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Berlinde Moskovada · 
Konuştu 

Fakat konu9tukl11rınd11n çık11rdıllı netice 
nedir? l9te bureaı enl119ılmıyor. Yalnı• 
bazı lnglll• g11zetelerlnln ne9rly11tınd11n 
çıkan bir men• ver kl o d• tereddUdUn 
devam ettıaını gösteriyor. 

Londra, 31 ( Hususi ) - lngiliıı Bakanlarının A~rlln ... 
MoıkoYaya yaptıkları aayahatler mllnaHbatlla Inıili• 
ılyaaallnln alacağı bildirilen ıu nya bu veche hakkında 
kat'i hiçbir hllkllm verilemez. lngiliıı kabinHlıılıı vaziyeti 
ancak gelecek hafta, Bay Edenin VarıoYa dClllHtllnden 
ıonra Roma ve Parlata temaslarda buluncbıktan aonra 
aydınlatacaktır. 

Siyaıt kaynaklara göre InıUtera hllkiırıati ıu llç ılli-
tan birini tercih edecektir: • 

ı 1 - Uluslar kurumunun çerçevHl içinde mlijtarak 
emniyeti temine haiz bulunan devletlerle tetrlldmasal 
etmek. : 

2 - Bir hava miıakı yapıp blltlln kuvYetl ıilihlann ual • 
~aaına ıarfederek Şark va Tuna andlaımalarının tahakkukunu 

• 

l11glfl:ı/•r iI:ı11rlnd• iyi tesir 6ırdc
tığı ıöy/1111•11 Stalin 

mllaait zamana bırakmak. 
lngilizlerin dediği ıfbl "Vaid 

and See., 'yani beklemek ve ıııs
zetlemek. lnıılllı Hllktimetlnla 
tercih edeceği ılyaıet bu liç tıkın 
orla11 olacağı Taymiıln yaptıfı 
bazı neıriyattan anlatılıyor. 

ltalyan Vlllyetlarlnln 
Sayısı 94 

Roma, 31 - Bakanlar Mec• 
llıinln bir kararlle yeni bir vllAyet 
daha kuruloıuf, bu ıuretle ltıdy.n 
Ylliyetlerlnhı a.dedl (114 • ç k 
rılmııtır. 

Yeni 1 pa11ya Kalftn .. ı 
Madrit, 30 - Relılcllmliur 

yeni kabinenin tetklllıı.e b 
Lerruyu memur etmittlr. 

• 

Kaçırılan Kadınlar · 
Dlln adliyeye zablta tarafın· 

dan iki suçlu verilmiıtir. Birinin 
adı Dur Alidir diğeri de Ayte 
adlı bir kadındır. Bunların tiki· 
yetci ve davacılan, yine hemıe• 
rilerinden, tlltlln amelesi Hakkı· 
dır. Hakkı, Dur Alinin 12 sene· 
ilk karısı Ayıeyi kaçırdığını, ve 
etyaaını atırdğını iddia ediyordu. 
Dur Ali ise Hakkı aleyhin• mu· 
kabil bir dava açmıı, o da kendi 

Ruhrdaki Alman 
Şehirleri 

Mali Cihetten Fena 
Vaziyetteler 

Beril• lll • HaYH mubabiriııdea -
Ruhr hanaeııulakl bGytık oa11ayl t•· 
ldrlerlnin mali Yaalyetlerl vahinıl•t

aılıtlr. Şehir batç•l•:lnin aç•t'• 
Bobmda l!O, Dllvltberl' de 17, En•• 
d lO 11 onu bulaıalrtadır. Beledl-

•1 m 1 aıaaıiırı l'ibi birlael :r• er, memur 
derecede murafları bil• ödıyımlyor-
1 B 1 P Y. ile ı\lmany&Aıa 
ar. un •r ruı 

. etmektedirler, 
acele yardımını rı•• (9S) 1 ardım 
E11en'de, bin nllfuıta " Y 

dl Bu niıbet 
Ut ıroçlnen işıiıler r, b" d 
Bohuıada binde 35, Dortmuttı ın • 
42 dlr. 

karısını kaçırdığını iddia adl)'11,., 
du. Suçlular adliye korldonunda 

karşılaıınca vaziyetin fena ya git

tiğini anlamıt vı hemen barıt· 
mıılardır. Müddeiumumiye ıı.· 
[Bb: evli değildik. Metres hayab 

yatıyorduk. Blnaenal41)'h karılan· 
mn: meıru değili dl, diye bl . 
bahane bulmuı ye bu ıayede 
Hrheat bırakılm19lardır. 

J Viyana da Yen~ .• t 
Bir Dava 

Viyana 31 - Mülga ıoıı,aliıt 
grupuna menıup 21 aza, hiyanetl 
vatanıye ithamile Niıanm iklııfnSe 
Viyana divanıbarbinde muhakeme 
edileceklerdir. Bunlann aruında 
aoayaliıtlerin aakerl te9ki1Atlarının 
relıi general Ulrner de vardır, -..... -.... . ·-·····--- -.... ···---·---

r 

1 
Karınızla 
Kavga 

L
Eder Misiniz? 

Beıinoi tayfada 
Teyzenin cevabını 
okuyunuz. 

• 
• 

S•hil', 6ö11l• 111 aç•11 lns.nl•rl• dolıi• 
Dlln sabah saat aııa doi'ru 

bankalar caddesinde, bir apartı• 
m'1tın eşiği llzerlnde ihtiyar bir 
qilencl kadın kalil ııektesinden 
lllmliftH • Bu kacıın elli yaıların• 
<\,il kadar Yltl'dır. Erini adındadır 
ve rpmdur. Erini sabahle}in 
evinden ş paraaı:ı. çıkmıştır. 

akat ırömlllmc:k üzere cesedi 
naklti1ilirKen· ll:ı.eıi • aranmış ve 
cebinde ( 70 kurut nikel para 
buluııttnıştur. iki, llç .aaat içinde 
( 70 ) kuruş toplamıf. Fana bir 
kazanç ~eğil. 

Litvanya İle 
Almiin..ya 

\!UnAseb ftellİ it,µkçe 
Ger~inleıiyor 

Kov4o, 8\. ... ·~de~I Filli 
ıooyaliatl r leyli v 1r•ebn 1 ..._ ~ 

1 a bir mu a e • .,,.., •• 
'ha pi arar arın . ' 
Uzere Alman hllkiim• iı Lıt•-..r.•. ta·! 

1 tran v11ea 
biiyetln• bulunan ,.. ntLehiıtandaa 
Yarmemekt~ titv,nyanı 

1 
d t 

b o nı• 1 111• 
la diplomaaı mtınu• e Llt 

• k · teyın -Garbi Anupay• _..;... ıı \ de• 
vanyalılar için tok yol Mınıe n 
•İz yolula 1tyahattlr. 

Parla Tıp T. besinin • Grevi 
. Parlı, 31 · T1p fakli~ı tı· 

· lebealnln İreYI da · etınektedlr. 
. Hiçbir Jiadiae o\•~mııtır. 

Dal 

-, 
• . Harp Hazırlıkları 

Bir tarallan lngiliı Naıırlaıı Anupa paytahtlarını dolaoırken, dij!er 
taraftan bUtUn dnletler harp huırlıklarını arttırmıt bulwıuyorlar: 

AMERiKA BiRLE· 
flK DEVLETLERlı 

Domanmayı takviye için 7,600,000 dolar yeni tabıl11t 
kabul atmiotir. Bu para ile ayoı zamanda Ponama'da 

• kanal mıntalcasında bir denizaltı gemileri hareketü11t1 
ve mühimmat depoları yapılacaktır. 

lngi/iı tezgıihlarma i1<i d<ı&tervlr 11marlamıolır. 
AVUSTURAL YAı 

ITALYAı 
Sahillerini aort latihlciimlarla takYiyeye karar vermiştir . 

H&Y& Nazırı Parlam•oto<la, ıon aylarda gayet •eri 
bomba tayyareleri yapmakta olduklarını haber •ermlıtir. 
Bu tayyarelerin ıilr'atı oaatte 400 lı:ilometradlr. Hava 
kunetlerinin tak.iyesi için yeniden 100 milyon TBrk 
lira11 tahsisat kabul edilmi1tir. Geçen Hn• 400 pilot 
yetlıtirilmiştir. 

ALMANYAı 
Almanya mühimmat yapmakta kullaoılmak Uzere 

magnezyoaı, pamuk, kereete ve diğer levazım aatın 
almaktadır. Y alnıı ıon günlerde Almanya Fransanın 1 
Roubail eehrinden 4000 ton yük almıştır. ( Almanya 
cihan harp ari!eıinde da lngiltereden böyle külliyetli 
miktarda yük almı,tır. ) 

Yunan Divanıharbin de 
Karar Verilirken Suçlulardan Bir 
Kısmı Kendilerini Kaybetmişlerdi 
Atına, 31 ( Huıuıl) - Atioa 

fevkallde diYanıharblnln e-.velkl 
ııeca, gece yarıaından sonra 
hllkmllnll -.ererek on k lıiyl tart 
ve müebbet kllrek hapalna, yine 
on kiıiyi 20 sene hapH, iki klıiyl 
iki, bir kiılyl bir aeneye mahldm 
edip ııerl kalan dört kişi hakkın
da beraat kararı verm11l bütlln • 
Yunanlataada faykaJide iyi tetir 
bırıitmıttır. Celae çok heyecanlı 
olmuıtur. Çlinkll muhakeme saat 
9 da bltmlt ve heyet mftlakere 
odaaına çekllmlıtir. Mllıı:akere tam 
5 ıaat ıllrmnttllr. Bu arada ıuç· 
lulardan bir kıamı ııon derece 
metl,v, ırörllnmekle beraber bir 
kıımı da kendilerini yarl kaybet• 
ınlı bir halde bulunuyorlardı. 
Saloadald dinleyicilerin hail de 
aaıınunlardan •talı deAlldL Ek· 

11ı1.t auçlulanıa yakıa akrabala· 

nndan olan 
bu adamlardan 
bir kıamı, ak
raba la na dan 
bahaaderken 
" rahmetli ., 
kallmealal kul· 
lanacak kadar 
akrabaları nııı 
akıbetini ka-
ranlık ırörll· 

yorlarıh. 
Bllyle ıart· 

lar altında ge• 
çen bet ıaat· 

ten ıonra dı· 
vanıharp azası 

ltltl11fum•ml ltltlla- sabaha kartı 
11•nı .. tnl oA:a.ııor tam saat iki· 
de aalona girdi ve karan okudu. 
Kararın okunma11 biter bitmez 

( Devamı J laol yüsde ) 
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Telefon Şirketi
nin Nel•rinden 
Şikayetçisiniz ? 

Ankar11 caddesinde, Ankiılra 
berberi kaltalanndan ... HU• 
aeyln Cahlb 

- Telefoa ki•, ltis ki• HJl•7 
Bu auali aiı Şltlide oturan b"ya 
aonan. Baaa bir kere, telef .& ....ı~ 
dilecek bir h:naJe etti! .,.all 
oldum. Mllbneti• a 
aapını kulat·ma, kta!g.ıı--.· 

tarafıaa da atı ıma c 
maraludaa blrlal çe•ır•Jım d 
ltekiDI uauttum. Bece • 
an:ayıaea da, Laabm kM;ri 
dıfarı. 

Ş•mdl, telefonla ko•u 
b. haedenleri, kahramaa 
adeta. Zira b1.ı md- •eç•n ecri 
den •onra anladım ki, bu ...Wr 
neaııeyle llkırdı aalabaak, aade p 
pul muele.i defi~ uzurı boylu Jd 
batla bir marifet adeta! 

Ora.kay, Çllekçl ...... taaa: 
let apartllla111, ( a ) nuınaral 
daire, Baran Sabahab 

- Telefon ma? Bıraka ıu tokla
aiı aeaneyi All .. aıkıaıaa. Blr Ud 
marifeti hayrı nr, blr iki biade illeti 
terri- Hem telefonu.. telefoa tirkotı 
tarafından a.u alıaa•ıyaeak dert
ler) de Yar. B•n kaç ıeeeler aıcak 
Y taJımd- bu ldSro'aaınıa 11rJama
ai'e uyaadırılmıt ı mdır. MHell dalaa 
ıeçea ıece... Gece de defll, ı•c• 
yar aandaD aoara, aıçrıyarak fırladım 
yataktaa- Baktım; llJ'rı... Zırrr •. 
ÖtDp duruyor ? içimde bir merak, 
kafamda bir alrll .. acaba?• Sotuk
taa titreye titr.,• aldı• aleti- Blı 
de ne duyayım.. Karflmda tanıma
dıtu• bir 1arhot: 

- Bayan, diyor, bis burada otle
aip dururken aizin horlamanın 16n· 
ll1DGz raıı olmadı 1 

Hele aon za•anlarda, telefonda 
•usiplik et•olı, aalıın bir illet ball
a• ıeldL Hem tanıdık, tanımadık 
lunaızlar tarafıadan yapılan bu, 
•llDm oaa pkalarıa, akla ıel•edik 
çefitlerl Yardır. Yanlıı aumara ıni· 
renler, çoktilderlmlı de eaba ... 

Maçka, Komlaroncu Bar NI· 
hal Cavit; 

- S •; bu aualiaize nrllecok bltla 
•nplan toplamıya kalluııraaaıa, atl
tununuıu tam bir aea• yalaıa ba ite 
ayırmalıaın11. Hanıl blrai .. yayım 
asizim. Hanwl biriaiai.. lkide birde 
boıulmaaını mı; muzlpleria, yaalıt 
aumara çeYirenlerln eller.nden çek
tiklerimizi mi; nlerinia lıapah durdu· 
tu aylarda hile, muhnere heNba 
çskarı'm ttır bene.. Banu rllrlace 
aaçl.vım dlk.. dUrea oldu, •• eYlmia 
iyi aaate olaualar tarafıadaa buald1-
lına Wkmettim. 

Asri Kahveler 
Bu S~ne iki Tane 

Açılacak 
tç lt!eri bakanlatının --••ftlr 

ıtsrmaile beled:yece açılmalara 
temi• edilecek olan a91'1 bit• .. 
krdea bu yaa iki taneai m•r 
dana ıetlrilecektir. Belediye ba 
huamta baza .. yler dllfllnmekt .. 
dil'. 

Kaçakçıları 
~ 

al fada, Tesadüfi Olarak 

adar beyanname 
toplanm1ıtar. Bunlar, dlla ıam 

Maliye bakanlıpa 16nderilmittlr. 
Ankaradakl komiıyon bu mUra• 
caat aahlpleriain, ...Jlk mulaabi· 
Unde alacaldan parayı teıbl~ 

edecektir. 

Muallimler 
Tayyaresi 

lıtanbul Mu.allimlerl Bir 
Tayyare Alacaklar 

lıtanbul muallimleri, bir ta7• 
yare alarak orduya hediye etmete 
karar wermitlerdlr. Bunun için de 
her muallim, ayda, aali maaıının 
,OZde birini Tayyare cemiyetine 
bırakacakbr. Toplanacak bu para 
ile, lataobul muallimleri namına 

bir tayyare sabn almacakbr. 

Müstehcen 
Resimler 

Bir Çocutun Cepleri Bu 
Reaimlerle Dolu lmiı 
Pollı don ipek ainemaya ~ 

fUIZ pea Yani adh bir çoc~ 
lçer:den çıkarken ı&pbeleamlı 
llıtlnQ. uamat- Ceplerinde çok 
•latehc.. ft acık reaimler bal
daiu içia ele MlddeiumuatUp 
ı&ndermlftir. PoU. çocapa bu 
,..-1er1 aeNdea alchjmı arqbr
.. ktadar. 

üştüler 
yakalaauflar Ye dDkkAnında da arat" 

bnaa yapmıflar. Birçok ecnebi parap bulmaflar. 
Memurlar clftkklac:la oturup z.abıt ••rakaaı ya• 
parlarken Ha,.. Alçt buolan mllıterl aanarak 
laak Bahara ecnebi paruı getirmlı ve Yuirke• 

da yakalanmııbr. Biraz sonra ııra ile dlter 
- ...... ahar Ye kara11 Leolda dtıkklna aynı tekli· 

l·'Ol•ilie:neb raaa getirmifler ve ht:pıl de teıadOfen 
• karulmut olan pusuya dnımOılerdir. 
bunların Dstnnde ve dOkkinda (500) ley, 

.,..__..,-·p-··· (70) zeloti, (1 leva, ( dolar, drallml, 
111r k Uf llaadere etmit erdir. 

ik Herell Yüzde 
uz Tenzilat Yaph 

'(Ok ~ Ocretleli ~rif., 
· tet · eôea komia700 dlln 

ltaa.lliliiWimı blti~lir. Deniz 
lllll'lıı~-lf' müst~ bQ ddUab Göneyln 
*.il iSllfgl apdın dUnktl toplan• 

•ereıiy 
ISoUnde d 
Fak.t ckdl: 

"Bay lıAklm hen çocuk mu• 
yum. Kap lmmamn mlnaaana 
bilirim, kilit filin kırmadım, ka
pıyı atık buıdam. içeri girelim. 
Çalchldanmı d& iki lira pefla 
alarak Malımuda -.erellye aatbm. 

Yaninin •bıkab oldup Ye 
birçok c:IUalar baplahue1• ıirip 
sıktıfl ul•t:bmfbr. Hadeai de 
C... Kanunun• I> t bllclljial tla
termektedir. 

Muallimlerin 
Kıdem Zammı 
lltanbul Muallimler BirUğl 

maYakkat lclar• lleyetl din Gjle
den ıonn, Halkevinl. toplana• 
rak. mualllmlerin Iıu.iem zamları 
meaelaini 16rllt•llftür. Mu•akkat 
idare lıeyetl yalaada, bu it için 
umumi konıreyl toplantıya daYet 
edecektir. 

24 Saatin 
Vak'a/arı 

Son 24 ıaat ıarfılİBa pt
mlzde 4 otomobil •• araba 
kazam, 2 lunıslık, bir yaralama 
bidiaeal •• çabuk ıMSaıdürülen 
bir yanıın olmuıtur. .. 

da, tar'f ti tamamen biUıiJ. 
ltlir: omiıyon, ytık Ye yolcu 

tarifelerinde % 30 alıbetiode 
tenı:ilAt yapmıftır. Bilha11a ann 
yolculuk llcretleri yanya yakın 
bir niabette ucuzlamııbr. Deniz 
mllateprı, tarife projelerial ta .. 
dik ettirmek lz•N dla a)qam 
Aakaraya ,ıtmiıtlr. 

Maden 
Kömürlerimiz 

Odun Yerine Müea .. aele
rimizde Kullaoılacak 
Maden li:Gmlrlerl lıtihllldnl 

fltaltmai için 6DDmD:1deld ,.ı. 
dan "tibaren möteplerde odan 
rerin• llballen madea k&atill 

a lacaktıt. Bu ıure e, aadea 
kGılnOrU iatllıllkl diier rellDI 
mlle11ea•ler de teıcll edilecek• 
dir. 

Muhtelit 
Mahkemelerde 

Eranıızlarla Olan Davalar 
Da Tasfiye Edilecek 
Ttırk • Franaaz mulıt.Ut mah

kemaf bitaraf ,a111 bay A.r 
Nisanın )'irml b9flnde buraya 
ıelecektir. Mahkemede 11Srlll•cek 
dava mlkta ı 30 kadardır. Bu 
A•alar g6rül ilkten ıonra, mub
tell~ llrk • Franıız mabkemeal de 
tadil olacakttr. 

