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- PERŞEMBE- 5 NİSAN 1934 

• 
ns il Tevkifhaneye Artık Yerleşti 

Dün Vapurdaki Eşyasını Aldırdı 
~~=-~~~~~~~----·~~~~~~~~~~-

Lo n d r adan Da On Bin Dolarlık Bir Çek Getirtti 
lnsull'ün Mahkeme Kararım Temyiz Etmesi Kanuni Midir, Değil Midir? 

-
6oldan : lnıu/I'- 1 l . 

t• ,. k un •6ga arını kendlı 11• teslim eden Aoıılcat &at Beg, Mıgo-
ısın aptanı, tercüman tJ• vapurıın brıradaki acentesi Çelebidia 

~üflis ba~~er lnsull dlln de paket puro içerken dün iki paket 
t~vki~~nede ~kinci gününll geçir- ıigara içmıştir. Sıhhi vaziyetinde 
dı •. Butu~ ~~yıalara rağmen ban- hiçbir değişiklik olmadığı için has-
ke:ı~. ~unluk hayatında hiçbir taneye nakledileceği haberi de doğ· 
degışıklık olmadı. Sabahleyin ru değildir. lnsull oturduğu odanın 
muntazaman kahvaltısını yaptı, penceresine sık sık gelerek derin 
öğle üzeri yemeğini yedi ve derin Marmarayı seyrediyor, arasıra 
uyudu. Ya1mz lnsull günde bir da tevkifhane müdürünün odasına !:::: 

a az ç a Em 
İngilizler le Beraber Fransayı Behemehal 

"Mat,, Edeceğiz Diyor 

Soldtın• Av 
Fra • ~apanın •n maruf •ilahçılarından Gi dö Vandel, Rober Pino, 

nsıwa do Vandel, Fransadaki Komits d/J /orj'm ikinci reisi Pralon, 
komitenin fahri reisi Ôjen Şnayder ve Hünıber dö Vandel 

Berlinde çıkan ve Hitler fırka- «Versay muahedesi nhkamiJe 
Bmn esas gazetesi ol~n «Völkişer Almanya harp malzeme r:ıı:;ıy:t 

eobahter» gazetesı, devletler sahasında faaliyetten tam~mcn 
r~sındaki silah yarışından bahs· mahrum edilmiştir. Almanynda 

edıyor ve bilhassa şunları yazıyor: ( Devamı 12 inci sayfada ) 
lıı:::: 

Bugün 

Son Posta 16 Sayfadır 
o 

1 
geçerek Marmaraya açılan köşe 
pencerelerinden kendisini 15 gün 
deniz üstünde dolaştıran vapuru• 
nun bili Harem ilkel esi önün de 
durup durmadığına tahassürle 
bakıyordu. Dar pencerelerin çer
çevelediği mahdut ufukları te-
maıa ederken müflis bankerin 
naı:arlan tevkifhane önündeki 
meydana kayınca, burada gör
düğü gazete muhabirleri ve fotoğ
rafçıları gendisini çok sinirlen
diriyor, kaşlarını çatarak ve du· 
daklarında homurdanmayı andıran 
hareketler belirerek odanın orta
ıına doğru çekiliyor, tamnşasına. 
oradan devam ediyordu. 

Muhafazası Sıkllaştı 
İnsull'.ün biç kimse ile temas 

ettirilmemesi için Müddeiumumi
lik tevkifhane idaresine ve jan· 
darma kumandanlığına sıkı emir· 
ler vermiştir. Bunun için muha• 
faza jandarma efradının adedi 
arttırıldığı gibi tevkifhane mü
dürlüğü de gardiyanların haftalık 
tatillerini kesmiştir. Alelade :za-

( Devamı 15 inci sayfada ) 

Sevdiğim 

Son Postanın o
kuyucaları ıçın 
Almancadan ter
cüme ettirdiği çok 
güzel bir ese,.dir. 

Brskleginiz. 

.............................................................. 
Japon Sefiri 

M. Müshakiji'yi Memleke
tine Çağırıyorlar 

Tokyodan Son postaya ya~ı-
lıyon Japon hük~meti.nio .taki!' 
ettiği siyaıetin hançtek.i akıslen· 

1 kontrol etmek üzere Japon 
:ariciye Nazırı M. Hirota, me~
leketinin Çin, Vaııngton, Parıs, 
Arıkara ve Roma sefirlerini T oky~ 
ya davet etmeye karar vermiştir. 
EvYeli Çin sefiri M. Ariyoşi çağırı
lacak, onun ziyaretini Vaşıngton 
sefiri M. Saitonunki takip ede· 
cektir. Ve sonra sırasile Paris 
sefiri Sayto, Ankara sefiri M. 
Miisbakiji ve Roma sefiri M. Mat
ıUshima Tokyoya gidecek ve İs• 
tenen izahata vereceklerdir. 

Ceneral Sandinonun 
Katli 

Nevyork 5 (A. A.) - Siyaai katil· 

den mı.:r.nun bulunan Gonzalesia 

yapurla gelirken muhtelif yolculara: 

"- Jeneral Sandinoyu, milli mu
bafız:lara bDcum ettiğinden dolayı 
Jeneral Sanıo:ı:anın emrile vurdum.,, 
deditl teyyDt etmektedir. 

Eaaaen Gonıale. te Nt,.ara,.ovay 
Uberallerlnia tefi Saadlaoaua katlin• 

.. ... ,. --~' eew...,.. 

1 Limanın Islahı Meselesi 
Tekrar Alevlendi 

Liman Şirketi Müdürü Hamdi Bey, 
Eski İddialarında Musırdır 

Hamdi Beyin yerin in deiiıtirilmes~:i:_:n:_i ~i:st~e.=d.:,:iğ~i~Kı-ar~a-k1ö..,g"!'k"!"'ô~'P~rli_s_
6~, 

Tersaneciliğimizin glln geçtikç? ı 
sönmesi ve başka ellere geçmesı 
sebepleri araşhrılırken, ilk olarak 
bir liman meselesi öne sürüldü. 
Tersanelerimizin bilhassa Pirey< 
rekabet edebilmesi için lstanbu· 
lun daha sık vapur uğrayan ~ir 
liman haline konulması ve netıce 
itibarile serbest liman tesisi lüzu
muna işaret edildi. 

Yalnız tersaneciliğimiz içuı 
değil, iktisadiyatımız için de canlı 
ve zaruri bir ihtiyaç haline gelen 
bu mesele ehemmiyetle tetkike 
değer bir mevzudur. Alakadar
ların verdikleri malumata göre, 
İstanbul limanının ıslahı, serbest 
mıntnka tesis, hulasa limona taal
luk eden bütün eksikliklerin ta· 
mamlanması suretile, bu bahiste 
ötedenberi duyulan şikayetlerin 
önUne geçilebilecektir. 

Dün bu mesele hakkında 

Liman Şirketi Müdürü Hamdi B. 

Liman Şirketi Müdürü Hamdi 
Beyle konuştuk. Bizo şunlan 
söyledi: 

( Duamı 5 fincU anyfadı ) 

' 

Bir de Onlara Göre !----------------------------

Baba - [ Gazetesini okuyarak J " MOfllı banker TeYkJfbanedl!, macera roman· 
lan okuyarak Yaklt geçirmektedir .. • Fraaunın btit,e açığı da BııyekU M. Dumcrg'la 
•a&l7etlal ııllçl•ıtirmelı.tedil'. ,, 

Kız - Aman babacığım bunları okuyup ta ne yapacaksın. gaze
teler geçenle.rde Con Cilbert ile ka111.1am tekru banıacaldaruu yaa-
7erlarda. ae oldu ona bakHaa. • 



(Halkın 
iffet Ve 
Namus 
Düşmanlığı, 

Bir genç, beş kızı fuhşa IÜ· 

riiklemek euçile sorgu altına 
alıudı. Du münasebetle hlllkıo 
f.ıkir ve mutalealanm tesbit 
eUik. A,.ğıki eatırlarda. bula
caksınııı 

Ali llt'y ( Sultanahmet Park gazi· 
nosu) - Fubat muNllat oldutu mi le
tln iç"ni kemiren tehlikeli bir kurttur. 
Fuhutu çok olaa milletler yıkdmıya 
yak.aşmıı demektir. Turk camiaaı 
iffete ve namusa çok ehemmiyet 
•erir. Garbın ilmi ve sanai medeniye
tini alırken bazı biçimaizl.kler de ara
mızda yer bulmıya ba9ladı. Carp 
medeniyeli de fuhıun dGfmamdır. 
Gazetede okudum. Bir Ermeni beş 
ıe-nç kızı itfal we fuhuta tefv1k etmİf. 
Bunlann ceıaa çok atır olmalıdll' 

* Şevket Bey (Kuçuk Parmakkapı 1S) 
- CGmhuriyet idareai fertJerİD iffe
tine " namusunun Yikayesiae çok 
ehemm yet ver"yor. Yollarda ıenç 
çocuklara, ludara Ye kadınlara lif 
atan terblreaider içia Millet Meclisi 
tiddetli kanunlar kabal ettL Kim.e
aiz kadanlann .e lualana ihtiyaç• 
lanadan ye küçOkltilderhadea istifade 
ederek onlara lıtiımu etmek latl
yea caa .. arlaran bili bulundu.,.._ 
ı•aete haberlerinden ötreaİJOruL 
Bi• kadma ~ ye kafem arka11ndan 

; ta ve nura çıkardık. Bu nurlu 
~ ..ıa yGrüyenleria •J•tına çelme 
takmak iatiyen hu1111zlan lauanede-
..,t.. 

" Bllıı &y ( Mütekait kaymakam 
Sultanabmet S4) - Gazetede okudum. 
Bil' Ermeni bet senç km fuhta tet
Ylk ettitl için tevkif edilmittir. Bu 
Bna .. lala J6dladea lıenlb hayata 
atılmıya hazırlanan .-~ luzlar ça
hfbldan müeaaeaeden de çıkanlant
Juduı. Bu katmerli eJnıyetl iti yen 
Dama dOfmaaanm ceza11 da katmerli 
olmalaclu. Ve 1Gphe1iz adH,emlı onun 
eeu11 aeU11nı .erecektir. Bundın 
Mm namuı dGımanlan Ye hem de 
rnt kadar Wrer ibret deni çıkararak 
bir claha bu slbl fena yollara .. , ... .....,. 

ea,ka VilAyetlerdan GaJen 
Otomobiller 

[>azı otomobillerin bqka vi
llyctlerden oehrimb:e gelerek 
mDsaade almadn uı:un müddet 
eehirde dolaıbklan anlaşılmışbr. 

Beledi) e fUbelerine bir tamim 
ıapılarak diğer vilayetlerden 
pen otomobillerden müsaade 
için müracaat etmiycnlerin tec
ziye edilmeleri bildirilmiştir. 

Muhiddin Bey Gidiyor 
Vali ve Beledi e Reisi Muhid

d"m Bey bu akşam Ankaraya 
ıidecektir. Muhiddin Bey Anka• 
ra' da Nafıa Vekaleti ile temas 
Japarak, Tramvay Şirketinden 
ı~ri alınacak para mesele.ini 
ıarOşecektir. 

SO"N POSTA 

DABİLI BABBBLBB 

Gizli Fuhuş Mücadelesi 

j 
1 

Randevu Evlerinde Yine Hastalıklı Ka
dınlar Yakalandı, Evler De Kapatıldı 

Fmniyet müdürlüğünün alakadar memurlan giz
liden gizliye fuhuş yapan kadınları faaliyetle takip 
edi} orlar. Bilhassa gizli randevu evlerinin tesbit 
edilmesi iı"ne ehemmiyet verilmektedir. Nelekim 
aldığımaz malümata göre son bir haf ta içinde şehri-

zührevi hastalık muayenesine tibi tutulmuı ve bir
kaçının hastalıkh olduklan da meydana çıkmııhr. 
Hastalıklı kadınlu zührevi bastahklar hastane sine 
yatınlmıştır. Diğerleri hakkında da, giz:i fuhuş 
noktasından takibat yapılmaktadır. 

mizin muhtelif semtlerinde sekiz kadar giı:li randevu 
daha tesbit edilmiştir. Tahkikat neticesinde bu ev!eri 
tutan kadınların randevı.:culuk yapbklan anlaşılmış, 

Diğer taraftan bu evleri iş!eten randevucu ka· 
dınlar da, baklRrında tutulan zabıt varakalarile bir
likte mahkemeye verilmişler, ev!er de kapablmıştır. 

bunun üzerine evlerde memurlar tarafından ansızın 
arqtumalar yapılmıf. hepsinde de birtakım vesika
m kadanlar bulunup yakalaom1flardır. Bu kadınlar 

Aynca 6ğrendiğimize göre gizli randevu evlerini 
takip eden alakadar memurlara Be,otlunda bazı 
evler daha ihbar edilmiştir. Bu yeni ihbar ilerine 
takip faaliyetine gir:tiJmiftir. 

İtfaiyede 
Gün'er Geçtiği Halde Şi- Değişiklik 
şelerini Ayarlatmamışlar A • • • 

Gazozcular 

Ôlçll!er nizıunnameaioe gare; Grup Amırlerının Mühen-
bUUln 6lço aletleri gibi müskirat, dis Olması Düşünülüyor 
IU ve gazoz §İtelerinin de ayar- Hazirandan itibaren itfaiye 
lanma11 icap etmektedir. Ölçüler tqkilitında bazı değişiklik yapı-
baı mnfettişliğine müskirat fahri· lacaktır. itfaiye grup kumandao-
kalan milracaat ederek vaziyet· !arının mühendis olmaları prtının 
lerini bildirmiflerdir. konulmasa tasavvuru da vardır. 

Fakat timdiye kadar ga- itfaiyede, makinelerden ve tahrip 
zoz imil eden fabrikalarla · vasıtalannda anlayan kumandanlar 

eyı bulundunılmaaı zaruri göriilmek-
ıu utan mlleaeaeler hiç bir 

b 1 
tedir. 

m&racaatta u unmamışlardır. Bu 
itfaiye efradı için açılacak 

şitelerin de muayene ve kontrolu 
mektep te haziranda faaliyete 

icap ettiği için 8lçüler baş mtı- geçecektir. 

fettit~iii haklannda takibat yapıl- Bı·r faı·zcı· 
mak lilere bu ı•bi mü~saeaeleri 

adliyeye vermeye karar vermiftir. 

Diğer tarattan ellerinde ni· 
zamnameye uygunnz fite bulu
nanlar İktisat Vekilctinden mllsa
ade almak suretile bunlan kulla
nabileceklerdir. 

Kitapsızlıktan 

Şikayet 
Oniveraite talebesi fakülte 

dekanhklarına müracaat ederek, 
sene sonu yaklaşması basebile, 
kitapsızlık derd:nin nasıl halledi· 

leceiini 80nDUtlardır. Bu sene, 
lll•bat dolayıaile hemea bütün 
den programlan değişmiş oldu
ğundan eski kitaplardan ist fade 

olunamamaktadır. Talebenin elin· 
de ise ecnebi profesörlerin ver
dikleri derslere ait kitap yoktur. 
Talebenin elinde ancak, tutabil
d kleri notlar vardır. 

Orıivenite rektiSrlüğii talebenin 
kitap ihtiyacı meselesini tetkik 
etmiye başlamııhr. 

Kanunsuz iş Gördüğü lçin 
Takip Ediliyor 

Aldığımız malumata g6re; Kir
yako efendi isminde bir faİ&ci 
hakkında kanuni takibat yapd
maktaclar • 

Davutpaşa caddes nde oturan 
Kiryako efendinin, ödilnç para 
kanunu hllktımlerine muhalif ha
reket ederek gizli tekilde faizle 
para verdiği teabit edilmİf Ye za· 
bıt •arakası tatulmuıtur. Kiryako 
efendi Fatih 8Ulb cesa mahkeme-
aine sevkcdilQIİftir. 

Çocuk Barramı 
23 Nisanda bqlayacak olan 

çocuk bayramı ve haftaaı ıçın 
Maarif idareai bir program ha
zırlamaya başlamıştır. 

Müfettitf eria riyasetinde, mın
takalarda muallimler toplantılar 
yaparak, her ıemtte yapılacak te
zahlrat ve ıenlilderi teabit ede· 
ceklcrdir. bk mektepler çocuk 
haftası mlaaaebetile iki gtln ta
til edilecektir. 

M. Malş 
Mukavelesi Bittiği İçin 

Memleketine Gitti 
Maarif Veklleti ..... Yiri pl'O

fes&- Malt d.. memlebti olan 
lsviçreye avdet etmiştir. Profe
ıöriln Maarif Vekileti ile yapbğı 
mukavele müddeti bu ay bafıada 
h"tam bulmuftur. M. Malt diln 
Üniverate rekt6r0 doktor Neşet 
Ömer, umumi kitip Besim Bey• 
ler, Fakülte dekanlan, bazı 
profesörler Ye aair zevat tarafın. 
dan teui edilmiftir. Möay6 Malt 
aynhrken kendiaini tqyi edealere 
demiıtir ki: 

.. _Güzel memleketinizde ge
çirdiğim günlerin tatlı babrasmı 
hiçbir zaman unutmayacağım. içi
nizde bulunduğum mllddet zar
(mda bua U.,. paterdiğiniz 
misafirperverliğe teşekkür ederim. 
TUrkiye parlak bir istikbale 
doğru koşmaktadır. Yeni teaia 
edilen OoiveraiteUİll ili;n seme
releri yalan - mazide tW&
Jecektir.,, 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Hasan Ye Ali isminde iki udi 
hırsız 1akalaD1D1Ştır. 

Jf. ıc.u..papcla oturan Yusuf 
isminde bir çobaa Salıpuannda 
bir tabanca aaı.la. 7ahh ... 
mışbr. 

• Hamdi isminde biri Ay.
kapa iskelesinde UDdalca ~ 
nın aandahm pl•ı, ,.uı.,.. 

mışbr. 

Zarlı Bir Kadın 
Kaaunpapda Kürkçüphin ~ 

kağında oturan Hatice Hanım 
bir dedikodu 1tıznndca çıkan 
kavga Deticainde kOIDfUU Nazire 
Hanım1 bqından atu' mrette 
y aralallllfbr. 

Nl1an 5 

1 Giiniin T arilıi 

Konya da Kurutul 
Bir Bataklık 

Koaya 4 - Geçe• ıene atma 
mOcadele heyetince Uğlalar batakh 
tını kurutmak için açılmauna bati 
nılan Ye lMO metrelik kuma ikm 
edilen 5 metre an iki metre geni 
ıacteki kanalı tetkik içfn Yali Cem 
Beyle 11tma mücadele reisi dokt 
Cevdet Bey Dgına gitmit Ye mahaJ. 
linde tetkikatta balaamuf!ardır. nııa 
merkez kaza1ile cfnr köylerin .. hha 
tini tehdit eden l:u bataklıtın tama• 
mea kurutalmUI içia daha açılm 
icap eden 2,tSO metre uıunluğundakl 
kanal bafriyab.a mayuta baflanuaa ... 
aına karar verilmiftir. 

U .. k Halkevlnde 
Utalr. 4 - Şebrimis Halke.i ida 

hereti te.fekldU ederek faaliyete b 
lamlfbr. 

Llm•n T•rlteel Komisyon• 
lkbut Vekileti tarafından ha 

laaaa Jeaİ •lftenlı liman tari 
projemi tetkik edeuk olaa kom 
,.. ...... Ticaret Ocla•ada to ...... 
.-eakbr. 

Mersin ne.ret Kongreel 
ilenin, • - Tiaret Odua koa

snml hap. ppelda. Konrrede d 
~- -· .,. ............ te11dll, 
Meraine •erilen •ontenjan miktann 
utınlmaa Ye Tiirk"1ede imal edU 
.......... t•tfİftea YlkaJUI i 
tedblr ........ silll .. .aeler 
kere ediJcli. 

Yeni Bir Yol 
Siirt. 4 - Ganan • Sürt • B 

yolaean yeni flae~•hı tesbit ed 
miftir. Hu yol, eıki yoldu daha 
•• daha in:uazdar. 

EIAzlzde Bir Bulvar 
El&&z 4 - Ebia l.tuyoaa .... ._ 

to• aafer bayrammda açılacatJad 
ıehlr Ue lıtaıyon araıandaki 
kilometrelik yolun 20 metre reniıt 
parke tatlı Ye tı.ı .. ar olarak timdid 
lnıa_. ................. 

Prens Blbesko Gelmedi 
Beynelmilel ha•a federalJ 

reW Preaa Kbako._ clGa ta 
reıile Blluqtea telırimiıe relec 
haber Yerilmişti. Fakat Bibe1ko 
ketiai tehir etmiftlr. Gele• laabe 
•clre, &aümüzdeld Sala pnil ıehrım· 
seleeektir. 

Romen Talebeslnln Kon•• 
Jki pcle.beri tehri•fzde bulun 

Romen Oni•enite talebui diba ak 
aaat 17 de bır k..._ nrmifle 
Komercle birçok profea~r de 
bulwalDUfbar. Romen eaa'atklrl 
Tirlr Oainniteai talebe arkada 
tarafmdaa fi41detle allatl~ 

lngiliz Lirası 
Yükseliyor 

Epey ......... ~- ···- y 
Jette buhmaa lapaa IİfHI SOD Jaa 
içeniacle Jibelmi;p baflamıfbr. 

Verilen maltmata s&"eı ba 
Hllfe Framaa bltçeaiaia açıta ae 
•Ufhar lafilia lirua aon aç 
l~cle 9 k111'Uf Wrd• Jlkae 
641 k.,..taa 651,. kadar plumftllll 
S. •ai,.tla ae bd. den• ede 
............... bir te1 kedil'" -

•İJOr· 

f Son Posta' nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan Be ı Digor Ki: 

- Hatırlar IDlllll Huaıı s.,t 1 - Birçok insan itiraz etiDİf, 1 ... Ba ifleri bir 1aadan laallet- l ... Şimdi de ma. bzıcllaı-, l Haan Be1 - Olur teY 
Sftal meurhldan Belediı~• aaaılddana kendilerine ait el- miye ~ mezarhklara aalaip playorı.n... lnAnlana 6111alne cliriaincleD 
•weUiji ı••ıa.. ......._ 1c1c1ia etmiflerdi. lllllllp 4ı•ıW 



, 
Hergün 
-----

Mıindericafımızın çoklu
bundan dercedilememiş· 
tir. 

- .. -
Liman Islahı 
Meselesi Tekrar 
Alevlendi 

( Baştanıfı 1 incı yfada ) 

so" POSTA 

Resimli Makale a l(a9at Yolu a 

11
- Bence bütün bu qlere en 

bBflıca mebep lstaohuJun liman \fe 

köpr(i meselesidir. Bugün için Is- Hayat inişli yokuılu bir )ola Nitelam her yorgunluktan 1 Hayat yolunda yürürken sıkıntıaaz 
tanbulda bütun vapurlann doğru- benzer. Her sıkınbVI bir ;;..,,~- .1 __ .-: 

1
. ye yorgunlubuı bir muvaffaklyete 

d d r ·ı~- sonra bir istir:abat UCffC9I ge ır. an oğruya yanaşacağı ve yük· takip etmesi gibi.. erifilemlyecetini nnlden dütünmek 
1cıini alıp vereceği muntazam n ona göre ilerlemek lizımdlr. 
liman tesisatı yoktur. Ayni za· ::. ~~~=========~========-======~============= 
manda beynelmi:el nakliyat yolu 
&zerinde bulunan her timan içın 
aaruri otan serbest mıntaka da 
yoktur. Kanaatime göre bun1a
ınn oJıamamas Dlll en mühim ami:i 
köprülerin vr ziyetid"r. Kara öy 
köpriisü lstaobulua tabii t anı 
olan Halici demir bir duvarla 
kapamıştır. Halbuki Kaıaköy 
k6priisil bütün tesisatile Unkapa
waa nakledlluiği takdirde Hali, 
cin iki taraf na nhbmlar ' yap· 
nıak, geniş caddeler açmak sure
tile mesele halledilebilir. 

Biraz izah edeyim: Şurası mu· 
laakkak ki İstanbul ıiçin serbest 
nuntakaya kat'i ihtiyaç verdır. 
Tersaıae ve tamirbaaelerin de 
•erbest ılllıntakada bulunması 
icap eder. Çüıakü serbest rnınta· 
kaya tamır nıal~mesi gllmrüks-• h uz 
per ve erşey çok ucuza mal 
o'lur. Memleket amelesi ile liman 
faaliyeti bundan çok kazanır. 
Falcat serbest mıntaka nerede 
yapılmalıdır? Bugünkli şartlar 
albnda serbest mıntaka için ~n 
mtis it o\an ~er HaUçte 1ıavuzların 
•e eski Tersanenin yeridir. Bu
rada yalnız tamir tezglblan değil, 
büyük transit depoları da bu1u· 
nabilir. Bunun için de Karakôy 
kijprüallnün kaldınlması lazımdır. 
Bu •uretle vapurlann köprüden 
geçerken brşılaştık1an anafor 
aularma kapılmak tehlik~ de ber
taraf edilmiş olur. Karaköy köp
rillii Unkapamaa aakledildiğine 
göre; tehrin tr .. vay ve diğer 
münakale hareketlerini iki yan
dan açalacak ırenif caddelerle bu 
)'ola çekmek ~ekili mümkündür. 
Seııelerdenberı müdafaa ettiği 
~ pr~jeye bağlı olarak, mesel~ 
Sırkecı yolcu garının y 'k 

'..ıı! ~· enı a-
pıya naıw ıs•uı dalıa birta1u 
ıeyler yapılabilir ki ~I bm 
vesile ile zikre ın-- ~ u 
~ ... .. v... 5 vrmü• 

HulMa ~ biribiriae tEİn . 
1 ltaj'lı bulunan hu meseleleria ~ 

ancak liman l'e köprü · . . 
'dd" ki ... lll cı 1 fe ·ıde tetkikile kabil ol 

bilir . ., a-

Elektrik Vergisi 
En ~nka~a, 5 (Hususi) - iktıeat 

c~meıu Maliye Vekili Fuat 
Beyın de iştiraldle elektrik sar
fıoatı üzeriaden bir kilovat b' 
kuru • a ır 

.. . ş vergı alınmaıı ha1'kıodaki 
Liyıhayı müzakere etmektedir. 

