . ba ın da yakalanarak 

f a aşlanıldı. Cinayetin 
sa haları şu satırla d d M k r a ır· 

a bule Hanım evli bir ka· 
dındır. Kocası sandalc Ah 

.. .. - • 1 met aga, gorumcesı ve erkek k d . 
ile birlikte F atibte Kadı ar eş~ 
aokağanda ( ı ) nu çeşmesı 
oturmaktadır. maralı evde 

Küçük Mustafapaşada oturan 
ve askerden henüz terhis edı"I . 
1 Ri ı· M mış 0 an ze ı ustafa isminde bir 

genç, Makbule Hanımıo tanıdığı· 
dır. Bu genç ayni zamanda Mü
rüvvet isminde bir kndını da 
tanımakta ve onunla sıkı fıkı 
tu:aplı~ .• etmektedir. Delikanlı 
bule ogleden sonra Mak-

.. Hanımın evine gitmi 
MurUvveti aradı v nı " • ş, 
11unlan ·ı.. ~ . soylemış ve 
"' ı a ve etmıştır: 

'' Mürüvvetin şu dakikada 
evde bulunduğunu işittim. Söyle 
de aşağıya İnsin, görüşelim. 

Makbule Hanım menfi cevap 
Vermiş, Mürveti görmediğini, şu 
dakikada evde kendisile kocasın· 
dan ve görümcesinden başka 
kimse olmadığım söylemiştir. F 8 • 

kat Mustafa bu sözlere inanmamı 
Ye Mürveti aramak üzere eve gi~ 
miş, etrafı araştımıya koyulmuştur. 
Makbule Hanını bu vaziyete fena 
halde içerlemiş ve delikanlıyı 
dııan çıkarmak için llzerine atı!
mııtar. lıte iddialara göre bu 
sırada ikisi arasmda bir kavga 
başlamış ve biraz sonra da 
bir tabanca patlamışhr. Civarda 
oturanlann söylediklerine göre 2 
el ailib ablmıştar. Patlıyan taban
cadan çıkan kurşunlardan biri -

Mustafanın şakağından girmiş, 
başının içinde kalmıştır. Ve deli
kanlı ağır yaralı bir vaziyette, 
kanlar içinde kapının önüne 
yuvarlanmış, biraz sonra gelen 
polislere: 

" - Beni bu evde oturan 
~ak~u.le Hanım vurdu.,, diye
bilmıştir. Mustafa şimdi öl .. 
h?linde Cerrahpaşa hastanesin~= 
dır. Makbule Hanım da yakala
narak karakola götürülmüşt·· 

B d b 1 ur. 
u ey e uıunan genç bir ka-

dı.?m cı~ay~tten sonra dışarı ka • 
~.~?'~ d~ ~erı sUrülmektedir. ç 

-. ................... 

Denizyol Jarı 
iŞLETMESi 

Acent~lerl : Karnköy. K8prübat 
TeL 42362 - Sirkeci Mübürdarz.ado 

•l••••Han TeL 22740 41--ıl 
lzmir Sür'at Yolu 
GOLNiHAL •apuru 1 

Mayıs 

Sah 11 de Galata rıhtımın
dan kalkacak doğru İzmir' e 

gidecek ve dönecektir. "2060 
" 

Bart n Yolu 
BURSA · vapuru 30 

Nisan 

Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (2061) 

Trabzon Yolu 
vapuru 1 EGE 

Mayıs 
Salı 20 de Galata nhtımın-
dan kalkacak. Gidişte Zongul
dak, İnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun
lara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacakbr. "2062,, 

Gem.lerdc gemi katiplerin
den alınacak biletler %amma 
tabidir. Her yolcunun biletini 
acenteden alarak 
girmesi menfaati 
dandır. 

vapura 
ikbzasın· 

(1948) 

,.. Asırlarla .vaşayan 
MERSiYELER, MÜNACATLAR 

iLAHiLER 

''MEZMURLAR 
" kit.hı 

YENi TERCÜME 
S 

Fi. ciltli, 30, ciltsiz 15 Kr 
at 1 • KO•t O yeri : atanbul, M A A R 1 F 

K 1 ~ ::AN~l, Beyotlu HAŞET 
~--.KJF.VI, Ankara AKDA 

... TAP EVi ~ (15971) -~ 

Dtişünen, ağlıyan çocuk 

Gülen, · koşan 
yerine, 
çocuk! 