Pazar Ola p. H•••n 

Vapurla T enezzüb 
Bundan BöyJa Ucuz 

Olacak 
Şirketi Hayriye Ye Akay idareleri 

mlt'•relreD aalaıarak yu filo· eri lçld 
teneulb Yapurları ltletmef• karaı 
nrmit erdir. Bu putembedea iti bareııl 
ifl•••t• batlıyaeak olaa ba Yapurla
rın Ucret'eri yilıde elli teaırUlıdır "-' 
P"rtemb• aktamrarı ne cuma 2n.ıeA 
olmak Dzere ikiter ufer yapaca .... 
dar. Tenezzllla biletleri a•dette cuma#. 
t••i ıDnQ ötleye kadar itleyen dilet 
npurlarda muteber addedilecektir. 

Halkın teaezzüb vapurlarlle ıide. 
.... Jerler, iki ılrketin ftleteblldill 
lakeloJordir. Yaln ız Yalon bu tarlM 
den buiç tutulmuttur. .. .. .. 
Romenyenın Yenı Ankara 

Elçlal 
Ankara, 30 - Rom•ayaaın Ankar• 

elpıitine aalbwat umum müdOrO Ba' 
Fldlnia tay ai latimza01aa lallk6metl. 
mlz memnuniyetle muvafakat ceY& .. 
Hr•ittir. 

AtetUrkUn Irak Kırahnı 
Tazıretı 

Irak Kırab GaziyOlenel Hu. 
retlerinln Yaldelerinln vefatl 
dolayııila RelıicUmhur Atatftrla 
bir taziyet telgrafa ıöndermiıtlr. 
Bu telaırafa, Gazlylllevvel teıeq 
kürle ve uzun ömür dilejil• 
mukabelede bulunmuıtur. 

* * Jf-8urlre Fevkallde Komi••• 
rlnln Telgrafı 

Birkaç glln evvel Ankara,ı 
ziyarete giden Frauanın Suri,. 
•e Lnbnaa fe•kallde kemiaerl 
Kont d6 Martel Tllrk topraldeıt• 
nı t•kederken Hariciye Bakam
mıza hararetli bir teıekklr tel* 
ırafı yollamııtar. ,, .. .. .. 

U•uml ••elle BugUn 
Toplanıyor 

latanbul Umumi mecliıl ba 
p 6iledea ıonra, Niaan dew ... 
toplanblarma bqiayacaktar. 

Nlaan deweai toplantıları 1J 
ıtın ıllrecek •• aonra, yaz tau.-_ 
7apalacaktır. 

* Jf- * A lm•v•r• Tetkik &ey•h•• 
"Dkıek Ziraat Enstitnıü u1 .. 

tanlanndan Bay Sedat Celil, Zte 
raat Bakanhtı tarafından tetkikat 
için Almanyaya g6nderUmi9tlr. 

* * JfTUrkoflaln Feellretl 
Tlrkofia, Hazirandan itibarea 

te,kllAbaı ıeaifletmlye karar ver
mlftlr. Trabzon, Samaun, Tokyo, 
Şaaıhay ve Rlyo da jaııeyroda blrel 
yeni tuh• açılacaktır. B&ylece it 
....ıeketteld pbeler 1ediyl bah 
malrtadar. 

.. ir .. 
l•P9nr•ı• Gld• Tl~ret 

H•r.Umlz 
lapanya n. yeni bir ticaret 

aa~apnua imzalamak kere Macl
rlcle bir ticaret lleyetlmlz ıid .. 
cekllr. Heyet, yarua llpanya7a 
hareket edec&ktir • 

Huan B. - Allahallah L. Elimdeki 
g aut ler hiç bvflnkjlle~' ~ıeJDiyor. 
G ·dip tU'lllan pri ftı'eyi-. 1 

Haan B. Paarola tlÜldlbqı I • 
Sen baaa baah......,. .. tu. ..ld;>pı 
telerl yermlpla,, el '"'81an ı•riJ• 1 

J'ltlllcl - Y alllqaa Yar, Huao B. 1 1 
fı)zerMrtadekl tarilalere --.aa, hepal 
bu"8ktl pzet .... 

Haaan B. - S.. de içindeki haber
lere babana ı Asri haplihane yap11acık• 
mıt. bileli ılltler kontrol eclilecekmlş, fU 
olaeakani, bu ol•cakfnıfe •. Hep elkt ••tiler. 
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Radyonun 
Ve Sinemanın 
Kuvveti 

Amerikanın 

ganda Silahı 

" -
Propa-

Cenu bl Amerika mUıtakU bir 
takım devletlerden mürekkeptir. 

Fakat bu dev.etler hakikatte 
Amerikanın mül)t ... ml~kelerı g;bi
dirler. Çtınkü An.erlka bu mem• 
leketlerin ticaretini inhisar altına 
almış gibidir. Otomobilden radyo 
makinelerine, gıda maddelerinden 
ziraat makinelerme kadar bütün 
etya Amerikadan gelir. Yanı 
baıında Japonya olduğu halde 
Amerika bu ticaret inblaıarım nasıl 
temin etmlıtir bilir miı:nız? Radyo 
ve •İnema sayeılndo. 

Slnoma'arda ve radyoda, cenubi 
Amerikalılara daıma Amerikan 
Yatanpervcrliğl teJkin edilmekte· 
dir. Onlara Amer:kan kllltilrU, 
Amerikan mu21k ve edebiyatı 
aıılanmıştır. 

O halde ki Cenubi Amerikah 
artık Şimali Amerikalı ile, Cenu• 
bt Amerikalıları birlbirinden ayı• 
ramıyacak hale gelmiıtir. ihtiyaç· 
larını tatmin etmeği dUıUnUrken 
ilk akhna gelen yer Amerika 
olmuıtur. 

-tc 
Avrupada Almanya 
Amerikada, Şimali Amerika 

Birleşik devletlerinin radyo ve ıi· 
nemadan eJde ettiği bu muYaffa· 
kıyeti, Avrupada Almanya kazan• 
mıya çalıımaktadır. 

Almanlar radyoya ve radyo 
ile propagandaya gayet bllyllk 
bir ehemmiyet veriyorlar. Radyo
da neresini açsanız karımıza bir 
Alman lıtaayonu çıkar. Her Al· 
man lıtaıyonunda Alman kllltU· 
rUnU nakleden enfes bir muzlk, 
YI Alman propaganda nazırları• 
DtD nutukları ile karıılatırıınıı. 

Bu Hne TUrkiyede göıterllea 
fflf mlerin çoğu Alman filmi idi. 
Bu filimlerde biıe Alman kOltll· 
rUnU naklediyorlardı: Şopen, Şü
bert, Strauı Y• 11ire ... , 

lf 

Rus Propagandası 
Avrupada radyonun propa• 

ıanda kıymetini ilk takdir eden 
memleket Ruıyadır. Günün her 
saatinde Rusyadan propaıanda 
nutku vı konferanıı dinleyebUir
Jlnlz. 

Maamaflb Ruılar timdi rad· 
yoyu ve ıinemayı daha ziya· 
de dahilde propaganda va
ııtaaa olarak kullanmaktadırlar. 
Rusya dahilnde 10 milyon 
kadar radyo ahizeıl urdır. 
Köylere kadar her tarafa, 
radyo makineleri dağıtılmıthr. 
Radyo koca Rus Olkesinde hlı, 
fikir •• heyecan birliğini muhefa
ıa vı idamı ıdın en müh:m 
vasıtadır. 

Ya Bisl 
Y alnıı biz nedenıe ıu radyo 

itini bir tOrlO dUzeltemed;k. Ne 
Ankara, ne lıtanbul radyosu de· 
All Avrupa ve cihana propaj'an· 
da yapmak, fakat biıl~rl bile 
tatmin etmekten uzaktır. 

Dıı memleketlerde propağan• 
dadan vazıeçtik, fakat dahilde 
bu mu ... eseyi bir irıat Y• ten•lr 
Ya•ıtaaa olarak kullanamaı mıyız? 

Fen F akü/lesinde 
Bir Yangın 

Resimli Maka!e 

Londra 3 l ( Hususi ) - B. 
Edenin ziyaretinin mu•affakıyetlı 
neticelenmiş olduğu ıöylınmek• 
tedlr. Mumaleyhln dij'er ziya• 
retlerinin dı çok müspet netic .. 
ler vermeıl ınubteme:dlr. 

Diğer taraftan aalAhlyettar 
So•y•t mımbalan, Bay Litvino
fun sayfiye.inde Bay Stalinin de 
ittirakile Edenle geçen görUıme• 
ler hakkında ııla bir ketumiyet 
muhafaza etmek te devam edl· 
yorlar. Komünizm propagandası 
hakkında lnglltereye teminat veril· 
diğl haberlerini Sov yet merkezleri 
tekzip etmektedirler. 

Tahmin olunduğuna ıöre, Moıkova 
Hint hudut bnntakalanndakl lngilfz· 
Sovyet mllnasebatana dair Loo• 

Harp Hazırllğı 
Stokholm, 31 (A. A.) - Al· 

manlar, ıon zamanlarda Iıveçten 
birçon at almıılar ve bunlar için 
iki misli fiat nrmiılerdir. 

ineç atlarının 500 mark re .. 
me tabi oldukları ıöıönilne ıetl· 
rllecek oluraa anlatılır ki Alman· • 
ya, harbe hazırlanmaktadır. 

Maliyede Yeni T eıkilat 
Ankara, 31 - Maliyede yeni 

bir müsteşarlık ibdaı alunacak, 
istihlak vergisi kanununda bazı 
dej'i;ikllkler yapılacaktır. 

Üsküdar Tramvay Sirke-
tinin Sermayeıi 

ÜıkUdar Tramvay ılrkeU don 
yılhk toplaııtııını yapmıı, .••rm~· 
yenin 500 bin Ura lliv11ıle bar 
buçuk mllyoa liraya çıkarılaıaıı 
kar arlaı tırılmıtlır. 

/STER 

• 
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draya teskin 
bulunmuıtur. 

edici valtlerde 

Moıkovada Bay Edın, Havai 
muhabibirine: iyi itler gördüğü· 
mtlzU ümit edebiliriz, demlıtlr. 

Heyet murabhasaya menıub 
bir diier ır:atda föyle dımiıtir: 

- Bu ıeyahat oldukça ıem .. 
re vırmlf, iki tarafın biriblrlni ta• 
nımaınna veıile olmut1 hayayı tas• 
fiye etmlıtir. 

Bu mertebe ketumiyete rağmen 
iki taraf araamda mühim mHel .. 
ler llzerine fikir uygunluğu oldujıa 
açıkça söylenmektedi. 

Bay Edenin, Almanyasız 
dahi loailterenin Şark mlıakını 
aktedeceğlnl ıöyledlğl tahmin edi
liyor. Bu arada Uzak Şark itleri 

9 Nisan 
San'at Günü Olarak 

Kabul Edildi 
Ankara, 31 - KllltUr Bakan• 

hğı 9 nisanı aao'at günU olarak 
kabul etmiştir. Her yıl dokuz 
Ni1anda Mimar Sinan ihtifali ya· 
pılacak, 'bütün mektepliler mOze
lerl ve ıan'at eeerlırinl geze· 
ceklerdir ... 

Bu Sabahki Sis 
B aabali aaat beıten itibaren 

ıehrimizde ıis baı amıf, aaat ,.e. 
kize doiru bu ı· ı ta bakuı ka· 
lın · aşmıf, scınra eı:almıya baıhyR· 
rak ıaat 9,30 a kadar deYam 
etmiştir. Siı yüzünden Yapur H· 

ferleri intizamını kaybıtıniıtir. 

Bitlise Kar Yatıyor 
• Bitliı, 1( Huıuıi) - Buraya 
tırlrar kar yajmay baılamııtır, 
her taraf bımıieyazdır.• 

• 

a DürüstHik a 

de görüıUJmüıae de bir ıey söy
lınilmemektedir. lngillz heyetinin 
beyanına ıöre Stalln, kendileri 
üzerinde iyi bir tesir yapmııtır. 

Alman Tehllkeal 
MoıkoYa, 31 - Ruı diplo

matlarından biriıi föylı demlıtir: 
''- lnglliz • Ruı konuımalara 

Umitlerimin fevkinde netice Yerdi. 
Bu konuımalann Berlin ıörOı· 
melerinden sonra olmaıı çok iyi 
oldu. Çünkü Bay Eeden Alman 
tehlikesine kartı Ruıyaoın endi· 
ıeaioi anlamııhr." 

18 senelik ayrılıktan sonra 
lngiltere SoYyıtlerl tanımıı,bu da, 
bir lngiliz diplomabna ıöre, Hit· 
lerin siya11ttekl acemiliifndın 
doj'muıtur. 

Bulgaristanda 
Komünistlik 

Selioik, 1 (Huıusi) - Bulga· 
riıtanm bazı ıebirlerlnde komU· 
nistlerfn harekete ıeçmek iıt .. 
dikleri, bu yllzden pollı ile ko· 
mllnistler arasında müsademeler 
olduğu bildiriliyor. 

Hariçten Bakaloryaya 
Girecekler 

Ankara 31 - Hazırlanan ta• 
llmatnameye göre hariçten Baka• 
loryaya girecekler her ıınıftan 
ayrı ayrı imtihan verecekler, ay• 
rıca Üniveraiteye girerken bir 
oliunluk imtihanı ~cçirecıklerdir. 

'felefon Muhaberatı Kesildi 
Bulgariıtanda tiddetli bir kar 

fırtın111 blikllm sürdliğü için AY· 
rupa merkezlerllı Sofya yolundan 
yapılan telefon mubaberatı k .. 
lilmiıtir. 

iNANMA! 
ima•daa 1aa:ılıyor: • ,.eııçler blrlltl, Gençler evi iımlncleki teşekGller Hılk .. 

.. Kasaaı• aüfuıu alta bladea fuJaciır. ıı: klyll 
nrdır. Bazı köyleri 358 ye 400 u.ldir. Bu l>GyQk köyler 

lıaza1a çok yakındır. • 
" Memleketla laer tarafı elektrikle tenvir edilmek

tedir. Kuaaıa lçiade iki ilkmekteble bir ikmal mektebi 
•ardır. Bu mektep alJ7lendlği ribl ortamektep de~I, 
ik•al mektebö.li•. Halkı• okumaya kart· iıteti çoklur. 

JSTER iNAN. I 

yiae iltihak etmitlerdlr. Rlr de Avcılar kulOblle aaa11 

iki Jjihden fazla Ataç Koruma Dernefi nrdır BDtDn 
nlar çok iyidir. Bir kasabanın bGyllklltOne, terakklal 

için at cağı adımlara birer cBDlı delildir. 

Fofit • 6illilr kozall• 11• delctor, •• •eza••, 
• •• ba•lt •ir illç vardır. Bugüre Slm•vıl• 

ha.t• ola11l•,.,. iıi •özü11 .,. dolr••• Allaha kalrrıııtır. 

ER iNANMAI 

Üniverılte Fen F akaltHlnin 
hayvanat liboratuvarında yangın 
çıknnf, bu Jiboratuvarı lhtiYa 
eden dört oda llı bir koridor 
kAmilen yanmııtır. LAboratuv11r 
te:ı;satmdan mühim bir kıımı 
kurtarılnuıtır. Yangının elektrik L 
kon;a~ından çıktıiı ıaaıl~aktadı~ ~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sayfa 3 

r -, 
Sözün Kısası 

-----
isterseniz 
Bakkal Hesabı 
Yapınız! 

Ser.er Bedi -

Birkaç kere yuzıldı. Ben de 
tekrarlamk isterim : Bizde konser 
ve tiyatro vergileri ağırdır. Bun· 
dan ne kazandığımızı bilmiyorum, 
fakat neler kaybettiiimiz mey
danda. 

Sayalım. 
Bir. ~vrupa artistleri ve tur· 

eleri gelmiyor. Yerli konıerler 
ve mll&amereler: çok azaldı. HU
ldimet Ye lieledi~e, vngilerin 
hafif olduğu zamanlar kadar bile 
aldat alamıyor. Demek ki her 
9eyden Ye h~rkeaten evvel hazine 
zerardadır; u vergilerden gaye 
Yaridat temini iken akalne doğru 
ıı' ilmit oluyor. 

iki : lstanbul tarih ve tabiat 
ıehridir. Müzelerini ve eıkl aan'at 
eaerlerlni kaldırınız; gökytııünll 
karaya, sularını bulanık aarıya 
boya1ınıx; Boğazını ve adaların 
yıkmu:; buraya kimse ayak atmaz; 
gelenlerae, lstanbul ıehrl namına 
memleketlerine karanlık bir ıindan 
fçinde horlayan &ekiz yUı bin 
kürek mahkumunun hatırasını 
gölUrUrler. Çtınkll bu ıehrin 
gündüzü iı harılhsı ve gecesi de 
uyku horultuslle sıeçer. Halbuki 
buraya gelen her seyyah bir ar· 
keoloji meraklısı değildir ki eaki 
aaoat eaerlerlmlzl görmekle kan
sın ; ve her seyyah bir ressam 
değildir ki Uç renk ve dört parıltı 
görmek için uzun yolculuk zab· 
metlerine katlanıaın. Tiyatro seyret· 
mek, musiki dinlemek her aeyya• 
hm gtlndelik ihtiyaçlarındandır. 
BugUnkU halile hiçbirinin latan• 
buldan mükemmel bir hatıra ile 
dönmelerine imkin yoktur ye 
memlekete girecek paranın bir 
kıımını da bu yüzden kaybediyo
ruz, demektir. 

Üç ı Biz garp muslklıinden 
örnek almaya karar verdik. Bir· 
kaç ıramofon plAkı vı birkaç 
öksUrUklll rad10 makineıile hal· 
kımıza bu telkini yapamayız. 

Bilyük ıehirlerlmlze Avrupalı 
aan'atkirların sık ıık gelmeleri 
ve bUyUlU parmaklarile bizi on• 
lardan ayıran dağlan devirmeleri 
lizımdır. Muslklılnin Beynelmilel 
tartlar içinde dej'lşmeılnl bizden 
baıka lıtlyen mfllet o1madıtı hal· 
de beynelmilel töbretlere bizden 
baıka da kapalarmı örten bir mem• 
lıket kalmadı. Vergi tabsildarlar1· 
mızı da bu kapıların önOne nöbet• 
çl diktik. 

Bu iıte zararamıı çok ve ka· 
zancımız yoktur. ÇUokU avrupadan 
artık biç bir bllyük artiıt gelmi· 
yor. Vergileri indirelim, hattl 
üste para verelim. Ziyan etme
yiz ve •erdiğimizi fazlaslle çıka· 
rırız. Eğer itin aan'at ve muılki 
tarafına ehemmiyet vermiyorsa· 
nıı koçuk bir bakkal hesabı ya· 
pınıı, beni yine haklı bulursunuz. 

Yunan 
Divanılıarbinde 

( Bttı,ararı l ıuci yuzde ) 

şiddetli blr alkıt 1alonu çınlatmııtır. 

"' D•nlı suçlularını muhakeme 
edecek divamharp teıkil etmifllr. 
On bet Nisanda muhakemelere 
baılayacaklır. 228 zabiti muha· 
keme edecektir. Bunların ara1ın· 
da Amiral Ru11en Ye Cümhur 
reiıin yaverlerinden Kivodas da 
Yardır. 

lıyan ile ftlAkadar zabitlerin 
yekunu 476 dır. Şüpheli zabitler 
de 350 dir. Harbiye Bakanına, 
zabitan kadro!uou dilediği gibi 
tasfiye için aalAhiyet nriJecektir . 