Oyuncak Tüfenkile 
Yaralanma 

• Taksimde bir nişan atma dük
kn~ında çalışan Hamit Ef. müş
te~ı.lerden bir çocuğun atbğı tü
fegın saçmalarile takağmdan ya
ratanmı}tır. 

Kıral Zogo Seyahata 
Çıkıyor 

Tıran, 4 - Arnavutluk Kıralt 
Ahmet .zoro mayısta bir Avrupa 
teyabati .J•pacak_ l.Wçre •e 
Fnaaaa,a l:İyaret ede--Lc_ v __ 
.. - \;CIU,ll". ft.11' .. 
... ~A .. , ... .._ 
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Bakan Konferansında ... 
• 

Türkiyeye Karşı Beslenen itimat, Bir 
Ke:re Daha İzhar Edildi 

Atina 4 (A.A.~ - Balkan koa- nnsınm bir rumamesini tesbit 
feransı meclisi senelik umumi iç- etmiıtir. 
timalan için "Balkan konfcr.anaı.. Ruznamede mevcut bir mese-
ünvanını muhafaza etmekle lbera- Je arasnda kadınlarJa rqit olmı· 
ber konferanslan daimi tetekkii- yanların himayesi meselesi de 
lüne " Balkan milletlerinin par.li- v.ardır. 

Bulgar., Yugoslavya ve Ro· 
mento ve içtimai birliği,. isminin manya muralıhaslan, M. Papanas• 
veramesi karar .altına alınmıştır. tasiyu'nun bir sualine karşı, mem· 
Bu birliğin daimi merkezi lstan- leketleriniA Türkiye ile Yuna· 
bul' dur. nistan arasında mevcut posta bir· 