Sevinmek, gOlmek, eğlenmek çocuğun 

hakkıdır. Çocukları bir köşeye bUzUIUp 
ot~rmaya, ·masa başmda du,unmeyo değil 
gUlmeye oynamaya teşvik ediniz. 

Kumbara, çocuğa 
istikbal yapan değil, 
sevindiren en güzel vasıtadır 

Siz de çocuğunuza 

İŞ BANKASINDA 
bir kumbara alınız 

Fenni Bahçıvanlık Müessesesi -
L OT Fİ ARİF Şamlı Han 10 No. İstanbul. Tel. 22988 

Parklar, Bahçeler, Skuarlar, fi§!I'-~~~~ 
Planlar yapar. ................ 

tohum, fidan, 
çiçek sovanı satar. ···----... 
Salon fidanları, GUller, KaranfJller 
Kaktüsler, Fennt gUbreler, lllçlar. 

Katalog isteyiniz. ld!:=:::::...;;:;. _______ ~__, 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Cinsi Kıymeti Mezat No. 

Lira 
Horasan 30 9256 

26/2/934 tarihinde aablmak tbere Meı.at idaresi halı ıubeaine 
getirilen yukarıda cin• ve kıymetleri yazılı bir halının sahibi Ali 
Rıza Beyin ilin tarihinden itibaren nihayet on bt>ş gün zarfında 
müracaat edip malı kaldırmadığı takdirde müzayede ile sablacağı 
ilin olunur. "2084, 

is tan 
Sıra Semti Mabaflesi 

u Ziraat Bankasından: 
Sokağı No.11 

1023 Beyoğlu 
1024 .. 
10Z5 .. 
1026 

" 1027 " 1018 Ortaköy 

10.!9 il 

Hüseyinağa 

" .. 
" 

" 

Arnavut ve Bilezik 
Gölbaşı 
Yenişehir 
Gölbaıı 
Salozağacı 
Portakal 
Dere boyu 

Cinsi 

Ki.gir iki hane ve bir dUkkAn 
Arsa ve baraka 
Dükkan ve oda 

Arsa 
Kagir hane 
Arsa 

" 

Hiueai 

112 
Tamamı 
28/64 
Tamamı 
114 
21~ 
ısn2 Berveçlıi 
Yakfiyet 28172 

Emlak 
NÔ.11 

27·39-41 
31 eski 54 yeai 
12 
.c6 
2 
83 e•ki J J J yeni 
21123 

HiSıeye ıöre mu
hammen kıymeti 

2500 T. L 
350 " 
525 " 
15J .. 

5000 ,, 
100 " 
176 •• 

Beneçhi mlllkiyet 
1030 Beycğlu Hüseyinağa Valde çeşnıesl Tamamı 113 e ki 115 yeni 810 
1031 " Kireçhane K·~ • h 46 2000 

it 

ı " · U agır ane ,, ,, 
032 Kadıköy Rasim paşa zu~ hafız Arsa " 15 Yeni 68 M. Eski &37 ,, 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ıhale bedelleri nakten veya gayrimübadiJ bonoılle ödenmek iıere yukarda yaulı pyrimeilkuUer açık 
arttırma suretile sabşa çıkanlmışbr. · · 

Knt'i ihaleleri 3/5/934 Perşembe günü saat on beştedir. Müzayedeye girec~kler mezkfır günde •At on dart b'aıçuja kadar pq akçeleriai 
Jatırnıalan lazımdır. Senei hali e ver • ile belediye reıimleri mi1fteri e aittir. •• Baakaaua "••• ..... ._.. 

DABCOViCH ve ŞUreltası 
Tel: 44708 • 7 • 41220 

Avru~'a ve Şark limanları are.Bında 
muntazam poıta. • 

Anvers, Hotterdam, Hamburg ve 
lskau<linavya limanları için yakında 
hareket edecek vapurları ve dünyanın 
baolıoa limanlarında transbor demena 

Fula tafsilat için Galata, Froogyan 
hım umumi acenteliğine murecaat 
Tel. 44707 8. 41220 ............ 

TBEO BEPPEN 
vapur acentalılı 

Polisb Palestine Line of the poliııh 
'l'tansatlantio Sihpping Co. Ltd. 