Adriyatikte 
Şiddetli Fırtına 
Roma, 31 - Adriyatik sahil· 

lerinde aon duece tiddet.i bir 
fırtına hliktlm sürmektedir. Fırbna 
insanca birç-ok zayiata aebep 
olmaktadır. Maddi haaar ) oktur. 
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r 
lzmir 
E•naf Banlca~ı 
Çalışıyor 

hmir (Huıuıi) - t11Hıaarıa
nndan ekaeriai k&ylft olan lzmir 
Esnaf ve Ahali baıaka&ıaın yıllık 
topJanbıınm yapıldıiı enelce 
yaıdmııb. MUstahıil köylnnUn 
alınterl ve biriktlriml neticoal 
olarak kurulan bu mUesseıe, 
demokrat bir ı;ih.nlyetle idare 
ediJiyor. Hlnedar klSyJO, en açıll 
bir konuşma ile bankalllll idare• 
ellerinden hıHp ıoruyor Ye alili 
ıatıncaya kadar lfha 19 yQıtınU 
araıtırıyor. 

Pl~nlı bir çalıım• Ue Tlrlc 

İzmir Eıuaf ban.kuı 
müıtahsflinin iıtoklerine cet·ap 
vermeğe dldlııen bu mDeueae, 
ıcbir hudutlanm •tarak Alaıeh&, 
Salihli •e kuabada ıubeler •t· 
m!fi köylllnlln lsti•at edeceği 
itimatlı bir mUesıeH olaıuıtur. 
Baıı ağrıyan, darda kalan hlsae· 
dar, ıoluğu bu mlle1ıe11ede abyor .. 

928 yalında a.z bir aermaye ile 
kurulan bu müeHeseDİn E,ge muı
takaaında gösterdiii acele yayım 
bilbaasa dikkati . üzerine çeki
yor. Buhran ıeneleri girmez.den 
evvel faaliyete geçen bu müessesenin 
Bazan 1araıoblar geçirditi de 
olmuıtur. Ancak bu aarıantıları 
dünyanın dört tarafında teair ya· 
pan umumt buhran da aramak •• 
bulmak ınftmkUm olur. 

934 yılı, bUtun zorluklara rağ
men iyi geçmiş; banka 140, 184 
lira ıafi hasılat tem.in etnıq,tir. 
Bu yıJ hissedarlara yüzde dört 
temettü tem edilecektir. 

Ö 
lf. 

kcnomt bakanlığı, mUatalıail 
1ermayeı~le lı gören hu gibi 
milli mftesaeaeleri devamlı ye 
11kı bir milrakabe albnda bu[un
durmaktadu. Bakan.bk 111.tifetUf'" 
lerl lzmir Eınaf ve Ebali banka· 
•ında Uç ay deva• eden bir tef
tit yaparak bu huıuata bir rapor 
laaurlamıılerdır. Raporda lzmir 
Eınaf ve Ehall bankasının UJDU· 

mi vaziyeti takdir cllmlerlle anla• 
blmaktadır. SıraaUe diğer banka
lar da taftiı edilecektJr. Eınaf 
bankaamın yeni idare mecliıine 
Bay Hamdi Akyllrek, Bay Rahmi, 
Bay N url, Bay Şerafottiu, Bay 
Khım Alaıehir, Bay Oımaa 
ıeçilmiflerdlr. 

A.d. Bil 

Antalyada ilkbahar KDf Uları 
Yapıldı 

Antalya 32 (A. A.) - fıkba
har koş:.ılan geçen hafta baıla
ınış bu hafta bitmittlr. iki koıu 
çok alakalı olmuJtur. 

SON POSTA 
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Malat~a Bütün Türkiyeye Kaysı 
Fiilanı ~Yetiştiriyor 

Malatya ( Hu-
ıuıi ) - Bu yıl 
yapılan alaç 
bayra•ı her yıl 
Japdan bayram
lara nlıbetle çok 
daha pal'lak ol
muılur. Bayram .. 
da yh bine 
ıakın afa~ dikil· 
mittir. Villyetin 
SiYas, ElA.ılz ve 
htaıycm cadd ... 
delermde ağaç 

dlkimlae devam 
edilinektedfr. 

Y e•I BeledlJe Relll T eTfllc la-
BaU ıehnn bozuk yollarını da 
tamJr ettirmektedir. Ltaıyoa •• 
Akp•nar yollannın tamiri bltmitllr. 
..w. Elekb'lk .... keU 

Şelirlmlzde kurulmuı olan 
Elektrik Şil'ketfaha en bllyDk aer• 
mayadarı Sumer Bankbr. Banka 
ıirketin vazJyetinl gözden 
ı•çirmek lçfu mühendiı Bay 
Memduh ile UYlçreli Bay Halfell 
buraya glSndormiftU. Müteha11ıa
lar fabrikayı Ye f abrlkanın lhUyacı 
olan suyun •aziyetlnl g6ıden 
geçJrmiıler Ye raporlanın haZll'la-

mak üzere Ankaraya dönmtı,lerdlr. 
Maden tetklkab 

Bundan baıka Sumer banka 

Biti iste 
1127 Domuz Ôldürüldil 

Bltliı (Huaui) - Burada ya• 

Bitlis mücadele 
memuru Bay Seyfi 
tedir. 

ban domula· 
rlle ıiddetll bir 
mllcadele bal"' 
Jamııbr. Bu 
mücadele n• 
JHinde 70 gltn 
lç.lnde 1127 

domuz öldü
rlllmlltUlr. 

Milcadele
yl memur B. 

Seyfi Berkan 
idare etmek-

· Samsunda 
Tahta Köprüler Betona 

Çevrilecek 
Samaun 51 (A.A.) - Vlllyet 

dahiUndeld aiaç kaprlllerln be· 
tona çevrilmoainl tetkik Y• yeni
den yapılacak köprülerin yerlerini 
arqtmp bulmak lizere Bayındır .. 
hk baka11lıiı köprlller 1110dllrU 
B. Kemal buraya ıehalf ve it• 
baılamııtır. 

Manisada Yoksul 

Talebeye Yardım 
Manlaa (Husuıi) - Abm•t 

Mlthat mektebinde baımuallim 
Bay Avni Iıcanın gayretile bDtDn 
7okıul talebeye yardım edilmek
tedir. Deraler baıladıjı ıUndeo
berl mektepte yetmlt yanunun 
yly•c•tl Y• den leYaxımı temin 
olunmaktadır. Vali Bay Murad 
baıta oldup halde Fırka kuman
danımn Ye Belediye reial Ali Ge
mici ile doktor Alimcanın yUkıek 
yardımlan &ayesinde bu kimıHi• 
yavrulara elbiH ve ayakkabı da 
verilmlıtır. Bu hareket Maniıa 
muhitinde bUyUk alAka uyandır
ıwttır. 

llalatjada ağa91aıian cıaadelerden biri 
burada da matlen tetkikab yaptır
makta:mr. Banka ıanayl mDfettitl 
bay Fahri HümQ ile tababtı arz 
mltenaaıai doktor ŞeYket •e iki 
Alman profe1ör buraya l'•lmlıler, 
Malatyanm bir cok mıntakalaranı 
dolaıarak tetldkatta bulunmuılar
dır.Bu tetkikat eına11nda Hatun 
ıuyu köyü cıvanndaki kömtlr Ye 

çimento madenlerini de gözden ge• 
çirmlılerdlr. Bu tetkikatın Snmor 
bankın iç· anadoluda kuracağı çf· 
mento fabrikasının yerini tesblt için 
yapıldıjı da .öylenmektedJr. Hey'et 
buradan Nlğdeyıa gitmektedir. 

Ta, Mekt"p 
25 yıl enel temelleri abldıfl 

halde bir tUrlO 
tamamlanamıyan 

Taş mektep bi· 
nasının ikmaline 

muvaffaldyet ha· 
ııl olmuıtur. Bina 

ıayet bUyük ve 
gayet gllzeldir. 

Ülkü Ye Gazi 
mektepleri bu 
binaya nakledil
mlt ve burada 
tedriaata haıla

mıılardır. 

P'lden ihracat. 
Malatyada bu yıl meyYacılığa 

,ok ehemmiyet •erilmektedlr. Bll
h.aasa fidecilerlmizin dllnyadald 
ı&hretlni muhafaza etmek •e ar
brmak için eaaıb tedbirler abn
maktadır. Malatya yalnız moyya 
detU, meyva fidam da ihraç et .. 
mektedlr. 

Dört yıldanberl meyYa fidam 
ihracatı çok artmışbr. Bilba11a 
lzmlr. Kayıeri, Ad.ana, Antep, 
EIAzlr, Merala ve Aydına pek çok 
kayısı fidanı &e'Ykedilmektedir. 
Bir fidan 7,5, JO, 15 kurUfa aa .. 
bldığı lçln iyi kir temin etmekte, 
ıimdl herkea kayısı fidanı yetit
tirib satmaktad11. 

Kırklarelinde Glydlrilen Yavrylar 

K1rklareli, (Huıusi)- Mektep hi'Jıayo heyeti tarafından llkmektep
lerde okuyan yoksul yanuludan ~2 çocuta elbise yapılmııhr. Bu 
allka yalnaı bu yoksul yaYruları değil, bütün JurkJareJI halkını 
1avindlrmlt ve himaye hey•tloe karıı daha bDyUk bir bağlantı temin 
etmlıtir. 

Bigada 
Peynir T enekclerine 

Marka VurulacaK: 
Maniıa (Hususi) - Biga p•)''" 

nirlerinin töhretini lekelememek 
için gayet iyi bir tedbir abnmıı

br. Bu yıl Bigada peynir lf1iye
cek olan bütün mandıralar pey
nir tenekelerine kabartma olarak 
kendi markalarmı vuracaklardır. 
Bu ıayede gittiği yerde bozuk 
çıka peynirlerin hangi mandıra• 
ya ait olduğu kolayca anlaıılabi
lecektlr. Bu &!!{etle de hilekirlığıa 
Gnüııe geçllmlt olacaktır. 

Bigada Pirinç Ekimi 
Biıa (Hususi) - Bunala Bay 

Şehap burada• 2 bin dönllmliik 
bir sahaya pirinç ekmeğe teşebbllı 
etmİjtir. Ekim ı,Ieri memurluğu 
pirinç eklmincfe bir guna mahzur 
olmadıiına karar vermiıtir. 

Biga Belediye Reisi lslifa Etli 
Biga (Huıuat) - Belediye bat" 

kam Bay Raılt bu vazifesinden 
istifa etmltti • Yakmda 1eni reis 
seçilecektir. 

Aksarayda 
Dötyüz Hektar Bataklık 

Kurutu:uyor 
Aksaray 31 (A. A.) - Sıtma 

mücadele cemiyeti bataklık ku
rutma iıine başlamıttır. Köyllller 
iatekle itlerine deYam ediyorlar. 
iki bataklıkta açılacak kanalın 

nzunluğu 3 kilometredir. Kurutu~ 
lacak ve tarla haline gelecek yer 
400 hektardır. 

Çanakkal~ Belediye 
Muhasebeciliği 

Biga ( Huıuıt ) - Eski Biga 
Be1ediye mubaaebeciai Bay Ham .. 
dul!ah Çanakkale Belediye muhı• 
sebeciliğino tayin edJlmifth. 

Naıillide Yoksul Çocuklara 
Yardım 

Nazilli (Huausi) - Ceza hl· 
kimi Bay Lutflnin bqkanlrğlndald 
mektepli çocukları himaye heyeti 
40 çocuğu giydirmiştir. Bu heyet 
yokıml çocukların kitap, defter 
Yeaaire glhl ihtiyaçları ile gıdala· 
nnı da temin etmektedir. 

Ni1an 1 

Digarzbekirde 
Fayton 
Arabaları 

Di} arıbekfr (Husuıı) - Diya• 
11bekirde ılmendifer hatlarının 
faallyetl mllnaseb0tHe amele, 
uıta Ye mUhendiılerin çoğalma11 

alıt veriı Uzerinde bUyfik bir 
canhlık husule getirmittir. Kah .. 
Yeciler faaliyete geçerek kahv ... 
larinde tadilat yapmağa ve 
mobilyeleriol değiıtirerek dahe 
güzel takımlar getirtmeğe ye 
birbirlerile temizlik ve luti.zam 
rekabeti yapmağa başlamıılar• 
dır. Belediye bahçesine, General 
Fahrettin parkına ağaçlar ve 
çiçekler dikilmekte ve etrafının 
temWenmeaine baılanmııbr. e .. 
lediye, bUtUn kahveleri teftiı · 
ettirerek sıhhate muzır ne varsa 
hepsinin imha edilmealsl oyuG 
kAjltlarının fincan, cezve, çay 
takımlarının nargile su kadeh 
•• ıairenin temiz tutulmasına 
l&nonlarıD beyaz temi:ı iÖm(elt 
flymesini ve kıravat takmasını 
Ye kahvecilerin ııhhi ıeralte 
riayet etmelerini i11temit bu 
huau11ta bir tallmatname de hazır• 
!ayarak ıazinolara, otellere 
aıtırmiştır. 

Bu işlere btltlln halk memnull 
olmaktadır. Bir zamandanberl 
ortadan kaybolan faytonlar d• 
yaYaf yavat meydana çıkmaya 
baıJamıttır. Şehir lçerlıinde oto• 
mobile binmekten uıananlar m~ 
ılrelere fayton arabaJarile gidip 
ıelmektedlrler. Şehir içerisinda 
bu arabalarla gidip gelmeniı$.

1 

lktııadt cihetten do faydatı vardın 
Bir otomobil herhangi bir yue iki 
liradan aıatı gitmediği haldli 
arabalar en uıak bir yere yarım 
liraya gitmektedirler. Hele şimen .. 
dlfer geldikten ıonra istasyona 
ıidlp gelme hemen hep bu ara~ 
balarla olacağında 1Upbe yoktur,' 
Haaıb tlmendiferin gelmeıl yak .. 
laıbkça ıehrimizde de her busu .. 
ta faaliyet vo canlılık artmaktadır. 

Gemlikte 
Altın Taş 

Gemlik (Huıusl) - Gazi mek• 
teblnln 4 nctl ımıfınm A ıube
ainde okuyan Lfıtfn Mehmedl• 
Merkez mektebinin llçüncü ıam.ıı 
fından Kadri Ilıca mektep~erinlo 
mll:ı.eslne koymak Dzere madeıa 
nUmuneleri ararlarken altın gibi 
parlayan bir taş bulmuılardır. r .. 
!ebelerin ifadesiao nazaran bu 
taşı bulunduğu yerde pek çok• 
tur. T aıta altın karııık o:duğu 
tahmin edilmektedir. 

Simavda Ağaç Sevgisi 
Simav, (Huıusi) - Ağaç k~ 

ruma cemiyeti tarafından tehll 
dahiline dikilen ağaçlu çoğal4 

maktadır. Cemiyet bir aşı heyeti 
teıkil etmlı, bu heyet Simav ova~ 
ımdaki yabani ağaçları meccanell 
qdamaya baılamııhr. 

Konya Halkevi Bafkanlıgı 
Konya, ( Huıusl ) - Halke'fl 

Bqkanlığına fırka idare heyeti~ 
den Bay Faik seçllmlttlr. 

Konya idman KulUpleri 
Konya, (Hususi) - Muhtelif 

idman kulUplerinln blrlettirilmeal 
ve daha kuvvetli bir teıekkUl 
meydana getirilmesi için fırkaca 
bazı teşebbüsler yapılmııtır. idman 
Yurdu idarecileri bu birlcımeoiu 
IJi netice vermeyeceğini iddia 
etmektedirler. 
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Japon 
Emperyalizmi 

BABICt '[ Gönül lıleri J 

Ve Avrupa 
BOyGk Okyaaoaua •ularll• 111ıanu 

ldlçük Japon adaluı, alfuau mOte• 
madiyen artan japoa uluauaa arhk 
lılç mi hiç klfl rel•iyor. Blyilk Çia 
lıut'Hının ılmal kıamıaa el atmaaıaa 
ratmea Japonya içi• yayılmak iateti 
t• zuureti heal:ı :ıail olmuf detlldir. 
Bir taraftaa mamul •fYHil• bltla 
IOaya p"1Halarıaı altüat ederlcea biw 
taraftan tla mlaait baldaju alkel•r• 
l'flnderditi l'liç••alerlle biti• dlaya 
efkirıaı c!tl1Gadlrmekten hali kalmı• 
tor, çinici •lçmenlerin yakın bir 
atide bilylk bir mHele olacakları 
kendilitinden bellldir. 

Japoayaaıa l'llç••• H•ket•eye 
ehemmiyet 'Hrditi alkelerdea biri de 
.. z lyaclır. llal6• oldufa lzen 
l»ilbaa1& Orta Bre.Uyama pelc •e•it 
parçaları vardır kl buralBl'a henOı 
IDedeni iaaaa ayaj"ı baamamııtır. Bu 
mıntakalar, balta dej'memit ormanlarla 
ÖrtlJO YAhtl lı:abilelerle mHkGndulu. 
.... taraftaa hiç bir it• yara•adaa 

•aran buraları uraate el•eriıll bir hale 
koydurmak, aynı zamaada memleke
tin nllfuıunu artırmak içia Brezilya 
lııarıdaa mubaelr latemektedir. Bir 
zamanlar AJmaaya lçia fazla nGfu
iuna mahreç olabilecek ılrlaea 
ıenit Brezilya paıapalan (Geniı 
6nlar) timdi de J poa göçmenlerJal 
tez.bed"yor. 1917 de 9 milyon yea 
lermayell bir göç•ea nakil ıirKetl 
.ıicude l'etirllmittir. Bu tlrket orta 
8ereıilya lle al&kadardır. Bunu• 
laaric'nde n ku•Htli bankaları• 
fbOzaheretil• 30 milyoa yen aerma
jeli bir diter tirket daha meydana 
•elmittir ki buaua alakadar olduj'u 
mıntaka da ı:mali Brezilyadır. Ja· 
poalaran Bereıll7aya akta etmeleri 
oa yedinci ye oa aekiziacl a .... ı.rda 
A•rupa Hrmayedarlarıaıa Çla •• 
hınt kıyılarında ahı nrit merke:ıleri 

urmak içia raptıldan hlcuma bea
eyor. Bul'8nktl Japonya, timdi kendi 

•erdine dUıen Anupaaıa bltla 
tmperyaliıt l11tir&1luıaı beai•H•lt-
tlr. - Süreyya 

Bulgaristan Karıııklıkla· 
rının Reımt T ekzit>i 
Sofya. 31 (A.A) Bulgar ajan

• bildirlyon Bulgariıtanda kan• 
ııklıklar ve hatta lıyan çakbğına 
dair yabaacı memleketlerde çıkan 
ıayialar tama••• uılaııdu. 
Memleketla her tarafında tam 

ir silk6n Yardır. 

l:!. - Edebi 
Tefrlk•mız 

Türk Maliyesini 
Takdir 

Parl-. 31 (A.A.) - Husuf muha· 
blriml:ıdea: 

Borçlar ibtll&fıaıa lelai•lz• derplt 
ettiti intikal dnrlade tenzlllttan 
aarf .nazarla tam ta bit nrmek huau· 
ıuadakl kararımız burada çok i7i bir 
tHir yap•ıfbr. Gaseteler lbua• 
Tlrkiye maliyeıinia •utaa• 
,.ıüıaa delil •JIJOl'lar. 

No. 

Çam Tırtılları 
Durmuş Ağa, lçfai çekmlıti: 
- Ne Yardı, ba ıahbeyl bu

ralara koyaYerecek? 
Hacer, fazla dinlemedf, p•r 

cereden ,ekildL Kalbi, ... aıaaa 
ııncılana burkuluyordu. 