Bu karar, diğer kararlarla fiğine iltihaka amade olduklannı 
birlikte gelecek lstanbul konfe· bildirm:Şlenlir. 

~~~~~ ----~~~-

934 Bütçesi 
Tetkik Ediliyor 

Ankara, (Hususi) 5- Bütçe 
Encümeni 934 bütçesini tetkik 
etmiye başlamış ve bunun için 
ikiş:r kişilik heyetler a} ırmıştır. 
Layıhanın Bütçe Encümeni umu· 
mi heyetinde ı 5 ni-.. da .. . ~ muza· 
kere~me. başlanacakbr. Bugünkü 
mec~ıs ıntihabında Bütçe Encü
menmde açık bulunan iki u.aiı v 

Ali Muzaffer ve Risai Be ı ~a 
· 'b b Y ena ıuti a ı mubtemetdir. 

Mısır' da 
UyUJturucu Madde Kaçak

çıları Mahkum Oldular 
Kahire, 4 (A.A) _ U}'U§tu· 

ruc~ ~adde kaçakçıuğile maznun 
ayıu aıleden erkek kacho 31 ki . 
aleyh·ı d fi 
m n e ce~yan etmekte olan 

uhakerne b .. b.t . . 
B 1 

ugun ı mıştır 
un arda · 

ve İrj • d 0 ~nu b:raet etmiş, 
• enn e bır polis zal>iti de 

bulunan diğer!eri 18 aytlaa beı 
seneye.kadar hapse 300 den bin 
Mıs r lırasına kadar nakd-

hkü ı cezaya 
ma m olmuş1a~dır. 

Çinle Dostluk Muahedesi 
Ankara. 4 ( A. A. ) - ~ 

ciye Velrili Temle Riiftü Bey ile 
Çinin Sena Sefiri M. Hoo ara· 
sında bir dostluk muabedeai 
imza edilmiştir. 

MusOlini Söylüyor 
TUrklp Bir Avrupa 

Devletldlr 
M. Mmoliai'ain son ınutkuada 

Asya !kelime.ile hangi memleketi 
lkaatettiği ısuali Türk efkirıumumiye
sini bir hayli mqgu1 ebni§. •e Roma 
•efirimiz Vasaf Be.r ba hususta Duçe 
ile bir miilikat yapmlfb. Dünkü 
niiabamama !Wlkümetia lb•P. Mec
liste ba m.e1eye dair izahatta bulu· 
aacajım bydetmiftik. 

Verilea ..aamata söre Roma 
Sefirimiz v .. ı Bey Duçe tarafandan 
samimiyetle kabul ediJmiı ve aefiri
mb:e nutkunda A~ ha'klanda beya
natta ba1•nekll°'J, Türkiyenin ise bir 
Awupa ıdeYleli .adqJuna bilhassa 
tasrih <eJ'&emiflir. 

Elektrik Şirketi 
Komiseri 

Konyaya Nakledildi 
Ankara C - 1stanbul Edc-8 

trik fİl'ketİ R diğer mq,euesat 
Nafia !komiseri Mutafa Arif Be
Jin lstanbuldaki vazifeaine aiJaa. 
yet .erilerek Konya Elelrbik tir
.keti ikomi9ediğine tayin edildiği 
tebliğ olanmUfl'ar. 

Bu vazifeyi fimdilik Yekile-
tea lstanbul BapııübendU •ekili 
Ce.-tBey~~edecektir.~~~ 

/STER iNAN iSTER 

Bu suretle bu birlik, " Ba!kaa 
posta birliği,. haline gelecetir. 

M. Papanastasiyu. ıkonferan
JUD ı-eisliğioi, Türkiye heyeti mu· 
rahhaaası reisi Hasan Beye dev· 
rederek Balkan konferanslarına 
krrşı daima pek btiyilk alaka 
göstermiş <>lan Türkiye cümhuri· 
yeti haklnnda bütün heyeti mu· 
l'abhasalarıa bealedikleri itimadı 
kayıt ve işaret etmiştir. 

Heyeti murabhasa1ar dün ak· 
.pm Atina'dan hareket ebnişlerdir. 

İtalya İle Ticaret 
Mukavele5i 

Ankara, 4 (A.A.) - Tnrkiye 
ve ftalya arasında cereyan et· 
mekte olan ticari ve iktısadi mil· 
zakereler ıiki taraf arasında 
tam bir itilifla neticelenmif ve 
bugün uat albda Hariciye Veki· 
Jetinde ltalya namına bnynk elçi 
M. Vincenzo Loja~~no ile Tnr
kiye namına Hancıye Veklleti 
Umumi Katibi ve Büyl\k elçi 
Numan tkbsat Vekileti Ticaret 
U1D11111 ' Müdürü Naki Beyler 
arasında bir ticare~ bir de kle· 
rin~ mukaveleleri imza edpm~!ir. 
Bu mukaveleler martın yırmısın• 
den itibaren muteber olacaktır. 

Kars'ta 
Bir Terementi Fabrikası 

Kuruldu 
Kara, 4 (A.A) - Uzun yıllar 

Sibirya terementi fabrikalannda 
çalışmış olan Ali usta Sarıkamı· 
flD çam onnanlanncla metruk çam 
kölderindea sanayi ve tehabette 
llnıllamlan terementi ıre terementi 
mhu.. adi katran ve saf katran 
çıkaracak bir fabrika lmrmuftur. 
Fabrika ;.t;hsalita bqlamıfbrr · 

Zjraat Bankasında 
Ankara, 5 (Hmusf) - Ziraat 

Bankam bu lleDe daha fazla buğ· 
day ubn alacaktır. Banka ziraat 
kooperatiflerinin inkişafı için de 
...... laazırlamaktadır. 

iNANMA! 
İstaubulu ı Tesmi 11111um'haae ve rande.a e-.ler I Tardır. Çoce1dar mektebe l'ldip ~irken bu .sokaklar-
~-k Be ı1o-J d A.&... ok .ıı. cı·vandır dan ve aokaklara dökWea kadınların arasından ge,er. ınıo .... aaa yo6 uo a n.vaaoz • a6 ı ve · . _.:1_ b l .,_ • k 

Zabıta mektep cıvannua u uoan ev.:rı ııpatmıya 
Bura.la il'&a~vu evleriaia e. Ely .. e toplandıjı yer, tqebbil8 ~tmipe de, bir ltkme'ktebin 'boyle bir mahalde 
Ba)'l'am, Yeııl, ve Kü~ükbayram sokalı:lands. butunmanma do,Rra olabilecej'ine !iti& ia....,yonaL 

Halbuld ılMa •okaklana ci•..,.....• -43 .._. .. ''ep Sen ele ey hri: 

iSTER iNAN iSTER iNANMA/ 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Benim Malım 

Reklamdır, Efendi/ 
A. E 

Yerli Mallar Sergisinin sonun
cusunda dolaşırken pavyonlardan 
birinde ihtiyacımı karşılıyan et" 
yadan birini gördüm. Fiyah ve 
şekli hoşuma gitti, aldım. Bir 
hafta lrullanı§ neticcs:nde muvafık 
çıktı. Bir kaç tane daha almak 
istedim. Bu defa pavyonun aahi
bile tanı~k. Kendisine malının 
güzel olduğunu söyledikten aonn 
tanınması ve daha fala satmua 
için reklam yapmasını tani,e 
ettim. Dudaklannda istihf afkA.. 
rane bir tebessüm belirdi: 

- Ne lüzumu var, benim ma
bm reklamdır ! 

Bu adama reklamın fayd .. 
hakkinda konferans vermeyi fay
dasız buldum. Bunu filen isbat 
etmek daha kolay olacaktı. 

- S3.e lüzumu olan rckliım 
ben yapayım ve parasız olarak 1 

Adam yumuşadı, fakat bu de-
fa da önümüze başka bir miif kal 
çıktı. Malının firması, damgasa 
yoktu, pavyonu da sadece kendi 
ismini taşıyordu. O zaman karar
latbrdık : Adam bir firma seçe
cek ve bana haber verecekti. 
Aradan sekiz, on ay geçti, kea
disini el'an beklerim. .. 

Dün aabah pzlm• ilifen bir 
istatistiğe g~ ~mleketim~~de 
nesiç şeaayii ile ugraşan fabrika
ların aayıaı (351) i bulmUftur. 

Şimdi sorarım size: 
Uu 351 fabrikanın içinde 

(Hereke) den, (Fcshane) den, 
( lpekiş ) ile ( Albn Mekik) den 
başka kaç tanesini hatırlarsınız? 

İstatistiği çıkaran meslektaş: 
- Sanayiimwn bu memnuni· 

yetbahş inkişaf ma rağmen j~af 
etmelidir ki mamulibmızın fıyat
ları dünyanın hiç bir tarafın~ 
yaki olmamıı derecede yiibektir,, 

diyor. l d'w• 'b' Söy e ıgı gı ı : 
_ Bugün eo iyi kumaştan bir 

takım elbise Suriyede 10, Yuııa
nistanda 15, liraya yapıldığı hal
de bizde 40 lirayadır 1 

Bu da doğru, fakat bu efen
diler niçin ucuza satsınlar, DIÇlll 
mallarını tanıtmıya çaJıpmlar? 
madem ki kuv .. ,etli bir gümrilk 
himayesi vardır, hariçten mal 
p.fmemelct:edir, istedikleri gibi 
haraketlerine mani yoktur. 

• Sanayiimizi imkanın fevkinde 
çoğaltmak bir vazife, bunun ~ 
de imkanın fevkinde fedakirlıga 
katlanmak bir borçtur. 

Muhakkak. 
Fakat ben sanayiimmn içinde 

tanıtmak, yer]epnek, himaye kaJ. 
kıaca da dayanmak iateyenleria 
yambaşında fırsattan biliatifade 
muvakkat bir zaman için .. nukat.. 
cem ve derci fikrinde olaolana 
da yer bulmuş olmalarından kor
kuyorum. Korkuyorum dejil. va
ziyete bakarak mutlak ıorette 
hftkmec:liyorum. ---
Bir Kilo Çilek 
660Kuruş 

Fraıısanın Avioyon Jelari.ndea 
bildirildiğine göre 1934 mahsall 
turfanda çilekler pazara çıkarılmıt. 
timdiye kadar görülmemiı dere
cede yüksek fjate alıcı bulmuştur. 
Bu ilk parti çı1eğin bir kiloluk 
sepeti seksen franga, yani bizim 
paramızla 660 kuruıa satılmı§br. 

Bir Mebusumuzun Teberruu 
Çankırı 4, (A. A.) - Çaokın 

mebuau Talil B. 1200 ciltlik 
lditüphaaeaiai Çankın u..-J 
kntllpUneaine terk N • t.beln 
••ittir· Katç&.r ~ 
tellim edilmiftir. 
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Memleket Manzarası 
l 

Çanakkalede 
Nüfus 
Faaliyeti 

Çanakkale, (Hususi) - Harbı
umumide ve onu müteakıp itgal 
aeneleri esnasında dağılmıf olan 
Çanakkale halkı tekrar kalaba
lıklqmıya } üz tutmuştur. Fakat 
birçok mektum nüfus vardır ve 
bu dağılış ve toplanış esnasında 
bu nüfusun tespiti mümkün ola
mamıştır. 

Son ka1ıt11ız nüfusların kaydı 
hakkındaki talimatnameye tevfi
kan bun!ann tespitine baılanıl

mıftar. 

Bir müdür ve iki kitipten 
ibaret olan memurlann geceli 
pdtizlü mesaileri sayesinde hal
kın işi suhuletle görülmektedir. 

Çanakkalede Merasim 
Çanakkale (Hususi) - Çanak

kale boğazının lngili:der tarafın
dan zorlanmasını 19 mcı yıldönü
mO m6nasebetile Halkevinde bir 
toplanb yapılmaş; Cihnhuriyet 
meydanında nutuklar s8ylen.mİf 
ve bilhassa mezkur muharebenin 
tarihçesini yapan ytizbqı Ali 
Bey TürkUo o büyük günde ya
ratbğı harikaları kudretli bir ifa
de ile -anlatarak şiddetle alkıt
lanmıştır. Merasime bütün erki-
111 hükumet ve kadın ve erkekler 
den müteşekkil kalabalık bir halk 
kUtleai iştirak etmiştir. Jandarma 
bandosu tarafından Cümhuriyetin 
onuntu yılclönümü marşı haııru~ 
la birlikte söylenerek geç vakit 
meraaime nihayet verilmiıtir. 

Urla Köglerinde 
Yeni Bir İş 

Urla, (Hususi) - Kazarcıza 

bir saat mesafedeki Özbek kö
ylinde yeni bir iş çığrı açılmıttır. 
Bu denizden bir nevi hayvan ! 
bukJarı toplayıp tesbih yapı. 
tan ibaretir. istanbuldan ge .. en ı 
bir gencin icat ettiği bu iş köylü· 
)eri çok alikadar etmiş, bütön 
seneyi işsiz geçiren kö}'llller tim
di bu ifle uğratmaya ve para 
kazanmaya b1tılamışlard • .r. 

Bursada Kozacıhğı T esvik 
' Bursa, (Hususi) - Kozacıh-

ğln teşviki için koza borsası ge· 
çen hafta halka bedava iki yüz 
bin dut fidanı dağıtmıtbr. 

Adana' da Umran 
Adana, (Hususi) - İnhisarlar 

idaresi tarfından memieketin en 
iyi caddesi olan Abidin Pata 
caddesi üzerine 18 bin lira ıarfile 
bir bina yapılması kararlaştml
IDlf ve temeli atılmıştır. Irmak 
aettinin üzerine de Zabitan mah
feli olarak muhteşem bir bina 
yaptırılmaktadır. 

Memleketin birçok kazaların
da da yol ve imar faaliyeti vardır. 

Diyarıbekirde Bir Mahkllmiyet 
Diyarıbekir ( Hususi ) - Lice 

Nüfua memuru iken kuyudatı 

tahrif ederek muhtelif eıhası 
askerlikten kurtarmak makaadile 
aahte hüviyet cüzdanı veren Mus
tafa Bey Ağır Ceza mahemesince 
5 sene 10 ay müddetle ağır ha· 
pise mahküm edilmiş, fakat ceza-
aının 3 senesi affedilerek iki sene 
10 ay ağır hapise konulmasına 
karar verilmiştir. 

Gönende TUiün Satı şiarı 
Gönen, (Hususi) - Tütün sa· 

taşları başlamışbr. Fiyatlar 9 - 15 
kuruş arasındadır. Tütün müstah
ailleri ç.pk zarar etmektedirler. 
ÇOnkU maliyet fiyatı 20 - 25 
kul'Uftur. Rekolte 3 mily€>Da ya
kındır. 

• 
HABERLERi 

~-------------------~-'J Müselles İgi 
MEMLEKET 

Tarihi Fıkra 

Uşakta ilk Defa Atletizm Amma Murabba 
Yapllmasal .. 

M •• b k ı y ld Kalabalıkça bir mecliste bu usa a a arı apı· 1 lundum. içimizde hemen b 
, mesleğe mensup beyler, efendil 

Uşak (Husu- vardı. Tatlı tatlı konuşuluyor 
, muıtur.Evveli 100 8 

ıi) - Burada üç f İr arahk söz geçmİf günleri 
kulüp vardır: T t.:.• • . • ~-... metre kotu yapıl- dOğünlerine döküldü. Bir bey . mıı bunda birin· 
ran, Ergeııekon ~ I E kendiliğinden bu bahsin kahra 
Gender. Bu iiç ~ ci iği rgenekon manhğını ele aldı. Söyledi, du 

T :r· -, kulilbiioden 11 
kulüp arasmda numaralı Hakkı, madan söyledi, dinlenmeden söy 
belki on sene· ledi. MübalAğa olmasın amm 

ikinciliği 13 nu- b 
dir yalnız f , tbol 

1 
M h t ir saat kadar hiçbirimize am mara ı e me , a· 

musabaka.an ya- açmak imkanı vermedi. Hepimi 
pıbrdı. Atletizm üçüncülilğii Tu· neı'eli bir düğün hikiyesi değil 

h ran, İdman yur- kulak yırtıcı bir davul zum 
mü meJdi. Uşak dundan 5 numa· 
mıntakası atle- gürültüsü dinler gibi olmuştuk 

tizm heyeti bu 
çok l&zulu spo
run inkişafını te
mine karar ver• 
miftir. Atletizm 
federasyonumuz
dan gönderilen al
let lisana fişleri 
doldurularak fe-
derasyo nu mu za 
gönderilmiştir. Bu 
sene mmtaka-
mızda atletizm birincilikleri mu-
hakkak yapılacaktır. 

Çok mükemmel oltn stadımız
da mevcut olmayan koşu pistinin 
yapılması için de mıntaka m r-

kez heyetimizin reisi ve Halkevi 
reisi Hakkı Doğan Bey çahı-

Uşak al/etleri ve koıa 
makt d r. 

Atletizm heyeti üçkulUbümtı

zün atle~eri arasında istasyon 
caddesinde bir teşvik musabakam 
yaptırmaya karar vermiftir. Bu 
karar evveJce halka resmen ilin 
edildiği için oldukça alakalı ol-

Babaeski' de Bozdoğanda 
Bethofen'in 107 ine~ Ölüm Bir Müsamere 

Yılı ihtifali Yapıldı 
Babaeski, ( Husuai ) - Büyük 

musiki üstadı Bethofen'in 107 inci 
ölüm yılı münasebetile Halk Mu
siki Cemiyeti tarafından bir ihti· 
fal yapılmış, bir konser verilmiş. 
üstadın muhtelif parçaları çahn
mı~, musiki muallimi Vibit Lôtfi 
Bey de Bethofen'in bayab hak· 
kında bir konferans vermiıtir. 

Şarkışlada Buğday Piyasası 
Şarkıtla, (Hususi) - Ziraat 

bankası satın aldığı 260 vagon 
buğdaym fstanbula sevkine bat
lamıştar. Buğday piyasası çok 
düşkiindlir. Kilosu 2 kuruıa ol· 
duğu halde alıcı çıkmamaktadır. 

Amasya istasyon MUdUrlUğU 
Amaaya, (Hususi) - Şehrimiz 

lataeyon mndnrn Sadi Bey, Tır· 
bal istasyonu şefliğine, Niğde 
istasyon müdürü Bahtiyar Bey de 
iıtasyonumu:ı müdürlüğüne tayin 
edilmişlerdir. --

Bozdoğan (Hususi) - Burada 
mektep talebeleri tarafından - bir 
müsamere verilmit, Bu müsamere 
esna8ıoda minimini kızlanmız bir 
çiçek temsili yapmışlud1r. Muh-

ralı Nurettin Bey- adamakılh bunalmıştık. 
ler kazanmıştır. Söz ebesi bey de neden sonr 
Sonra 400 metre galiba yoruldu, sesinde çatlak bi 
koşu yapılmış bun- zurna bozgunluğu belirdi ve bah 
da yine Erge- kapamak için içimizden birin 
nekon kulübün- sordu: 
den 12 numaralı - Eski düğünler işte 
Bahri birincili güzel olurdu. Ne buyrulur efem 
ği, Turan idman Adamcağız, şöyle bir topland 
yurdundan 1 nu- hınç alır gibi geveze komşusun 
maralı Necati süzdü, şu fıkrayı söyledi: 
ikinciliği kazan· - Veli Efendi zadeyi bilirs' 
mışbr. Bu koıu- ş d 

lardan sonra r asıl halkın alika- niz. im i Ozerinde at yarışı ya 
unı toplayan 1000 metrelik koıu pıJan büyük çay1Pa adı verilml 
yapılmış ve birinciliği kazanan olan meıbur mirasyedi. l,te b 
Turandan Mehmet Ali Bey alkıt- zengin devletli. bir gtbı aynam.a 
lanmıştır. Gençler birliğinden bu karıısına geçmitti, saçına, sak_. 

hna o devrin esanalanndan bit 
müsabakaya iftirak eden oJma- ıeyler sürüyordu, kokulamyordu. 
mışbr. 

Kırklarelinde 
Çamuru Şarapla Y apılmıı 

Bir Ev Var 
Kırklarili ( Hususi) - Balkan 

harbinde floksera hastalığı yüzün
den tamamile mahvolan Kırklareli 
bağları yeniden ihya edilmekte-
dir. Bağcılara parasız üzüm çu· 
bukları tevzi edilmektedir. Her• 
kes birer, ikişer dönüm bağ yap
nuıtır. Elyevm Kırklarelinde 
meyva istihsaJ edilecek çağda iki 
bin dönümden fazla bağ ve ı 5 
bin meyva fidam vardır. 

Kırklarelinde bir zamanlar 
bağcılık çok ilerlemiş ve Kırklar
eli liztimli bütün diinyada şöhret 

kazanmıştır. Hatta şarap istihsali 
o kadar fazla bir miktara baliğ 
olmuıtur ki bir Rum inta ettir
diği evin çamurunu şarapla yap
tırmıttır. Bu ev hala Yayla ma
hallesinde durmaktadır. 
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telif çiçeklerin şekiilerini alan bu· 
miniminiler çok alkışlanmışlardır. 
Temsil cidden muvaffak olmuıtur. 

arada sırada da yanıbaşınd4 
elpençe divan duran dalkavuğun 
takılıyordu. insan hali bu. Ke~ 
dinden bir ıea, kann ağnaJDa 
veya barsaklarda pz toplandı
ğına delilet eden bir ses çıktı. 

Veli Efendi zade kulaktan ziyade 
buruna hitap eden bu sested 
sıkıldı, kızardL Fakat dalku·;;iil• 
nun dalğınlıkla hidiaeyi farketme
miş olacağım da umarak anlamak 
istedi; müselles denilen kokuda• 
bir parça daha alarak Akalına 
sürdü. 

- Şu müsellesin. dedi, ko
kusu ne güzeldir, değil mi? 

Deminki sesin burnuna verdiği 
eza ile canı sıkılmış olan dalka· 
vuk, kendisile istihza edildii! 
zehabına kapıldığından sert biP 
cevap verdi: 

- Müselles iyi idi amma 
ıiz murabba yapbmz. Koku)'11 
değiştirdiniz! 

Resimli Memleket Haberleri 

Eski düğünleri uzun bir saat 
bize anlatmış olan bey, bil 
fıkranın mevzu ile m6nase betml 
araştırmaya savalflrken beriW 
ilive etti: 

- Düğünlerde belki iyi imif 
amma siz ıu tra,.nızla o iyiliği 
heder ettiniz. Bize dtığOn dinle
dip matem tutturdunuz. 

l - Tokatta bir ağaç bay· 
ramı yapılmış, bu bayrama baıta 
vali olmak üzere bütün memle
ket halkı ve mektepliler iıtirak 
etmiştir. Resimde bayrama iştirak 
edenlerden bir kıamı agaç diker· 
ken görülmektedirler. 

2 - Bayram tatilinde birçok 
kimseler, bu meyanda lzmir Kız 
Lisesi, Manisa Ortamektep tale
beleri, Kırkağaç Gençler Birliii, 

lzmir Kız San'atler Enstitüsü, 
lzmirde bir tütün kumpanyasm• 
dan 50 kişilik bir kafile, Berga
mayı ve Bergamadaki asarıatikayı 
ziyaret etmişlerdir. Resimde Beı· 

3 

gamada Selçuk eserlerinden bir 
minare görülmektedir. 

3 - lstanhul Yük:ıek Ticaret 
Mektebi talebelerinden 25 kişilik 
bir kafile de Balıkesir ve M. 
Kemalpaşayı ziyaret etmişler, bu
radan Karacabeye gitmişlerdir. 
Resimde gençler M. Kemalpaşada 
idman Birliği bandosu taraf andan 
karşılandıktan sonra gSrülmek
tedir. 
1 

- Şu bizim Üniversite prO"' 

fesörleri dedikodusu da yavrf 
yavaş galiba buna benzey"cek. 
Dedikoduyu bırakıp ta muhtetelll 
Ordinaryüslerin garptan getirdiWi 
leri tağarcıklarm içindekileri ken"" 
di heybelerimize aktarma etsek 
olmaz n ı? 

M. T 

Ak,ehir Himayeietfal Kongresi 
Akşehir, (Hususi) - Himayeİ" 

etfal cemiyetinin senelik kongre" 
sinde 934 bütçesi 750 lira olaralı 
kabul edilmiş, yeni idare heyeti
ne Nadir Tahsin, Hacı Yunul• 
Şükrü Ata, İzzet ve Süreyy• 
Beyler seçilmişlerdir. Fakat buır" 
Jardan Hacı Yunus, izzet ve SO-
reyy a Beyle istifa etmişlerdit• 
yerlerine İbrahim, Tahsin ve 1110-
atlim Salih Beyler aeçilmi!'P.r 
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M. Muşanof'un 
Nutku Ve Balkan 
Misakı 

ABİCI TELGRAF A 

Balkan misnkının aktinden •onra, 
bu misakın harıcinde kalmayı tercih 
eden Bulgaristonın, salahiyetli bir ağız 
vasılasile vaziyetini ve görütünil al~ 
me izah etmesini beklemek zaruri idi. 
Bulgar Başvekili M. Mu9anof beklenen 
bu izahı yaptı ve Bulgaristanan bu 
miuk haricinde kalmasını icap etti• 
ren ebeplcri anlattı. M. Muıanofun 
bu münaıebetle kullandığı lisan ne 
derece .olgun bir diplomata yakıoıklı 
lıe, mııakı ret ıçin ileri sürdüğ(l 
deliller de o n · ıpettc ıaiftirler. 

M. Muıanof Bulgar milli duygula· 
ranm böyle bir teşekküle girmiye mani 
olduğunu aöylüyor ki bu mazereti 
h kh görmek rnunsifane olur. Fakat 
yin miıak İ~tirak etmemekle ala
bil;ceği. ıarih teminatı müphem bir 
fatikbnlın tereddüt verici hadiaelerine 
talik etmiı bulunuyor ki aaıl bu tarzı 
hareketi anlamak mütkül oluyor. 

Diğer taraftan M. Muşanof'un ml
aak kartı mühim bir telmihi var• 
dır. Sulhun kuvvetlenmesini hedef 
tutmak i~ln yapıldıkJnı kabul et
mekle ber ber vaziyetleri düzeltmek 
gibi üzerine bir vazife lmış olan 
MilleUer Cemiyetinin bu hizmetini 
muslihane ıuret e görmesine imkin 
vermekten uzak oldu""•na • 
ediyor. 6'" ışaret 

Binaenaleyh bu misaka . t' k 
etmekle, biz, Milletler Cemiye~t ı:j. 
dakının 19 uncu maddesi mucibince 

evletlcr ara mda me•cut muahede-
leri . Jcabınd l'h • t d'I . i a mus ı ane bır surette 
a 1 ıç a yapabileceği kıymetli ta-

vassutlardan . f 
termi4 l d peıı.nen era~at göı

o ur uk, dıyor. 
Asıl demek · t d" .• B lk . ıs e ığı ıse fudur· 

1 
akı n mıaakı, Milletler Cem

0

iyeti 
m sa nın ruh 
n d ve esasatına mua. z ır. 

B I
Hk albukl. buk görGM4 hatalıdır. Zira 

a ~n m11a ı, illetler Ce • ti 
• 1_ • mıye 

mısaıunın tnvsıyesi muc'ıb' 
ınce mm-

takn,vi bir ihtiyaca mukabele i in 
vücude getirilmiştir. Milletler ce!i. 
)'Ctİ misakının 19 uncu maddesi, 
M.lletler Cemiyetınin, lüzumu halinde 
Cemtyet azalarını, aralarındaki mua
hedeleri tetkik ve günün ihtiyaçlarile 
telif etmiye davet edebileceğini kay .. 
deder. Yeni misak alakadarlann 
teliikkicıince bir ihtiyacın mahsulü· 
d?r: Binaenaleyh, iddia olunduğu 
gıbı .zararla mahiyette, füzuli bir 
e er değildir. MiJletler Cemiyeti mi
ınkının 19 uncu maddeai ise, ancak, 

1 kadarların nzasile tatbik oluna. 
hdir. tB'nncnal yh, bir mıntakadn Lu
lunan müteaddit de' Jetlerin müşterek 
hudutlıırını emniyet ve kefalet altına 
almalara l<ndar tabii bir şey taıav. 
vur edilemez. - Süre) ya 

Amerika' da 
Feyezan 

Minesota Eyaleti Sular 
Alhnda 

Sen Pol, 4 ( A.A ) • Amerika 
Fazla miktarda yağan yağmurlar ne. 
tic~inde birçok nehirler taşmışbr. 

Bu yüzden dört kiti ölmüı, dört kiti 
yaralanmıştır. 

Maddi zararlar çok bDyüktür. Bir· 
çok ahali suların taıması üıerine 

kaçmağa mecbur olmut. Vişconıin 
ve Şipva'da yüz kadar İfçi ıularla 
çevrili kalmıtlardır. 

Silahlar Bahsi •• 
Fransa Harıl Harıl lngilte
reye Cevap Hazırlamakla 

Meşgul 
Paris, 4 (A. A.) - Hariciye Nazın 

M.. Bı-rtu. !le J:lariciye Nezareti şube
lerı, lngılızlerın emniyet ve silahlan 
bırakma hakkında Fransız noktaina .. 
zarına ait malumat taleplerine cevap 
hazırlamakla meşguldür. 

• Orta~a atılan meselelerin ehem
°!ıye~lerı, bu !"etnin tahririne büyük 
bır ~ıkkat verı)meıini emretmektedir. 
Metın, hazırlanınca Nazırlar Mecliıine 
verilecektir. 

ltalya Da Temaslara 
ea,hyor 

• Rom~, 4 ( A. A. ) - ltalya Hari· 
cıye Musteoan M. Suviç, bu ayın 
21 inde Londraya giderek liaşvekll 
M. Makdonald, Lort Eden ve Hariciye 
Num Sir Con Simonun Roma ziya
retlerini iade edecektir. 

Bu seyahatte siyasi meselelerin 
görüşülmesi beklenmektedir. Silahlan 
bırakma meselesinde İtalya kendi 
noktainazarmı değiştirmemiştir. 

ltalya Ve Çekeslovakya 
Paris, 4 (A.A.) - Pari • Suar ga· 

z~tesine son Roma protokolları üze· 
nnde beyanatta bulunan Çek hariciye 
nazırı M. Benes demiştir ki: 

"- ltalya, Almanya, Macaristan, 
Avus~urya ve bütün dünya ile tefriki 
~~saıye hazırım. Şu şartla ki, Fransa 
ıle bu hususta anlatmış olmamız 
lazımdır.,, 

Amerika Ve Mil
letler Meclisi 

Nevyork, 4 ( A. A.) - 20 kadar 
Amerika cemiyeti tarafından Ameri
kanın Cemiyeti Akvama girmesi için 
~azırlanan tahriri teklifi eski Harbiye 

nzırı M. Norton Baker de imza 
etmiştir. Eski Naz.ır, hükumete dünya 
aulhünü kat'i şekilde tem'' •. 
M• . 10 IÇID 

ılletler Cemıyeti rnuah"d .. 
"d t" tk'k' . \; esının ye-

nı en c ı mı tavsiye etmektedir. 
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. ALAY"ftifMR· 
Münıre elile İnce uzun ıara ] ı 1 

k ı · • arına um u hır yol gösterdı' • s·· knıana vermek ister gibi 
ı · uzere 1 - ışte aşıklar yolu. - N nıırı dandı: 

Başlarının üzerinde yeşil bir degv 'ıl . ~ olmöu' canım. Nişanlım 
Ç t .. "l mısın . d a ı oru müş gibidi. d K' k . perım e, severiın 

Ç 1 e. ım arışır? 
am r.callarına sürüne sürüne Münire 

ince yola çıktılnr .. 1 . . onun hareketlerinin 
N • ve soz erının tabii l 

k l ekcdet sert ve ani bir hare· hükmederek tesk' olmadığına 
et e olunu Münirenin belinden - B . ıne ça ıştı: 

dolaştırdı G k . . . . en ıenı daha ciddi gör· 

h k d 
· enç ız ırkıldı ve mıye ahştım Necdet Ha di .... 

ay ır 1 : 1. ! · Y yuru· 
ye ım 

- Necdet ne yapıyorsun? Yüzbaşı itaat etti 
O tekrar kucaklamak ister Y" "d'"l ' 'b' 'k' . uru u er. 

gı 1 1 ıncı bir hamle ederek onu F k M·· . . . 
kolundan yak 1 d . a at unıre yolun nıhayctme 

N k 
a a 1 

• kadar gitmeyi lüzumsuz buldu. 
- e açıyorsun. Ne v ? y v • M" . k ar - orulacagım. Çoktanberı 

Y
a kunıfre atr as nbı bir çama da- yürümedim. Dönelim Necdet! dedi. 

ma ırsa ını uldu E · · b. O d , b k 1 .. .. • zıcı ır cevap verme en sür atli bir 
a ış a onu suzuyordu 1 tt" 

S 
· yarım so e ı. 

- ana ne oldu Necdet? N V J d . 
kada 'kt' ? e e as {er a ımlarıle Hıristosa r nazı m sen . 

Y" b avdet etlıler. 
uz aşı ellerini arkasına ka- Münire onun bu hareketlerini 

-.uşturmuı, tabii olmıyan bakış- yemekte fazla aldığa alkole ve-

Paylaşılamıyan t<emik 
··~---· .. --

Almanya İJe İtalya, Avusturya İşini 
Halledemediler 

' ' 
"""'"""' :ıııım,ı t \ \ 
1ıııııııı11ı\~11 ııııırııtlf~1lı ;,- -., -

j ~---,,- " ,..-- - ,, -,, 

Avusturyanın Alman emellrrine Parla, 4 (A.A.) - Tcmpa gazetesi 
mukavemeti, Almanyanm hasımları yazdığı bir bqmakalede Avusturyııda 
tarafından bir nevi muzafferiyet tek· Batvekll M. Dolfüs'iln Avusturyadakl 
liode telakki edilmektedir. Bu lelik· milli •oıyalizme vurduğu darbeyi izah 
kiye göre, milli sosyalizmin Avu&tur• etmekte ve bu tetkilitın diğer aman· 
yada batı ezilmiftİr. Binaenaleyh •ız dütmPnı olan Bqvekil muavini 
Avusturya timdi tam istiklaline ka• M. Fey'in ıon nutkile arbk Avuatur• 
vuşmuıtur. Buna dair Frannz mem· yanın tam bir iıtiklille yaşıyabilece-
balarandan gelen son telgraf ıudur: tine kanaat getirildiğini ıöylemektedir. 

Staviski Rezaleti 
iki Memur Mühim ifşaatta 

Bulundu 
Paris 4 (A.A.) - Stavlaki rezaleti 

üzerinde1 adliye dün it Nezareti me· 
murlarından iki kişiyi dinlemittir. 
Memurlar nazırın kalemimahaustan 
aldıkları bir t~lefon emrile Dubarriye 
müstacel bir mektup yazarak Bayon 
bonolarının satılmasına delalet etme· 
sini istediklerini söylemişlerdir. 
Danimarka Denizcilerinin 

Grevi 
Kopenhag, 4 (A. A.) - Denizciler 

Birl'ği 11 nisanda grev ilanına karar 
vermişlerdir. 

Avrupa lktısat Konferansı 
Viyana, 4 (A.A) - Avrupa dev

letleri arasında iktısadi konferans 16 
mayısta parlamentoda toplanacaktır. 

Cenubi Amerlkada Da 
lhtiUil Şay6ası 

Boenos-Ayres 4 ( A. A. ) - Bir 
ihtilal o'acağına dair çıkarılan endi· 
~eli şa· ialar tamamen hayalidir. 

riyordu. Hakikatte Necdet çok 
nazik, içli ve ince bir gençti. 
Zaten Necdeti ona sevdiren, ısın· 
dıran da bu inceliği, nezaketi idi. 
Hıristosa geldikleri zaman Münire 
oturup bir kahve içmelerini teklif 
etti. Necdet cevap vermeden ara
baya doğru yürüdü. 

Münire olduğu yerde kalmıfh. 
Arzusunun reddedilişi değil, 

sözünün cevapsız bırakılışı onu 
bir adım atamıyacak kadar şa· . 
şırtmıştı. 

Arabacı hayvanların boynuna 
taktığı yem torbalannı alırken 
Necdet bağırdı: 

- Haydi, marş, gidiyoruz! 
Münire sert bir kamçı gibi 

ku!ak tozunda şaklayan bu emirle 
bir damar kopmuş gibi kalbinin 
tıkandığını hissetti. Gözleri bulau• 
mış, çamlar, gazino binası, hay
vanlar tersine dönmüştü. Beyni 
kafasının içinde haşlanmış gibi 
yanıyordu. 

Uğuldayan kulaklara ayna 
kelimeleri parazite tutulmut kısa 
mevceli bir oparlör gibi bozuk 
ve kırık zaptetti: 

- Haydi, mar,, marş gidi· 
yoruz. 

Fakat bu ikinci emir, altüst 
olan müvaıenesini düzelten kuv• 
vetli bir reaksiyon tesiri yapb. 

Yine 
Küba' da 
Bombalar Patladı, 

Silahlar Atıldı 
Havana, 4 ( A.A ) - Dün, dört 

bomba patlamış ve şehrin muhtelif 
noktalarında silahlar atılmııtır. Bun· 
dan baıka nıakineli tüfeklerle mil· 
cehhez bef" haydut, "Royal Bank Of 
Kanada,, şubesine hücum ederek 
(10,000) dolar alarak kaçmışlardır. 

Diğer taraftan muhtelif makamlara 
namzet olanlar, kantıklıklar çıkar• 
maşlar. Yüksek hazine memurlarına 
hücum etmek istemişlerdir. Kıtaat 
memurları himaye mecburiyetinde 
kalmııtır. 

lnglltere Borç Yapıyor 
Londra, 4 (A.A.) - Hazine neza. 

reti, (1959) dan (1969) a kadar öden· 
mek üzere yüz:de üç faizli ve \150) 
milyon İngiliz liraJık bir i.stikraz ya
pacağını bildirmektedir. ihraç fiyatı 
yüzde (98) dir. Bu istikrazdan elde 
edilen para ile hazine bonoJarı öde
necektir. 

Bu emir doğrudan doğruya 
gururunu kırbaçlamış gibi sıl
kindi. Gözleri müthiş bir istihza 
ışığı ile parladı. Sinirleri 
gerildi, Başı yükseldi. Ve haka
ret dolu bir sesle haykırdı: 

- Hayır. Ben kalacağım! 
Yüzbatının ağzı bir borazan 

gibi arabacıya döndll: 
- Çek! 
Ve tekerlekler döndü. 
Erkek at kişnedi. 
Yüzbaşının başı geriye dön· 

medi ve araba yokuştan aşağı 
inerek kayboldu. 

Münire tamamile kendine hi· 
kim olmuştu. 

Heyecanım kendine bile itiraf 
etmekten çekinir gibi hafif bir şar· 
kı mırıldanarak gazinonun Sedef 
adası tarafına konmuş piJiyanlar 
dan birine doğru yürüdü. 

Ve uzaktan onu takip eden 
garsona emretti: 

- Bir gazoz getiriniz. 
Şimdi vilcudunu bez koltuğa 

bırakmış, çantası dizlerinin üze· 
rinde, başı ellerinin arasında çam
ların altından görünen denizi 
seyrediyordu. 

lık defa hadise üzerinde dur
maktan kaçmdı. Mütemadiyen 
beşka şeyler düşünmiye Çalıştı. 
Fakat bütün aradığı mevzular 

Gönül işleri 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

"Evli bir kadınım. Çirkin de
ğilim. Fakat kocam güzellero 
düşkUn. Sokakta, veya bir top
lnnbda güzel bir kadın gördü 
mü gözlerini ondan kaldırmaz. 
Kıskançlıktan çıldırıyorum. Fakat 
onu bu hareketinden menedemi· 
yorum. Ne yapayım? Gülten 

Bu kötü huy birçok erkek· 
lerde vardır. Fakat çok defa teh-
likesizdir. Bakıp geçmekle iktifa 
edenlerden korkulmaz. Yalnız ken• 
di tuvaletinize, fistünüze başınıza 
fevkalade itina ederek onun dik 
'.katini üzerinize celbetmeye çah .. 
şınız. Evde rahat ve saadetini 
temin ediniz. Bu suretle onu 
mütecaviz bir hale gelmekten 
kurtarmış olursunuz. 

* "Ben fakir bir ailenin kızıyım. 
Babamdan kalmış büyükçe bir 
evimiz var. Annemle bu evde 
yalnız yaşıyorduk. Fakat gelirimiz 
olmadığı için annem evin odala• 
rını bekar talebeye kiralamıya 
başladı. Bunlardan bir genç., 
benimle alikadar görünüyor. 
Halbuki nişanhyam. Nişanlım bu 
vaziyeti beğenmiyor. Annemi de 
keyfiyetten haberdar etmeye ce
saret edemiyorum. 

* 
11 Geçen gün nişanlı~a • otu-

rurken cebimden mendılimı çı• 
karmak istedim. Fakat men• 
dilim ile beraber 'Cebimden 
bir kadın eldiveni çıkb 
Nişanlım bunu görünce fena hal
de hiddetlendi, kendisine bu 
eldivenin cebime nasıl .girdiğinden 
haberdar olmad.ğımı temin etmek 
istedim. Tabii inanmadı. Halbuki 
hakikaten hiçbir kadınla münase-
bette değilim ve bu eldiven ağ· 
lebi ihtimal arkadaşlarımdan biri 
tarafından muziplık olsun diye 
cebime konmuştur. Fakat nişan· 
lcma derdimi nasıl anlatayım? 

Adnan 

Doğrusu güç vaziyet, ı_n~ama'"' 
fih, eldiveni nişnhnıza verınız ve 
şüphe ettiği kız ve kadınlar nez· 
dinde tahkikat yapması için ser
best bırakınız. Bu suretle kısmen 
olsun onu samimiyetinize inan· 
dırmış olursunuz. 

HANIMTE~ZE 

sanki ittifak etmişler gibi onu 
döndürüp dolaştırıp aynı noktaya 
getiriyorlardı. 

Genç kız bu cereyana fazla 
mukavemet edemedi. Şimdi vakayı 
bütün vuzuhile yine yaşıyordu. 

ilk defa Aşıklar yolunda Nec
detin hoyratça hareketi ile başlıyan 

Tatsızlık nihayet o elim müsa• 
demeye kadar varmışb. 

Münire bu hadiseyi etrafile 
tekrar yaşatan bu çarpışmada 
kendisinin hiç bir günahı, kasb 
olmadığı noktasına varıyordu. 

O şerefini, izzetinefsini mli
daf aa etmekten başka bir şey 
yapmamıştı. Yüzbaşı ona o kadar 
laübali ve o kadar hoyratça sa• 
rılmıştı ki yol ortas:nda bu hare
ket ancak umumi bir kadına ya• 
pılabilirdı. Hatta terbiyeli bir 
erkek bundan bile çekinirdi. 

Şimdi vaziyeti daha eyi mu• 
hakeme edebiliyordu. Necdet 
adeta dağ başında önüne köy 
kızı çıkmış bir çoban gibi hare
ket etmişti. Nişanlı olmak hiç 
bir zaman bu şekilde hareketi 
affettiremt:zdi. 

Ne olmuştu? 
O kadar ince ve terbiyeli, 

hatta bir erkeğe fazla görünecek 
kadar mahcup görünen Nccdete 
ne olmuştu? 

'Arkaaı Yal') 
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Dünga Hadiseleri t 
Bin Bir Gece 
Masalları Gibi 

Rampur racuı Bahadir Han 
. 3,LO bagln Buda Per 

Jen•d• uı tecle bwımmakta· 
' lllllgo11falc dır. Ba zet9a 
V arld41 /Ya• Wiklimdar Vi)A

, aıl Yenir 1 adan gelirkea 
,. .. ( 14} otomobil doldunua 
llİr mairetle ( 270 ~ adet bani 
•ılk:w q,. iM 1 •kta idi. 

e.da PeA, i• • mubtıep • 
11hlerindea .. bin.de ( 2'l ) edalı 
hir apaıbman tatmut .a- Baba
m Han ( ,., > RtleSindea, .,... 
( 45 ) 1enedenberi ncahk etmelı
teclir. 

Senelik Yaridab { 360) milyon 
Tlrk Jiraa tıataaktaclır. Dev
Jeder idare edebilecek ~ 
.. vadlab ( 45) •••••aberi 
nefsiaziziae wfetrekte aı.. 
Rampır mihraceml, Avrupa pay· 
hW.-ın• W.Wr ıece .... ııa
mu m&ıa bir lıayat •tllıktıea 
__. Bud..,..teıe ~ı trulun
..ııta&r. Buraclaa laanei tarafa 
wdeaWi malim dejildir. 

ffilMlillan llllk&mdarlanD• ha 
sibi _,.aaatlai penler ve ~ 
teoJer iMi me=Wceü ef.taacvJ .lair 
••i=fL .içinde ,W,• unae
tlerler. Hakikatta m •e ' ketin 
banndırdığı mityaalarca t.• 
laemea hemen yan çıplakbr. Ser
wet ve ,..,... maWut birkaç kişi 

araaancla ••• edimit bulun-

SON POSTA 
DID 

iLAM FIATLAAI 
.... , u 

ı-l.U. tek ıöe.a • ..tın releaia 
eetia J&I ... VUIÜ 'keJimMir. 

t-AYDi ,...m 8 ..am 1 aatimdir. 
1-I>Aa blm ... clıtM ince yazalar 

............ ilir. 
•-SaJ6ısma ... ilblar ...;ıclalri 

.... t&Wcra: 

- .. 
' -• • ... •••• 111tr•··· Boa • 

Sutimi 
._SA - ... .... - . .. , • -. 

ıırı • Dans Kızları 
Bunlar Para, Şöhret Ve Saadet 

için Rnzgira Kapılırlar 
Bir Kısmı Muratlanna Ererler, Fakat Ya .ötekiler~ 

s- ... -...-..... 
fi'ik•r • .__._...,. 
eld.. pi rab Wdunda ela 
kenÖllİRİ .W--iftir. 

Polka ve Mazürkadan Folu
trot ve Ta.oaoya çevMD alon 
.......... ., ........ da mne 
danstan da çok deiifmil balun
ma'lctadw. Amtrika • ı nei&eı' • , 
Alaka _.fiieriain 'Vefa Hildml•a 
halkının ~e§İt çe§İt hareketlerle 
.Japbldan aldicayip damlana her 
llıiıiodea çepi HreD ralml•, ._ 
-- 11hae1e 71Kfiiiı t.naktlia 
bir modada-. 

Bunuala ber.aber yirminci 
asnda en revaçta olan alme 
dansı, dmdıilir ili, Gld (Grila) 

41eclilderi km .. Wr •• ,. seJerek 
llJDİ muzik temposite yapbldan 
•JDİ laareketlenlaa ıdoian danatır. 
Bu avi danllzlik; ....... 
nt'-et ,..dm &lifietl Wr 
bMrf• evla• ı'wapr. 

GW dedil+ri Jm1- ti-1 
llemen hemm 1l)ft Wr 'll1llf hf-
kil etmif balunmaktactut.. 0.
loak ._ llir ...,. ptiaaek 
........ ... Mr tiri& dam ..... 
nılan liret.ekle ....... .. 
Wrçolr firketler, Mk11rıeı.. .. 
lllitetd*ialer ftl'llu. 

Mlzildaolleria, ..W• ft 

ldAmetlerle Mıw....-.•ı· laawau 
;p.de hep W.dm ayak atan 
Geri (Girlea) ler ; tek bepna bir 
lap..) ol t....,... OJDlyaD Yeya 

Wr Fnaas fUlnll 867liyen artist
lerden daha Jaz1a ntlhet _.... 
yorlar. 

Görl (Girla) ler aımllcla an'
atleri ve .......... .nrileels 
Ye mOıikhol aabneaindea ainema 
atüdyolarma sıknlv pek soldur. 
laimlerilli blitlbı dDnyaya talutan 

ve bOyOk hir senet ahibi olan 
artistlerin yetiştikleri muhit ek· 
ıeriyetle bul'Uldar. 

Garı (Gris) ler im işe to - 12 
yaflannda abhrlar. Mütemadiyen 
hareket isteyen sanatlarının teairile 
vllcutlan fazla 1iımaalamaz. Danı 
mekteplıeı-mde, Komervatuarlanla 
bqlıyan ye iç d&t RDe allren 
bir tahsil devresinden ıonra ken
dilerini hayata abmya mecbur
durlar. 

Senelerce, ılhglna caeyamna 
tutulmq Wr aman çepl aibi 
ondan oraya, memlekettea mem
lekete koprak muyaffalayet, ha
yat ve 1e"et ararlar. Ba hedef. 
terine kawpn birçoldanmn yaaa
bapıda, aerapdan 1erapa kopa 
bir çil -nala p IOIRIDtla JO-

aırı. fClrlJ 1er1a .. ,.a. 
" ...... ar .... 

nlup lmitaizlepın blD1ercıell ele --· (Gilnt Glrlleri, ..... Ye 

Amerika Jetiftirir ft bitin ... 
,.,. J&JU. Fakat 1Na kızlana 
dtlnya Jllzilncle to~dıldan 
aerbz, Pan.tir. f.ileace yederi
llİll çekhltfl - _, ejieamek 
mabaclile selea eenalalaran 
boDup JlbODden aamDteaalı1 
aan,at ehliae muhtaç olu 
Pariate hemen hemen pek az 
daııl6z ifsiz kalır. Om lçia 
lagiltende Jetifm ve w 'el 
,..a-da kendini dapn atmak 

SON POSTA 
~· u .......... w:ı. .... - ......... 

Yn.w4 Sip4 H..uü • 
Halle 60Mlal 

ld. re• lata••·• : Baki Z.ptiye 
• Çata19etme IOk4'ğı No 25-1 

Telefon : - 20203 
&* kutum: lataııbul - 741 

1'dgraf: latubul 80NPG8TA 

Abone Flab 
YtlRKIYB ECNEBl 
ı.-.• Ka. ı Sene 2708 K& 
750 • 6 A1 1400 • '°°. ı. 800. 
151. ı ••• 

Abone bedeli pefİDdİr • 

Gelen nrak geri ftrilmes. 
nn--- ... ...,.ı .......... 
Ce!MP içiaulmekil~~.r -~' bmtluk p ....- aal"PG& 

Mra -'•liflirll....ı (2SJ -..,,,,,. 

iılteyen bir Garl'in ilk mola nre
eeia .... .-..-. Bar..ı. l>ir
~ {ugih k.a ftfJele ham1ıyaa 
emprezaryoları kolayhkla bulmlar 
Ye bir hafta içinde tertip edilmi' 
bir......,......ba .... •' ••• 
larmdan olurlar. 

Paristeki muzikbolleria yam
başlamıda birçok otelleria har 
l:ca mllfterileri Wlheıa ( Girla) 
Glrllerdir. 

Hele Teatr GirJı Klip .,.... 
Jeri ys ... an bap a..aJ.ta do
ludur. Ebemi bayatta hiç ki..
aeye Jaeaap •ermeıe mecbur ol
mad• Japf&D Glrlmr ... .,.. 
ZlllDI memleketlerincle cid-
di INr Dİfaala beklemektedir. 
Kmdleri Şimal Alribdaa tam-
_. Hindiet• " Çia icinclm 
ıeçen bir hat izeıiade 
-e1erce *m llir ..,.._ 
ezeli yolcaaudur1ar. 

Nerede eyi bir tekit, bunçh 
bir anakaYele .......... ..,. 
derhal koprm. 

Pmillteki Tatr Glrlldlp'de 
bir de .rahipleri nrdar. Ba zat 
haraya adım atan )'ellileria sel
fiai tebrik ~ .hayattanm tak& 
eder. Ayai .,m•nda aakueJo. 
lerial ıazden ıeçirir, lazlana 
alfJfhinde Wr aadde ,...._ 
ikaz eder, t..m -w ........ 
manevi lmnetlerhıi artbrmay a 
çahpr. 

• Bu .aat kmdilile ..... 
bir F..ranm: .-aıiaiaı aen 'ı 
tir ki: 

-
ir 
e, 

.. - Memleketlerinden pJmp 
•lufu burada alan (Girla) ıBrller 
sudan çıkm11 balak pbidir. Ne 
yapacaldaruu, Dere)'e ıidecek 
)erini pek bilmezler. Ba ilk terec:l
dilt ve korku alarmda i1' b 
rellber olmayı dbal bir nzif 
bir ibadet bilirim. • 

k . 
Ş. mhlerdea anlllfdd+na 

g6re Paris (G:rt.) Glıtl.. lçia il 
IDel'lıale olduğu kadar onlan İyi 
k6tü bir istikamet veren bir mer
kez Yazifetiai de s&ilr· 

. 

r 
ir 
at 

la-

1-

Yeai maldneler we uaayi va 
11talan nuıl amele an'abaı 
meydana çakanmpa Jirmlad ...... 
Jenİ zihniyeti ve aan'at cereyan 
da (Girls) Garl iamiade yeai b 
and yarabmftır. Bulum lauau 
ba1ab, unat hayab ve Y8PJlf 
nadaki hmulİyetler yirminci urm 
romaa, liMma ve tl7atro edeh ,.tma da Wrcok -wuı. , .. 
melr.tedlr. 

' 

Kari Mektuplnra 

Postadan 
Şikayet 

Llceden 19 mart tan1ıile y 
-7, 8, 9 tarihli ıazeteleri 

madam. Oç d&1 ıueteDiD b" 
.ılMJiti ak .. Yald olu 
hrdeaclir. 

Geçenlerde mlvezziia 
pzeteleria ip.de batka bir 
rw ~erilmit olanluı nrdlılm 

• 

Bqkalannm gazeteleri ae 
.... getirilmlf olduğa aibi 
mm de gazete ve1a me:lduııa-. 
- ........... ftittirllınesi, 
mele ki m&mldm olaa bir 
Blyle yanlqhklara meydan 
melDell Ye ıaıetelerimilia 

"° im?,,_ ip. P.ta w ~ 
Umum MUdlrltliftnln nazan 
btini celp etmenizi rica ecaeı• 
al .... , ... -.. 

Lle.'cleaT.,,... .. ..,_.. _h .. 'NrNw..a. 

Aly-1renHs-.. JWlayor: 
•p911a iclarai; adrai•ize 

W.ğlllll pzete paketini 
anlqbkla Utak posta çan 
:ya b•pı yerleria pa 

J 
•e 
k oyuyor. 

&teli ..... Yep .... 
glnll elimize geliyor. Gilnü 
i• için tabii biiyilk bir ti -hl•mıyor. E4i-iscle kalıyor. 

cibet -zaranmm mucip ol 
l..Gtfen l>uaa poataya hatırla 
D1D rica ederim. 
~·~ 

Soa Postla - Karileri 
fi ikiyetine benzer ıiklyetler 
zamau math ... ıza ıelmekt 
Bu meyaada SinopU.a da al 
- llir meldllpta pae 
........... ftnladajı 

aektedir. 
Bir .............. ~ 

Bizler, Janl e~ ayU. töz 
l ' ktM malwum .- Welr 
llleıl ltedenberl erbab1ab 
~ ve maa•enetlerl De 
aip lmriimbil deldmma1a 
IMMIWatlam. Bu laal iaı~ 
m•N iaaw'v içia bir 
Awwpada ba bbil .. 1t11er 
1tBi1etleri niabetiade it ı&rar 
kendi kuaaçlan De geç· • 
sa,ıe «Malll clarlasmaalan• 
mak bizde de kabildir. ~ 
• • •• içiR ........ enel 
llllerin birleprek Mr 
kmmalan ft ba cemiyet 
.De Wr Darilsmna tesisine t 
blis etmeleri lbmclar. Ben 
el Ye ayaktan mahrum maııu 
INUİll teklif edqonm. 
~ .... A-.. 

Kas HOkOmet Konağı 
HlkGmet konatımız 35 -

_. enel y•pılmıı bir bin 
llemleketin - gibel bir Jerİll 
dir. Fakat zanwala laarap 
tur. Her tarafa akmaktadır. 
miri lizımdar. Kat: Kehme& 

Vanda Avukat Yok 
Borada bir tek dava 

vardır. Bqka ne bir a 
ne de dan Tekilliği yapmak 
hiyetiai haiz kimse yoktur. B 
için muhakemelerde tarafey 
birili daima vekilais kalmak 
buriyetindedir. Van ı Şe 

Eskif&hirden Bir Karii• 
Te1111aisi 

Borada anne tatili 
,.tan klçlk emaflar ....... 
tatbik ecliliJor, blylk t.M" ~ 
neler yan llÇlk, Jan kapak 
~tte .... deYam • 
Memurlar hanlara si& 
...ı.clular • 

Mitehin 1.amM bük.ıiJeli 
ı..-
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SaitJa Altınord iti Al iz • ( H .. ) f ' s-o a tag takımlarının son kad ı il ırır ususı - zmir stad- de ... U· Al d .. ro 0~ e çekilmiş re8lm/eri 
yomu y:ne tarihi günlerinden birini b ~ş ' t l;;o~ u agır basmaya namasına mukabil, A!bnordu çok 
yaşı) or. Sta<{, tribünler kap·I h:ş runış ı. a a ziyade sağdan ntakb. 44 dakika tamamen hl· 
kadar dolu_ Yine Altınordu: ~ k u~u~ y~p~n Altınordu, Altay kim oynayan bu takım kırk be-
tay karşılaşması var.. • d~k;H:ıe a a~-muvaffa1ciyete İn· şinci dakikanın son saniyelerinc".e, 

Seneierdenberi d ima be kı il~n sdonra ucumla.r bu hatla ibmnl edilcmiyecek bir Altay 
b k 

1 
ra- es ıyor u. k d b 

ere a an ve pek ender olarak Ot k. . • d k.k d a ının en ir gol yedi ve l·2 
b~ribirJerine ancak tek gol far- t k ulz ~ed ızınkucı a ı a a Al- mağlup oldu. 
kile gal" l . ay 8 esın en rtulan top seri 
ıah da •;ö~:k~~~l~n bu iki takım bir inişle Altınordu müdafaasına 
dudan iki gu zaman Altınor• dayandı. Altay sol aç.ğının gü-

oyuncunun noksan }. l b. t Al d duğu anlaıııdı. 0 z~ ır or ası, bnor u kalecisi-
H em Gö:ıte i . . nın yatmasına rağmen kurtulma-

• eti: iki takı pe1 Fent Beyın dı. Topa yetişen Altay sağ açığı 
Jayan oklar k;;:r yayı~da~ fır- sert bir şiltle Altayın ilk golini 

kild kın . sera bır ş~ ka} detti. 
e a a geçmesıne b b · 

eriyor. se e ıyet Oyunun ikinci devresinde AJ-
ı lık dakikalar, tecrtbo daki- ~n~d~ 44 da~ika hakim oynadı. 

ıdır. lki taraf ta çok se . f k a a ılk dakikalarda Alhnordu 
k t'i olmay n hücumlar ya~:yo:ı;t i·?l daçığımn attığı beraberlik go-
Onunru dakik d . • un en Onl'a mu azene hasıl ol-

• - an om vazıyet muştu. Altay biraz çekingen oy· 

Eskişehir Şampiyonunun 
Ankarayı Ziyareti 

Edciıelıirll miıa/irlq Anka,... • 
tarafından kuS:.."'f 0 11anda •porcu arkad l 

Ankara (Hususi) - Esk" hi .,, a1urken aı arı 
. ~e r cum~ 

Peh~ıy.onu Oem.rspor kulübü larl l~nn en gilzel mnsabaka-
.. rını~r;e Ankara ve Muhafız a o.u zengin bir s - .. 

Guçlen tarafından .. t k yaşadı. En h por gunu 

M
davet ediltrek salı cu::ş ge~:ı: kara Gücü i'eeyçecanklı maç (An· 

uh fızgu" cü A' k _ . . · an aya) arasında 
b. . ve n aragücu ıle ve en sen oyun d (Muh f 
ırer samınıi .. ·ı G a a az Gn. 

Bir' . oyun yapmıştır. cu ı e ençler birli·.) Muh1:hz oyu~d~ Demirsporluların yaçıldı. Bu oyunlarcı:• arasında 
ka gücü ıle 3 • 3 berabere b d İ n evvel (A~ 

iması, Ankaragücü ile yapacağı nor dı~ ve tt.fakspor) birind!eri 
hyunun alakasını yükseltmiş ve oyı:~ a~. Her iki takım müte-
h:vhnın bozı:k olma t'la rağmen kabil bır hakimiyet ile oyunu 
t ~. heveskar tarafından mt:rakla 1 • 1 beraberlikle bitirdi. B 
B~ .ıp .eddilmesine amil olmuştur. oyundan sonra bir'nci de h~ 
ınncı evrenin ilk yirmi be . T... .. . . vre ı· 

dakikasıııa kadar Alarun a b"ş rıncı ıgı 'uzennd hayli rol oyna-
lki golle hakim bir vy P tgı yacak o.an (Ankaragüc6 • Çanka· 

. . azıye e tı ) Ö 
geçmı ti oyun tatlı ve zevkh Ja maçı yapıldı. yle ki, bu 
"llnvor~u. Fakd gittikçe kararan o~unda Ankara galip geldiği 

b
5 

k :\ .. d·"t tama mile bozuldu. takdirde birinci devre lik şampj. 
ı ı ve evanı:ı:ı--' • .. 1 1 • tındc bu o una yagmudr ·ıad: ~oldn ~gunu kazanmış ve mağlup 

F k t d 'am e 1 ı. o ugunda da üçüncülüğe imnış' 
a n oyun n ze ve ahe k 1 knlmadı Ynö-mur vt •• nd o acaktı. Gençler biri ğine gel n· 

• o .amur ıçın e O . · 
oyn~nnn bu oY?ru mütebaki c~: yun galıp ve beraberlikle 
dakıkr.lannc!n hı bl\taraf fazla bıt.rebılirse lik il incisi olacak, 
aay~ ~ıkarmadan D'\rspor 2 • o mağ.iip olursa 0 da 6çilnclllüğe 
nıaglup olarak sahay iCrhelti. inecekti. 

Ankara (Husuıi)-ak:~ ~~ lıte bu noktainazardan herkea 

• B maçtan evvel K. S. K, İzmir 
spor O.O berabere kaldı. Buca • 
Türk &ptlru 2·3 mağlup etti. Göz· 
tepe de Şark~porla 3-3 berabe
re kaldı. Bugünkü vaziyete göre 
lzmir şampi; onluğu en başta gi· 
den Altınordu • İzmir spor· Altay 
arasında taksi1n ediJecektir. An· 
cak şu da muhakkak ki Altay Al· 
bnorduya galip geldikten sonra 
Aaayın şamı:lyonluk ihtimalleri 
çok fazlalaşmıştır. 

A,JnRn 

bu oyunların neticelerini merakla 
bekliyor ve lst~kUilspor sahasında 
şimdiye kadar görülmeyen bir 
kalabalık göze çarpıyordu. 

Birinci devre} i 3 • O mağlüp 
bitiren Ankara gllcü ıkinci dev· 
rede üç gol atarak beraberliği 
temin etti. Maç baştan bata he· 
yecanlı oldu. 

Gençler Blrliğl·Muhafız GUcU 
Bu oyuna antrenörün hakeml:ği 

ile başlandı. Gençlerin orta ha· 
fında lzm:rli Ihsan, sol haf ve sol 
nçlkta da iki genç oyuncu g6rü
lüyor. Muhafız da istanbuldan 
yeni gelen oyuncularla takımım 
takviye etmiş. Oyun seri ve mü· 
\:ekabil akınlarla cereyan ediyor. 
Top kaleden kaleye bir mekik 
gibi gidip gel:yordu. Birinci dev· 
reyi her iki takım bnşladıklan 

gibi O - O beraberli le bitirdi. 
İkinci devrede oyun daha seri bir 
şekil aldı ıon dakikalarda Genç
ler birliği ınerkez muhacimlerinin 
bir kafa vuruşile ilk ve son gol· 
lerini yaparak oyunu galibiyetle 
bitirdi. 

ava 

Balıkesir (le Eskişehir idman yurtları takımları sporu hakkile himag' 
eden Ali Hikmet Paşa ile beraber 

Meınlekette Spor Harf!ketleri 

Balıkesirin Kupa 
Final Maçı 
~~~~~--o-~~~~-