Gdynia • America Une. 
15.000 tonluk 

"POLONIA,, 
Tranaatlantlk vapuru ile 

Köatence-İstaobul- Hayfa - Yafa· 

Pire aranoda muntazam ve lüb 
nimet ve avdet seferleri l, 2 ve 
3üncü 81mf kamaralan \'al'dır. 
Hayfa - Yafa- Ye Pire ioin selnler. 

a Mayw ... t 15 te 
11 Ma,.. Baat 16 te 
il Ma~ sa&& 15 te 
14 Haziran saat 15 te 

DolrU KGatence için aeferlen 
29 Nıaan saaı 19 da 
ıs Mayıa aut 19 da 
!7 Mayıs Hat 19 da 
ıo Haziran ._, 19 da 
94 Haziran "aat 19 da 

&e,ahat mUddeU ı 
.lstaobul - l{öıteoce 16 saat 
1stanbul - Yafa 61 ,, 
lıtıınbul - Hayfa 71 ,. 

1''a~a tafsilat için Gıılatada Freng
yan hanında umumi aceutalıklara 
müracaal Tel 4 4707/8-41220· Y oleu 
için atlantik •apunı acent.uma. 
Galata nhtım caddesi Tel. 40019 vo 
Vagonli - Kok ve Naua s .. yalıat 
acentahklanna miiracaal 

(15184)---



12 Sayfa 

bu hastalıkların sebebi 
IJıdunuı taze olnıanıusıdır. 

\'emek c:lolapıarınaa, mutfak raflarında ve 'la kilerde muha
faza edilen süt ve her nevi yiyecek, hararet karşısında gı
dai kuvve11erini kaybetmekle kalmayıp aynı zemanda sıhhat 
Jçin de bir tehlike teşkil ederler, çünki sıcaklık mikropların 
nkişafını ve rutubet ise küflenme hadisesini intaç elmektedir
Mevaddı gıdayenin bu suretle tegayyüre başlamasında koku 
-t'e küf bidayelen belli c:>.•madığı cihetle istihlak neticesı bir 
takım hastalıklar baş gosterir ve çocuk bilmeden bu tehlı· 

SON POSl"A. 

1
.keli mikropları yutar. 

~rigldaire souk hava dolabı . ıçıne konulan her turlu mcva<J · F . . 
ı- . . tıgıdaıre markasını ta$ıma. 
uı sabıl ve kuru bır hararet derecesınde muhafaza eder ve 

11 
d 

1 
b h i.:: . . .. . ıan er soguk hava o a ı a. 

uu sureti~ mevaddı gıda ı yenın gorunur gorunm.~z legayyura· ltılti • F R; G; 0 A; RE de9lldft 
tına manı olur, hatta mutlaktakı fırının neşrettıgi şıcaklık ve .ı 
buğuların tevlit eylediği rutubete ragmen mekülatınızı bu 
Oolaplarda sıhhi bir şekılde gunlerce saklamak kabıldir. Bun· 
dan mada dondurmaıarınızı frigıdaire de ihzar e<Jebilirsiniz-. 

BOURLA BIRADELER ve Ş6i 

I.r.~.\f ld !!. !.~~ 
c~ QU0.1 !\\()tut ~ '"'"''•ft 

ıanyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halahnda büvük 
f aide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız .. Her eczanede satıhr. 

istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Boğaziçin'de Anadolu Hisarında Körfez caddesinde "137,850" 

metre murabbaı araziyi miiştemil 23 No lu sahilbanenio 3/30 
hissesi bedeli nakten ve peşin verilmek tartile 700 lira bedel üze
rinden 20/5/934 pazar günü saat t 4 de açık artbrma uıulile sab· 
lacaktır. isteklilerin pey akçelerile mUracaatlan. "T.,, (2089) 

Bir 
Tecrübe KOHINOR u 

tanıtır 

Diş macunu 
Dişleri iyi temizler, ağızda güzel koku bırakır. ideal bir macundur. 
~·----• Sirkeci MUhUrdar zade H. 18 • (15207) 

Türkiye Hililiahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

Hilaliahmer Cemiyeti Merkezi Umumisi bir 

GAZ MASKE FABRiKASI 
Yaptıracaktır. 