Buraya geldltl daldkıdaaberl, 
ki•• •• yapllllfb? Mehmet Bey, 
kimdi? Gea~ kadıa, lıtubulda, 
birçok lafl'ahlarla laDlfllllfb. 
Bunların içinde, me•leketlial o!· 
•uklarını ı6yleyealer de çakmqtı. 

Hacer, bu Mehmet Beyi, 16rae 
belki tanırdı. Bu Mehmet Beyi, 
Derede, ae zaman g6rmUftl? 

Acaba, oaun iddia ettiil slbl. 
iyimi tamyorda? 

Onun, thelce otelde otar
maamı; kuabaya, k6ye ıttmeye 
korktuğuna hamlediyorlarcb. HaJ. 
Lukl Hacerln, bi..,.yden haberi 

r•ktu. 
Akrabaaı Bekir Efeye ıqı· 

rordu. Bir dedikodu içlD, lililum 
~kip adam yoruyordu. Hacerln, 
laakikl hayalim öğrenH, a• ya· 
pacaktı? Hıaım akraba demeyip 
eau da YUracakb? 

Hacer, baıını dinlemeyi kurar, 
rahat etmeyi umarku, birbirinla 

kaama ıuamıf, ild azılı diltmaıı 

ka•ı•• içine mi dlflnlftl 1 
Hacerln, ne kabahati Yardı? 

Demek o, ralaat durmak iateae, 
lalae seçecek. 7ol1111a çevireo 
celd.cll? 

M•••t Beyi• yllzlae ,cu9e, 
akrabalanm dDpau edecekti! 
Akrabalanna 11tı- Mehmet 8e7l 
lozdıracakta. 

Hacer, aa aa slltlJordu, bJç 
tuuaacLjl, Jldethd bile g6ne 
,aç taaıyacajı blunlar, oaun için 
iki taraf ol•8" botazlataJcrlardı. 
Hacerla buda, bir •ça yoktu. 

Daydaklanaclaa, akrabam S.. 
kir Ef..m kapat- .. jaadarma
lar tarafllldaa takip edilcliiW 
ulıyordu. Bekir S.,. •tmamu
cli. Peki, llelmet Bey, declildm 
adam, Hacerln pefinl bırakacak 
mıydı? Hacer oadan nalll kaça· 
cak, korunacaktı? Fakat bu, Ha· 
ceria gururunu okşuyordu. Daha, 
1alıaede 16rlla•edea, adı dillere 
yayılmııh. 

Yabanın ıalapull. Ta• yoıma 
lanakL Bunca 711, ı.tnbullarda 
ıUrtmDt. bavalamnıı. uypn1az 
kanL. 

Marsilya Cinayetinin 
Tahkikatı Bitiyor 

-----

1 

Hacer, bunları hazmedemiyor· ı Hacer, pumldılda bir .. , 1 dama orta .. da im lua glldL 
du. Kaç gündilr oynadığı aile lra:uına...,acafım anh7orcha. Pek Shllrlerl yab.nca, aıara al-
kadını rolöne, 9telciniD hürmeti.. batı •IDfmaymca. polİle mira- dl, pençen keaarmda yalda •• 
rloe, etrafın allkütuaa ahtmtfb. caat eme1ecektl. kibriti bahçeye atb. 
Dualar, k~di kendine aYUnduğu Bir in enet bsaba7a ti~ Ic:lrla ata ile Durmuı ata. 
hayaller mıydi? aaneainl fÖrlp çajlrbp ,.._., mıknablla çeldliyorlarm11 ıf bl, 

Hakikat, pek çabuk s1r1tmıfb. kon11fmabydı! Ei• bir tehlike sazı.w ,..cerect. AJll'ID&Jariaı-
Hacer, vilayet merkez;ndekl bu hisader-. kayla RJDtiH bile ela. Y alam Yaldt Yalat, siz Uca)'-

f,.ıltılann, dedlkodular1n k6yde ajramaz, b .. 'bada tekrar pı.in le birblrial •-lı ...... dzl. 
Ye kasabada, daha fada yapıl- cllnercL. Şehirde de, kabadayalu Jorlarclı. 
dığını, yapılacağıru umuyordu. ı.teclilderi sibl at oyaata .. ılarda. Hacer, yiu biç aldarmayor 
Demeli ki onu, rahat se alzlik Hacer artık lataabala clltla slW1cU. p..,_.,. abatla ft li-
değfl; kavıa, dedikodu ve hattl miyece~ .-ı ı '-1 , ,,._ 8MW ..... h...,e •lrb. 
çirkin hakaretler bekli)ordu? alda. Ye.mi ın ien ........_.. Od Ap, ~ •onapıayordu. 

Hacer, korkmıya ba,lamı,t.. Ye uyanık duracaktı... Hacer, cıgaraıına yanıına ka-
Sofaya çıkmaya bıle çekini) o-au. Tekrar Jaldqb. dar içti. IODra aıarayt apanclaa 
Her bakan ıözftn, her kımı'da· iki k6y •i~~:~: çekJp hahpp aU.. dojruldu, 
nan dudatıo, kendJ ale} hinde y ba ı•ri çekilerek perde1l indirdi. 
bir mloa ile baktığını, kımıldan- y - • DJa gahbe.ı ha•·• Fakat ,..denia kuaruulaa 
clijını ıaanedecekli... oama lunak. IJle mı"?- Baaca oalua p..ltiy•, • ıGyliyecekl .. 

Kime sıiınmalıydı? Vilayet yıl, ı.taabal arda drbnlif, han- rhae kalak YcriyorC:a. 
cJ>Oliı mUdürliDe gitmeyi ClllJU dl. lan~ ~J.Pum. oyoala kan... ldr• Ağa, elini uaalca arka-
Du+'duklarım Ye yaziyeti • .ı.. D.f.eruu ııardabyonla; ...... cla. datmaa dizine nrdu• 
tacakla. ld tuYalet IÜJaial J•ftllC&..,.. - GirdDa .a Ata. .. itte._ 

Fakat o aman da, poliı, np kary~laya. fırlatb: kan.. 
Hlceri, aakı bir kontrol albna - Sıze, bır oyun ede1lm de, Durmut Ağa, deriD bir ı..-
alacakb. Kendi •y•ği için de yabanın ıahbeıi, yoıma kıvrak; kıahk içinde, bin bla b.loyorclm 
olsa, kontrol, 16zcllilk. HAceri •qYalanmift U) ıunauz, oyualu ka- - Yanar cl&ıer , aynah 
akıyordu. Birdenbire keodiaine n, aıual olunnut 16runl kan, be... 
fallı; ney• korkuyordu? Ona, ne Hacer, perdeyi fiddetle aç- Ommlan dlflk._ durpndu: 
yapabilirlerdi? Toy bir çocuk IDlftı. Perdeaia açJdıjuıı duy an - • Bu ~an Şerif Atamn ... 
değildi... 8qmdao bin vak'a, bia lki ağa, lirkmlif sibi hatlarım raıı içm mı buraya geliyor? 
bir beli ı.•çmifti. Hacer, bunl.- kaldırarak baktılar. •iy~~cl kendine dylenlyor ti-
na bepılai atlatmıtb. Onu kor- Hacer, onlan g&me•"ı tibl - Bir dejlrmen... Dd buçuk 
byor prlrlerse, ba.blUün flllla- danıDIJOl'clu. P~ere lllflncle tarta ••• Bir bat... Haydi, wa,. 
rır, battl kafa tutaııya kalkar- durdu; onlana alık ahk balutlan- bilmeclilderimia M o1aua. .. 
ı...... na ırtllecekti; hemen d6ada. O- ( Arkua war ) 
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Bunu Biliyorum/ 
Vaktile Tahranda, Petreaburg

da elçilik yapmıı •• bilııf kuY· 
vetile lh almıı diplomatlardan 
Rıza paşa11m oilu Bay Cavat, 
geçenlerde yaaıma ıeldJ, baaa 
bir ıaxete uzattı: 

- Bak dedi, babam iJin ne· 
ler yazıyorlar. Sanki o AbcUUha· 
midle konuıurkea bu baylar eıi
i• kulak koyup dinliyorlardı! 

Gazetenin ıöıterllen yerini 
okudum. Bu, Rıza paıaaıo Ab· 
dülhamide Sait paıayl adetmHi· 
nl taniye ettlğind.an babaeden bir 
fıkra idi. Y azılıta ıöre "Rıı.a paıa 
V ellnimet parmağım salname deki 
yezir iılmlerinden birine geliti gU· 
ae) koy. Kime f1abet ederse onu 
1adrazam yap, sana Said paşadan 
daha iyi hizmet eder,, demlıl .. 

Fıkrayı yazan mealekdaı, hl· 
klyeyl neredeıa dinlediğiai •• •• 
ıuretle tenlk ettij'lni ı&ylemlyor. 
Bu Hbepl• Bay Cavadın gönül 
kııiJnlığı göıtermHİ haklı. Likia 
bu hakkı ulu orta te1lim etmek de 
bana gerekmez. Ne yapmah?. Bir 
lahze dUıllndükten ıonra ıu ce· 
Yabı verdim. 

- Rahmetli babanızın Abdlll· 
hamldo böyle bir tavsiyede bu· 
lunduj'uau bea bilmiyorum. Fakat 
UçUncU Selimin bir sadrazam ln· 
tihabı lizım gelioce uıun uzun 
latlbarel•r• glrlfliiini Ye Uç gece 
llıtilıto rOyaaında lımall Seraa· 
kı::ri Cezairli H&1an Paıayı ıör
meıl Uıerine onu aadrazam yap• 
bA'mı biliyorum. Yine o hOkllmdar, 
bu ıadrazamıo da ölmHi yllz:Un• 
den yerine b.rlklsinl bulmak lata• 
yince Şeyhiılim Hamidi zadeyi 
çaantmıfb, Rumolide bulunan 
blitün vezirlerin adlarım ayn ayrı 
kitıdlara yaı.dırarak onları 1ara• 
yın hırka dairesine serptirtmittl 
•• kendisi ıöz:ll kapalı • daireye 
girip el yordamile aradıktan 
ıonıa ilk eli•• ıeçen kliıtta adı 
yazıh veziri· Ruıçuklu Şerif Haaan 
Patadır· aadraıam yapmıtbl •. Or
tada b8yle tarihi örnekler olduk
tan ıonra muhterem babanu 
neden b6yle bir tavıiyede 
bulunma1ın, yahut 6rneklere 
bakılarak böyle fıl t 1lar alçin 
uydurulmaaın ? •• 

M.T. Tan 
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-8 .h- G Jd• H T f j Diyorlar Ki: a ar e ı, er ara Yeni Filmlerde 

Ç. k J • d M , l. t n· . Mecmualar 
ıçe çın e... es u ıge l$SIJSl On altı yaıında bir oğlum Yar, 

J'azan: Jannet Makdonal 

Baılıj'l, (Simoa Simon) un (Joılln Gael) Ye Pierre Aumoat ile 
birlikte ÇHireceklerl yeni bir filmi• adı, ıaamayınu, bu Uç saaatklr 
geçen gün ıtüdyoda itlerini bitirdikten ıonra hafif bir bahar tıiminln 
getlrdiii bahar çiçeklerinin kokuıuna dayanamamıılar, bir arabaya 
atlayarak Bolonya ormamnda kUçllk bir ıulntl yapmıılardır. Bu 
reaim, o ieıtinti eınaamda teaadUfen ahnmıı •• bahar ıeliyor baılıfı 
altında ılitun11muza geçmiıtfr. 

Evde Nasll 
Giyinirler? 

Marlea evinin içinde lı.ir aile ka-'ı· 

nıdır, iti yok mu, aabahleyia ıokaia 

oıkmayacak mı, arkasına .. pijamannı 

ıeçirir, Buduvarında bir köt•Y• yaıla
ıur, b\l dakikalarda en çok ıevdiği 

evvel& gazete ıo.ua roman okumaktır. 

Fakat ögledea ıonra mi1afir kabul 

edecek mi pijemaaını atar, arkuına 

reaimde g~rdüğiinüz gibi beyaz mt111lin
den bir rop geçirir. Kollanna ıiyah 

ıaotiyidın eldiven aldığı da nkidir. 

Birkaç 
Nasihat 

Seyirci Heao.bına 
- G6rdllttln fil•I belenme· 

din mi, 11lık çalmak ve ayak 
pahrtııı yapmak lıakkıaa bir de
receye kadar malikıln. Fakat bu 
hakkı kullanmak için fflmla ıon 
1ahn11inln bitm•ılnl beklemıliıiu. 
lira ıenin fikrinde olmıyan H· 

ylraller ·de bul•nablllr. .. 
- Slaeaaya zamamnda ,ıt l 

Eter Hanı ıaat dokuı. buçukta 
baılıyorsa ıalona onda girme 1 
G6ıterllen yere mllmkDn oldufu 
kadar çabul& •• ınlmkUa olduju 
kadar ıe11iz otur 1 

-iC 
- Geçerken komıularınnı ayak• 

ı,rına baa•a•ıya ~ahı. Fakat 
akıillk lıer zaman mlmkGndUr, 
pyet teıadllfen bu hatayı ya• 
par1aa, bel• bir naaırlınan ar•t••• 
baımıı laen derlaal Oılı düe, o 
elbette batıracakbr, HD Hılnl 
ke1m11lnl bil 1 .. 
~ >f. 

- Mutlaka laolde otur.ak 
anuıunda isen, aaatiae ~alt••· 
dan evvel ıiıa.ra yakma 1 ııra 
zil çalınca iç111edee atmıya me;• 
bur oluraun. 

Bana Aşktan 
Bahsediniz ! 

Louiı V erneuilin bu lılm al• 
tmda yaı11111 olduğu komedi 
ftlıne alınmaktadır, yakında bite
cektir, aan'atkArları araıında 
fazla ıivrilmlı yıldız yoktur, bu· 
aunla beraber temin edilditlne 
1ıöre aktör ve aktrlıler araıında 
okada.. bllyllll bir lnıicam Ye 
piye1te öyle çekici bir kuv·Ht 
vardır kl, Hyirci tarafından , .. 
vllecektir. 

yeni tecrübeler inaana dalma lstanbulda fıransız mekteplerinden 
heyecan ve endlıe verir. Bakımz birine gidiyor. Ara ııra benden 
geçenlerde bana llç senaryodan franaızca mecmua almak için par& 
birini ıeçmemi teklif etmitlerdi. iıter, veririm. Geçenlerda odasm• 
Birçok tereddütlerden sonra da temizlik yapılırken, konsolunun 
Viktor Herberttin "Çapkın Mari· ıözUnUn için bir sllrll renkli mec• 
otta,, adını taııyan opereti llze· mualar çıktı. Evvela naıadikkatJ• 
rinde karar kıldım ve o zaman da 
tiz:orimden ağır bir yük kalkmıt mi celbetmedL Franıızca bilmem 
gibi bir hafiflik bisaettlm. Bir aldırış etmedim. Fakat sonradan 
taraftan da çocuk gibi aeviniyor• bir teaadUf eaerl olarak mecmua• 
dum, çünkü bana diiten rol en lar açılınca içinin bir aile muhitine 
gizli arzularıma tamamen muva• yakıımıyacak reılmlerle dolu oldu• 
faktı. Fakat içimde de bir korku ğunu gördüm. Bu mecmuanın iı• 
Yardı, ya, halk piyesi beğenmezse, mi "La Yİ pariziyen ,, mit- Ve 1 .. 
diyordum, ne büytlk mes'uliyet! 
Bu ııradal rejis6rlüğtı Van Dyk'in tanbnlun bir çok köıelerlnde hiç 
yapacağını, en mühim rollerden bir mahzur görmeden 1abhyormuı. 
birinin de Nelron Eddy'ye verile- Matbuat umum mlldUrlUğü memle· 
ceğini ltittlğim zaman, hi11ettiğim kette mtlstehcen rHim ve yazıların 
endiıe ve korku artbkça arttı, kökllnO. kurutdu aanıyor, sevini• 
kendilerini hiç tanımayorum. yordum. Fakat parlıde çıkan 

Nihayet filmin almacağı glln 
geldi, ilk sahnenin biç tekrar bu çefit mecmualar neden men'edi1' 
edilmeden alındığını gördüğilm memiştir. Onlann farkı fransızc• 
zaman endişelerim birdenbire olmaıından mıdır? Ben~ bildiğim 
ıönUnrdi, zira iıitmiıainizdir, reıımln milleti ve 1i1&nı olmama .. 
Amerikada bir 1&hnenin belki ııdır. Böyle yeni yetlıen, bahusua 
kırk defa tekrar edildiği ıık ıık lisana aılna gençlerin ruhunu 
16rlllür, halbuki biı: ilk filmde berbat etmemesi için bu çeıl' 
mvvaffak oluyorduk.. Rejisör gö-
zlimdo bUyllyUverdl, Eddy'ye mecmua ye kitaplarm sıkı biı 
gelince, onun da billür glbl bir kontrola t&bi tutulması gerek· 
aeıi vardı.. mez mi?. 

Hulba taliim yardım etmişti, Arnnutkly okuyueularınızdın N. K. Gürer 
fakat bu teaadUfe l:>akarak bu 
derece btıyilk bir mea'uliyeti 
üzerine almaaını biç kimaeye 
tavsiye etmem. 

-· .. . t :;.a •• l 1 ••••••• • 1 ••• 1 ••• 1 , , l t:11 .... ....... 

Şehirde Nasıl 
Gezerler? 

_ Marlen ıokata çıktığı zaman güzel• 
; ·;; ve zarafeti ile dar hal göze ~arp ar. 
Fakat haddizatinde kıyafeti ıon derece 
baıittir. lşte bakıııız, bir çaya gitmek· 
tedir, arkaıında 1adece kadifeden bir 
manto, ayni kumaştan bir etek vardır, 
dikk.•t ederseniz, içinde gayet zarif 
beyaz ipekwn bir bluz olduğuna 

1örür1tinüz. 

Son Poata: Bu nevi mecmua• 
lardan baı.ıları baklanda Matbuat 
Umum MtıdUrlUğU bir karar almıştı. 
Bunlar araıında ( La vie Pariıl• 
enne ) de yardı. Onun da glrmeal 
menedilmlıtt. Sonra müsaade 
olundu. Sebebini yine o makam 
bilmek lAıım gelir. 

Bir DUzeltme 

Geçenlerde bu ılltunda Şeyh 
Galibin "Hllıtln ve Atk,. ının Bay 
Ahmet Cevat tarafından eski 
Muhit meemuaaında nakledildij'lnl 
bildlrmiıtlk. Bu yazıda nakil ye• 
rlne yaalııbkla terctlmo kellme1i 
çıkmııbr. DUı:eltiriz. 

: eevebiar 

Maniıa'da Bay Avni Gültekin 
Er Y•lmaı'a; 

- NeYru• lranilerin milli 
bayramıdır Ye daima babarf 
teıadtıf eder. Bunu kıımen blı 
de "bahar, yu mDjdeclıl,, olarak 
kabul etmlt bulunmaktayız. 

Neuuıun ltlaa•I mana11 "yeni 
glla., demektir. Iran tarihinde bu 
itimde birkaç prenıe1 vardır. 
Ifabtler bu kelimeyi lılm olarak 
.. k'llanmaktadırlar. 

QOadermlı oldutunuz ıllı 
,o.ııcltr. Fakat daha ıtbel ol
lau iti• çahımanız llzımdır. 

-iC 

)ı(eratfonda Bay Haliı Ôztiirk'e. 