Balılceslr (Hususi) - Bu cum Balıkesir: Mecdi, Refik, Adil, 
A kümesi galibi Eahkesir İdman Cemal, Kamil, Şeref, Hüseyin, 
yurdu ile, B kümesi galibi Edre- Sadi, Hulki, İsmail, Emin. 
mit idman Yurdu Balıkesir saha· İlk haftaymdan itibaren bat-
sında karşılaştılar. layan tatsız oyun sonuna kadar 

Hemen söyliyebilirizki; Balıke- devam etti. Edremitlilerin sert 
sir bayram gün!erinde Eskişelrir- oyununa mukabele mecburiyefode 
lilerle yaptığı zevkli ve heyecanlı kalan yurtlular şüphesiz onlardan 
alakasını bu maçla yok etmiş geri kalmıyor, hatta ustalıkJa~ım 
oldu. Oyun bu derece neş'esizdi. gösteriyorlardı, daha !~k ~artıde 
Edremit sert ve ferdi bir istem biri Şerefin ayağile, dıgerı lsma· 
kurmak istiyordu. ilin yerinde vurcuğu bir kafa ile 

Takımlar sahaya şöyle di7:ildi: iki gol kaydettiler. Bundan sonra 
Edremit: Mehmet, Ha!il, Hasan, onlar da gevşedi ve bu bal bit 

Mehmet, Mustafa, Mehmet,Osman, tülü değişmeden bitti •• 
Feridun, Ali, Nuri, Hakkı. R. O. -~ 

• 
Uşakta o Ve 

Bayramı 
enç ı 

Ala,elıil" Gençler Birliği 11e Uı•lc Erı11n11kon l'. 1. bir arada 
Denizli - Uıalc mnht111iti bil' •rtıdo 

Uşak, ( Hususi ) - Uşak bu İkinci baftaymda Salihli ge~ 
kurban bayramını bir spor bay· leri akınlan fazlalaştırarak •!k 
ramına çevirmiştir. dakikalarda ilk golü abp galıp 

Maç yapmak üzere gelen De- mevkie giriyor ve son dakika• 
nizli Salihli Alaşehir ve Gediz larda Salihlililer aleyhine veri!en 
spo;culan b~raya merasimle gele- bir pcnalb ile oyun beraberlik 
rek şu sıra ile maç yapmq ve şekline giriyor. Uşak Gençler 
müsamere vermişlerdir. Bir:iği le.h:ne verilen bu pena.byı 

Denizli ve Gediz sporcu.lan Salihli kalecisi kabul etmeyerek 
Uıak mıntakası merkez heyetıne, kaleden çekildi. Kaide mucibince 
Salihli sporculan .Uşak gençler Uşak gençlerj bu penaltıdan bir 
hirl:ğioe, Alaşehır sporculan gol yaparak 1·1 beraberlik temin 
Ergenekon idman Yurduna mi· ettiler. Maçtan sonrn her iı:i tnkım 
safir olmuşlar ve maçlarda kar- gençleri alkışlanarak Sıılıhli Lan· 
deşçe çarpışmışlardır. dosu ile yurda gittiler. 

Salihli Gürbüzler Yurdu bütün Salihli Gençler Birliği U~a"'ı 
Uşnk gençliği tarafından karşı• kardeşleri şerefine gere Ha!kevl 
lanmış ve bayramm ikinci günü salonunda bir de müsamere \'cnuir 
maç yapılmışbr. Oyun çok heıe· !erdir.Gerek müsamerede ve get«-k· 
canlı oldu. Her iki tarafın müte- se sporda muvaffakıyet gcstercn 
kabil akınlar.le birinci baftaym Salihli Gürbüzler Yurdu gcn~lerl 
O - O buaberJikle neticelendi. fiddetle alkıılanmıılardır. 



Hikiye 
1 Fransız lmparato

. rile Köylü 

- Balık avlamak çok kolayd.r. Yanınıza bir az kttrt, bir olta, 
bir de kitap aldınız mı, her teY hazır demektir. Ben bö) lece yola 
çıktım. 

- Soldan birinci: - Bundan IODra iyice bir yer seçers:niz. 
Saidao birinci - Kayanın üzerine rahatça oturduktan sonra kita

bmw açananı.z. 
- Bir eeyler oluyor. 

Bu Oyunu Siz De 
Y apabilirmisiniz? 

Birçok çocuk~ M müvazene 
o,_nanu pek •enrlv. Eğer .t 
de ya.,-bilineniz pek hotunuza 
sidecelctir. 

Bir ayagınw yere baıımaı, 
&tekini elinizle tutarak bici.;. 
111111. O bar Ukhnm• ld 

,........ burnmuza 

defS' Fakat bu oyunu oy
nı lrıeD ayak kablDW ay.._.. 
elan çıkanmz. Bu ilk hamlede 
18' ıibi ,aronnr. Fakat bir u 

Alinin 
Treni 

1 - EyYab •• Annem treni bu 
ytiluek rafa koymllf. Nuıl ala
yım ? .. Fı. Fi.. Sen •yaja kalb'9 
un t.a tftni çıkarabilinin. 

2 - Sen nıerak etme Ali. 
Benim balık oltam buradL. Al 
aevindi, haydi &yle iae, trem 
avbyalım. 

3 - F"ıl ayap blkJa, balık 

oltammo çeD&elinİ tr~ kenanoa 
geçirdi. ipi çekti. Tren de yerin-

den fırladı. Bereket versin Ali 
çabuk y ..... cb. Yoba yerden 
-trelain parçalannı toptıy11C:ailarda. .................. SWE ... •-· 3 FEIW •nıa ._ 

tecrilbe ile bunu siz de yapa· 
bilir, •e arkadaşlarınız araaancta 

maharet pteaininiı. Üç dirt 
çocuğua birden bunu tatbika 
~, .... pek •lenceli olar. 

1 iki Hamarat Kardeşler .•. 1 

Bir f6n Framaz imparatorla
nndan biri köylerde bir gezintiye 
çıkmış. Yolda ıiderken evinin 
bahçesine bir incir atacı dikmıye 
utraşan bir köylü görmGf. Köyla 
arlık seksenlik varmlf. Bu ya
pndan sonra köyllin&n incir •i•Cı 
dikmesi ı ek tubafnıa gitmiş, köy
lüye sebebini sormuş. Köyl6 de: 

- Efendim, belki bu ağacın 
meyvuım yeyinceye kadar yap
nm. Yaıamazaa~ ofılum yer. 

lDJparator : 
- Pekili dostum, der. Eğer 

bu ağacın meyvasına ahncaya ka· 
Clar yatarsan, bana haber ver. 

ihtiyar bu teklifi memnuniyetle 
kabul eder. Gel zaman git zaman 
incir ağacı biiyilr, serpilir,. niha
yet meyvasım da verir. ıbtiyar 
köylil imparatorun sözftnll habrlar. 
Bir sepet içersine ağacın en güzel 
incirlerini seçer, doğru impara
torun urayına gider. Ve kendi
sine haber gönder~r. imparator, 
vak'ayı hatırlar, köylüyll hemen 
ıetirmelerini emreder. 

lmperator incirleri memnum-
) etle kabul eder, ve adamlanna, 
sepete albn doldurmalannı em
reder. ihtiyar sevine sevine evi
ne döner. 

ihtiyar köylünün komfU80nda 
gayet haria bir kadm varmı~. Bu 
hiki) eyi işi dince kocasına der ki~ 

- Sen de, bizim incirleri bir 
aepete koy, lmperatora götür. 
Biz de bir sepet alhn kazanını. 

Kocasa da kadmm sözOne ka
pıhr, sepete iacirleri doldurduju 
gibi uraya gider, imparatora 
haber alnclerir. lmperator ba 
y&uOz koyllye feoa laal4e la
ıar, getirdiği incirleri birer, bi
rer ylz\lne atmalanm emreder .. 
Maiyetindeki adamlar, imperato
nm emri ilıere indrleri aclamm 
,UZOne atar, adamı mukarara 
~evirirler. Zavallı adam, peripa 
bir halde evine döner, vak'ayı 
kanama anlabr. KU111 ela oaa 
teaelli eder: 

- Şftkret kocacağım, 1• a
petinde incir yerine Hiat cevisi 
9'saydi, ae 1aparclm? •. 

Bu Gözler Kimin 
Gözleri? 

, ., . . ,. ..... .. .. ... .. 
,., .;. ' ,d ;, 

•o""' • ·•• ll .- .. ..... 
1 \ 

,; v. .. ,. ... 
~ 

" 'lt ., 
j) 

" fi ~ -·•"' ·~ • 
• ... "' .. .... ,, ·- \1 .... ..... 