Fabrikayı yapmak istiyenlerin bu hususta tesbit olunan ıartları 
öğrenmek üzere Ankara' da Yenişehir' de Hilaliahmer merkezi 
umumisine veya lstanbul' da eski Zaptiye caddesinde HilAliahmer 
Oyunkiğıtları ve Madensuları Satış bürosuna müracaat eylemeleri 

illa olunur. ~ (15857) 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONİM ŞiRKETi 
lstanbul Acentahğı 
Uman Han, Telefon: 22925 

Mudanya Yolu 
SAADET ve BARTIN 
vapurlanCumarteai (Ününden maada 

•• HERGUN Hat 9.30 da 

Tophane nhbmından kalkar. 

NE YAPışrıRıcı VE NEDE PİiL.VERİ· 
ZATÔR, ŞEKLiNDE DE<J/LDI~. 

KüçiiK . ..:; ... E 45KRı . - .. 
B . . . . &I T T ..,5 1S!Nl /('İN W/OIR, UYU" -- ,_, _, -~·~~--
= ./( nadolud11 "Acenlo 11ran!Y!![;• 
8iiTiıf! /ARI( UfllUNİ DEPOZİURİ 
NAiM DE TOLEDO 

fsTANBUL SULTAN HAMAN HACOPULONA/ll·~-J7 
• - f°LL~l'ON· 20tSJlO -

Sahibi: Ali Ekrem 
Nqriyat llildü.ri c Halil Utfl 

I 

Niau 30 

MESUT •• GUZELLER 

Diılerin " in temiz ve sağlam, d ş etlerinizin kuvvetli ve ağzınızın 
sari mikroplardan muhafazası için sabah ve akşam günde 2 defa 

RADYOLİN 
Dit macunu kullamnız. Radyolin ağızda çok köpüren tatlı bir 

lezzetle güzel ıerinlik bırakan yegane macundur. 

- • . . ...f . .).; . 1 ... • "· ""' : • - • ' • 

RALEiG 
Bisikletle • 

1 

Beynelmilel biaiklet aleminde büyük inkılipyaratan MEŞHUR 

RALEiGH 
Fabrihasmın, safi INGILIZ çeliğinden pek zarif, metanetli ve 
fennin en son terakkiyabmn tatbikile yapılmlf yegine bisikletleridir. 

- · METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
iTiBARiLE EMSALi YOKTUR 

Satış deposuz Sirkeci • lstanbul • Liman Han No. 35 

(5136) 

DEMiR KAYNAKÇI USTAYA LÜZUM VAR 
Sirkeci Ebuuuut caddesi l - 3 numaraya mllracaat (16200) 

Umanımızdan hareket edecek vapurlu 
BULGAR1A vapurtı 2 Mayıı çar· 

şamba (Pire, Patrae, N apoli, Marailya 
ve Cenova) ya 

QUlRlN ALE vapuru 2 Mayıı çar
ıamba (Durgaz, Varna, Köıtence, No
Toroııiıık, Datum, TraLzon ve Samsun)a 

GAŞTAYN vapuru 2 Mayıs çar
oamba (Durgaz, Varna, Köstence, Su
lina, Kalas ve lbraile) ye 

MERANO vapuru 2 Mayıs çar· 
şamba (Dedcağaç, Kavala, Selaoik 
V olos, Pire Patras, Ayasaranrla, Bren• 
dizi, Ankona, Venedik ve Trieste) ye 

ADRlA vapuru 3 Mayıs perşembe 
sabah tam 9 da (Lloyd Ekspres) ola
rak (Pire, Brendizi, Venedikı ve Tri
este) ye. 

Şimal!, Cenubi vo merkezt Amerika 
ile A vusturalya, Yeni Zeland ve A.ksayi 
oark için doğrtı bilet verir. "1TALIA,. 
vapur kumpanyasının lükl vapurile 
muhtelit servis. 
Her nni tafsilat ioiıı G&la~da Marke• 

Mürekepn 
dol1111 ble•f9• - .... , .... , 

!f 

11.so 
1 T.L. . 

Rıhtım hanında kfün (Lloyd Triestino) 

seracentesine. Telefon: 44870 veyahut 
Galatasaray'da sabık Selanik boo· 

maraeıi bina.aındaki yazıhanelerine. 
Telefon: '9490 {16181) 