Acente kapanmıı olduf undaa 
mektubunuzu vermek mümkDa 
olamamııtır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Sorgulara 
OÜNYAYI İDARE EDEN 

Karşılıklar 
Peynir Mayasının kuvveti 

Nasal Anlatllır? 
Bu sorguyu soran Konyadaki 

okuyucuma -Peynir yaparken süte 
katılan mayanın o ıütU belli bir 
müddet zarfında pıhtılaıtırması 
gerektir. Eğer mayalanma gecikir 
veya çabuk olursa elde edilecek 
peynirin nefaseti de ekıilir. Bu 
iıto en mühim rolü oynıyan 

kullanılan mayanm miktarıdır. 
Hazır 11ulu mayalann tlto· 
leri üzerinde her ne kadar 
kuvvetleri dalma yazıL bulu· 
nursa da bu yazılara bakıp ta 
mayamn mıktarmı kararlaıtıran• 
larm aldandıklara a-örUIUyor. Onun 
için hor hangi bir mayayı kullan· 
mazdan önce kuvvetini ıınamak 
ondan sonra tıe girişmek doğru 
olur. 

Bir mayanın kuvvetini tayin 
otmok için küçük bir ıtıe alarak 
içerisine on gram (hazır maya 
suyu) undan koyup üzerine doksan 
gram (adi su) ekleyiniz. • Bu eli
mizdeki ıiıede bulunan maya 
artık ıulandığından on gramı 

ancak bir gram hazır mayaya 
karıılık demektir • öteki tarafta 
da bir litre ıUtU 32 • 33 dereceye 
kadar ısıtarak ellniıdokl tiıeden 
içine bir gram akıtıp kendi haline 
bırakıno. Bu sırada ıaate bakıp 
ıllt pıhtılaımcayı değio kaç da· 
kika geçtiğini de bir kenara yazı• 
nız. Ondan ıonra ıu basit hesapla 
mayanın kuvvetini meydana çıka· 
rabiliriz: 

Diyelim ki bir litre aut 33 
derece ııcaldıkta elimizdeki (ıu• 
landırdmıı maya) nın bir i"Amı ile 
beı dakikada pıhtdaşmı~hr • o glln 
yapacağımız peynirin de bizce 
45 dakikada pıhtılaımaaı gerek 
olduğunu kabul edelim. O halde 
demin kullaodıfımız bir gram 
maya acaba bu ıeferkl mUddet 
ıarfında ne miktar slltU pıhblaı· 
brablllr?. Ortada bir tena1üp 
vardır ı 

Bir gram maya 5 dakikada t 
litre eOtU mayalaraa 45 dakikada 
l X 45 taksim S = 9 litre ıUtll 
mayalayacak demektir. 

lıto her mayayı kullanmazdan 
önce böyle bir he1ap yaparak 
mayanın bir gramınm bizim ara· 
dığımız müddet zarfında no mik· 
tar ılltll pıhtılaıtıracağmı baıtan 
bularak ona göre lıe giriıebilirJ.ı. 
ŞimdJ elimizde ogUn peynir yapı• 
Jacak 135 litre ıüt olsa bunu 
mayalamak için dokuz litreye bir 
gram heaabile 135 taksim 9 = 15 
ıram maya llzım demektir ki böylece 
kullanılan maya lıtedlğimiz neti· 

ceyl verir. 
Bir Meyva Bahçesi Yapmak 

için ı 
Kabataş, Acıçeıme ıokağında 18 

numarada Bay Ahmet RUştüye: 

Alman 
iktısat 

Diktatörü 
Alman hükümet bankası mil• 

dürll olan doktor Şabt aynı 
zamanda MilJi iktııat nazırıdır 
M~mleketin kabul ettiği rejim 
icabı olarak doktor Şaht Alman· 
yanın iktıaadlyab 
Uıerlnde mutlik 
bir hakimdir. 
Onun bu derece 
yUk1elmeel, ıah· 
111 kabillyet eseri 
olmaktan ziyade 
mUteıebbtı kim· 
selerln bayatla· 
randa g5rlllen 
muvaffaklyetten 

baıka birf ey de .. 
ğildlr. Vaziyeti 

tamamen kavra· 
yamıyan halk, 

bUtUn kerameti 
onda bulduğu Ye 

b1ldii1 içindir kJ 
doktor Şahtı bir 

halA11kir albl 
görmektedir. O 
derece ki buna 
bizzat doktorun 

kendisi de inan· 
maya baılamıştır, 

Bu gUn 56 
yaıında buJunav 

Doktor Şaht h• 
yata baılt bir 
banka memuru olarak atılmlf, bir 
müddet Belçlkada bulunmuı ora• 
dan Berline gelmlı Tf! mUtareke
dcm ıonrakl kanııklıklardan, en• 
flaayon devresinden İ•tifade ede· 
rek kısa bir zamanda yUkselmiye 
muvaffak olmuttur. 

Doktor Şaht evvel emirde 
bir burjuva mUesseaesl olan de· 
mokrat fırk&1ına kaydolmuıdur. 

Bu fırkada, aosyaliıtlerin reyi ga· 
lib ve nazım mevkilnde onlar bu· 
lunuyordu. Şaht, ıoıyallıtlerin 
direktiflerile hareket etmiş, bu 
sayede cumhur reisi Ebertin tevec
cUhUnft kazanmıtdır. 

Yine bu sayede Almanyayı en· 
flaayondan kurtarabilecek · tek 
ıahslyet olduğu kanaatini uyan• 

dırarak (1923)te Mark komiseri tayin 
olunmuftur. Halhnki Şaht bu lfe 
hazırlanmamışbr. Yaptığı iş Hel· 
ferlbin proğramını aynen tatbik 
etmiaı, bu suretle Renten· 
mark harıkacııı telakki edilerek 
(Mythe Şaht) lımlni almıştır. 

Yine demokr: tlıgı ıayes:nde 
Rahiıhank mUdürü olmuştur. 

Ha'buki fevkl\18de bir tekil 
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SOD Posta 
il.AN fiATLARI 

f - Guelenln esas 11azıdls 
61r ~atur1un ilci MJlırı bir 
(MJnlim) .,,gıtır. 

a- Soy/aıı,.tı g&r• ,,,, ıantl· 
.. in ilan /iotı pnla"I"' 

Sekiz dönümlUk bir yerinizi 
meyva l;>ahçesi yapmak iateyişlnlz 
çok doğru ve münasiptir. Fakat 
bahçenin yerini, toprağım, mevkii· 
ni yakandan görüp bilmediğim için 
eize kestirme olarak ıu ağaçları 
yetlıtiriniz diyemem. Eğer yeriniz 
mUaitle viıne, t•ftaJi, kıt armudu 
gibi meyvaları yellıtirmek karlı 

Olur.yerinize aöre ıtiz yetiıLrecegw iniz ..JL..~~f.,.-~fa~8~ ... y~f~ .. 'T':'1 ~~;.~~.:':r'T";S~o~Dı 
e Bay fa ıa)' a say " .. u o .. 

çeşidi kestirip bana bildirirseniz 1 ! s •'. S )"erler sayfa 

Valarırı naııl bakdacağmı 00 60 30 / 
o mey • . ' 400 260 200 1 
nasıl yetiıtirileceginı e~raflıca ya- Krt. Krş. {{rş. J<rş. Krş. Krş 

f 'dan meselesıne gelince : 
zarım. ı 

Yabani dikip sonrada_n aşılamak· 
• • 11 aşılı fıdauları al· 

tanaa yetaşm.,. h 
1 

k lb tt daha ayır ıdır. 
ma e e e . f 
Fakat bu şekilde her_. yerm lda· 

8 inci yuıde ) 
( Devamı 

J-=-:Bır ~antfmde 11a~aıi 
(8) kelime rJtUdır. 

4 _ lrace •• k•lın gazılar 
tula~akları r«'" gire 
Hntlml• llçiillir. 

. 

Büyük 

ADAMLAR 
__ ,,._,_...,lflllt••.-.r•••••• ................... ...__ 

( Her Hafta Bir Portre J 

B.er Şaht 
alan alyasi vaziyeti ıon cenabın 
idaredeki kablllyoblzllğl karııım· 
da efkArı umumiye alt llst olmuı 
Ebert çekilmeA"e mecbur kalarak 
1926 da Fon Hindenburg reiıf 

cUmhur olmuıtur. Şaht, bu tebeddUlU 
ganimet bilmit ve demokrat par· 
tiden ayrılarak vaziyete uymuf, 
koyu bir milliyetperver kesilmiştir. 

Doktor Şaht meYkiini kuvvet· 
lendirmek ve ıarkl Prusyadakl 
emlak ve çiftlik sahipJerin:n te· 
veccllhUnli kazanmak için bunlara 
bol bol kredi açmış, bu kredileri 

harici Kontrolden kapalı tutmak için 
Golt .. Diakonto,, Bank diye 
temiı etmlı olduğu mliHıeseyi 
bir vaaıta olarak kullanmıştır. 
Tabii dağıhJan bu · paraların bir 
daha heaabı sorulmamııhr. 

1934 de ise doktor Şaht 
Almanyanın değil harici 
borçlarını hususi borçlarım 

bile tediyeden aciz bulun• 

Her 
Şalıt 

Kimdir? 
duA'unu llAn etmiıtir. Dııarıdan 
gelecek mallara kartı klering 
uaulUe tediye yapılablleceğ1nl 

LAypçig'deki meıhur nutku ile 
dünyaya blldirmlşlir. Bu auretle 

yavaı yavaı lkh· 
aadl vazi~et üzerin 

de hakimiyetini 
kurmuı •e Milli 
Iktı1at Bakanlığı• 
nın yegine nam• 
zedi olmuıtur. 

Şimdi vazlyot 
ıudur. Doktor 
Şaht bir yandan 
ordu blr yan• 
dan da " Yün• 
kers,, fabrikalan 
gibi muhafaza· 
kir ajır ıanayiin 
mUzaheretine da· 
ıanaraki ki cep• 
beli blr siyaset 
gU~er gUrünmek· 
tedir. Bir taraf 

tan bu guruplarla 
Hitlerln ilzerln 
de teatr yaparak 
bazı taraftarla 
rını kendisinden 

·;;,·;,~f~:;.;;~~Wi~·~i~* "' uzaklaştırmakta , 
diğer taraftan da 
mllll aoıyaliıt re· 
jtmlne karıı, ade· 
ta mtlatakil ve 
tenkit edici bir 

vaziyet takınmaktadır. 
HaJbukJ Hitler fktl•acll meae• 

lelere ve bu meseleler etrahnda 
mevki almış ıahıiyetlore tamamen 
nUfuz edemediği için doktor Şah
t m sözlerine körll körUne f taat 
eder görünmektedir. 

Son zamanda bir taraftan 
Milll sosyalist hücum kıt' alarına, 
bir taraftan işsizlerin yardım teı· 
kllatına para vermlyeo doktor 
Şaht olmaıtur. Buna aebeb olan 
maddi imkansızlıkları göstermek· 
te, zora getirilecek olursa 
istifa edeceğini bildirmektedir. 

Halbuki bütün propagandaıı 
İisizlikle mücadele prenıiplne 
dayanan bir rejim için bu tarzı 
hareket büyük bir muvaffaklyet
sizllk aa~ ılmak gerektir. Şu halde 
daktor Şahtm pek yakında mil· 
him bir rol oynamasını beklemek 
!Azım gelmektedir. 

Amerika Polisi Ve 
Kadın Suçlular 

Amerikan polisi, f aallyette ka· 

dm erkek tanımaz. A} nı huıunet 

ve ıiddeti erkek suçlular kadar 

kadın suçlular hakkında da gös
terir. Fakat son zamanda bin bir 

Amerikan kadın teşekkülünün 

teşebbUsi!e kadın suçlular hak· 

kında Amerikan polisinin bir 

parça daha miisamahakAr dav• 

ranması temin edilmiştir. Bu mü• 

samaha, kadın &uçlulara, erkek 

suçlulardan farklı ve reıimde 
gördiiğUnilz şekilde kelepçe vu· 

ru!masına inhisar etmektedir. Bu 
kelepçenin erkek kelepçeslndenk 

farkı fLdur ki eller, birer madeni 
kılıf içine girmekte Ye bu kılıflar 
haricen biribirine bağlı bulun· 

maktadırlar. 
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Dünga Hadiseleri 

~ur' at Asrıııda 
Olduğumuzu 
Unutmayınız/ 

hirmingham ıehrinde aabahle• 
Jnglltsrede yin erkenden poıta 

Jı kutusuna atılan biı ava 
mektup o gün 

po$faları 6ileye doğru {Lon• 
dra)da okunabilir ve eğer cevabı 
bir iki Hat içinde yazılırH akıam 
Uzere Birminghama varır. iki 
şehir arasındaki meaafenın 
lstanbul - Ankara yolundan fazla 
olmasma raA'meo poıtaya bu 
imkanı Teren amil tayyare poata• 
larıdır. Şunu da kaydedelim ki; 
lngilterenln tayyare po&talarında 
mektuplar için 50 grama kadar 
fazla Ucret alınmaz, fiatı karı 
poıta ile birdir. 

* K lng VJHam adalarında yaşa• 
yan Ahfgiak lsmind~ yerli 

Adal•t hazan bir Amerikalı A· 
gecikir airuak adında bir 

Eakimo gencini 
d•rler öldUrmüştU, onu 

kar11ını baştan çıkarmağa teıebblis 
etmit olmakla ittiham ediyordu. 
H4diaeyl Amerikanın buıl11 
memleketlerde bulundurduğu etl• 
varl polisi kumandanı duydu, 
katili aorguya çektJ, sonra mu· 
vakkaten serbest bıraktı. Çünkü 
vakit kıotı, kar yağıyordu, bütün 
yollar kapanmıştı ve adamm kaç• 
ması imkAnı yoktu. 

Bahar gelince silvari polisi 
katili tuttu. Coppermin zabıta 
kıılaıına kadar kızakla yolladı, 
oradan da bir tayyareye bindi· 
rerek Kroma ıehrine yolladı, 
Katilin muhakeme edilmek için 
gittiği yer, cürmü yaptığı mev• 
kiden (2000) kilometre uzaktadır. 
Mahkeme kendiıini 5 yd hapse 
mahkum etmiıtlr. Fakat mah· 
kftmu bu cezadan dolayı mUte· 
e11ir aanmayıoız, bilakis 11vln• 
mektedir ve kendhılne yatması 
için ııcak bir yer ile bedava 
yemek verildiği için taltif edil· 
d!ğine zabfp olmuftur. 

~ 

Marmarada deniz yolculuğu 
yapanlar bazen Yunus 

_D __ ü_n-11-a-n-ın- balıklarının vap.ur• 
lı 1 la yarııa girJıtık• 

"" ıs 1 ferini görürler v~ 
gid•n halılı belki de Yunus 

balıklaranı çok ıllr'atll yüzen ba· 
lıkların batında zannederler. 
Zehaplaranı taıhih edelim. 

Bizim Marmarada sefer yapan 
vapurlarm sllr'atlerl azami 16 
mildir, Yunuı balıklarının ıUr'ati 
de bu derecededir. Halbuki Ok· 
yanoıta ıefer yapan bUyllk vapur· 
lar aaatta 28 mil yaparlar. Ve 
kendileri ile yanıa çıkan balıklar• 
dan geri kalırlar. Bu balıkların 
adı (Dolphlm) dlr, ıtır,atlerl (30) 
mlll geçer. Aile itibarile yin• 
( Yunuı ) balıklarının diğer bir 
ıubHln• mensupturlar. 

* Faıla mUveaviı, yahut fazla 
akıllı bir Amerikah tayyare 

Tal/gare bombalarından en 
emlıı ıekilde nasıl 

bom baların· kurtulunabileceğini 
dan koranıı~· dlltllnmüş ve bir 
ma çarel•rı çeıit çare icat et• 

mlştir. Bu çadırın Uıtü bez yerine 
yarım metre kahnhğında, içi 
kum dolu çuvallar ile kaplıdır. 
Çuvalın altında lıe bir 
metre boıluk vardır, ondan 
ıonra ikinci bir çadır gelmektedir, 

ı bu çadirın UstUnde de (4) santim 
kalınlığında çelik levha vardır. 

Amerikalı bir tayyareden bu 
çadıra bomba attırmıf, müteessir 
olmadığım görmüıtür. Şimdi Kali· 
forniyada malik olduğu kö§kün 
bahçesine bu çefit çadırlardan 
dört tane diktirmek kararındadır. 
Günün birinde muharebe olur da 
Japon tayyareleri ge:tp bomba 
atarlarsa Amerlkah bu çadırm 
içine girip oturacaktır. 
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Ko ak Arabaları Birbirini Kovalıyordu 
EntarJ darmıdar, bumbar mı 

bumbar. Görünce, tavan ıüpür· 

&Hl ayaklanmııta yllrllyor r.an· 
nettim. 

Tabii kaynana iıamfendinln de 
birinci rntbeden nişanı, karıı ka· 
lif kalınlığında kurdelası Yardı. 
Elmaslarını hiç ıormayın. Hoto· 
zundaki iri inciden maodasa kut 
gözü kadar taılar, ıırçalarla do· 
lu kalaylardı. 

ş·rndiki saatle kaç oluyor ılr. 

hesabedin. O zamanın alaturka, 
llç, liç buçu~u olmuıtu. Davet .. 
Uler birer birer sökün etmiye 
başladı. Candan bunca ahbab· 
larım, eski tanıdıklarım var. Al· 
lab ruza kılmasın, ıoygunluk ede· 
cek değilim amma sevdiklerimi 
olsun kar~ıla} ım diye kendimi taş· 
lığa atarken gözllm aynaya ilişti. 

Hail ev halile değilml yim? •• 
Başımda yemeni; arkamda gUn· 
delik soluk hırka; ayaklarımda 

ııpfıplar. 
Kendimi Zilanımın odeıına 

dar attım... Bende har.ırlandım. 
Hotozumu kurdum; İpeklileriml 
giydim; nlıanımı glSğsUme iğne .. 
leyip elmaslarımı taktım. 

- Hanlya podra, rastık, ıllr
mede götürdündUI. 

Di} ecek&iniı ••• Artık timdi uıun 
etme} in; pek merak odecekaeniz 
söyleyim bari. Onların da icabına 
baktım. Ha&ılı ben cennet kuiu 
da çeki düzenimi tamamladım. 

* Gelen'er öyle bir hurya etti ki 
Uçli, beti onu ardarda... Gitgide 
arttıkça artıyor, katmerlettikçe 
katmerleşiyor. 

Bahçe kapısının iki kanadı da 
açılmış. Sırmalı çepkenll, Trabluı 
kuşaklı, Karadağ tebaucalı knpı· 
cılar, işlemeli camadanlar, potur· 
lar giymiş bahçıvanlar, redingotlu, 
frenkgömlekli ağalar kapının iki 
tarafına nralanmıılar. 

Her konak arabasının girl· 
ılnde yerlere kadar iğillp tazimli 
temennahlar savuruyorlar. 

DilAver Ağa ile Mercan Ağa .. 
dan başka ıamimt tanıdıkların 
aekiz on hadımı da yardıma i•l· 
mif. Buyuranları benektaıından 
karıılayorlar; koltuklarına giriyor• 
yarlar; (dedurl •• Savulun! .• ) Diye· 
rek içeri alıyorlar. 

Soyguntarda bir faaliy•t ki 
deme gltıin. 