" --~ . * ,., ,. .... 
Horoz bu adetl~ria ortuanda 

duran g6zleri görilnce, bu bir 
bay kutun ı&zleri, dedi. Kedi 
itiraz etti, bayar, bu bir hayvanın 
gözleridir. ikisi de iddiaya lfrİI"' 
bler. Fakat ildai de yamhfor. Bu 
g&zler ne baykqun ne de hay
vamn gizleri deği!dir. O halde 
kimin g6zleric:lir. Merak ediyo1'" 
~ elinize kal~mi ahnız bir 
numarada ikiye, ta 74 de kadar 
~. ~İD •• zleri old-,junu ........ 

Bu Haftaki Bilmece 

Şeytanlar Nerede? 
Rehber - Bu k6prlye. 1'ç 
~- k6prhl denir. 

seyyahlar - Şeytanlar klp-
ra.e mü?... Kaprlyl ılrlyoru 
amma, fe)'tanlar nerede?. 

Rehber - Evet, ..,tanlar ela 
ıörOn8r ... Arayınız. bulanmnm.. 

Seyyahlar, llç pytam da bul
dular... Siz bulabilir mWniz? Ra
mi iateditiniz tarafa çevirebi-
linin. 

ız. •• 
Şeytanları bulunanız bir ka

lemle iprel ediniz ve resmi kaip 
bize gönderiniz. Şeytamn içini 
de bulanlardan yftz kişiye ııtızel 
hediyeler verilecektir. 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

22 Mart 934 tarihli nuahamısda ça
kan rumi boyama muaabaka81ncla 
ıüzel boyayanlar ara .. nda hediye ala
.cakJann i•imlerinl aıataya yazıyoruz. 

Hediye alacaklardan İ•tanbulda 
bulunaıa karilerimizin pazarte•l per
tembe gilnleri ötleden aonra biuat 
idarehanemize •elerela hedi1elerial 
almalan lbımdar. 

Yalnız laf'• karilerimlzin hediye
leri poata Ue adre•lerine ıaaderilir. 

Birer albDm alacaklar .. 
Feyziye li8eai talehesiDden Ahmd 

Yahya, 49 uncu mektep ıalebeeinden 
194 Muzaffer, Ankara Hacıbalil mahal
lesi Göztepe sokak 26 Sllime, Göztepe 
Nadirağa sokak 8 Sedat,~ iata
myonu tıkmektep talebeaioden 36 Ne-

• 

j"t, Seyhan enoimen ikiaol k&tibi 
Fuat Bey oilu B. Faal, İstanbul klS 

. lieeai talebesinden lli hiH; Anlrua : 
loönü mektelti ~en 19 Oahide 
B. Y4 ee,leı. 

....... Dolma klll'fll• ....... 
.... k •• 

Jetaııbul kız lieeei talebelİndeh 1012 
Mualli, lololip -.mc1en. Orhan, lewa
bm tieeaindeD 1208 Nimet., Kız lieeii 
talebeliaden 1185 Cahide, Feysiye 
liMli W.ieeinden 176 İbrahim 
Bu.eyin B. Ye B·-•· 

...... .. ..... ,. defteri .... 
caklar: 

28 iaea -.e~pten 188 Meı.et M• 
ammer, Konya lilea tale'heeiD41ea iM 
Feyyaz, Muat.afakemalp-.a Lallphin 
mekt~bi ..a,ıusiNhnı ISS lılelüa& lıteJı.. 
met, lstanbw kıa Ortamektebi talebe
sinden 848 Mualli, Ankara erkek Or
tamcktebi talebesinden 497 T*in, 
Beyoğlu 87 inci mektepten 17 Feyyu, 
44 üııc'u mektepten 273 Alberi Bahar, 
Aukara inşaat u.eta mektebi talebeıin

den 23 Şerefcttin, Afyon liHei talebe
ıindea 660 Nuri, Kız liaeıi talebesinden 
?66 Handan Fevsi, Tıcare& liaeli tale
beeiadeJa Aodon, Ank•rt Lıöni mek
tebi befiaoi IWftu Naımiye İbıalWia 
Baııırn ve Beyler. 

-Birer MDrekkepll dolma ~ ............. 
Kız llıneai talebaeinden 661 Saime, 

Maltepe aaked lieui talebesinden 2938 
Bedrettin Kizım, Bayaaıt Oammati 
ıo&hallesi 13 Emine Fevzi, Feysiye 
mektebi talebesinden Mehmet Hüaeyin 
Bey ve Hawml•r. 

Birer sulu bor• alacaklara 
lstanbul kız Ortamektebi talebeein

den 614 Emine, latanbuJ kız Oriamek
tebi &alebeıinden 404 Muall& Refii, 
Eekiıehir Milıbafer mektebi talebeaiıı· 
elen 70 Hidayet, Ticaret mekts&aı.• 
liodeo 954 ıwmet. s. ...... o.. 

mektebi talebesinden 170 :Uua 
Nııanta§l kız Ortamektebi talebe · 
818 Semahat Hanım ve Beyler. 

Birer kart alacaktan 
Adapazan tüccar Kazı o Bay 

İtmet, İstanbul kız lı11esioden 493 
rika, Neıe apartıman 3 Ayşe O. 
Adapazan noter Gdlip Ht>y km 
Eskişehir lieeai talebesindan 1021 
dime, İstanbul kız Ortamektebi 
ilinden 413 Atafet, Sıvaa askeri 
ieiai kızı Ayten, Konya lisesi tal 
ainden t586 S1:1bahattin, Göztepe 

B"'8Yin P... llötlltl ~ .. ~ .. ~~-ı 
SamHun Saitbey mahallesı Müftü 
30 Fehime Hüsnü, Ankara Oilmh 
İllmıektebi talebesinden 141 M 
Buna Nalbantoila llkmek&ebi 
linden 27 Zerrin Rıza, Şifli Te 
Iİlelİ talebesinden İsmeil Muriua, 
gama Zübeydebanım mektebi ii 
mmftan Mukadder, Samean .lıtiklil 
meldılbi tale~den 822 Huui Fe 
Tekirdağ Namıkkemal mtoktew 
linden 252 Feridun, İzmir erkek 
llm mektebi talebaindea 89 
Vefa liseıl talebesinden 124 Ali 
nıet, 88 inci mektepten SadeUin.\ Vı 
lileai talebesinden 215 Ze~ Y 
İlmetpaşa ınektebi talebeaiadeQ 
BüA Pelath iltuyoa fen me 
Oıman 1':v ima Kadriye, Deftek 
riuci İlkmektep talebe.uadea 1M 
met, Bakırköy binnci mektep 
Iİllden JWia Şükrü, t.••IMll e 
:laNi talebeıliad• 767 FıU11 .. 
Akilpaşa mektebi talebeeiadea 
Smı. Biga Sakarya mektebi tal 
den 7 Mehmet Ali, Bandırma b · 
1rektep dördüncü amıftan Ce 
43 iincii mektepten 208 Saim, S 
ahmet ticaret mektebi talabe • 
953 Ali Mehmet, Zara Gui me 
birinci. sınıftan Erdem, Uşak ort.A1111m 
tebi talebe8İnden 107 &fıa, 
Hayat eczabaneainde B ü~eyin, 
yolu Hakkımanço sokı&k 16 
ten Osman, Feyziye IİM'Iİ 
belinden 176 Feriha Hüaeyjn, 
dın Orlamektebi talebeıindea 

Kenan Şevki, lokılip lıkmelıtebi 
beliDdea 28 Sman, Kocammta 
28 inci mektepten 802 SüleJm&n, B 
ya erkek lisesinde 652 Huip 
Bey •• H.anunlar. 

Paranın Yüzü Hangisi 
lçinizde kaç ki"i _.,. __ ....... 

cevabım ftJ)llir? 
Bir Befmruıluk ahnız, v• 

bize par-1 hanıi taraf. ytllt 
olduğunu l&yleyioiz. yazı old 
tarafı mı, •kam olan tarafa ma? 

Parar Jlztl fVatuia 
walbr . 



"Melek,, Sinemasında (Bir Gönükİe iki Sevda)"TUrk Sinemasında 
(AHın Arayan Kız!ar),Sumer Sinema~ında Dağların Kızı,(Saray) da 

Sefıller, Elhamrada Leblebici Horhor ... · 
' J olarak v.ermek mecburiyetinde katar." 

Noel Cowards bu /il l M • 

Bu h ft ':ı ? .en ıı;zel 6ır .ahnesinde Fredericla Marş'ııt kolunda 

1 d 
a a şehrımızın sınema• sahne rejiaöril (Barney) in b"ı ü 

ann a ·· t · ı k f" , ı r rev .. il .gos erı ece ılımlerin eb hazırlamakta olduğunu duyarla 
guze erınden biri " Melek ,. s ine- hemen ona müracaat ederler. r ve 
masana nasip 1 t Ad F .. "" ld "k• 0 muş ur. ı ( Bir akat (Barnsy) de revüyU aicuda 
gonu e ı ı sevda ) dır. Fılhakika getirecek mali kudret yoktur. 

~na~an~n~ aralarında, Frederic (PoUy) ye çıf gınca Atık olan, (Brad) 
arc yrıam Hopkins, Garay lıminde genç bir beatekir bu iti ba-

Cooper gibi maruf san'atk•rl farmak için 50,000 dolar ıermave 
vardır. Mevzuunu k a ar koymağı teklif e-

d ı. ısaca huliaa der. Diğerleri (Brad)ı 
e e ım: . 

~a .tkendıleri gibi 
b Güzel re1aam Gilda çok aıt14kGI fakir :ı:anaettiklerin-
ir itin içine dütmüıtür. den, onun bu tek-

iki ayrılmaz ahbap diye eöylenelı lifile alay ederler. 
res•am Jorj Kurtiı ve muharrir r~ ' Fakal erlelııi gfin, 
manca Tom Şamber ile tanıınııt .;. paralan g6rünce 
iter iklıini de ıtvmittlr. Her iki ar- hayret ederler. 
~:::. ta güzel Gilda'ya aşık olmuı- (Brad), rövGye 

ait bttün beıteleri 
·~ilda eeki ahbabı Malcı Plunketin yazar, fakat, aeıi-

•aaıbaıltınna ra""'men arkad k • qça Y•ta- ' nin1 gfizel olmasına .. 
ına üzere iki arkada••h otu-..1.,.,ıı,.. rat b' 1 

t Y" nıı .. a- . ~en, n:ıat ıah- ,• 
•tte •t1nıyor. . t Jld f n~e :rol almaktan 

arkadat GUda'1• ~et et- imtina eder. 
. meye •e arkadafça muamele et.Qe~ B 
karar nrmiflerdir. Bu tekilci• Otl~: • ly), ir az!:: (Pob!
anlaJ.lllaaına en mahir dlploınatı b k 1 e, ır 
hiie muvaffak olamamıttır, · ~r , an a memurunun . .. 

ild ,_ d Gild ' .. ı 1 , , 20,.aG delar çala:. lıa ·' ı 
araa •f 8 nın teı•'kile k, rt d ' 

·eiddi çalaımıya batlamıı!ar •e To 
1 

• •• L b::du 
0 8 an kay- , h •• ,)1 

pzdıjı bir tiyatro Londra,da ..,.rııa.,.. tunu okur. Bu 1 ; 

edildljinden provalannd bul ab.. adaaıın (Hrad) oldu .. b, • 
• T L 

a uıtm .. L ,lh, ,-,;,• 

ere om ondra•ya ha;ek ; ... nu zanneder ve ~ 
" Gilda'yı Jorja eD1a t et ediyor ıahneye çıkmak ia- Ht ~ 

Ateşle barut yalnı;e kaJediyor. tememeaini de buna 
IDC8 k • . tf 

dathk unutuluyor ve Tonı Lon ar,•· a eder. Son derece · · 
teesaürle bunu haber alıy :ra • mfitee11ir olursa 1 
udetinde Gilda yalnızdsr jr. • •ria•e da belli etaa.ea. 
Myahatma çıkmıthr. Bu 0~41.,tetkik Taau ıev.ünüo iJk 

l#- Diğer sinemalara gelince ı 
( Saray ) da gösterilen sefiller o 
derece büytik bir muvaff akiyet 
kazandı ki bu hafta da devam 
edecektir. Malüm olduğu tiıere 
filim iki kısımdır. Yanndan itiba· 
ren 8 Nisana kadar birinci kıamı, 
9 Nisandan itibaren de ikinci 
kısmı tek"ar edilecektir. 

l#- Elhamrada, ayni suretle 
muvaffakiyet gören Leblebici 
Horhor devam etmektedir. 

'1-- Şark sinemasında "Hayab 
laa" isminde bir filim vardır • 

............... - ...................... ·--···· 1 ·-

Bu Haftanı n 
Programı 

ipek ı Sarııın Kukla 
Melek a Bir g6nülde iki uvd• 
TUrk ı Altın Aragan Kızlar 
Saray : Sejiller 
Sumer ı Doğlarırı Kıza 
Şık ı Niçin Öldürdüm? 
Şark ı Hayatı /şa 
1::.lhamra ı Leblebici Horhor 
Ten : Kırık Kanatlar 
Yıldız : Adalar Çiçeli 

Tom'Ja GUda ara .. adaki L_ fa da tern11jl edilece.w 
l»ltiyor. .,._d .. lalc •• Altırt Art1ga11l11rdo11 IHr •hn• 

llflıam, (Polly) ile birlikte Hbnede -...... -- ·-·--· ·-·-.. ,· .. -
Gilda timdi her iki arkadatın 

~~tre.idlr. iki arkadat ertesi gün(i 
~ u9unca vaziye tleri gayetle tuhaf 

o ufnnu anlıyorlar, fakat crild 'kl 
arkada e· a ı 
JJ tere~~ ar~sım açmaktansa kaçma-

da 1 
edıyor ve soJutu Amerika

a ıyor. 

t OMrakda vaıiyeti ıslah için e•ki doı-
u a s'la l . . 

d. ev enıyor. Afksıı bir iz;. 
ıvacın G'ld 

t . 1 a nazarında. kıynaeti yok- . 
ur, ve bund L • 

Bir m.. an çaı:ıuk usanıyor. ' 

1
e ' d buıamere g~eıi iki ukadaı 
nı en arı9m 1 her G"ld • •t ve an atm•ı bera-

. ı a nın evine geliyorlar. 
Gılda bu sevdiklerinden ayn ya

·~.yamıyacak, onlarla beraber Parj'ae 
donecektir. 

lf. 

Hafta fil imlerinin en mühim
leı~o biri de Türk sinema
llndadır. Aaı '(.r'1 ara~ an k 
lar} dır. Dili Fraızcadı~. Bini: 
ce lira sarfı iie v~da getirilmiş
tU. Bunun me\ zu'J da bulisa 
edelim: 

(Carol), .(Polly) ·veITrbde) ltı~z 
kaımıt revil kıılarıDda\.;.. Bir ~ 

:;:.111 ~~~!yecek. olan aktör baıtala- Bir y ı/dız 
çık$l t yerın(•. (Brad) aabneye 

r" 8 mecbur olur. 
·oı:+rteai ırn Ü o··l' Ju" ıterlevh 1 n ' ıazeteler büyük Uı 

a arlft: Boato h • . 
ve en aıil .

1 1 
. n •e ranın en eski 

h 81 e eruıden birinin oğlu 
.nun ıa nede artistlik yapta,ıı.ını y • 
zarlar. 11 •· 

(Brad) ın bUyGk karde•' 11 _ 

B df d 
... ı , ..... wrence 

ra or ), avukatile '-'t l'kt h ur ı e emen 
Nevyorlla gelir ve fa f . ·d -( B 11 ) ye revu en ve 

0 Y. den vatgeçmeyecek oluraa 
ona hıç para vermiyecetini .ayJ~r. 
( Brad ) teklifi reddeder. 

Bu~un üzerine (lawreoce), (Polly) yl 
pata ıle kandsrmıya karar verir ve 
genç kızın oturduğu apart.mana 
gider; Orada ( Carol ) ve ( Trhde) bu 
ziyaretçileri kal: ul ederler. (La vrence), 
(Car~I) (Polly) zanneder ve (Brad) dan 
vazgeçecek olursa kendisine 10,000 
dolar •ereceğini ıöyler. İki genç kı~ 
bir plan tertip ederler Ye ( Lavrence) 
ile avukatı ( Beabody ) yl aarhot 
edere!& kendilerine aşık ederler. Ni
hayet kendilerinin de battan çıkbk
larmı görünce ve aldatıldıklan mey
dana . çıkınca, ( La:rence ) · -10,000 
~ollrlık çeki kudefia• nM&n ~dye•i 

Biitlln dünya unatkirlan ara
sında "en eyi giyen kız,, olarak 
tanınan Misiı Lllyan Taahman ge
çen hafta (Nevyork) un bir huıusi 
.hastanesinde 6lmüştür. Mim Lil-
· .yan Tashman aylardanberi mm· 
taripti, dokto!lar kendisinin 
(Tumorua) e mDpteli olduğunu 
ıöylüyorlarcL. Acele ameliyat ya
pılması lazımdı. Fakat genç kadın 
yeni taabbUt ettiği bir filmin 
baz11bğında bulunduğu için ame
liyata tehir etti. Ve bu 1recikme 
de ölilmüoe sebep oldu. 

Genç kadımn ameliyat masa
sına yatarken aon vasiyeti ıu 
olmuştur: 

· - Şayet ben 6lürsem en eyi 
.filimleriınden Oç tane . resim ke
·siniz ~··•tara'lıı meıuinma 8811111. 

' 

Sinemacıhğımız Bir 
Teşebbüse Girişti 

,. _______ ,,!'.e ' .... ' ••• 

İpekçi Kardeşlerin İlk Muvaffakiyetli 
Adımı Attıkları Sahada Başka Şekilde 

Mevsim batında tehrimtzın 
aine işlerile uğraşan muhitlerinde 
yenideu birkaç atüdyonun açılmak 
&zere olduğu hakkında bazı riva• 
yeller dolaımışb. Hakikaten cid
diyetlerile tamnmış bazı müesse
seler İstanbulda baıı tesisat 
yapmak için garbın meşhur falJ. 
rikalarile temasa giripıitlerdi. 
Fakat bu teşebbüslerin hepsi de 
bir mllddet tetkik ve m&zakere 
devresi geçirdikten monra durdu, 
ileride neticelenir mi, neticelen
mez mi. bu dakikada belli değil
dir . 

Fakat buna n1ubbil ismi hiç 
ıeçmiyen bir teıebbüa ıon gün
lerde birdenbire meydana çıkmıft 
ve ilk neticeyi de vermiıtir. Bu 
tetebb6ıü yapan T&rk ıinemau 
MtıdiirO Halil KAmil Beydir. .. 

Halil Kamil Beyi harekete 
getiren ticari düşüncenin ne ol· 
doğundan haberdar değiliz. Fakat 
einemacdann umumiyetle düşlin
eelerinden yakinen haberdanz. 
Ş6yle bulisa edilebilir: 

- ipekçi Kardeşlerin memle
ket hesabına daima takdirle ya· 
dedilecek bir teşebbüs olmak 
llzere açtıkları stüdyo, muvaffak 
olmuıtur. Şimdiye kadar yapılan 
filimlerin çok güzel kısımları 
arasında bazı kusurlan da oJabi
lir. Bu; zamanla tashih edilebilir. 
Fakat görOlmüftür ki, aabit ol
muftur ki Bu memlekette milli 
filim yapmak, ve maarahm çıkU'
mak mlimkilndiir. 

. Diğer taraftan yabancı dil ile 
yapalmıı bir filmin kendi dilimize 
çevrildiği t.aman daha fazla rağ
bet kar.andığıda anlaııJm fbr. Bir 
zaman gelecektir ki, bir filmin, 
nerede ve hangi dille yapılmış 
oluraa olsun burada gösterilmesi 
için Türkçeye çevrilmesi icabe
decektir. Şu halde memlelcette 
yapılmış olan bir tek stüdy&
nun bütün bu iflere yetiımesi 
miiml<ün · değildir, ikincisi, OçGn-
ehü de lizundil' we 8inte• r nlıkta 

Bir Teşebbüs 

Gorp .tiitlgolorınJe lcrıllanıhm 
.on ıiatem makinelerden biri 

tutunabilmek için bu vesaiti elde 
bulundurmak zaruridir. 

itte Halil Kamil Beyi hareke
te getiren düşünce. 

Yeni stüdyonun çizdiği proıı
rama gelince, bunu ana hatJan 

ile ı&yliyebiliriz: 

Halil Kamil Bey evvali meır 
leketin. irfan bayabna hizmet 
etmek arzusundadır. Bunun içi• 
birinci derecede kilçiik küçük 
terbiyevi ve ilıiıi mektep fiJİDi" 
)eri yapacak, ikinci derecede 
ecnebi dilli) filimleıi türkçey• 
çevirecek, ve bütün bu merhale
leri atlattıktan sonradır ki büyGll 
filim yapmıya baılıyaeaktır. 

Y a.ptıracağı ıtOdyo son sistem 
olacakbr. Bunun için aldığı ma
kinelerden bir kısmı lstanbula 
gelmiştir, mütebaki kısmı da 
mühendisleri ile birlikte .it 
hafta sonra gelecektir. .. 

Unutmadan turasına da ilave 
edelim ki, Halil Kamil Bey teknllı 
meselelerde bazı Alman ve Ruı 
fen adamlarınm, batta kendi 
sanatkirlarımızm iıııtikbaline halel 
getirmemek ıartile gayet mahdut 
bir sahada bazı be) nelmilel yıl
dızların yardımlarım da temin 
etmiştir. 

Şimdiki halde işittiklerimiz 
bundan ibaret. Bakahm fi 'Jiyatta 
göreceğimiz ne olacak? 

Simon Helyar 
Yeni Fransız yıldızlarından 

güıelliğile maruf Simon Helyar 
önümüzdeki sinema mevsiminde 
filmine başlayacaktır. Filmin mev• 
zuu bir sevda macerasından ib_. 
rettir. Ve meşhur Fransız muh.,. 
rirlerinden birinin romanında 
ilrti~a• adilmiftU. · 

• 



Asri Bir Kütüphane Odası 

-

Modelde gö .. terilen bu kütn
pane dekorasyon it:barile gayet!e 
zarif ve enteresandır. Kütüpane
nin yukansındaki dört köşeli 

haneler mozaik şek.inde tahtanın 
üzerine işlenmişt r. Bunlar geçme 
haneler halinde biribirine bağhdır, 
kitaplar içinde saklanmıştır. Divan 
kütüpaneye merbuttur. Fakat 
divanla kütüpane araaında. perde 

Bu Seneki 
Spor Modası 

Bu aene spor elbiseleri geçen 
leaeye nispetle daha kısadır. Fa· 
bt ba se:ıe kısa ·boylular için 
bir istisna \•ardır. Bunlar ayak 
bileklerine kadar giyebilirler. Bu 
aene normal boylular için etekler 
diz kapaklarma kadar kısadır. 
Bu sene spor e.bise1eri &ç par
çadan ibarettir. B.ôz, etek, bule
n. Etekler pamuklu veya keten• 
dendir. Spor e~biselerl için en 
çok moda olan etekler beyaz, 
limon rengi, gök mavisi, kirli 
mavidir. Beyaz eleklerle bu renk 
bluzlar ve bu:erolar giyi~mektedir. 

Bulero be; az da olabilir. Spor 
elbiselerinde etekler yukarıya ka· 
dar düğmelidir. Bu da deniz 
kenarlannda yaşıyan kızlar için 
bir slihule:tir. Mayolarının altına 
aiyer, etekliklerini üzerine geçirir, 
oyuna giderler. Oyundan avdet· 
te, eteği hemen çözüp atar, 
mayo ile denize girerler. 

Etekler koyu renk, blüzler 
çık renk olmalıdır. Zaten koyu 
nk etekler vücudü ince göster· 

diği için de mürt ccahtar. Spor 
lbiselerinin mutlaka etek ve 
luz olması şart değildir. Ayni 
enk elbiseden etekli blfız yal>" 
ak bunun üzerine yukarıda say• 
ğımız renkJ~rden yaka geçirmek 

e mUmldlndür. Böyle de olsa 
teklerin ya önden, ya arkadan, 

yandan açık olması lazımdır. 
akat önden açık olması daha 

yidir. Çünkü oyun esnasında 
unların düğmelerini çözmek 
ilmkündfir. Bu sene yazda ar• 
ası açık elbiseler lıem sporda, 

ile örtülmüş kısmın arkasında 
raflar vardır, buralan da kitap 
larla süslenm~ştir. Ortadaki küçGk 
kütüpanede hergün kullanılacak 
kitaplar vardır. Yanda yine per· 
de ile örtülmüş kısımda da ra.flı 
bir etajer vardır, lizeri perde ıle 
örtülmüştür. Önündeki küçük 
masa vazo koymak içindir. Fakat 
buraya }'azı masasını koymak ta 
mümkiinclür. 