Ata Paıa, dehriye dehrilik 
hocalığı edecek bir zat değil mi, 
(davet ilerin lSteai berisi biri· 
birine karişmaam; bir defa çor
baya dö1erse arap ıaçından 
farkı kalmaz!) diyerek ta ılığın 
yanındaki odalardan birini dep .. 
poyluğa tahaia ettirmiştL 

KarKköydeki haıır elblaeci 
lıtaynin, Tiringin mağazalarında 

elbiıo çengelleri yokmu, odanın 

d6rt cuvanna a} nl çengellerden 
yüzlercuini taktırmıf. Her çivinin 
Ustünede ayrı ayrı numaralar 
ko,>durup bu numaraları kartlara 
da yazdırmıı. 

Soygunlar fiyla ı•Hıigllzel ka· 
dın1 ar değil; okumaları. yazmaları 
var.. Heplinin elinde, &)ni ör
nekte bir çanta. Çantanın içinde 
40, 5l1 tane kart. 

Bir kimHler geldiml hemea 
ıoyunup bu biletlerden birini 
vcr~yor'ar; çarıafları, yeldirmeleri, 
maşlahları dakikaıı 1da çiv;Ierine 
aıı) orlar. 

Kadınımla ortancam da hal, 

1 

mecal kalmamışb. DUğllıl ıahip· 
liği do kolay ıey değil. Kolaylı

. hını bırakalım, derdin derdi, 
çilenin çilcıi. 

Hatırlı kimselere taşlıklara 
kadar ineceksin; payesine mfina· 
ıip vechile aiırlayacalıı:aın; HnUne 
katıp yukarı kadar çıkaracaksın; 
salondaki makamı nereli ise, 
kimlerin listllne, kimlerin altına 
oturacaksa oraya oturtacalcıın .•. 
Kocalara yukarıya pek tutkun 
paşalarsa, içlerinde ihtiyar bam
fındiler varaa, aşaiıda ıoyunur• 
larken ayaklarına kadar gelini de 
indireceksin. Soygunları yeklatbr· 
mayıp çarşafları, 1eldirmelerl 
kendin alacaksın. 

Hülisa o bitip tiikenmez mer· 
diveo basamaklarını durmadan 
inip çıkacaksın; dilin bir kanı 

dııarda, helik olacaksın. 
Ata paıa da ıaraydan lzninl 

almıf geimi~tL Ne de ıanlı ş<Sh· 

retli bir paşadır. Arkaıında sır· 
malı alay elbi&eleri, göğıtindo 

pıtrak gibi nişanları yok. Pike 
beynz ye:ek Ustüne ıiyah lstam· 
bulinlcr gıymiş. Veziri ili§anlığına 
delalet edecek hiçbir alameti 
mevcut de§"il; fakat vakarlı valcarh 
dururken, adım adım yllrllrken: 
( Iıte ben bir naDrı ziniıarum. 
Sadrazamın ıol kolu gibi duruyo
rum amma yakında asıl kendiıl 
olacağım!) diyor. 

Huy canın albndadır.. Dikkat 
ettim. B·nektsıma mükellef bir 

kupa yanattımı, içinden de genç, 
ınzel kadınlar çıktı mı paıa 
zıppadak ortada. Ağalardan 
birine emir vermek, DilaYere 
veya Mereaua Ur ıey buyurmak 
bahanesil• yaklatıp gelenleri 
ıUzme de, pek dilberleri varsa 
yiyecek gibi baktıktan ıonra 
bıyık burup tebessümde .•• 

Eline bir ıey geçecek değil, 
nihayeti çefmİçerez. On adım 
ötede bot kafeı ıibl kamereyo 

duruyor. içine girip aarmqıklarıa 
araaındao rahat rahat g6ı.etleae , .... 

Ah ıu erkekler, ıu erkelderl.. 
Ak aıkallılanna, tiritier:ne bile 
itimat caiz değildir. 

Bahçede, klS knn alt kabnda 
orta katında ince sazlar bqladı. 
Ata Paıa; (ne olur ne olmaz, 
aralarmda belki netameli kİ.filere 

meoauplarda çıkar, baıımıza dert 
1ıelirl) diye beklerken mürekkep 
huıuau takımları toplamıı, piya• 
sanın en yllksek hanende ve 
llaZendcler:ni getirtmifti. 

Bahçede Tatyoz, taılıkta Za
flraki, yukan &alonda da Mem· 
duh çalıyordu. Bahçenin ulim· 
lık kısmındaki camakanın öntın
da kırk kişilik bando ... T epebaıın· 
da oynayan ltalyaıı tiyatroıunun 

orke1traıı imlf. 
Zilhanımı uaulcacık bir kena• 

ra çektim. 
( Arku• var ) 

(_l:oplantllar, Davetler )11 Konferanslar ' 
Umumi Koro Derslerl -------------
Iıtanbul Halkevinden: Koro 

derıl umumi provalarına baılan

mak üzeredir. Mazeretleri yüzUn· 
den bazı dersler• gelemiyen ka· 
yıth taleberıin 3 Nisan 935 Çar
ıamba sıUnU ıaat (17,30) da yapı• 
lacak olan genel toplantıya her 
hal'1e aelmiye çalıımalarmı dileriz. 

Kenter ana 
Türk fiziki ve tabii ilimler 

kurumu buıclln aaat 17,30 da Fen 
faklHtui konferan• salonunda 

toplanarak Prof. Dember tarafın
dan verilen konf eranıı dlnliye
cektir. 
T•babetl Akllye Asabiye 

Cemiyetinde 
31 Mart 935 de Bakırköy 

akliye mUHı.eslnde aylık içtfmaıoı 

yapmıştır. Burada asabiye Y• 

akliye mUtehHsııı Etem Va1af 
"ademi iktidar,, ın uzvi ve ruhu 
şekillerindeki haatahğı hakkmda 

en ıon müşahede ve mUtalealar 
üzerine izahat vermiı Ye tedavi 

çarelerinden ehemmiyeti• bahlet
miıtir. Cemiyet hayatını ve aıa· 

biy• hekimlerini pek çok iıgal 
eden bu menu llzerlne: 

Profeıör Ordunaryuao Mazhar 
Oıman, muallim Nazım Şakir, 

ProfeılSr Fahreddin Karim, do

çent lhıan Şnkrü, mlUehauıı 

RUştll Recep•• mtıtebaaa& Fahri 
Celll beyler de baza kıymetli mQ. 

ıahedeler zikretmlflerdir. Bundan 
•onra Fahreddin Kerim pelagrab 
bir baıtaıını huurune taktim 
etmlt Ye hastalık hakkında lza· 
hat vermlıtir. Bir buçuk aaat 
ıDren bu toplanb, sıelecek ayın son 
baftaııada tekrar içtima llzere 
nihayet varilmiım. 

Bay Mahmut Eaadın 
Bir Konferansı 

Eski Adliye Bakanı Bay Mah· 
mut Eıat, ., TıbbiyeJiler Ye Türk 

inkılabı ,, mevzuile Pertembe gtı
n!l öğleden aonra Halkevicde bir 

konferans Yerecek\lr. 

Nümuno MUzesl 
Şehrimizde açılacak olan ntl· 

mune mllzeal için hazırlıklara 

baılanmıştır. Memleket ökonomi
ainio canlı bir nllmuneıi haline 
gelmeıl istenen bu müze lçln bir 
bina aranmaktadır. Sultanah· 

metteki Tidaret ve sanayi mUze· 
sindeki eierlerde bu müzeye ta· 
paakbr. 

Umurııl Nlsan Maafı 
Nlian umumi maaıı bualln 

Yerllmeğe baılanmııtır. 

Varfova Hariciyesinde 
Yangın 

V arşoya, 31 - Hariciye Ba· 
kanlıA"ı dairesinde dün saat 16 
da yangın çıkmış, çabucak bastı· 
rılmııtır. Yangına Hbep binayı 

tamir eden amelenin dlkkatılz· 

liğidir. ............ " ..... -...................................... . 
IST AN•UL ın.ımnır 

DRAM 
le.-,.., ... .. 

fEHIR TiYATROSU 
.ou &kfam saat ('JU)de 

ml~ ., ..... 
l ,., ...... . 

J 
I 

IUUl~~lı O~IT 
mmooi~ ,~..,.eu•de 

Oyun 
Yoktur 

OÇ SAAT 
8 perde 

214 as Akf11mı 
Mevsimin 

Son Temslll 

Nisan 1 

Ziraat Bilgisi 
~- t _.... ........... ...... ............. _.._, .-.ıaı;;·--

So rgu ara Karşılıklar 
( Battarnfı 7 inci yllzde) 

nına itimat edilemez. Ben ıize 
BllyUkdere meyva enstitUıllnll 
tavsiye ederim. Oranın fidanlı· 
ğmda en mak'bul çeıitlerle fenni 
ıeraltte yetiştirilen fidanları köy
llllere (10) şehirliler• (30) kuruşa 
ıabyorlar. Siıe .. 300 ağaç yeti· 
ıir. Bu aene fidanlar ıubat niha· 
yetine kadar tamamen dağıldı· 
ğından ve menim de geçmlı 
olduğundan artık bu yıl yerini 
gllı:elce kirizme ettirip hazırlar, 

çukurlarını 4 • 5 metro aralıkla 
açtırır, fidanları da gelecek yıl 

dikersiniz. Her gilçlllk çektiğiniz 
ıeyi bize ç.ekinmed•n sora bilirsiniz 

Karoel tulumbaları ve ecen· 
tesl: 

Y:enit•hirde eaki ıiraat memurların• 
dan Murta.sa Dede ve Konyada mani· 
faturacı Bay Nuri Kemale: 

Karoel su tulumbalarının 
lstanbul acentesi tahkikabmıza 
glSre şubat nihayetinde ııını 
bırakmııbr. Bu yüzden kataloğ 
ahp gönderemedik. F ransndakl 
fabrikasına mufassal kataluğ için 
yazacağım. Cevap gelirse size de 
yazarım. Bununla beraber ıimdilik 
ban notlar veriyorum: 

Bu twumbaların elJe, beygirle, 
motörlo iıleyen çeıitleri vardır. 

Sekiz metreden seksen metreye 
kadar olan derin 'kuyu· 
lardau kolayhkla su çı~arırlar. 
Tulumbanın kuruluşu, kullanışı, 

işleyiıi pek sade olup dayanıklı 

ve masraf ıızdır. 
Aoadolunun auyu kıt yerle

rinde bunlardan çok istifade 
edi!ir. Blr numaralı Karoel tulum• 
buı tahminen 120 liradır. Elle 
iıler. Bu tulumbaya bir numaralı 
ıerit takılıua saatte 2 ton, iki 
numaralı şerit takılırsa 2,5 ton1 

Uç numaralı ferlt takılırsa 4 ton 
su çıkarır. Bir adamın kuyvetl; 
bir numaralı şeritle 60 metre de
rinlikten, iki numaralı terltlo 40 
metre d•rinlikten, Uç numaralı 

şeritle 30 metro deriniikten ıu 
çıkarabilir. Şeritlerin fiatı ayrıca 

diğer tulum baların boruları 
gibi metre besabile lSlçDlür. Bir 
numaralı ıeridin bir metresi nç 
lira, iki numarıllı ıeridin metreal 
3,5 lira, llç numaralı ıerldin met
resi 4 liradır. 

Beygirle veya motörle iıleyen 
daha başka ve daha bUytlk tip
lerinde f at ve işi ona göre 
değişir. lstanbuldald veya lzmlr
doki Ziraat aletleri ticarethane
lerinden birine baı vururaamz 
be ki onlar da g tirtmlyo vasıta 
olurlar. - Çiftçi 

Blllyada Bay Muetafayu 
Mektubunuzu aldım. C.vap 

vereceğim. - Ç. 

(•) Ziraat huıuıundakl mBıkUllerlalll 
nrumm. &on Poata'ma (Çfftf\) el 
alae cen b .-erecıeJctlr. 

~-----------------------------------, İstanbul halkının seYgiliıi • ÇARDAŞ FÜRSTlN'lerin 
BIT~EMIŞ SENFONl'lerin yıldızı; Güzeller gUzeH, albn aeıli 

M ART H A E G G E R T H 'in 
en ıon, en neflı, ve en gllzet filmi : 

ViYANA BÜLBÜLÜ 
Zengin 1abnelor • IJAhl ıarkılar • Enfes bir mevı:u.. 

gA~Ş!~~~ M E L B K Sinemasında 
GCJla mUsamereıi için numaralı biletler ılındiden satılmaktadır. 

··= 
Çarıamba aünüadeo itibaren 

AL KAZAR sinemasında 
Amerikanın dünyaya ıon sözU 

MAKiNELi ADAM 
{ Frankenıtein ) n ( görünmiyen adam) fillmlerindeki 

hayal kudretini gölgede bırakacak 
Dehıet... Korku... Heyecan fllml 

Pek yakında S A R A V Sinemasrnda 
Vaktile görftlmemiı bir muvaffaklyet kazanmı~ ohm 

ESRARENGiZ HANE 
filmlnin Franıızca sözlO YENi KOPYESI ~lSaterilecektir. 

lstanbul Evkaf müdüriyeti llinları 

ı - Eminöotiode peynirci aokağında 22·24 No. lu dUkkin. 
2 - Kasımpaıa, Seyitali, Camii ittiHlind 4 t No. lu dükkAa 

3 - Çarşıda Çadırcılarda 70-66 No. lu dllkkAn. 

, 

4 - Tophane, Ekmekci b&fl Boğazkesende 132 No. dllkkAn 

5 - OskUdarda Çinili mahallesinde 219 No. lu dUkkAn 

6 - Şehremini, Arpaemioi, Topkapı caddeainde 348-350 

No. tu ana 
Yukarıda yar.ılı mahaller 936 eeneai Mayıı bitfmfne denlG 

kiraya verilmek Uıere arttırmaya konmuttur. Tutmak iyteyenler 
3/4/935 Ça11amba gtınn 1aat on beıo denltı EYkaf MUdllri-
yetinde -Yakıf akarlar kalemine gelmelerL "1438,, 

İstanbul Gümrükleri 
Baş Müdiirlüğünden: 

ÇekoslaYak anlaımasına bağlı 2 No. lu l.stede yazılı konten• 
janlar 3/Mart/935 deıı itibaren yenilendiği bildirildiğinden bu 
llatedekl tarife pozisyonlarından ellerinde beyanname bulunan 
tacir ve komisyoncuların bayannamelerini Uç Niıan öğleye kadar 
ald oldukları Gtımrliklerce ibraz eylemeleri aksi takdirde vaki 
olacak iddialann dinlc.nmiyeceii ilin alunur. (1635) 
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iTTIBAD ve TERAKKi 
Naat Dold• ? .. 

S lnd lıııım Ne. a40 N11•ıl Yaşadı? .. 
lier ••klo ••hfuzdur. 

Nad Ôldi1 1·~-935 

~==E:==::. li1afıkirC:===================:::...-.;;:-:-

M uJalef et Coşkunluğu Gün Geçtikçe 
Ar\'or, Bir Galeyan Halini Alıyordu .. 

Gaad~ bir kö) c!en 
dipr kd •• hatta kıycen 
uzakca t~ •• bahçelere ,ıtmek 
mnmldba Jmıyordu •• hr.tlla 
bual•r, tibatçaludan iatikam 
almak) "• •• makıadlle ntro
lanayordf 

Ebe~tl, lttlhatçılara aleh
tar olaıtbuat da, botDa ba 
tafkmh laoı ıGrlyordu. Hatta, 
matbaa klnınm bir ara7a top
lanarak tkila .,. aıayiti haleJ.. 
dar etmaek mak11dll' lmzala
clıldan far name bile uautıJu-
1ordu. 4:tukça afır bath ve ... 
ki bir ifete olan (ikdam) ılltun• 
lanada,u ıabrlar ıartılGyorduı 

( Ahiaia, laerıl• al•avitl ve 
lçtlmaWaa menedilmeai, cidden 
ıarfptlr.Haldlmet, demek bti-
1orki: 

- İkıa, kımıldamayınız. Bi
zim ••'adımız, aizi senelerce aç 
•• ..rd •ldllren, milleti bu peri
tmıhi• •vkedenleri elden kaçar
makbr. Hz, onlara kardqlik va· 
zil..ıat :a edeceifz.I 

( ••• tiyona ki, bDtlla meb'm-
lana l••nl bir levhaya yazmalı 
•• altın'da ıu utırlan ilA•e ec1 .. 
rek ....... IOkak bqlarma 
••mahJ 

"Ey O.aıanh milletiL. ı,te dör_I 
ıenedir leai ,oyaa, Oldllru, ufil 
Y L kadarın cDrflmleri:ıe; 
e aç .... la •·•i k 

fiUlerina y~a ıllkrıtJar• ._..~a 
edealv b""a ar. S.ı; bu Jalm
lerJ, ISaırU ol kça uautma! .. " 

Çoıkualulq arttıkça arta)or .. 
Buau teaklt -uler d• fll cevab 

Yeriliyordu: • ittihat. 
- Eh, fll rapalmu•• 

Terakki 1ıtkOmetl, ••tbuat ~e 
... 1a.....,.tiai pek .1o bir 
ıurttte hap1etmifll. Adeta, iıtip• 
dat detriafa haftp ·~ 1P16rlerlle 
1DDıabak•Y• sıfriımıftl. Sanki, 

K "--·i.aia 12laci maddel &DUDU...-

d 1 _: fıileD bDk6mden lıkat mua e e... . 
edllmlftl. Hicranlar, ihtıraalar, 
tenkit lailll" ilati7açlan.. Bltiia 
bunlar, bir delik bulupta kaban
daa _. .. 1 .. bir ballar katldl 
sibl kalplerde birlbüftl. itte 
timdi,. artık o blplerln birer 
......... açmak ye bu birikta 
İtailan tapnlalr SUllDI gtJmiftfr. 
N, tekim iıtibdat ıamanuada da 
böyle olmuıtu. Mutlaki1et d..,. 
rinde her hlt, lr.tplerd• bofaJ. 
muıtu. Meırutiyıt illa edilir 
edilmez, lttilaatcalu blylk bir 
•e:.,.ı. bafaaa kopardılar. Eald 
devirden m ... • olmayulan 
etraO.rıu topladılar. AbdOIU
mlt dımadıa latlk•• alddar .. 
Tarih, bir tekırrtlrdu lha
ntlr. Bwaa binaaa a1al laa1 
valma ıcJmektadlr. Ei• 
Talat Pa .. "arkad ... an, a. ........................... 
matbuaba aepiyabaa ha kadar 
11kı bir kayda pıt alluaa ...... 
Dili olaalardç ....... aca C-
...ı&a•l) le karPaPM-. Gl•ca ... 