Bugün 
Ne Yem.ek 
Yapsam/ 
Yufkalı Ciğer Sarması 

Kuzu ciğerini takımi:e almalı, 
ufak ufak kestikten sonra maki
neden geçirmeli. Yarım fincan 
pirinci yıkadıktan sonra bunun 
içerısme karıştırmalı. Bundan 
maada gayet ince kesilmiş taze 
soğan, dereotu, naneyi de içeri• 
E:İne kesmeli. Badehu iki yumurta, 
tuz ve biberini de ilave edip 
iyice karıştırmalı. Badehu bir 
miktar yağı tavada kızdırdıktan 
sonra bu mahlütu içerisine dök· 
meli, bir miktar su ile pirinç ve 
ciğerini pişirmeli. Badehu kuzu 
gömleğini, iki veya üç parçaya 
bölmeJi. Her parçanın içerisine 
bu ciğerleri doldurup bir bohça 
gibi sarmala. 

Tepsiyi iyice yağladıktan sonra 
üç dört kat yufkayı iizerine 
açmalı, yufkaların her katını 
a}n ayrı yağlamab. Badehu ciğer 
sarmalarına üzerine dizmeli. Fırına 
koyup yufkalar kızanncaya kadar 
pişirmeli. Badehu evvelden hazır
lanmış, sütle yumurtayı ft~erine 

döküp, tekrar fınnda pişirmeli, 
terbiyesi de koyulanınca fınndan 
çıkarmalı. 

Üzümlü Kek 
S Yumurta. 
50 sram hr•J•f 
100 • ıc:ker 
Bir ça7 fincanı ıllt 

4 ç:ıy ftacana un 
8f'ykl g ı- avur, iiıBm. 

Tarifi: Yumurtaların sansını 
B}n, beyazım ayn kabartmalı. 

Yağı avucunuzla köpürünceye 
kadar kabartmalı. Badehu şekeri, 
yumurtanm sarısıoı, unu, beyking 
pavuru, üzümü, en sonra da be· 
~·azanı içerisine ilave etme:i. 
Yağlanmış bir formaya veya 
tepsiye döküp fırına sa)malıdır. ....................................... -.. ........... .._. .. 
hem deniz banyolarında giyile
cekf r. Fakat bu seneki açık ar• 
knlı e~biselerin muhakkak bir de 
küçük bulerosu vardır. Akşam 
hnva serinleyince, bunlar, arkayı 
6rtebilirler. 

• 
Bu seneki saç mnleheı'I ta-

mamen değişmiştir. Arbk ondü
lisyon modası son devirlerini 
yaşıyor. Bu modelde gördüğünüz 

Ev Kadını 
Neler 
Bilmelidir 7 
Süngerleri nasıl 
Temizlemeli ? 

Süngeri temizlemek için fb:e
rine bir limonun suyunu ııkmalL 
iki üç gün bu suretle bırakmalı. 
Badehu s:cak su ile yıkamalıdır. 
Süngerin arasındaki kirler çıkar 
ve sünger yenileşmiş ohır. 

.. * 
Sertleşmiş elleri nasıl 
Yumuşatmalı ? 

Sertleşmiş elleri yumuşatmak 
için limon ile oğuşturmah, bade· 
hu soğuk 11u ile çalkalamalıdır. 

Bademi nasıl 
Haşlamalı 7 

• 
Bademin kabuklarını kolay!ık· 

la soymak için kaynar suyun 
iç.ine atmalı, · kabukları yumuşa• 
y.ncaya kadar kaynatmalıdır. Ba· 
debu çıkardıktan sonra ıuyunu 
slizmeli. üzerine soğuk su dök· 
melidir. Beş dakika kadar böy
lece terketmeli, badehu kabuk
lannı soymalıdır. 

* Elektrik ii.tüsiinil. 
Nu.sıl kullanmalı? 

Elektrik ütüsüntı kullanırken 
kordonun litüye sanlmasma mani 
olmak Jaı.ımdır. Bu sebeple kor
donu yüksek bir çiviye asmalı, 
bu suretle ütülemelidir. 

* Banyoları nasıl 

Temizldmeii 7 
Banyonun içini temizlemek için 

evvela az miktar sıcak su doJ
durmah. badehu aabun loznau 

tuvaletlerde rehre Ozerinde 
onciü:asyon yoktur. Yalnız, U7.Ul. 

ısaçlar için başın arkasına yapalabilir 
Resimde g;.1rdüğünüz s<ıldao bi· 
rinci tuvalet uıun saçlar içaıdir. 
Önünde perçemler vardır. Per
çemJerle ondüleler bir kurdele 
ile ayn!mış, kurdelenin Dzerine 
büyük madeni bir 2ğraf ilişt.ril· 
miştir.Ortadaki tuvalette ~e saçlar 

En Yeni 
Kadın Saç 

Tuvalet
leri 

1 

bir kurdele ile aynlmıt. kurdele
nin üzerine bir kut kanadı ilişti
rilmiştir. Saçlnr arkaya tcwlao
mışbr. 

İlkbahar Jimnastikleri 
.......... -.... _. .................... ._ .. .. 

Kıı:n vücudüniizde ve ruhu· 
nuzda yaptığı düşkünlükleri gie 
dermek için, bahar gelince, idman 
hareketlerine fazla ehemmiyet 
vermeniz lazımdır. Aşağıda gös
terdiğimiz haraketleri hergüo 
tekrar ederseniz gençliğinizi sür'
atle kazanmış olursunuz. Bu hare-

-;;;; , 

I \ 

ketlerin birin· 
,. ·c;i, "Bahar ta
vuğu" hareke

tidir. Bu hare· 
ketin gayesi 
vucutte kamn 

deveranını temin 
etmek, zaif ci
ğerlerde kanın 

hareketine meydan vermektir. 
Bu gayet basit ve kolaydır. 

Y avaşca öne doğru eğiliniz, 
Bahar tavuğu gibi çenenizi uza• 
hnız. Sonra ayaklarınızın ucuna 
basarak kalkınız, kollannızı arka· 

-··············· .. ······· .. ····· .. ···-.. ·····------· dökmelid:r. Sıcak: su ve eabunla 
banyoyu silmelidir. 

* Keten f!ega patiska gemek 
Ôrtülttri. üzerfodt1ki çag w 
KalıfJe lefc.elerini çıkarmak 
için ne gapmalı ? 

Bu gibi kumaılardan çay ve 
kahve lekelerini çıkarmak için 
üzerine gliserin sürmeli. sonra 
mutat lizere yıkamalıdır. 

* Ellerdeki çatlak/a,.ı 
Nasıl gıdermeli ? 

Ellerdeki çatlaklan gidermek 
için u miktar tuzruhu ile bir 
limonun suyunu karıtbrmalı, çat· 
laklarıo üzerine sürmeli. Bir müd
det böylece durduktan aoora yı• 
kamalıdu, 

ya geriniz. Sonra parmaklarmızı 
yavaşca indirerek yere basuuz. 
Her ayaklarınızı kaldınp, indir-
~ mede,arka-
lf :-1 '\. da ko.lannı· 
""'"• ZI tavuklarm 

\. "
0 

\ 'kanaUanm 

~ o \ \ açması gibi 

1 / ~ açı~ kapa• 
~ .... yıl11%. 

Hergün yapacağlnız hareket
lerin üçüncüsü de İsviçre takla• 
ğadır. Sırtüstü yere yatınız. iki 
ayağınızı birleştirerek yavaş yavq 
yukan kaldırınız. Ba~ınızın üze
rinden geçirerek yere değdiriniz 
Her gece ya• I 
tarken sekiz J 
cefa sabah· t 
ları da ae.kiz \ 
defa bu ha-
reketi tekrar \ 

ediniz. Bu ""' 
idmanları boş 
mideye yapmak icap et . iği 
için gece yemeğinde yumurta sa• 
latası ve veş:I sebzeden başka 
birşey yemeyiniz. 

Pask~lya Yumurtası Hareketi 
Bu üçüncil harekete de Pas

kalya yumurtası ismi verilir. Bunu 
yapmak için sırtüstü yere yalıDıL 
Bacaklarmızı kıvırarak yukarıya 
kaldırınız ve göğsünilze değdir
meye çalışınız. BacakJargCrgsü
nüze yaklaşt~a omuzJannız yere 
değer. Bac~arınızı kıvırdıktan 
sonra elleriJ.İ bacaklarınızın Uzee 
rinden gtrerek birleştiriniz. 
Omuzların'}'ere değdikten sonra 
hareketi lrar ediniz. Bu hare
keti de Jlde OD defa J~pmaz. 



Asar 
Kadm erkete: 
- Simdi dr'at urmcfa~ 
os,. bir ~ daha IOkuldu. 

ICad.. pubrma JelEIİftİ, •P. lro
~ ..... •if parça d ... 
aaldqtc 

- Hem ele teWa teW. .., 
rmclaya. U..ırtan da biribirimWe 
konu1111afa lmlrın var. 

. ..... .. 
~ ........ ... 

.... Yepyeni ~ alla 
ılın. pq clole~ Garajm 
.... ~~diird&a 
• t arka çamurlu
pa kadar ._ llze bakbğa bir 

Al., ... 
Rer -rüftDde oannn, 
De..mt.-,. etme! 
Ne om kiti~ kmms ......... , .... 
Bot asqq llllk gı"hi, 
l\:~ilk kınk gıbi. 

llf .. ı grôi 
Benimle alay etmef 

Şuaa 6la Mir, bak diye. 
H"Y koca kulıtk diye; 
('tddlrm19 banak diye 
B•ioale al~ etme! 

K,.....mda l>ir aa d11l'UpC 
Yb&nü hanşturup, 
Ber hali• takıp bip; 
Denimle alay etme! 

Bak iateınem bir daha, 
Ata. 6'19 b"blama; 
x ................. 
Benimle alay etmef 

. l4lZ111ıfa 

..,.., .. =- 1Hflle19ıı UD'll aöyleyi& 

OW•••• ..-.eyec Dal....-...., .. 
ıq ............ _ 
Do1..... ..._ ,... 
D llmit fakıat b4'tr 
l)gF.tı • IÖJleyia 

Bir ... IMaeU.. 
Sıkıldık - ineli .. 
Konyla gesiulim, 
Dolnzıuım ılyleyim. 

Dem MD ~ ha ele &taoi 
D',...adr, erten, pç .• 
.. ..... at ....... ... ..• ~ 
~ ........... , .............. 
JIJtıllr f* t11H11ılı 
Dtirn • ııolıJIPil ....... .tomobili .. ltereı ek 1ardu: 

- Bu makineyi almayı later ::=::;:::=========~.:.:::~ ... --...,....-.•~- ;...· ==------.... -===::.._._..__ 1, iniz? 

- Hay hay, fakat bir malı
mı var dal 

- Nasıl bir mahzur ef•clia 
- Daha bu ıabah on giinltik 
oteıboa abonmam aldım, bu 
~ de alacak olurum; 
•• iiU ,_. fazla lllAlraf etmit 
•ea;..ı 

..... Pet..
Glzel, pk. Drif hir ...... 

ima dedi ki: 
- Petime bir erkelr dit

•~&, yqlı bir adamdı. Ben 
.d8mlarclaa biç hOflanmam am
ma, pefime Wr ken dllfm&f 
Wandu. 

Ayağa bıktı, odama ~de 
cloiqb: 

- Y afla adamlardan hoflan
maın, dedi, çünlr& ben gencim, 

Neden? 
Kadın kCSpe-

ğini koynmuı 
alap yabyordu: 

- Neden? 

Diye ıordular: 

-Zavalh har
vancaju yerde 
yatana rahat11z 
oluyor .. 

Deli. ,.. ... •or
dular: 

- Ya koep? 

- Klpelc 1a-
tai• P'incecma ,. aı..,.. 

ç...18._,.. 
...... ,a1ı ..... 
ela yere ,., 

UJaJe& 

ı&zellm ve ıılam.. dikkat ettim, 
J•fh adam tiltlbddea ltir palcet 
llpahi ocağa aldı ve ytb lirahk k · '~lııl•~""" 
boadurdu. Sonra ela ... dlitdlt 

- Sia Ane ~ 111111; 4ejl ........... ,..,. 

KDlfet 
lfehmet Bey 

Ahmet Beyden 
OD lira borç 
lltedi: 

-· Ufla ............ 
Dati1aaa war •• 
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TO K ALTIN ARAYAN KIZLAR 
42 nci sokaktan daha 
muhteşem, sonderece 
cazip mevzulu emsalsiz 
rövü sahnelerini ihtiva 

JOAN BLONDELL 
RUBY KEELEA 

DICK POWELL 
WARREN WILLIAM 

GINGER ROGERS 
ve 300 güzel kız 

Sinemasında 
tam saat 21 de 

Fransızca Sözlü eden bir san'at 
harikası Yerlerinizi evvelden temin ediniz. Tel. 40690 

Almanya Kazançtan Emin 
( Baıtarafı 1 inci aayfada ) 

ikhsadi salah, elyevm birçok 
miUet1erin iktısadiyatma mühim 
bir istinat teşkil eden harp mal
zeme sanayii ile değil, tamamen 
normal ve tabii yollarla vuku 
bulmuttur. 

''Almanya kendisini, siyasi ka· 
nııklıklardan ve bunların doğur· 
duğu cihan emniyetsizliğinden 
kurnazca istifade ederek, faal ve 
müsmir bir tarzda harp malzemesi 
ibracab yapan devletler arasında 
aayamaz. Alman ordusunun aipa· 
rifleri ise gayet eheaımiyetsizdir. 
Harp malzemesi alış verişi hak· 
kıoda devletler araaındaki gizli 
münasebetlerden pek az haber 
ahnabiliyor. Muhtelif memleketle
rin aldabcı blltçe masraftan da 
harp malzemesi için yapalan hakiki 
masraflara tevafuk etmekten çok 
uzak bulunuyor; nitekim, Fransada 
dahili vaziyelia karışıklığında 
ve son zamanlarda hükumetlerin 
biribirinf takiben sukt:tunda bUt· 

çe itleri amil olmuş, ve her vakit 
devlet bütçesinin tevazünü için 
tasarruf yapılması kabul edilmif
H de, teslihat için teklif olunan 
miktardan bir frank bile tenzil 
edilmemiştir. Schneider Creusot 
silih ve mühimmat fabrikalarının 
ıeçen sene hissedarlanna 0 o 25 
temettll dağıtabilmiş olması Fran
aanın teslihat için yaptığı hakiki 
masrafın ne olabilecegine dair 
bir fikir verebilir. 

"Son yapılan tetkikat, beynel· 
milel harp malzeme sanayiinin 
vaziyetini ve harp maddeleri 
herine devletler arasındaki 
alq veriti kısmen meydana çıka.
mıı ve neticede bugünkü harp 

malzemesi senayii faaliyetinin 
1913 deki vaziyeti tecavüz bile 
ettiği tesbit edilmiıtir. 1931-
l 932 senelerinde cihan ticareti 
evvelki hacminin asgarisine düş

müıken, beynelmilel teslihat mal
zemesi sahşı hayli yükselmiştir. 

Y almz öldlirücli silahlar ve cep
hane satıp 1928 aenesindenberi 
bir misli artmıştır. Ötedenberi 
birinci sınıf techizab harbiye ih
racatçısı olan Franaa'ya nazaran 
bu sahada mütevazi bir rolü olan 
Çekosloyakya bile cephane Ye 
sililı ibracabm 1932 aensinde 
baliğ olduğu 48 milyon kurondan 
1933 te 100 milyona çıkarmıştır." 

Almanya Vaziyetten Emin 
Berlin, 4 (A.A.) - Alman i.

tibbarat bürosundan: 
" Umumi Almanya gazetesi .. , 

" emniyet ve politika baılığı al· 
bnda gayet vakıfane yazılmıt bir 
makale neırederek, F ramamn 
emniyet ihtiyacı, siyaseten canlı 
kuvvetlerini bir takım formüller 
içerisinde derleyip durdurmaya 
matuf yeniden bir hareket vücude 
getirmekte olduğunu söyliyor. 

Bu gazeteye nazaran Versay 
muahedesindenberi hadis olan ta· 
riht tekamül ıu basit elimle ile 
ifade edilebilir: 

«Tevkifi gayri mümkün terak· 
kiyat temayüllerile müdevven 
kanun arasında mütemadi bir 
cidal.ı. 

Bu cidal esnasında, lngiltere 
hiçbir zaman müsterih bir vic
danla Fransaya zahir olmamaşbr. 

Binaenaleyh, halihazırdaki 

müzakeratta, Anglo • Sakson ve 
Cermen milletlerinin tarihi ve 
siyasi telakkileri Fransız şekil· 
perestliğine 8alebe edecektir. 

Koyun ve Keçi Satışı 
Türk Tayyare Cemiyeti Uzunköprü 

Şubesinden: 
Muhterem Uzunköprü kazasa halkı tarafından kurban bayra• 

mında şubemize teberru edilen 321 adet koyun ve koç 111 adet 
keçi ve 2 adet manda ve dana ki, ceman 434 adet kurban 1 nisan 
934 tarihindan 10 nisan 938 tarihine kadar on gün müddetle ayn 
ayn müzayedeye konmuştur. Kat'i ihale 10 nisan 934 salı günü 
aaat 16 da şubemizde yapılacaktır. Talip ola ların ve ıeraiti 
ilğrenmek isteyenlerin lstanbul Tayyare Şubesine veya fubemize 
müracaatları ilin olunur. 

Üçüncü Kolordu Kumandanlığından: 
1 - ihtiyat zabiti yetişecek kıaa hizmet:ilerden 328 - 329 doğum• 

lularla ve bunlarla muamele gören diğer tevellütlülerde baka· 
ya ve sair suretlerle çağınlmamıı olanlar muallim olsun veya 
olmasın ellerine yüksek ehliyetname bulunan kısa hizmetlilerin 
kiffesi l/Mayıa/1934 te ihtiyat zabit mektebine iltihak ede
ceklerdir. 

2 - Ebliyetnamesiz 928 • 929 doğumlu ve bunlarla muamele g6rea 
diğer tevellütlülürle şimdiye kadar sevkleri tehir edilen baka· 
yalar da dahil muallim olsun veya olmaaın 1/Mayıs/933 de, 
orta ehliyetnameyi haiz olanlar lffemmuz/934 de, tam ehli· 
yetnamesi olanlar da 1/Eylnl/934 de aımflanna mahsus bazır
bk kıt'alannda ispata vücut edeceklerdir. 

3 - Yüksek ehliyetnamesi olan doktor, baytar, kimyager, eczacı, 
dişçi sınıfına aynlmıı olanlar lllkinci T eşrin/933 tatbikat mek· 
teplerine iltihak edeceklerdir. 

4 - Deniz sınıfına aynlan kısa hizmetliler 1/lkinci Tqrin/934 do 
Deniz Efrat deposuna iltihak edeceklerdir. 

S - Hava sınıfı mensuplan birinci maddeye tibidir. 
6 - Sevke tibi olan bu Efendilerin nüfus cilzdanlan, mektep ıa· 

hadetnarneleri ile ehliyetname suretlerini yanlanna almalan 
lizımcLr. "7 36., 111521,, 

~M-E•L• EDünKakş~ 4191-~ .,_ .. S A R A Y (Eski Glorya) S i N E M A S 1 < 
,.,ıneması Bu akpmdan itibaren 8 Nisan Pazar akıamına kadar ( ıuvare dahil) 

Halkımazın en çok ıevditi 3 yıldı&: S E F .1 L L E R 
FREDERIK MARCH 

GARY COOPER Muazzam filminin iLK KISIMLARINI göıtermiye baflıyacaktır. 
Bu 1ahe1erin MABAIT VE HIT AMI 9 Ni1an Pazarte1i baıhyacakbr. 

MIRYAM HOPKINS DiKKAT ı Bu film başka hiçbir sinemada gösterilmiyeceği gibi tekmili 
Tarafından üıtadane bir tarzda birden dahi irae olunmıyacaktır. 

temıil edilen 

BiR GÖNÜLDE 
iKi SEVDA 

( Rejiıör: ERNST LUBITSCH) 
Filmi görmiye ırelenlerin hepsini 

alamamıı yüzlerce kiti geri 
dönmüştür. 

Programa i!iveten : Atlna'da 
Cumhuriyetin onuncu ylldö· 
nUmU merasimi ve bu mera1imde 
bulunan Tayyarecllerlmlz ve 

lzcllerlmtz 

ELHAMRA Sinemasmda 
LEBLEBiCi HORHOR 
ve MACAR MARŞI 

~-----... (15405)--

Bugün saat 18,30 da -
SARA y (Eaki Glorya) da 

KONSERVATUAR 
KONSER HEYETi 

( Yaylı sazlar orkestruı ) 
Birinci koneerl 

• ef Dorkestr CEMAL REŞiT Bey 
Solist: FERDi Bey von ŞT ATZER 

oimdiden biletler satılmaktadır. 
Fiyatlar: SO - 100 - lSO kuruı 

~-----.. (15399) ~ 

YILDIZ SiNEMASI 
Bugün meV1imin en büyük ve 
munffakıyetli filmlerinden 

ADALAR ÇiÇEGi 
Güzel sesli dilber 

MARTHA EGGERTH'in 
En müthiı filmi. Uzun zamandanberi 
beklenilen bu filmi görmiyenlere 

de tavsiye ederiz. 
~-----~(15327)--

~---.7 NlsanGI---.. 
Cumartesi akşamı saat 21 de 

SARAY (Eski Glurya) da 
"Dlioyayı dolaRan şarkı,, fılminin 

mümessili mc~hur tenor 

JOSEPH SCHMiDT 
YEGANE KONSERiNi 

verec~ktir. Pıyanoda Mösyö M.icbael 
TAUBE refakat edecektir. 

Fiyatlar: 300- 200 •e 100 kuruıtur. 
Biletler evelden ahnablllr. 

(15400).--

Dr. KEMAL NURi ~ 
Cilt Ye Zührevı hastalıklar mütehassısı 

a..oaıu: Rumeli han 18 
Tel: 40l53 

ZONGULDAK 
HAVZASI 

Kömür servetimizin kalbi, 
Bu kitapla teşrih ediliyor. 

HDenUtablal 
llatbaaSI 

75 Kr. 

~--·------------.(15398)~ -
6Jm~SUMER SiNEMASINDA~

< Eski Artistik) 
Güzeller güzeli NANCY BROWN ve BETTY STOCKFELD'in temelli 

DAÖLARIN KIZI 
Musikili, ıarkılı, aözUl ve danılı filmi ile çılrınca etleniyorlar. 
lla veten : SULAR ÇACLARKEN .T ose Padilla'nın temsili 
FOX JURNAL'de: Küçilk beyaz karyolaların balosu 

~--------------..(15397) 

1 Emlik ve Eytam Bankası IUlınlan 1 
Satılık Arsalar ve Dükkanlar 

ve Bahçe 
Esas No. sa Mevkii ve nevi Teminat Ura 

622 lstanbul Belediyesi karşısında. 
Doıtluk Yurdu arsasından müfreL 236 ada 1S Par1el 431 metre 

arsa 561 
623 .. " " " " " 

16 " 
231 

" 510 
624 " .. " .. " " 

17 " 206 
" 371 

625 " " ,. .. " .. 18 
" 231 

" 510 
626 .. " 

,, 
" " " 19 

" 229 " 
413 

627 
" " .. " " " 20 

" 
297 

" 654 
628 " " " " " " 

21 
" 

345 .. 863 
630 " " " .. .. " 

23 " 308 
" 

816 
631 " " .. " " " 24 

" 
302 

" 
685 

308 " " " " " " 3 " 150 .. 300 
531 " " " " " " 2 " 

132 
" 

198 
288 Unkapanı Yavuz Ersinan Mahallesi Camialb sokak 13No. b 

Dükkan 
289 Unkapam ,, " " " 6-4 " 

489 

621 

291 

dükkan ve oda 
Koska Kızıltaf Mahallesi Alçıhane sokak eski 9 
No.lı 91 metre arsanın il 16/2880 sehimi 
Edirnekapı Heca Muhiddin mahallesi Yusuf Ağa 
Sokak yeni l-3 No.lı 1016 metro arsa 

30 

30 
Beşiktaıta Kılıçali Maballeainde Tek Servi sokağın-
da Tramvay Caddesinde 18 ve 18/1 No.lı bahçe. 493 

Yukarıda yazılı emlak bedelleri peşin verilmek şartile açık 
artbrmıya konulmuştur. Taliplerin her birerlerinin hizalarında gö.,. 
rilen teminat akçelerini milstashiben ihaleye m&a&dif 21 Nisan 934 
Cumartesi günü saat on birde Şubemize müracaatları. «228• 

* • 
Satıl1k Emlak 

Esas No. Mevkii ve Nevi Temin 
Lira 

377 Nişaotaşında Teşvikiye mahallesinde Bostan aokağında 
418 kapı 29 harita numaralı 230 metre arsa 552 

378 Nişantaşında Teşvikiye mahallesinde Bostan sokağında 
4/9 kapı, 30 baita numaralı 619 metre ana 1288 

212 Fedkay Şişli Kiğıthane Caddetinde 45 numaralı 798 
558 metre arsa 

213 Kasımpaşa Bedreddin mahallesi Ambar arkası 81 No.h 
2797 metre arsa. 

23 Zincirlikuyuda 82 d6nlim arazi ve mebani 
1680 
2000 

169 Şiıli Büyükdere caddesi Haca Osman Bayannda Gazino 
300 ve 14 d6ntim dutluk 

513 Boğaziçi Mirgün Balta limanı Bostan Sokak atik 31 
475 cedit 6 kapı numarah 23 d6nlim 3 evlek bostan 

229 Uleli M:mar Kemaleddin mahallesi Lileli Tramvay 
caddesi 114-116-118 numaralı 436 metre arsa 1308 

1000 55Tahtakale Ketenciler caddesi 2 No.h arsa 
75 Kandilli Vaniköy caddesi l No.lı hane ve 5 d6nüm 

600 arazi (313) .............. ---·----------------·------------..-ı 
Yeni ••rat: 
KDltUr - lzmirde çıkan bu onbet 

günlük: sanat ve fıkir mecmuaeımn 
11 inci sayısı da intişar etmiştir. 

Hollvut - Ilolivudun 4 Nisan nüs
huı yeni şapka modelleri ve şehir si
nemalannda.ki filmlerin mevzu ve ten
kitlerini havi olarak intişar etmiştir. 

Y edl GUn - 66 ncı aayııı yene 
sengin münderecat ve bol resimli bir 
şekilde intişar •tmittir. 

ae,ıkta, icra dalreslnd 
Mahcuz olup paraya çevrilmesi k 
laştınlan bir adet büyük su klipil 
beş adet çinko liğen ve 10 adet b 
tencere ve 20 adet orta çinko kova v 
iki adet tepsinin tellaliye ve ihale p 
resimleri müışterisine ait olmak üze 
U 4-934 tarihine tesadüf eden Cum 
lesi günü saat 10 dan 12 ye kadar 
şiktaşta pazar mahallinde satılac~ 
dan talip olanlann o gün ve o ı 
hazır bulunacak olao memuruna mü 
oaatlan ilin olunur. (15ıs 



1) 

lTTIBAT ve l TBBAKKİ11 
- Her hakkı "ıahf uz dur - Nasıl Doğdu? 

................................................ h'oJıl YnşaJı? 

Dördüncü K1sım No. 51 !l. ı rı •4 Nasıl Öltlü? .. 
~======::::::::======~ Z)a $ftkir ~:::::::::::::=::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::=:::::::::=::::::::::=:~~ 

Ateşli Tenkitçi Ahmet Samim, Bahçe-
kapıda Bir Kurşunla Öldürülmüştü .. 
(31 Mart) vak'asın n alakadarla

nna azami şiddet gösteren diva
nıh rpler, yavaş yavaı itidal kea
betmitlerdi. Bilhassa genç ve 
münevv~r züır.reye kartı daha 
l umuşak davrana) orlar; huzurla
rına getirilen saf ve ateşli vatan
perver!eri, kısa müddetli cezalarla 
aükün ve itidale getirmek istiyor
lardı. Halbuki bu bal, bilikis 
gençliğin cür' etini arbrbyor; 
matbuattaki teı kit ve muhalefet 
sedası: hergUn bir az daha yük
ıelıyordu. Muhalif partilere men
aup gazetelerin içinde ( Sadayı 
M;Jlet ) gazetesi birinci plana geç
mişti, Bu gazeteyi, muhalif meb' -
usların ele başılarmdan olan İs
tanbul meb'usu Kozmidi Efendi 
idare etmekte idi. Gazetenin iki 
cephesi vardı. Zahiri cephesi, bü
kflmetin idareslzliğini tenkit ve 
muhalefetti. Fakat ikinci - ve bil
baua . a_izli - cepheıi, Rum patrik
banesmın hukuk ve imtiyazlannı 
muhafaza Ve mftdafaa et kt" 

kik• h" me ı. 
Ha 1 11 ve prensiplerini büyiik 
b!r mahare~le. ıaklamayı çok iyi 
bılen Kozmıdı Efendi i bu iki yüı
lll gazetesine genç ve aletli bir 
muharrir bulmuş .. gazetesinin mes
leğinde sadece vatani muhalefette 
bulunulacağına bu masum genci 
de iknaa muvaffak olmuştu. O 
zamana kadar hayatı; vatanına 
milletine kartı temiz bir hamiyet 
ve aamimiyetle geçen bu muharrir 
(Ahmet Samim Bey ) di. 

Samim Bey; idaresiılik yü
z.ünden hergün bir köıeai isyan
•e ihtilallerle saraılan koca va
tanın, elim bir sukut ve inhida
ma doğru sürüklendigini sören 
gençlerdendi. O da, feliketi hi• 
•eden diğer bazı ırençler gibi 
ortaya ahllDlflı. Meşrutiyetin 
ilinından aonra bir taraftan 
(F ecriati) zOmrei ede biyesine 
dahil olarak Servetifünun ~a ede
bi yazılar yazan Samim Bey di
pr taraftan da politika itlerine 
karışmış.. Abrar fırkaaana intiaap 
etmekle beraber (Ahrar, Cidal, 
Hilil) adanı taşıyasa gazeteJer 
~ıkarmıı.. (31 Mart) bicliaeai 
ema1mda Hilil i'azeteainde ve 
Abd6lhamidin aleyhinde (ıllrutu 
hilifet) başlığı alhnda yazdıgı 
makaleden dolayı asi askerlerin 
teca~zlerine uğrayarak büyük bir 
tehhke . atlatmııh ... Nihayet, Hilal 
ıazeteaı de divanıharp taraf d 

til d.ld ın an 
ta. e ı ikten ıonra artık Sa-
mım Bey, gazetesiz kalmıştı. itte· 
o zaman, kalbi tenkit ve muha-
lefet ateşlerile yanan bu . 
karş b' genem 

- .. ı~ın~ me us Kozmidi Efendi ... t. 1 •••• 1. 1 . . . ...... . 

Sromura\ 
• Knoll • 

25 senedenber\ 
sinirleri 
teskin edici 

t\.~~. • • 
- ~~.. - . u..- ~ 

• ..._ ..... .J .,: '~· t • • J,.-•T' 
~..- ..,..J..,• •• 

...:.·.. • .. . .. ·~ 
(~::'~~' ... 

'"c' ,.._ .;..J~~ 
ç-;\.J- 1\ 

Alını~t Samimin 

çıkmış.. Onu ikna ederek 
ark•daşına yazdığı bir mektup 

teaine almıştı. . 
iBZC- Talat Beyle bilvasıta müzakereye 

Samim Bey, muhalefet huıu
ıund.- kendisine uygun bir ıaba 
bulur bulmaz, kalbinde biriken 
hisleri dökmeğe baılamıştı. Onun 
böyle pervasızca ortaya ablmaaı, 
hükümetin ve bilhassa Talit Be
yin nazandikkatini celbetmiş: bil
miyerek Kozmidi Ef. nin g0li 
ıiyaaetine alet olan bu taşkm 
nıhlu gencin euıturulmasma ka
rar verilmişti... Talat Bey, Samim 
Beyin dostlan vasıtas'le kendisine 
memuriyet teklif etmif.. Onun 
parlak zekisınm hükumet işlerin
de daha müfit bir surette vatana 
nafi olacağına dair haberler gön
dermitti. Samim Bey, dostlarının 
tavsiyelerine kanaat getirmiı ve 

giriımifti. fakat Kozmidi Ef. bu 
cereyanları haber alır almar., yine 
Samim Beyin kartıama geçmiş: 

- Seni aldatıyorlar.. Namus 
ve vicdanını para ile sabo alıyor
lar. Eğer bu teklifi kabul eder; 
gazetecilikten ve muhalefetten 
vazgeçersen, namussuz olunun. 

( \ rkKın var ) 

Mevlada Şerli 
Trabzon eşrafmdan ve Sam

sun tüccarı mutebereıinden Yel
kenci zade Şükrü Bey merhum un 
ruhuna ittihaf alunmak üzere ya· 
nnki Cuma günü Beyazıt camii 
ıerifinde Cuma namazını mlltea· 
kip mevludu nebevi kıraat edile
ceğinden ihvanıdin davet olunur. 

RADYO 1 
5 Nlan Per .. mbe 

IST AN BUL - 18.U p lk ... rtıata l9.1S 
ajaae la~berlert, mulatellf aetr1J•t. 19.,0 Tiri& 
muellclaı nept)'ah. (Kemal N 1aıı:I Bey Ha 
riJ• Haaua, M&a87J•• H ' J· 
21 S.Hnı s. •nım, Mahir ~J) 

rrı Be)' tarafındaı. I& ' 
n.,k·~. rad10 orke•tra., tardından dOllferana, 

• • aııa 111u-
V ARŞ()VA (1414) 1 Hrl (taıannlll) IS,ıG - 7.25 Soliet k•n· 

nlk k9naer ·ıı' SS il 1 muaahabe. 2ı.os •enfo
eından naklen ' G ı.nodakl •Ska ... 9Pera• 
te) opera t•ınaill. oı.aod'uıt (Roıne•'•t Jullet· 

B . KREŞ - Paak 1 
rtyat yoktur. • )'a mflnaae~tl a neı-

PE$TE (SSO) - 111 Zirai • b 
J8,30 G1anea takırnı tarafıaclaa Mac": =-~ 
tHkıları, 20,50 lnUHbabe, 21 aakwl takım 
tarafıııean kon•er, 22,IS llartci haberler, 
2'1,30 u lon nıuılklıl, 24 Polydor ve Bruna
wlck rr mofon plAlclırı. 

VIY ANA (Sll6) - 18 Çay mua klal. 
(p Ak), 18,SS m~aalıabe, 1!1,15 A•uat_,-a de
rileri ha kında lıonfer••., 19,SS fe, •• ı ••trl• 
)Al, 20 radro .rkeetr .. ı ( .. nfonlk mu•lkl), 
21,'lO haftanıa .. aber ktn•ll, 21,SO Gounod' 
nu ı ea r erlııd•• •Roıneo ve Ju la,. opera 
to •• lı. 

8Nt:SLAV - (316) 21,21) Ta.anniU kon• 
.. r, 22,0S d.ıııa mu• k aı, 24 •zırhla &e\·c:e. 
taımll halk operaai. 

6 Nls•n Cuma 
IST ANBUL - 12.90 alatur .. a p'lk .... 

rlyab 11.IS pllk nefrtyatı, 19. IS ajanı ha· 
berlerl, mu telif •Ofl' J•t, 19.30 11rk mue1kl 
ftefl'lyah ( EJlsa Hu11a, inci Ha•ım, O U 
HHun Se..tm H. ) , 21.20 Ajaa• H .._... 

hawrlerf, 21.• Necip Yakup Be)' nı a , ... • 
VAR$0VA - ( 14JS m.) 17.U 11 .... 

konaerl. lLU lıloaart'ın e-rlerladea mlrok• 
kep k .. ..,, ıa.ss M••· 11111... tarafl•d
tepa•t. 11.SO ltawler ••· 19.10 plili. 2' 
•ulttel f bahi• ar, 21.05 ıaualld heriH ko ı· 
ferana, 21.ıs fllb•r•011lk ko .. , 25.40 dane 
pllklan .. uaahabe, 24.05 sıra• •ualkial. 

aOKREŞ - Paakal1a mlnaHbıtile 
-f'IJat JOkhu·. _.., 

BUDAPEŞl"E - ("6 m. t 11 Eu•-• 
laıı:o faltr"laaaıadan nakil, 11.45 feJ" aalon 
takıını, 1,.25 apor haı,.,ıerl, 19.40 MmP. 
lreae Marlk tııraftnda• pi111ao k_..rl, 20.10 

haL- mUtaakıbPn S r•• muıllclel. 
IDUN -, ı~ 

ViYANA - ( 507 m ) 18.40 aaYıç halk 
.-kıları. 1!1. 10 aPJJah netrl1ata, lf.25 beden 
aporu haber.eri. 19.45 haberler ••· 20.lS pi· 
7ano tle parçalar, 21.10 yeul operet ve ırali 
filmlerden parçalar, 23.20 akta• habırıerı. 

BRESLAU - (316 "'·) 17.90 net'ell 
muaiki, nıu•ahabe, 20 ırençllk konHrl, 21 
kıaa haberler, 21.15 taırannlll blr akaç 22.15 
••t'ell mualı..i, 'l3.1S mı.aahabe, 24 r•ce au

aiklal (opera orke•traaı) • 

~----·imtihanlara hazırhk ..------.. 
ÇAB~K, iYi ve EHVEN - ASRi LiSANLARI 

BERLiTZ'de öğreniniz 
Y enı kuralar a ılı~ or - Karda başl•""'tır. 

BiR MECCANi TECROBE dersi almız. 
· L b ı 373, f,aklal caddesi .Ankara : Konya Caddeaı • 11ttaD u : (15197)._,. 

S.yfa t3 

NEDEN 
Bütün mütehassıs diş tabipleri 

RADYOLİN 
di~ macu-ıunu tavsiye ediyorlar? Çünkii 

RADYOLİN 
dişleri beyazlatır, diş etlerini kuvvet

lendirir, diılerin cürümesine mani olur. 

Ağıı kokularını defed-.r. 

Muhtel f sergih r
den 18 diplcma 
42 altın mada.ya 

kazanmışhr. 

--

-----, inhisarlar Ue Müdürlüğünden: 
Cinsi Tahmini Mikt n Bulunduju mahal 

İdare itine elveriı;li olmayan 30,000 Adet Paşa bahçe fabrik•••da 
muhtelif hacımda boı fİfe. 
idare işine elveri~li olmıyan 300,000 ,. 
şişe mantarı. 

Şiıe aandıklarmdan 
Ot. 

çıkan Kllliyetli 
miktarda 

100 - 2M kılo hacmi isti'a
bisinde kısmı azamı pha• 

üC)Adct 

nizli bidon. 

" " 

" " 

" " 

idare işine elverişli olmıyan 626 Kilo Cibali Levazım Anba· 
evrakı matbua. rında 

Yukarıda isim ve miktarlan yar.ıh mO.tamel en• 211419'4 
tarihine müsadif Cumarteai gllnll Aat 14 te bilmUzayede utılaca
ğından taliplerin eşyalan hergln sabahtan alqama ~ar ~ada 
yazıla mahallerde i'6rd0kten 10nra müzayede IÇID t•yı.n olunan 
günde % 15 teminatlarile birlikte Cibalide Levazım tubeıınde mli
tqekkil satıı komisyonuna mllracaatlan. "1 S24., 

* .. 
(12/24) numaralı Ye çile halinde (200) paket makine ipliği ubn 

abnacaktır. Taliplerin nimune ve prtnameyi gördOkten aonra 
pazarlığa iftirak etmek &zere (% 7,5) teminatlarile beraber (25/4193') 
Çarpmba günü aaat (14} de Galatada Alam, Satım Komisyonuna 
müracaatlan. "1467" 

-

----
Holantse 
Bank-Cni N.V. 

Sabık Bahrısefit l'etemenlc 

Bankası 

l•tanbul Şub••• 
Galata Karaköy Palas 

M•ydancık Alalemcı Han 

Her türlü ••nka muamele• 

teri. Kasalar icarı 

UMUMi MDDDRLDK: AMSTERDAM 
•ubelerl ı Am•t•rdam, aueno• Alr••• 
l•tanbul. 11110 de .Janelro, Santos. ••o ~auıo. 

Fatih birinci sulh hukuk ~-
FEVROZIN 
FEVROZfN 
FEVROZIN 

kimliQlnden: Y ııoı efendı vekili 
Nura liey tarafıııdım Hurdada Hacı
hasaD mahall<'ıiııJe .l\lezarlık ıokegııı-
da nrı No. lu hanede celep t sktiphi 
ebı Kahya aleyhine ıkame olunan 

matlubat davuıuın carı muhakeme
ıinde muwaıle} h • ebi Kihyaou:' mah-

FEVROZIN 
FEVROZİN 
FEVROZİN 

-
kemede hazır lnılunm1&maııı Jıaeebıle. h~k
kında muameleli gıyap kararı verılmı~ 
ve Z.!-4_934 eaat 10 da ı tıkdap. ıcraeı 
mukarrer bulunduğundan } e•mı ınez
ku rde berayi iıtıktap hazır buluomadı
gı takdırde ıırtıktaptaıı kaçınmış ad 
olunacagı ve bu hu u ta bır itıra:ı:ı 
oldugu takdirde ishat etmesine ve 
aksı takdirde ıtirazını ıııbat r.ıdemiyerek 
miıJdeiye } emın telclıfine hakkı 
olduguna dair; H. U. M. K. 402; 40a 
ve 407 ve 384 üncü maddelerine müı
tenideD ittihaa. eluoan me k6 muame-

leli gı~ p kararıııııı nıiiddcaull ~ ı ıı ika
met ımuı m<' hulıyetine b u 16 
guu ıııuddetl • ılııu o teblıgat ıı ra ına 
karar verilmı, v muhak me C>-93' 
Saat 11 re talık adılmİlj ohl ı uodu 
mııra at e} it uı ılığı takdird g ) aben 
mub k me) e d vıun ve ikmal ı 1 ı a •arı 
tebLg makamına kaim olmuk uıer• 
Jlao olunur. 
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ÇAPA 

C Toplantı, D. vetler J( 
~---=-~--Konferans 

İstanbul beledıyesi memurları ko· 
operafınin eent:I k umumi heyeti müna• 
eebetile tertip ettiği konferansta.o ikin
cisi ~ ieanın h<"şioci perşembe gi.iııü 

ıaat dört buçukta Belediye binasmda 
Umumi Mecl:s ııalonunda verileceklir. 

Bu konferansta Üniversite profe
sörlerinden M. Noymark Belediye 
bütçelerinden bahsedecektir. 

Balo - Halkevi içtimai yardım 
tube i tarafından S nisan per4embe 
giinG saat 22 tle Perapalıuı salonla
rında verilecektir. 

Halkevlnde Temsil 
Halkevinden: 6/411934 cuma 

,Onü saat (21) de HalkCYinin Te· 
pebaşında Mearutiyet caddesindeki 
Bnyoğlu kısmında (istiklal) ve (Zor
niklih) piyesleri temsi\ edilecektir. 
Davetiye yoktur. isteyenler geJebi
lir. Çoçuk alınmaz. .................. - ................... .. 
ZAYi TAYYARE PIYA GO 

BiLETLERI 
1fl M J7409 = l/.S L 21787. • 1110 ı E •863.· 
E. 48ôl. • G. 6881. - G.;6812. • G. 6183. - c. 6884.· 
Cl 6886. • G. 688J. • G. 6839. • G. 6890. • E. 9000.
E. 9 n1. - E. 9093.-E.. 9IOO.· G. 10371.· G 10372.
G. 10~7l.·G. 10374.-G. 1J37S.· G. 10376.-
G. lO'm.-G. 10379.·G ıOJSO.-G. ı:mo.-G 12S97.
G. 12922.-E. n:ma.-E. ı ,909.-E. J .. oıs.-
G. 14141.-G.14142.·Cı. 14144.-G.14145.-G.14146.· 
G. 14148.-G. 14150.·E.15347.-E. 15348.·E.153ı9.· 
E. IS:W>.-G. 17091.-G. 17094.-G. 170!1!),.Q. 17096.
G. 11on •• a. 17"93.-G. 11100.-E. 19325,. 
E. 19S.3.-F.. 19830.-G. 22562.-G. 22563.-0. 22564 •• 
Q, 2ı!ı 5.-G. 2256J.-G. 2'li70.-

11 ncı tertibin 6 ncı keşidesine ait 
olup numaraları ve "Serileri yukarda 
razılı tayyare piyango bıletleri zayi 
olnıuş•ur. Bu uyi keyfiyeti piyango 
müd; rlüğüne ve zabıtaya numaralarile 
birlıkte bildirHmiş olduğundan mute-
ber olamayacağından keyfiyet haber
dar t-dilmck üzere muhterem balkana 
illin olunur. 

T yyare Piyangosu aeyyar bnyi 
fbrahim Cemil (15386) 

r 
==TAKViM =:. 

Gün 
30 

Oil• 
lklndı 

'= 

PERŞEMBE 
5 NiSAN 934 

Rumi 

Kaaım 
149 -

23 • Mart• J!SO 

MARKA 

SAHLEP 
vo 

BAHARATI 
Yeni 

ambalfijlar 
dahilinde 

her yerde 

5 

iBER. 
lstanbul OördUncU icra Me• 

murJuğundan ı Tamamına dokuz 
yü:ı altmış lira kıymet takdir edilen 
Azaplarda eııki Elvanzadc yeni Kasap 
Demirhan mahallesinin Tepebnşı ser 
knğında eski 11 mükerrer yeni 13 No. 
lu ikisi natamam beş odalı ahşap ha
nenin tama'llı açık arthrmıya konul
muş o'up 16/41934 tarihinde şartnamesi 
dıvar.haoeye talik edilerek 7/5/934 ta
rihine müsadif pazartesi günü saat 14 
ten 16 ya kadar İstanbul Dördüncü 
icra dairesınde satılacaktır. Arttırma
ya iştirak için yüzde yedi buçuk te• 
minat akçesi a'ımr. Müterakim vergi 
beled.ye, vakıf icaresi müşteriye aıt
tir. Arttırma bedeli muhammen kıy-
metin yüzde yetmiş beş·ni butduğu 
takdirde ihalesi yapılacaktır. Akııi hal
de en son artbramn taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma 15 gün daha 
temdit edilerek 22/5(934 tarihine mü· 
aadif salı günü ayni natte en çok arttı
rana ihale edilecektir. 2004 No. lu icra 
kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan 
ipotek ııahibi alacaklıınrla diğer n:n
caklılarm ve irtifak hakkı sahiplerinin 
dahi gayrimenkul üzerindeki haklarını 
ve hu usile faiz ve masarife da:r olan 
iddialarmı evrakı müsbiteleri!e 20 gün 
içinde icra dai.reııine bildirmeleri liir.ım
dır. Aksi halde hak!an tapu sicillerile 
sabit olmadıkça sabı bedelinin pay-
laşmasından hariç kalırlar. işl.u mad
dei kanuniye ahkamına göre harel.et 
etmeleri ve daha fo:ıla malumat almak 
istiyenlerin 933/93 dosya No. sile me
muriyet:miıe müracaatları Uan olunur. 

Fatih birinci sulh hukuk 
mahkemesinden: Hacı l.email efendi 
tarafındnn J>avutpaşada Çiftefmnlarda 
ankazcı Ahmet aganın yanında ve ser
gisinde mukim Veli nğa nleyhine ikn
me o]unan 300 lira alacak dava mm 

tetkiki jçin t yin olunan 24-8·934 tari
lıiue mu ,ıdif günUndc mnhkı>rueyc gtl· 
mediğindeu ve mürldeisinin t.alebıle 
mtibrcz suıet nltmdakı parmak izınin 

inkarı t kdirinde İstanbul polis onidü
rıyetinde parmak izi komiserl'gi vasıta· 
sıle senette mevzu pamııık izinin tetkik 
ettirilmesini talep etmesine binaen 
müddeialeyh Veli ııga tatbikat için ta· 
)!in olunan 22-4 934 ve muhakeme için 

tayin olunan 24 4.934 tanlundc aat 
14 te mahkemede ispati vtif'ut etmesi 
hakkında ve oksi aurette mahkemeye 

knbııl olunmıyaceğmı u u]un 401 inci 
maddesine tevfıkan gıynp knran vcril
mış olmakla vakti ve saati mezkfırda 

mnhkemede hazır bulunmadıi:'l takdır<le 
muhakemenin gıyabeıı ruyet olunacağı 
tebliğ makamına kalın olmak üzere 
ilfı.n olunur. (15379) 

Ve Genç Çöpçü 
Konuşuyorlar 

Hademe - Bakıyorum ki, 
bugün pek keyiflisia evlat ?. 

Çöpçü - Bahar geldi be 
babalık ?.. Oh şu havaya bak .. 
M"s kokuyor be !.. 

••••••••••••11-••• .. •••••••U••••••••••eaaeea•tteaeeaee•aeaın 

lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 
Kıymeti 

Muhammenesi 
Lira K. 
460 00 

450 oc> 

210 00 

500 00 

57 00 

115 arşın miktarında Pangalhda Cedidiye 10kağıncla 
eski 84 yeni 94 numaralı arsanın tamamı. 
Vergi kaydı mucibince 1500 arşın miktarında Yedi
kulede Çırağıhasan mahallesinde Çukurçeşme sokağın
da 29/45, 31/47 33/49, 35/51 numaralı yekdiğerio• 
maklup arsanın tamamı. 
Vergi kaydi mucibince 700 arşın miktannda Yediku
lede Çırağıhasan mahallesinde Çukurçeşme sokağında 
esk 39 yeni 55 numaralı arsanın tamamı. 
Çakmnkçılarda Dayehatun mahallesinde Sünbülln hd 
üst katta 31·32 numaralı odaların tamamı. 
57 metro terbiinde Hasköyde Abdüsselam mahallesin 
Çeşmeçıkmazı sokağında eski 2 yeni 6 numarala 
arsanın tamamı. 

70 00 Çemberlitaşta Vezirhan Küçük Ve:ıirhan alt katta 2 
ve 3 numaralı harap odalar. 

Yukarıdaki emlak sablmak üzere yirmi gün milddetıe iliıd 
konmuştur. ihalesi Nisanın dokuzuncu Pazartesi günfi saat on ber 
tedir. Taliplerin pey akçelerile beraber Mahlwit Kalemin• 
müracaatları . « 1234,. 