1 d Jardı. Matbuat, Pi• ....... He-
pimiz çoıkunuz. Ve •• Cot._. 
lup da aaazur ıanaell6'. ç ... 
ki, deyJetba Jdare lmdntl lıw.t-
cılana •• bulaa•P. .. ... 
feci harbla de•am ettlfl ... ... 
sarfında bir çok " tlrla ..._ 
halwzhldar oldu. Mahmut lnket 

Paıanın katli llzeriae, m6Bllek .. 
t.mizde lnıaalar uıldı. Harp, UJ• 
guoıuz ticaretleri kofaylqbrdı. 
Hır tllrlll aeyyiat trtiklp edildi. 
lfte bugfia, bunlar birer birer 
meydana çıkı) or. V • herkes 
birfbir:ni itham ediyor. itham 
Yaaıtalanda, birinci derecede ıa
utelerdir. lhtiraılar, nefaaniyet• 
ler uayor. Bu hal, yajmurlardaa 
aoara. ...a.na baılea•a•Da bea
aer. Memleketteki laiıler •e flJdr. 
lerde b:r mllddet bulanacak, Y• 
ıoare, durulacakbr; biz, (mOc
rimleria mlicuat g&rmul tar~ 
tanyıL) Çinke, laakkaniyet Ye 
adalet, bunu muktezidlr. Elverir
ld bunda de, kaaun halda olaun.) 

ittihatçılara aleyhdar olu 
ıazeteleria bu tekildeki nefl'İyab 
yanııaa karllld• ıitmeye benzi. 
yordu. Bu yazılum abiplerl de 
biliyorlardı kiı ( Mlicazat ıörme
ıaine tuaftar ) olduldan (mllcrim
ler} in Uk ıaflarıne, bizzat kendl
lerhıi de dizmek icap ediyordu. 
( MDcri• ) dedikleri adamlann 
bltün ef'aJ ye hareklbm alkıfJı. 
yan eller, yakandaki ıabrlan 
yazaa eDerden baıkuı dejildL 
Fakat.. laayattaki mevki •e •Uİ
yetlerial kolayca deiittirltar
mektı mebaretlerl olan bu zatlu 
timdi kolayca d~nl\vermiıler •• 
bir zamanlar, Yıldız sarayından, 
ıon ıenel•rde de ittihatçılardan 

aldaklan ihaanlar •e paralarla 
beıledilderi kalemleriai, ıimdl de 
(yeai efendil•) e beğendirmek 
içia Lirlb:rleriyle mD1abAuıua 
gfriımltlerdi. 

Eier menle, 1alıiız bir (aq. 
feat temfnl) nden lbuet blaa1da, 
buna okadar eheamlyet YerlJ. 
andi. Fakat ba yanlar, çirkefe 
atılan bir tq temi lcr etmekte.. 
•e o •kelin içinde barmao ua.ar 
Ye •milleri hare1'ete ptirerek, 
memleketi bir feliket •• harabe1• 
ıtlrtildemekte ldL 

* Ekilen tohamlar, derhal filiz 
Yermekte pcilmeat. Ba a...,ıya
bn tlzorlnden yirmi cl&t ... t 
ıeçer pçmez, bir ermeni mebaau 
tarafmdaa Bedri Bey aleyhinde 
bir takrir ••Udf. Ba takrir, • ıa 
ibrete f8Jan • aatırlan lhtita et
mekte idi: 

Pek az ılren Halep TaliBll 
anaı:ada, koca bir Hste doldu
racak kadar lttiham ıebeplerl 
mevcut olan Bedri Bey hakkında 
tl•dWk bua!udaa bazılannı arz. 
etmekle iktifa ediyorum : 

1 - Bedri Bey, (imar tlrketJ) 
İlminde bıt Jtb bin lira •rma
yell bir fiı:ket tula eder. V • 
tirket namına mUbayaata baılayıp 
alcbğı mala mukabil hlue ıeae
datile tadlyatta bulunmaya baılar. 

(Arkuı Yar) 

idam Hükmü Veren ilk 
Hikim Kadın 

Ru,ada llolkıoYa ,.m;ac:le hakimlik .._ IMC So.,.t h+m 
Maria Krey•Y• ıeç•de hanazhk rapa• bir ı•Dd 1c1... •••ki• 
emfftir. Bir kadaua malıkam laakkmcla 6lttm hllml .......a Dk 
dıfa vaki olmuıtur. Kadm hlldm ortada oturanclar. 

letanbul .. ledlJ••I lllnl•n 1 1 
Darllaa•y• laumu olaa 4700 Dtr• beazia puarlalda ah ... 

akbr Beher litre beulala tah•I• Hcl.U 2' kuruftar. Şarbwwl 
:.....;.. MDtlDrlDjllad• ,ertlllr· Puarhia tim~ latly..a. 2480 
aamarM ba•tla 7 .... •H'km n 85 ~ tnamıtlle llaale pi 
elaa 4/41935 p.,.. • ._ .... -t 11 de Daı.t Eacı .... .te bu-

ıu .. ahdar. (1549} .... 
~ T.-.Uk ..-ı 1cfa ,..-. 4 111 1 ••• ltoJlan 1,38 •e 
,aaı 39 dan •tala olmamak •• ...... pkecek btlntte Hin-
.ak ye iter tlrlll h•dalık " am ... •• ..U.. olmak lw'e 40 tw 
ticlıç MJYU mçak ehiltr• ile a••aaJrbr. Bir .. ,.... talamia •••.U 95 llracllr. futu...ı IA•um MldlrllilJacle ~lr. 
Ebilt•eJ• ..... ..., ... 2490 ••lffh k--cla JuW ...... 1ıa 
" 285 llralılr t-•-b u. ...... ..... .... .... 11/41935 
P-..mbe "81 1Ut 15 te Daimi Eacl•• ............ (1151) 

Bulgaristanda 
Silalılanma 
Propagandaları 

Sofya, 31 (Huıuıi) - Almaya 
reımen lillblaama karanm ••r
diktea ıonra, Bulıarlıtaaın da ıf. 
llhlumua lllzumuaa dair yapıl-

makta olaa propapndalarm ea 
bOytlk hatiplerinden biri olan 
profeıar Ketof, lçDnctl konferaa
ıını Sofya OaiYertiteai konferanı 
ıalonuada •erdi. Umumi harpten 
mağlüp çıkan milletler, ıUllanıalar 
dahi umumi ealh namına bunun 
bir tehlike teıkil •demiyecetinl 
18yledlktea IODra, Ketof Balkan 
h6k6metleria aıkert kutwetlerlaln 
buslakll .. vcutlaram f3yle aydı: 

Bufln Romanyaam ıUlh altm
da ( 190,000 ), Yuıo~avyama 

(170,000) Ywwıiat&IWI (100,000). 
bamlara .. kabil llecariatama 
(aG,000), Balpri.t ..... ralmz 
(20.000) ukerl ........ 

Hacca Giden 
İngiliz Kadını 
Sulkut Münaaehetile 

Korku Geçirdi 
Cldde, 31 ( Hu1all ) - Soa 

defa Mekkeye ıfdea ua kafileıl
le Miı Ventfora lamiade bir ka· 
dında Hicaza girmeye mnaffak 

olmuttur. Bu kadın, Ayte mllıt .. 
ar ismi albnda seyahat ediyord-. 
Onun bu nyabatl tana11nda 
lbniuuuda Y emenlller tarafından 
aulkaat yapıldıja için lngiliz ka· 
dını da bir hayli korka ıeçirmq, 
fakat kendisine bİrfey yapılma• 
mıfbr. Çtmkl hakiki mllcrlmler 
meydana çıkanlmıfbr. Bunlar, 
aılen ıan'ah Ye Yem .. ordal1J9a 
menıup 6ç kiti idi ld paHport;a-

rmın. imam zade Prena Haıan 
tarafmdaa lmsalandıp anlqıl-
mafbr. 

Katil Baba 
Beı Evladını Öldürdü 
Vaq..., aı (H...t) Tarno• 

kaabuaada b .. çocukla bir ka
til ba .. , çoculdanmn beflol d• 
kafalarmı kulp tildtlrdDkten ıon
ra poliM tealim oı.afbar. Ver
diii ifadede aileli kalabahk 
oldaju için bUDlan lap edemlye
cejW dltlbalp kardupnu, bu 
yllzden itidalini ıaybederek 
6ldDrdllibll l6y lemiftir. 

larla Yüzünden Cinayet 
Hana, (Huaıai) - Eirkaçıtıa 

enel lmircik k67lacle bir tarla 
Jldnclen bir ciaa1et olmat. 2S 
:r•tlannda Mattafa Ça•ut otla 
Kurtça, Hlaeyln ojlu Helda 
lamiade biri tarafuıdan beı~• 
.... ile ................ ,_ .... r. 
Ka1il ,.ırzh • ..,.... 

W•H ET• T•TITllllllllH••----TTTTI TT ...... 

BUTUN ULKE.YI 
HE RC.UN 

... 
DOLASAMAZSINIZ 
F~K6.TI 

' -~- 1 1 

Karınızla 
Kavga 
Eder Misiniz ? 

( Baıtarafı S lacl 1tııde ) 
olabilir. Blriblrlerinha 1Udetiae 
taallik edu bu flldr aynlıldan. 
kavpyı doiaraa ea blylk lmll 
olur. Meaell çocuta verilecell 
terbiye meMlesl, ılnema •e d ... 
ıiılere Jidlp gitmemek meselul, 
eYde hizmetçi bulundurup. balua
durmamak meteleal kan kocama 
araımı açabilir. 

Kadınlar kocalanıun kellerlae 
karıımaktan hoflamrlar. Halbuki 
erkekler mftatakil olmap 1ewerl•. 
Para meıeleıinde dDilbalf far
kı da evde dınlbya intaç ıdebUlr. 

Bu ka•aw hazan uayablllr, 
derinleıebilir. Fakat ._ lraw~ 
dan ıonra aevgl artar. Tarfe,. 
blriblrine daha ~ok ballanır Ye 
eYİD aaadetl artar. 

Bi .... ı.,h aypdaa ko ma,.... iCaYpll& alle ... 
laayab u , .... Wqe, ..., 

Korkulacak .. , bYp c1ejU 
kayıtaılıktır. Karı koca bDirim ld • 
laahalarca k•utmabav• apl 
e•de 1qarlar. B• llkayclı mtte
madl aojukluta mlbacer olur n 
•Yl yakar. 

!'EYZR 

Kadın, Erkek için 
Ad Ve Sor•dl•rı 

Oal.eralte doçeall....._ Ba.r llanl 
Oka:r ••1ach JHHıaa UJı- olarak Mır 
........ d .. ..,. • ...., ......... . 
8-laıı ltu •twaı.U ...... ltlr laaa 
ruacaju. 

Ba ahHebede Ba1 lhral Okq .,_ ... 
• - Ska.la lıılrı ... .w .. r•ptala• 

b"a bet Jls d•ll ......_ ~ 
.. 1dc1-~ bir ........ .., .... 
_...._.canhtl.nıJ•cllqn.ldıltaada 

okwda iken (Borı==Kı.t) adaada elaa 
bir arkadaıım, Toaımclm (blrdeabJq) 
Atsa• adtııı alaftftltftl. Ba M1 cletlfllr
•• llekkecle oım.., ArkM•pm ....... 
hacda iken aaa I~ ele llaocl balcle 
raptarmak ...._., n a.. ..... ,.-. 
nn.e _..- ._ a4 kalMa .......... ft 
Aju•a çe........,..r,11 

Afatı .. rami-,... .. ..ı.rda ka• 
clııılu için unua ol-. (Is) " erkek .... 
unua.ı-ı(e)laaıflle .......... Y_. 
lenada (~ ..,,. ...... ,.. ... . 

~ ·~ •'""tb ......... .. 
Karakaya Kaplaa ( ... ) ltaraada 
Klnurt Katts.taı Klrke-. 

Katla at 
KqJ&J (k) 
ıc.tkapa 

Kanaçacl 
Ka1a 
Dclkct.t 
Kartal 
Ka1alreat 
Kanat (e,a) 
Katltatlr 
Ka1ale 
ICutanlq 
Karakeot 
kmlçlçek(k) 
Ktalltmprak 
ıc-... 
Klçlkıll 
"-7elkaa 
Ka7at .. (at 
Km .. ak 

... h•N 

.r. o 1 
ıt.llta ta 
Kıaddaj 

lltat1er 
KutJ•J 
Karuu 
Kutb.ııf 
ac... 
~=k (lı) 
~ 
K•t•erdl 
Katt 1 
Kolclq 
ıc.w.11 
ltaplaraata 

(lbuta•) 
Kmltepe Katclq 
Klç&kd.... ICı1tdaJsa 

~ "'" Ka7w(e) Kute.a 
KnaaçU, IColq 
Kura. Kut1aa1 
ICıdAUdl Kın ıçtepe 

Karatepe K tdenlıl 
ICatata Kattaf 
Kmld ... ICa kaal• 
u,,aı K.a.u 
Kutıeml Kattepe Kar... Kalk .... 
Kutylm ltıdeoJ 
ICaplaaltllf(.,.) Unls•.., 
~ Ka1tepnls 
Keatr• Jtaa-t 
Kat ..... ~ 
Kl,u.t ICatkalkarl Ki......... .... ...., ....., ....... 
Ollıa9 ~Is 

~~Oraa--
Orakaı Ott.. (•) 
Ottaı 0Jtaa 
Okamaç Oter (e) 
Otak 0,ılt 
OlıDk ~ 

g:.-:..., $ 
Otapll ala 
QqNrl Qrluıpa 
0r ... oe., 
Otalur Olbra 
Onıl-lm(llt Ora• ılrlf 

~ ... = == Ollla (9) 
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ESMER GÜL 
.Muharririı A. R. Tefrika No.: &7 

Sefahatin Sonu .• 
·----··---··--·----·------

El Altı.,dan ihtilal Hazırlıklarile Meıgul Olanlar 
Halkın Hissiyatını Da Anlamak fatiyorlardı •• 

- Ümmeti Muhammed 1. ne

dir bu hal.. ırz, padiıaban değil 
mi.. Gelin fU küıtahlarua terbi
yesini verelim. 

Diye bağırmaları Oıerloe, 

orada bulunanlar, nlıancıların 

baıaoa nınıth ermitlerdi. Biriken
lerin kiminde sopa, kiminde ıal
dırma •e bıçak vardı. Eier, Sl
IAbtar Ata aanymdan boıtaa• 
cılar yetiıip te araya ılrmemlt 
olsalardı, hiç fUpbesizld nişancıları 
paralayacaklardı. 

Halbuki bu vak'a, tamamile 
mürettebdL El altından lhtilll ba
zır:ıklarlle meııul olanlar, halkın 
hissiyabnı ve ihtilll kablllyetlal 
anlamak iıtemiıler.. bUyllk bir 
ekserly•tloi aaray •• .. drazam 
bendeglnı teşkil eden kAğıthaae 
halkının aruma ev kadınlan ka
pıp aall'termiıler, nihayet bu •ak'a 
11 ihdas etm:ı.Jerdi. 

Vak'a olub bittikten ıonra 
lhtililcıler, nişancılarla boıtancıla· 
rın arkalarından yumruklarım 

ıallamıılar: 

- Gidi, kodoılar.. ıldJ ırzı 
kırık vezir deccallarıl.. Hele, aab
rey~eyin. Yakında ı&rlr· 
ıünüz. Irzına mu1alJat olduiu
auı ümmeti Muhammet prDa ki 
ıize, ne işler... Bunlara efendi 
1'endelerl değil., efendileri ıfbl, 
1'ir gUruh imanııılar, veledlziaa• 
lar, ıulllm makuleli heriflerdir. 
Kör yalanlar Kibl baılan tqlarla 
ezilmecllkce, bu tımmetl Mubam
aıede dirlik dtııenllk yoktur. 

1, Diye bağnp çağarm1tlarda. 
Bu gibi hAdlaeler etrafa ak· 

ıettikçe balkın da uablyeti 
artıyor& 

- Allah encamını hayrer 
leye •. Ne olacaksa olaa da, llmmetl 

Muhammet ıu helecandan kur
tulaa. 

Sözleri, bir nekarat fibl dillerde 
dolqıyordu. 

Devlet ricali, cllbl g&rUnmeyen 
bir uçuruma doğru yuyarJanıyor
lardı. Fakat yuyarlanan 1alnıı 
buıalar değlldL Dört elle .. nı- • 
dıldan Oımanh tahtanı Ye hl
k1lmetl de ayni fecl akibete ıtl· 
rnklenmekte idi. Vakia, artık 
çıratan 1efalarma, belYa 80bbet• 

lerine fa11lalar verllmiftL Hatta, 
daha dlhıe kadar o derece mak· 
bul TC mergup olan lllelerle 111 .. 
bahçelerine karp bile aotulduk 
ıelmiftL 

Arbk aara1larda ye THir ko
naklarandaa uz Ye zil ıellerl 
ftldilmlyor.. lıtaabulun parlak 
renkli ıimaıı llzeriae ıittikçe atır
laıan matemi bir renk ç6kilyordu. 

• .,,., •••t 
E. Kadı baba!.. Daha, rel· 

medl mi •akit? •• 
- Y ooook, ••llt ••• (Eıed Bur

cu) nua ı•lip, (Akrep burcu) na 
tellklainJ bekliyecejiz. 

- Demek ki, timdi biz.. Eaat 
Borceyl bekleyecetlz?. 

- Ôyle ya. 
- Abe, mor• Kadı efendi .• 

Bu, Eaat Borce de bizim Aroa
YUtlardan mı ? .. 

.Sabık btanbul Kadua, Arna
Yut Zllllll Ha1aa Efe•cll, ı•vrek 
bir kahkaha ıalıverdi: 

- Hay, Allah hayırım Yer1ln, 
•enia, e•llt... Cehalet, hakikaten 
bir aancablm lmif. Eaet, derim; 
Eıat detfL. Eıetten murat, bir lnıan 
dejiı, bir Burçtur. 

(Arkası nr) 

SON POSTA 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bugece nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
Jıtaobul tarafı; Şehzadtbaşı 

(Hamdi), Cerrahpafa (Şeref Celil), 
Fatihte (A. Kemal), Topkaplda (Nl
zim), Samatyada (Erofilos), Ci~alide 
(Necati Ahmet), Eyüpte (Hikrnet), 
Defterdarda (AriO, Gedikpaşada 
(Aıadoryan), Çenberlitaşta (Sırıı 

Rasim), Bahçekapıda (Hasan Hay
dar), Bakırköy (Merkez). 

Beyoğlu tarafı; 'l'ünelde (Matıko
viç), lıtiklal caddeıinrie (Kemal Re
bul), Galatada (Merkez), Şişlido 
(Şark Merkez), Kaeırnpaşada (.Mer• 
kez), Hasköyde (Halid. 

Kadıköy tarafı; Muvakkithane 

Nisan 1 

cadd.,ı (Leon Çubukliyan), Ku~di- ı 
lindt (Hulusi Osman), Büyükadada 

(Halk). ----------------------..---

.................. -................................. -...... . 
· ADEMi iKTIDAR 
Btl gevıekliği, tenuUJt safiyet •e 
nkiüiz, vücut n zihin rorgunluğu .. 

BOBMOBİN 
TABLETLERi 

kulla11makla tedavi edilir. 

HORMOBiN 
Unlyetı tenbilı e".f er, aloirleri ve 

dimağı kuv.-etlendirir, nkitsiz ihti
yarlığın önüne geçer ve yaıaaıak 
DefHİoi iade eder. 

latanbul'da fiati 150 kuruı 
Eczanelerde ltulunur. 

Aılre•: 

Galata Posta kutusu t255 

Biga •ulh hukuk mahke· 
me•I Htı' memurıuıundanı 
Biga hazinei maliyesi ile Diıa kllea· 
baaından fabrikatör Halimin şayiao 

mutasarrıf bulunup kabili tak.im ol· 
madığından satılmasına ıulb hukuk 
mahkemesince karar verilen Demeto• 
kada kain malumulhudut maa zemin 
n ebniye aenelerdenberi mektlk 
kalımı dekek fabrikuı açık arttırmaya 
nzohınmuf n ıartoameai de mahkt• 
me kaleminde bulundurulmakta n 
kıymeti muhammeneai beş yüz lira 
olup bu kıymetin yüıde yetmiş beşini 

bulduğu surette 25-4-985 perıembt 
gloü saat 16 da Biga mahkeme kale
minde ihalesi yapılacak ve ak~i halde 
OD beş giin temdit edilerek 11-5-935 
oumarteıi günü aynı aaatta lhalei 
katiyeai icra kılınacağından ıaJip olan-
ların yüzde yedi buçuk njıpetinde 
pey akçeıi veya milli bir bankanın 
teminat mektubu ile açık arttırmaya 
ittirak etmesi n futa izahat almak 
iıteyenlerin de zabıt kitibi Hidayete 
No. 8 ile müracaat etmeleri illn 
olunur. 

rVAPURCLUK 
TORK ANONiM UCITI 
IST ANBUL ACEN\UGI 

•Umu H-. T el•foaı ll9Sl8 • 

TRABZON YQJ 
TARI vapuru 2 un 

SALI ıaat 20 de Rlze1 kadar. 