~-~-=cemı~:ss::•" j_ w .. _ 
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1 
Fenni Kasık Bağı arı 
Mide, barsnk, böbrek 

Dünya dr;:~ğüne 

Otomobilciliği Kor 
Dünyada otomobil imalah 

Amerikada geçen (1933) s~ 
J nesinde bilhassa 

!ı:,;J,, Amerikada mühim 
, _____ _. miktarda artmış-

tır. (1932) senesinde Amerika 
Birleşik Hükümetleri hudutları 
dahilinde bulunan fabrikalarda 
(ı,134,372) otomobil yapılmışken 
bu miktar (1933) senesinde he
men yarım milyondan z.iyade ar· 
tarak (1,602,332) otomobile var• 
mıştır. Kamyon imalatı da çoğal· 
maktadır. 1932 senesinde bu mem
lekette (235,187) kamyon yapıl· 
mışken bu miktar 1933 senesinde 
(325,498) e yükselmiştir. Avrupa 
otomobil fabrikalannda göze çar-

pan bir faaliyet fazlalığı yoktur. 
Buna mukabil yeni dünyanın Ka· 
nada kısmında da imalat arttırd· 
mışhr. 1932 de elli bin olan bu 
memleketin otomobil istihsalab 
1933 te 53 bine çıkmıştır. Ame
rika istatistik dairesi tarafından 
neşrolunan bir rapordan iktibas 
ettiğimiz bu ihasai malümat oto
mobil imalabnın yeni dünyanın 
otomobil işine buhranı atlatmak 
üı:ere olduğuna işaret etmektedir. 

lf 

Hamburgtan bildiriliyor: Dün

IJPgnelmilel 
Vapurcular 

ya vapur tonajını 
ve böylelikle her 
memleketin tica· 

Konf tt,.,ansı ret filosusunu tah· 
dit etmek maksadile vapur kum· 
panyalan mümessillerinden mil· 
rekkep bir konferans toplanmış· 

tar. Bu konferans daha şimdiden 
büyük bir ehemmiyeti haiz olan 
iki karar vermiştir. Bu karar
ların birincisi bütün dünya vapur
culannın beynelmilel bir birlik 

vlicuda getirmeleri hakkındadır. 
Bu birlik bütün hükumetleri si· 
yasi vasıtalarla İngiltere hfikfı· 
metinin ticaret filosunu azaltması 
yolunda teşebbüsata geçirmeye 

çalışacaktır. ikinci karar da bey· 
nelmilel bir ticaret filosu konfe
ransı akti hakkındadır. Bütün 
dünya hükümetlcrine ait müt~ 
hassıs· murahhaslar bu toplantıda 
gayet sıkınbh bir halde bulunan 
dünya ticarelibahriye işlerini, 
gemileri muayyen bir nisbet 
dahilinde tahdit ve bu yüzden 
basıl olacak zararın ta:ımini ça• 

lstiyeolere olçü 
tarı.fesi gôoderıtiı 

Eminönü 
İzmir sokRğı 
TeL 20219 

ZAHARYA 
Oreopulo 

Tak filçiJerden 
sakmımz. 

-----·· .. ······--··~···-·--····--............. .. 
relerini bulmak 1Uretile, dUzel· 
tecektir:. 

(1933) senesi zarfında Sovyet 
Rusganın Rusyanın petrol 

P t l J·ı. ibracab dört mil· 
e ro rıra- d k - b" yon o uz yuz m 
catı Azaldı tondur. Bu miktar 

bir sene evvelki ihracattan yüzde 
yirmi ve kıymetçe de yüzde yirmi 
dokuz noksandır. Rusyanın müş· 
terilerinin başında bir milyon 
tonla ltalya yedi yllz yirmi bin 
tonla Fransa ve yanm milyonla 
da Almanya gelmektedir. 

lf 
Atinadan bildiriliyor: Yunan 
Yunan lktısat N eza re ti 

Yunanistanın 1933 
Halıcılıfı senesi iktısadi ve 

sına~ faaliyetine ait bir rapor 
neşretmiştir. Bu raporun halıcılığa 
ait bahsi dikkate değer bir mahi· 
yettedir. Bu eserdeki istatistiğe 

göre ( 1933) senesinde Yunanis
tanda elli bir halı tezgahı işlemiş 
ve ceman (43,630) metre murabbaı 
lialı dokunmuştur. Bu miktardan 
35,286 metresi satılmıştır. Müte
baki ..halılar dokuyucuların elinde 
müşteri beklemektedir. ( 1933) 
senesi zarfında imal edilen ve 
satılan halıların da nncak (12,660) 
metresi harice sevkolunabilmiştir. 
Dünya pazarlarında buhran yü
zünden sarfiyatın azalması, makine 
halılarının rekabeti ihracattaki bu 
azlığı izah eden sebeplerin başın· 
da bulunmaktadır. 

* Pragdan bildiriliyor: Çekoslo-
Çekoslovak vakya tütün rejisi 

R · · · Vı 550 ton Bulgar 
eJ1•

1 
• tütünü alacaktır. 

Balga~ Bu husustaki mü· 
Tütünu nııkasa şartname· 

sini Maliye Nazırı kabul etmiş ve 
imzalamıştır. 

....... ,. ....... .;f • 1 •••••• 1 • 1 •••• 

Or. A. KDTiEL 
Karaköy, Topçular caddesi No. 83 

{15165) 

• NI 
Beyoğlunun en gfizel yeri 

TAZE BiRA 
En iyi yemekler 

HER AKŞAM MUZIK 

ÜakUdar icra memurtuı_.. 
danı Yemınli üç ehli vukuf tarafınd-' 
tnınamına 5000 lira kıymet takdir edi
len Erenköyünde eski Sahrayıoe8 
yeni Oöztepe mahnUesinde eski Ort' 
yeni Dırinciorta soknğında eski 8914' 
milkerrer oedit la/20/22 numaraJııtll 
nıurakkam mıı bahçe köşkün tamadll 
mt!zkfü köşk 1620 lira mukabiliocl• 
birinci ve 1000 lira mukabilinde ikıad 
derece<le ipotektir. 2280 No. lu kanıı• 
mucibince açık artbrmaya nzedıloıır 
tir. Satış pesindir müşterilerin kıyoıetl 
muhammincnin yüzde yedi buçuğd 
niebelinde J>CY akçaları verm )eri ic•' 
eder. Müterakim vergi tanzıfat 'ti 
tem·iriye ve icarei vakfiye borçlaril• 
rusum ve dellftliye müşteriye aittir. 
Arttırma şartnamesi 26-4-9.34 taribill1 

müsadü perşembe günü divanho.neY' 
talik edilecektir. Bırinci arttırma" 
10-5-934 tnnlıine müsadif perşeınbl 
guoü saat on dörtten on altıya kad9' 
Oaküdar icra dairesinde yapılacaktı' 
Arttırma bedeli kıymeti muhammiol' 
nin ~üzde yetmiş1 be~i bulduğu takdit' 
de üstünde bırakılacaktır akai takdıta' 
artbrma on beş gün daha temd' dİ" 
lerek 26-5-934 tarihine müsndıf cum.ı" 
tesi güpu aynı saatta ikinci artbrm_, 
icra edilerek ve arttırma bedelin kı~ 
meti muhamminenin yüzde yetmiş beP 
buldugu takdirde Ustunde bırnkılacaW 
aksi takdirde 2280 No. lu kanun Dlıı
cihince muamele ifa edilecek. 2oo' 
No. lu icra ve iflas kanununun 126 od 
maddesi mucibince ipotek alacaklılaıl' 
diğer alnkadarnn Ye irtifak hakkı 811' 
hiplerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarının ve fayız ve meaarife d.u' 
olan iddialarının evrakı müsbiteleril• 
birlikte yirmi gün zarfında icra daire
!İnc bildirmeleri aksi takdirde tapd 
sicilile s bit olm1yanlar satış bedelinİJI 
paylaşmasından hariç kalırlar alaka~" 
rruıın mezkUr mevadclı kanuniye)'• 
tevfikan hareket etmeleri ve fazl• 
malumat rumak isle) enlerin 932-ı 73' 
No. lu dosyaya müracaat etmeleri iliD 
olunur. (15880) 

Zayi: Kadıköy maliye eubesindeO 
almakta olduğum merhum binb~ 
Ilalil Beyden muhassas (4060) numa" 
rnlı manş cüzdanımı kaybcttiıJJo 
Bulanlann mezkfir şubeye vermeletlf 
yahut yenisini alacağımdan hükmü ol
mndıt'l iliın olunur. 

Halil Bey zevcesi Saffet 

> Dr. ibrahim Zati 
Cağaloğlu : Mahmudiye caddesi, 

Çatalçeıme sok.ığı No S 
Hergün öğleden sonra ha1talar111 

kabul eder. 
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HASAN ÖZLÜ UNLARI llaballelll, Pire, Çorpa, tatlı ve remeklerlnln 
aelaseUae ve ıezzeuae pa1aa roktar. 

Pirinç yulaf, arpa, nipsta, m111r, mercimek. be.zelye, irmik, çavdar özlü unlannı Te türlü nevilerini havi olup çocuklann bayat arkadatıder. Dünyada mevcut bealeyici "e mugaddi gıdalann en fevkindedir. 
Tabii mevaddı gıd a iyesi bol, vitamini çok Vt: kalorisi yüksek olan bu mükemmel özlü unlarla çocuklar az uman zarfında çok çabuk neovünüma bu~ur ve büyürler, çabuk yürGrler, çabull dit çıkanrlar: 
Çelik kollara, sıhhatli vücude, kanlı ve tombul yanaklara malik olurlar. Hasan özlü unlarile Japı.lan mahallebi; çorba, püre, tatb, paatalann lezzetine ve nefasetine doyum olmaz. Haııaıı 
markasına dikkat. 

İnsull Tevkifhaneye 
Artık Yerleşti 

Eıgala~ 

Tevki/hmı~ge 

t4ımukeo 

Dün Vapur
daki Eşya .. 
sını Getirtti 

Kaplan 11e acenta 
eşgaları teslim için 
tevkijhbneye giri· 

gorlar 

nin bittiği ve 
bundan sonraki 
işin vilayete ait 
olduğu için tes
lim zamanı ve 
ıekli hakkında 

lnsrılriin aoalcata lc.ndisüd aigarefe giderken hiçbir şey bilme· 
( Batta.rafı 1 inci aayf ada ) diğini söylemektedir • . 

manlarda gardiyanlar haftada (36) Dün bir aralık lnsull'ü teslim 
ıaat mezun çıkıyorlardı. İki gün- alacak memurların geldikleri ve 
denberi tevkifhaneden aynlmı· Tokatlıyan oteline yerleştikleri 
yarlar ve lnsull'ün oturtl· 15 odu- şayiası da çıkb. Tahkik ettik, 
ıun kapısı önün· b 
d unun da aslı olmadıgı"' nı e altışar saat 
nöbet tutuyor- öğrendik. Ankaradan gelen ha-

berlere göre Amerika sefareti 
Jar. Ara sıra lnsull'ün iade şekli hakk d 
tevkifhane mü- A 'k h k ın a 
dürü Aziz ve men a ü (imetinden istediği 
ambar memuru 
Hilmi Beyler 
bankerin yanı-

n girerek ken-
disile görüşü· Temgizmeselesi 

lıllkkınt/a miital&M 
yorlar. lngilizce arnı •ôglı"y en aou-
bilen mevkuf kat Ferit Bey 
Targona Efendi de her za 
lns ll'ün yanında bulundurul man . tik mu yor 
ıcap et çe çağırılarak tere" ' 
b.. d . if d uman-
gın an. ıst a e ediliyor ve t k-

rar yenne gönderiliyor. e 

Kanan Bey Tevkifh 
M"dd . anede 

u eıumumi Kenen Be d-
aabab saat d t Y un 
tiş etmiştir ~o T ef~~kifhaneyi tef
lnsull''" d ş esnasında un o asına .. 
brına ve bir ·k· u~rayarak ha-
olup olm dı v f1 ayetı ve arzusu 
hiçbir şik A gı~ sormuştur. lnsuJJ 
lemiştir. aye ı olmadığını söy· 

Gazeteciler Yine GörU· 
te•edller 

Türk ve ecnebi gazete ve 
•jıns muhabirleri dün de 
müddeiumumi Kenan Beye mü
racaat • ederek lnsull'le gö
rüşmclenne mOsaade edilmesini 
litemişlerdir. Kenan Bey lnsull'ün 
gazetecilerle temas etmek iste
ınec.iğini söylemiştir. 

lnsull Ne Vakit Teslim 
Edilecek? 

Dno Müddeiumumilikten İnsull'· 
in ne vakit Amerika hükumetine 
tealinı edileceğini öğrenmek iste
a_ Müddeiumumilik adli vazife-

cevabı henüz alamamıştır. 

lnsun•u Bir Torpito 
. GötUrecekmiş 
Öğrendiğimize göre lnsull bir· 

ç~k limanlara uğı-ayan herhangi 
bır vapurla Amerikaya g'·t- -ı • . o uru• 
mıyecektir. Bankeri ya limanımıza 
gelecek ve doğru sefer k 
bir büyük Am . yapaca 
b erıka vapuru veya-

ut yakın Şa k ı b' . r su annda bulunan 
. ır Amerıka torpitosu götürecek· 

tır. Bunun için de İnsull'ün bir 
müddet daha Türk Tevkifhanesi

. nin misafiri olacağı muhakkak 
sayılmaktadır. 

lnsull'le Para GeldJ 
lnsuli'ün yanıuda fazla parasa 

olmadığı için Londradan para 
istettiğini yazmıştık. Dün namına 
( IO} bin dolarhk bir çek gönde
rildiği anlaşılmıştır. 

Dün öğleden sonra saat 4,5ta 
lnıull'ün avukab Ahmet Esat, 
Maiotia kaptanı M. Musoris ve 
acenta M. Çelebidis ile acentanın 
avukatı M. Manko tevkifhaneye 
gelerek lnsull ile saat altıya ka
dar görüşmüşlerdir. Bunlarla 
beraber ayrı bir otomobilde 
yolcu salonu gümrük muayene 
memuru Tahsin B. le bir muhafaza 
memuru ve bir polis dün vapur• 
dan alınan ve sahibi yanında bu
lunmadığı için açtlamıyan (lnsuli)e 
ait üç bavulu te\'kifhaneye getir
mişlerdir. Bavullar (İnsull)ün oda-
11nda açılmıı ve içinde beı kat 
elbiae ile müatamel çamafll'du 

il' .. Tesirini 

TECRüBE EDENLERDEN 

Sorabilirsiniz 
TATU MUSHil 

Müshillerin altmı 
En kolay, 

Tesiri en kat'i 
Ve zahmetsiz 

Olanıdır. 

RALEiGH 
Bisikletleri 
~ • 

N\ 
~I ' 

(' 

~ .. 9'1 
Denizyolları 

fŞLETMESI 
Acenteleri : Karaköy Köprübat 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzado 

(•--•Han TeL 22740 ~--il 

Trabzon Sür'at 
Yolu 

CUMHURiYET v-apunı 5 
N.san 

Perşembe 20 de Galata 

rıhtımından kalkacak. Gidi1ta 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Tra~zcn, Riı:e, Hopa'ya. Dö
nüşte bunlara ilaveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak
tır. (1508) 

MERSİN 
Sür'at Yolu 

KONYA 

Bartın Yolu 
vapuru 5 

BURSA Nisan 

Perşembe 19 da Sirkeci 
rıbtımandao kalkacakhr. (1510) ~ 

Beynelmilel bisiklet aleminde büyük inkılap yaratan MEŞHUR 

RALEiGH 
Fabrihasının, safi 1NG1L1Z çeliğinden pek zarif, D?«:tanetli ~e 
fennin en son terakkiyatmın tatbikile yapılm11 yegane bısıkletlerdır. 

METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
ITlBARfLE EMSALi YOKTUR 

Sah' deposu: Si~kecl • lstanb&ll • Uman Han No. 35 
~(5136) ~ 

Zaiiyeü umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halatında büyük 
f aide ve tesiri görülen· 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede sattlır. 

-. TÜRKiYE TURING KLUBUNUN 

~BUDAPESTE .. 
Seyahati 10 gün ( 30 Nisan - 9 Mayıs) 

il ncl mevki T. L. 85 - 111 Uncu T. L 60 
Tren gidip gelmek. Peşte'de otel, yemek, tenezı:Gh dahildir. 

Talebeltre yalnız l.!yahat Ocreti T. L. 35 

Zayi• Oöoen millet mektebıuden ıeyabati idare eden HATTA acentalarına müracaat. 1 
Fada tafsilat için TURING KLÜBÜNE (Galata Adalet Han) ve 

ald • m ;abadetoameyi kaybettim yeni· ( Galatasaray ve Karaköy Köprübafı) 

~~!g~aı':a:ag·~ı~m~da]o~es~k~ıs~io~in~h~ü~km~Ü~)['OE~~~~~~~~~~~~~~;;;:~~~~~~~~~~~~;:;~~ sını v z k " -.. 
Hafız :Murat oghı Ahmet , .. ' ..-- -tur. 

-- - - - tetkikata müstenit fiilin cüriim 
başka bl·r şey rıkmadığı İÇln diyor: 1 d v b 

T 6t Hükümden evvel verilip mahiyetinde bulun uguna ve u 
gu .. mnıHk memurları hiçbir resim ü d o u r:.d' Jdug· una 

h 'u'kme esas teşkil eden kararlar cürm n e c rm ll ı o 
almadan eşyayı kend;sine teslim dair bir karar vardır. Kararlar 

d dahi hükümle beraber tem~ iz d ·ı-ederek dönmüşler ir. ise başhbaşına kabi.itemyiz eğı 
uh · k'f olunabilir. 1 11 h kk d Dün bir m arririmız tev ı - Kanunun ıu ıarahatine göre dir. Şu halde osu a ın .• 

haneden çıktıktan sonra Ahmet 3 üncü cez.a mahkemesinden sadir 
mahkemeden ya büküm veya bili' · J k 

Esat Beyle .. e M. Manko ile gö- olan karar ka temyız o mama 
• karar verilir. Hüküm lehte veya d 

ruş" muş·· tür. Ahmet Esat Bey icap e er. " 
aleyhte bir mahkumiyeti tazam- Bankerin Sevglllsl Yine 

kısaca: mun eden bir karardır. Burada mı? 
- Henüz baıka bir teşeb- ( Makiımiyet tabirini bittabi ya d d 

büste bulunmuı değiliz. Layihamı cezalandmlmayı veya beraeti ib· Ku~!~:o:ı~~:~ndil:s~':.ıı~e~~: 
hazırlıyorum, demiştir. tiva eden bir tabir·olmak üzere madamın Polonya isimli bir va• 

Diğer taraftan biz M. lnsuU manayı hakikiıinde kullanıyorum.) purla limanımızdan geçerek Ro-
hakkmda verilen karann temyiz Şu halde temyizen tetkiki talep manyaya gittiğini haber vermiştik. 
edilip edilemiyeceğini avukatJan- olunabilecek ancak beraet veya Öğrendiğimize göre madam Ku-
mızdan sabık adliye mlifteşan cezalandırmayı ihtiva eden bD- yumcuoğlu Romanyada bir gün 
Ferit Beyden sorduk. v kümlerdir. Kararlar İM bu hük- kalmış, bu sefer Romanya vapurile 

Sorduğumuz aual ve aldıgımız mün mubakeuıelİ esnasında ittihaz buraya tekrar gelmiştir. 
cevabı aşağıya yaDyoruz: edilen ara kararlarına denirki Fakat pasaportunda Türk 

S _ lnıull hakkındaki mah- bunlar kanunun sarabatine göre vizesi olmadığı için şehre çıka· 
kemece verilen karana temyiz ancak esas hükme teb'an kabili mamıştır. Romanya vapuru diln 
kabi:iyeti var mıdır? temyizdirler. Pireye hareket etmiş, tabii Ma· 

C _ Ceza Usulümubakemeleri Şu sarahat mucibince işi tet• dam kuyumcuoğlunu da beraber 
Kanununun ( 305 ) inci maddesi kik edersek lnsull hakkında veri- götürmüşttir. Müflis bankerin 
şöyle diyor: len bir hüldlm yoktur. Ancak dostu, vapur hareket etmeden 

4, Ceza mahkemelerinden ve- ceza kanununun (9)uncu maddesi evvel fns ıll'den bahseden bütiin 
'len bükOoıler temyiz olunabilir • ., mucibince iadei mlicrimiyetine gazeteleri de tedarik ederek 

n (306) 00 madde8i de pyle _.. olmalı lbere ;rapılan bir beraber ıötürm llttllr. 
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Hakilô, saf. kati tesirli ASP1RiN: ES m~rk• 
sını taşır. A~r1lara çabuk ve emni~tle_ gıder
mek için başvuracağınız deva, dunyada 
meşhur,, ~ ''müstahzar• olmalıdıl'\ 

Nisan 5 

VDKSEK KUDRETLi 

ık• 
GiBİ AHIRZAMAN PEYGAMBERİ Hayata ve kurduğu dinin eaaıta 

DEMiR IŞLENİE MAKiNELERi H • M h d 7 nci formaaı çıktı. Forması S kurut azretJ U amme tur. Merkezi Maarif Kütüphaneaid' 
(15396) 

BOURLA BİRADERLERv•Ş .. 
ıaTA.NBUL-OALATA 

-
.. -· & ..... 

VEZNECiLER T. K. Biçki Dikiş Mektebi 

3 6 Ay L 1 K devrelere talebe kaydına başlanm~ 
Ve hr. Maariften tasdikli tahadetııamf 

verir. ( 15222) 

Türkigenin en canlı, en ucuz, resimli haftalık gazetesi 
11 Nisanda önümüzdeki Çarşamba günü Çıkıyor. 

• Sensiz Hayat - Muharriri: Server Bedi 
- Muharriri : Muharrem Feyzi Münderecatından ikisi: 1934 Harbi 

HAFTA IDAREHANESi: lstanbul Ankara caddesinde Semih LOHI Matbaasındadır. 

ŞCHAUB RADYOLARI 
BUtün dUnraca tanınmu; olan 

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

Ba seae 3 yeaı model 

FiKRiYE HANIM~~-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Eski L~~~~A FARELERİN KAT'i iMHASI 
P.uıte'de Frez Zera Fabrikasının icada .. -... 

Yeni TURK RATOPAKS zehir değildir. 
Lokanta n birahanesinde teganni Yalnız fareleri ve ııçanlan &ldlirtır. İnsanlara 

~1uı1 ı.:. 

VeJt Süper 34 
18- 2000 metreye 

kadar bütün 
istasyonları alma 
hassası büyüktür. 

çıkarmıştır. Fiatlıuının ucuzlutuoa rağmen verdikleri ~-~ etmektedir. • (15409) ve diğer hayvanlara kat'iyyen zarar vermez. 

Fiatı 330 lira 
Model Bali 2 

netice Harikuladedir. Radyo almadan 

R .. BAUB makines~ni . tec~be ediniz. 
9:f " Bu makine ıle dunyamn her 
bir tıuafmı dinliyebiliraioiz. Tediyatta kolaylık yapılır. 

Peşin tediyede hususi iskonto 
Satış yeri : RIKARDO LEVi Sultan 

Hamam Havuzlu han No. 9 • 11 

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

Fiatl 200 lira Fiatı 120 liradır. 

Hilaliahmer İstanbul Merkezinden: 
6 Nisan 1934 cuma günll sabah saat onda Cağaloğlunda Hila .. 

liahmer binasında Merkezimiz kongarası aktedileceğinden azayı 
muhteremenin aidat makbuzlarını hamilen teşrifleri rica olunur. (1495) 

Öksürenlere: KATRAN BAKKI 

iZ 
20 den 80 e kadar gençlerin 
gazetesidir. 15223 

AMELE.--.. 
istiyoruz. 

Ameleye ihtiyacımız vardır. 
Eyüpte Bahariyede Tuğlacı 
Sabri B. fabrikasına müracaat. 

Son Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 

Neşriyat Müdürü ı Halil Lutfi 

EKREM (15168) 

Fareler ilkince ağır bir surette hastalanırlar ve 8•10 saat sonra 
ölürler Hastalandıkça evlerden, dükkanlardan, depolardan kaçarlar 
ve koku da vermezler. RATOPAKS dünyanın her bir tarafında 
resmi şebadetnamelerle takdir edilmiş ve arzu edenlere Nev - York, 
Paris, Berlin, Viyana, vesaire şehirler şehadetnamelerinin kopyasını 
meccanen göndeririz. Fiatı 30 kuruı her yerde arayınız. 
Kullanalması gayet basit olduğu gibi sureti istimali kutular 
derunllndedir. 

Acente : Galata, Voyvoda caddesi, Bozkurt Han No. 18 • 17 
Depo Telefon : 22786 

Akay İşletmesi Müdürlüğünden: 
Adalar hattı Cuma tarifesine 6 Nisandan itibaren her Cuma 

yapılmak üzere B. Adadan 18,30, Heybeliden 18,45, Burgazdan 
19,00, Kınalıdan 19, 15 te kalkarak Köprüye saat 20,00 de varmak 
üzere iş'arı ahire kadar bir sefer ilave olunmuştur. 0 1477,, 

Hastalara lyUeemek, sağlamlar basta olmamak için = 