TOr. &Arız CllAL 
Dalılllge Miltelıa:ısı 

Telefon 
22398 
21044 

'\ta, Dlv•roıu 
Cumadan DIMia her 

gtin öğledt ıonra 

Zayi; - Nüfua teskeni Himln 
1andığı 11rada ka1bettim. Y enlthal 
alacağımdan eakisinin k~ yoktu. 

Samsun; Mehmet Remsi oibl 
Mustafa Remıi 

-----------------------------------------------------------------------------------4 
İstanbul Mıntakası Varidat Tahakkuk Mudürlüğünden: 

Sıra No. Şubeıl Mllkellefin iımi Ticareti Ticaret ettltf •• No. Aranılan defter Gitlil •ahal 
•• veıaik 

1 Hocapap Ohanneı Aıop- Trikotaj Hobyar Şamlı Han 930 tak••• yalı 7/51933 te Be-
yan tııt kat rubl 8'tt111 

2 EminGnll Şeyh H&ıeyla Hah komiı· GümrDk: Aralık 930,931,932 .. 17/91932 de 
Tibriı.i yoncuıu So. 1/2 lr•na aittljl 

Hocapqa •e Eminönll ıubeli mnkelJeflerindea olup buradaki itlerini terkil• 1abancı memlekete 
ıldea Ye adreıleri bulunmayan yukanda evleri •• ticaretleri yazılı mlikelleflerin verdaderl beyanname
lerinin tetkiki için yıllan bizaıında ıöaterilen takv;m yılına ait defter ve belıelerinl ilandan itibaren 
bir ay içinde ıubelerloe ibraz etmeleri ye bu mllddet zarfında ibraz etmedikleri takdirde baklarıaada 
muamelel kanunlyenln 1apılacağa Hukuku Uıul Muhakemeleri Kanunu btıktlmlerine tevflkaa illa 
olunur. ( 1636) 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 
1 - Ôz ttlrkçe k&klerdea ıelen ıözlerla karıııına (T. K6.) beldeli (allmetl) konmuıtur. Bwalana lawr biri hakkında ııra11 ile uzmanlarımızın (mUtehauıı) yuılanm 

gazetelere vereceiiz. 

2 - Yeni konaa karııhkların iyi ayırd edilmui lçia. ıeretıne ıöre, Franıızcalan yualmıt. aynca 6melder de konulmuıtur. 
3 - K6kl Tnrkçe olan kelimelerin bugOnkl iflenmlı •• kulluılan ,.killeri alınmııtar : Allı ak olan hak, allı llıllm olan bllküm, Türkçe "çek., k6kllnden i•lın ıeldt glbl 

BlgayrlkHtin - lrdHiıce, iıte•iyerek· 
fr. Jnyofontairemeat, aaaı aucun• 
inteatloa 

aı.cınah - Suç.us • fr. lnaocent 
BihaddG pt1ia - Uçıu buçau, uçaua 

hucakıız, tlkenmH • fr. Sau terme 
ni limit• 
Örnek: ÔnGmlıd•ld der1aaıa ltl
haddü pa1aa uzaklıkları • Ôalmb
dekl denizin uçıuı baçıua uıaldıklırı 

Bihakkin - Hakldle • fr. Jult••••t 
Bibea••• - Vakitıiı· fr. IDtempHtlf 
Blhin - Eae,ı (En eyi)-&. Le mellleur 
Bihuce - bot, fayduız • ü. lıautlle, 

ıuperfhı 

Blhut - S.raemlemlt, lta111• 
81huzur - Rabatııa (f, Kö.), tedlrfia 

fr. SaH repo., si•' 
SihOner - Hlnerıia (f.Kö.) •&. S..ı 

halilete, ı:ını taleat 
Blhzat - Dotutlu • fr. b'ea •' 
Bikarar - K· ruııı, kahm11a, ralaat

aız - fr. lndeciı, lnıt: ble, •ıite 
8ikeran - So:ııua, ııaıraz .. &. illi· 

mite, unı borne ni limite 
Slkea - Kimıulı • fr. S.ul aa 

•ontle, ıau famllle 
8ik:r (Bekire&) - Kızlık • fr. Vir· 

ıiuite 
bill - $ Z • a•z D 

Örnekı oı,ınmekıi&İD - Biılteem• 
mül 
paraaıı çal ıb • bitlDcret calıtb 

•t ıifaaıla - Arı ı z, arta z aruız 
Ôrnek: Güne• b lifaada on aaat 
ça!ıııırak - GGade araıız • aaıt 
ç•l tarak. 

-

bllahar• - Sonra, ıonradaa • &. , 
Apreı ulti pluı tard 

bllt;ıtiıaa - A1raaıı (Bak. fark) 
Bil&klı - Tamteral • (fr.) Au eoatral• ı 
Ôraekı Bea Maa ba itte dlt•••hk 
ettim, ta•te11i ( bilikli ) tl .... k 
ettim. 

BilbHıta - Araçna, dofrudaa dot· 
na1• • (fr.) Dlrectement 
Ôraekı 1 - Keadillle bllaYa•ıta 
ılrlt•ek daha IJi elu • keadllile 
dotrudaa dotrura ,arlt•ek dalaa 
iJi olar. 
1 - Bll&YU1ta •.,..Utr • Arapı• 
••railer. 

J Bil•a1ıta - Aracı.. araıla - (fr.) 1.
dlreo&ement, avee later•6dlalre 
Ônaek: 1 - Hali•i keadUeria• ltll
Ya11ta bildirdim • Hali•I kendlleriae 
araçla bUtllrdim. 
2 - Bdn•ıta tekalif • Arap YU

riler. 
Bilbedalae (lrticalon) • TaNrN, .. ..,. 
lanmadaa - (&.) Ea lmprOYiaant 

Ôraeks Bu JHIJI bilbedahe J•Z-
dım • Ba J'a&l7' llaaarlaa•adan 
(t .. anıı) JUdım 

BilcDmle - BGtlln • fr. Tout, toute. 
toua, touteı 

Bi:f ara - Tutalım ki, dl1elim ki (Bak: 
faraıa) 

Bilihti1ar - Dllefi1l., lıteti1le 
Ôraeks Batla bu mltkil&ta bllibtl-
1ar ılfile ıerdl • bltla h• .. C
llldere dlle1i1le ( Weği ile ) •atla 
ıerdt. 

BIWt;u• ( Bak: ukutia > • bUe Wle, 

-8-
bile latl1• 
Ôrnekı Buau blllltlHm, r•ptıaıa, 
Hnaederim • bunu bt!e itile J•ptı• 
aıı aaırı•. 

BUifflrak - Ortaklaıa - &. Par auo
elatioa 
o,..1n Bu ... bilittlrak J•palım 
- bu iti ortaklaıa J•palua. 

Bilittifak ( Müttefikan, müttehiden ) -
01blrlltl1le • fr. Al'unaalmlte 
Ônıek: Aklatan• ( beraetine~) 01hlr

litl1le karar nrUdL 
Bllittlfalr, ( Müttefikan, mtlüthiden) -

Elblrlltl1I• 
Ôraela Bu lfte elbirlltlJI• hareket 

idelim. 
Bilkllll1• - blıblttn, biti•• bltla· 
(fr.) Eatlen•••t 
Bllmlnuebe - Stran dltlnee• ıfrHı 
reliace, ıara11ada, ııra dltlrerek, ... 
raııaı balarak, ııraınaı r•tlrerek • (&.) 
A propo., l l'ocoaıioa de 

Ornek: l - Her nekadar bu mHele 
llerlde apıca anlatılacakaa da bu
rada tla bllml ... eb• 1ur&1ın ta1ll1e
lim ki •.• • Her n•kadar bu ıorum 

ileride •Jnca anlahlacakaa da, bu
rada mruı dlfdljiladen ( ıeldiğhı• 
den ) ıuraıını ıı1:ı1elim ki. .. 
2 - BilmlaaHbe dltlndillderlml 
keadlal•• anlattım • lıraııaı r•tlre
rek ( düılrenk, bularak) dlılndlk
lerial keadiıiae ulatbm. 
3 - Banu bllmtiaaHbe keadlalae 
.a1ı...... . e... ..,.. dltiia• 
( ıellaoe ) kudula• •lrlHealz. 

Bllml .. laMe - Girerek • &. Par 

Yol• d'ob1enation 
BUmlncebe - YGz1ihe, 10zleıtlre· 

rek • fr. Ea confrontaat, par Yola 
de coafroatation, mettaat face • 
f ace 
Ôraekı 1 - Şahitleri bilmlncehe 
dialedikten ıonra - Tanıkları JI•· 
leıtirerek dinledikten ıonra. 
2 - DltGDdllkleriml bilm6Yaceht 
keadiıine ıa,:edim. - DlltOndGk· 
lerimi JÜZ ,aae kHdlılne ıfSyledlm 

Blm - Korku 
Bimatz - be1laalı • fr. lalatelllı••t, 

lmbicile 
BlmiDA - Yavan, aıalamea• • &. la

ılpifiant, ıtuplde 

Ôrnek; 1 - bu blmana ılJzlerl bı· 
Hk - Bu JaHD ılılerl barak 
i - Bu deditlai&i bisaana balu10-
nm - ba deditiaizl aala•ııa k
l•1orum. 

Blmar - Huta 
Bl•ecal (Bakı Bitap) - Bitkia 
Blmulaab& (Bak: Biperva) - Çekin•• 
- •ın - Glrea 
Ôraekı Dotru1u ı&ren - Hakl
katbla 

Biaa - Kural, Japr - fr. batiue, ba
tlment 
Ônatk: 1 - Aakaranıa blaaları, 
Aıaadoluda yeni baılı1an mamurl· 
J'•tl• allmetidir. - Aakaraaın ku
ratlan, Aaadoluda yeni baılayan 
ba1ıadırlatıa beldefidir. 
1 - e. biaa ••kadar za•anda 
biter? - Bu J•PI .. kadar U• 

aaada biter 

Blnaberln, blaaenal•1• - Bundu 
lJ!QrG, bundaa dolayı, buaaa tl&erl• 
ne - fr. Par conıequeat 

- blaaea - - den at9rl, - den doı.,.. 
l5ln • &. A caun ele 
Ornek: iti batına plmemeal•d• 
ltlril (doya ) - V aalfe ... • ad..t 
deYamına binaen 
Hatır için - Habra binaea 

Biat - K·ı • fr. Fille 
Blpa1•• - Tllcenmtz, ıonaaı 
Siper•• - Qeklnmeı 
Birader - Erkek kardeı, kard .. 
Biraderane - Kard .. ce 
Biriaci Ferik - Orıeaeral-fr. G6a6r.a 
Bi,..am - Varr• • fr. Hallaclnatioa 

·ornek; Aaaba o kadar aarıılıaıı ld .ec .. ı ründlal birıaralar ı,ıue 
••çi1or • Slalrler o kadar Hr1ılaıf 
ki pc .. ı .... dıd nrauılar ı,ıatle 
r•çi1or. 

Birun - Dıt. Dıtarı 
Biaat - Ya1•• 
Bitap - bitkia 
bittaamlm - Kurarak 

Ôrnela bu İfl blttaımlm Japh ..... 
anlatıh1or • bu iti kurarak J•pb• 
tınıı anla1ılı1or. 

bin - Dul 
Un7e - Sıtıaaluıs 
bizir - bez.in 
Blaatlhl - Kendilitinden 
bizatilai mltebanlk - Keadlr itler 
bia&&Nl'e - iıter lıteınea 
bluat, bianefiı - Kendi, kendlel 
nt- (Bak: Adlve&) - Hıaç 

( Dnam' 11 lacl 1iacle ) 



18. inci tertip 6. ncı çekip 11. ' ae 
BUyDk ikramiye 2 O O • O O O Liradır • 

...,...,.. .. dürlujunden: 
1~ 935 de Mer'ı,.te afrecek elu JOIM ..,m ...._. 

meİllD 11 lad .......... ta)la edlten 1S .... mlddet 
bu kararnamenin neplnclen ft'ftl .a ..,.ı. "51914 tarillll R• 
.ı emiıle IMıan•mel• iz • ..._. ....... _. 

kia nrDmiı ••aa ı.tea~a faİl11 .ı ... ;andaa lnr 
...... itibar• il .................. .., ...... ;' 
jsn'nım lp..U • .. ,._..-.. _. Pt w il W ........... , ........ .. ..... ,. 



12 Sayla SON POSTA 

DAIMON 
eLEKTRIK CEB 

FENERLERi 
Yeni fcad olarak garanti 
400 metrelik mesafeyi 
aydınlatır. Fen erin boyu 
23 santimetredir. Ağzın· 
daki bllyllk cam yuvar· 
lafı kriataldendir. 

A11kenı • S ofu Zade l\lehmet EmiD 

lzmlr • llüıeyiu Hii;ınü 
Mersin • Hakalc zrıdı' Halımi 

S.m•un • Tursun Eşref 

. ' . . ·•.. , ., : ,.. 

K A Ş E 

NEOKALMINA 
Grip • Nevralji • Bat ve Dif airlları • Artritizm • Romatizma 

F ozSF AUTi.iih•Wş A RXllk M;r LYT falHöL ASA s ı l 
kull•nınız. Her eczanede ••tıhr. 1 

......................................................... # 

_ Mahnızı wewıp te,hlr ederken gelip geçenlerin g8zlerlnl 
. kama,t11•acak ve e9ye11ızın teferruatını g8rme•ln meni 

olacak çıplak llmbalarden sakınınız. 

Elektrik ,ırketlnln mUhen~l•lerl, mUes•esenlzln tenvirat 
tesls•bnı tetkik etmeıı meccanen deruhte ederler. 

Kendllerlne mUrecaattll tereddUt etmewlnlz. Onler1n bir 
tavslwelerl, sizi, zaman ve 1N1radan kezandıl'!tcakbr. 

Beyoğlu, Tünel meydanı, Metro Han ( 
dahllt No. 34 'fe. 44800 

-- E1Yanızı; ilkbahar için 

KNAPP 
mGHı~ac•irtcle te•ialetip boyahnı& 
Kuımpa,a • T{ p"ba~ı - 'l'aksiın- Şi,li 

fiyatlar eaverltlldtr. 

\'Dr.MGNll' LIBllAN 
Doğum n b,dıo haa&ıLlıldan mtlte-

1 
ha11111. Beoiktat tramva1 caddeı~ 
Süreyy.r. apıutımaııı No. 1. Sabahdaa 
akşama k.dar haıtalannı kabul eder. 

1 'l'eL EY 1 40822 

~------.. , MAZON 
MEYVATUZU 
MOFERRiH ve MOLEYYiN dir 
Mide ve barsakları botaltır. 

KABIZLIGI ve HAZIMSIZLIGI 
izale eder; MiDE titkinlik ve 
yanmalarını giderir. 
MAZON isim ve markaaına 
dikkat. 
Deposu: Mezon vo Botton ecza 

doposu Behçekapı. 19 
Bankası arka•ında 12 

Sinirleri kuvvetlendirdl§i 
gibi dimal) üzerinde de 

tesirini göstererek, uzviye
tin umumi faali,.tini artınr 

• 200 

rn.-:-ıH lü.\1.\l.-\1.\ H.\11 'r CI .\' \'!"'. 
ECZANESi SiRKECi 

~------------~, 
Denizyolları 

iŞLETMESi 
Aeeateleri ı KaraldJy Kaprlbatı 
Tel. 42562 - Sirkeci Mlhlrdanade 

Han Tel. 22740 ...... ~----
lskenderiye Yolu 

IZMIR Yapuru 2 Niaan 
SALI glinll aaat 11 de lıken· 
deriye'ye kadar. "1618,, , ____________ _ 
Sipahi ocağından 

Ocak biricik iıteği olan binici
liğiıı gençler aruıııda y~yılmaıı 
için atlanoı artırmııtır. 
Herıün manejde saat 17 • 19 a 

detin binicilik deuleri nrildiği 
gibi, ıalı, perıembe günleri de 
aynca meccanen nazari dersler 
göıterilmektedir. Cuma, Pazar sün• 
leri IH atlı gezintiler yapılmakta• 
dır. Lteklilerin birer ıtln enelin
den hildinnleri beyaa olunur. 

URŞUN 
KOPYA-' 
R~NKLi 
ICALl:MLl:R 

Niua 1 

Tarll llablllyetbd ba saa•atta da · glıtererell 
çabak yetıımlf ve *alemler, ecnebi llalemle
rladea dalla JÜ181l derecede glzeııe.-ur • 
Umumi mUraceat werl : Sirkeci, MUhUrdar Zade Hen No. 1 -9 

NURKA EM LiMiTED SIRKETI 
Toptan satıı gerl•rı. 

Ali Aapr n Mahdumları - S. ve V. Pardo Roke1. Bekir 
l&TANBUL'de Zade Hamdi Kitabi Hami Ye Şsı - Kınalı Zade Zühtü • Mordo 

ve Joaef Miırahi - Hacı Muhtar Kehnemui ve Şıı. Rafael 
Aluf - İıkon A. Horaaanoıyan. 

IZMIR'de ı Nafiz Mue&afa - Ödemlıli Hüıeylo Hüsnü - Hamdi Bekir. 
ANKARA'da : Mahmud Nedim, Yeni sebze hali No. 23. 

YERLi MALI 

GISLAVED 
Dünyanın en aağlam 

LASTiKLEAi 

GISLAVED 
rerlne batka 

marka vertyorlar, 
Aldanmarınız. 

GISLAVED 
Marka•••• 

AY AKKAPLARI t111cat et11nız. 
TDrkiyenin Yerli Mallar Puarlarıoda ve umum kundura utu 

mağazalarda arayınız. 

Ben hiddetli miyim? 
Hayır ... 

. • •• Fakat cildi yaih otan kadınlara 

dtyeceilm tu d1r ki: 

Onlar, cildi kuru olan kadınların kul
landıkları pudradan başka bir pudra 
kullanmaları llzımdır. Ciltleri yağlı 

olan kadınlar, bütün gün sabit kalan, 
cildin yağlı tabakasını masst'den ve • 
munbesiı mesamaıın taharrüsünü tes-
kin eden bir pudra kullanmalıdırlar. 
Ciltleri kuru olan kadınlar ise. latif 
~bir ıaıelik hissini veren, lekt yapmı-
yan vt kabarmıvan bir pudra kııllan
~maları lbımdıı. Be-nim her iki pudram; şayanı hayret bir güzellik verirler. 
dans saıonıarında fazla terlemeden ve Hiçbir muvaftakiyeıslzlik tanımazlar. 
rüzgarlı v t ya~mu r ıu havalardan Her hususta memnuniyetbaht semere• 

1
1<at'iyycn müıeesir olmaz. Her ikisinin ıer garantidir. Vağlı bir cilt için PerO 
terkibinde cildi tazt vt nermin tutan pud rasını ve kuru bir cilt için de 
,.kuvveti~- m~ddeler_ vardıı._ leninize ... P~taliiıt pudrasını kullanma. 

Sahibi : R Kökçü Neıriyat mtidürii: Tahir 
San Posta llatbaaSI 


