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Ankara. 30 - Evvelki gün 
M~let Meclisinde nafıa bntçeıl 

uzakere edilirken, Nafıa Vekili 
Ali Bey cilmhuriyet hnkümetinin 
)'ol Ve au siyasetinden bahsetmiş, 
yapılan ve yapılacak işler bak· 
landa malümat vermiş ve bir ara· 
lık Malatya meb'usu Hilmi Beyin, 
latanbul Rıhtım Şirketi hakkında 
ıorduğu bir suale karf1 da şun• 
lar, söylemiştir • 
Şi ~'-: _Efendi~, İstanbul Rıhbm 
d:" ~tin1n geçirdiği uzun bir 

rın tarih. . . 1 e n 
1 

ı, ımtıyazım ne suret e 
881 ald .. ld " tk'k dildi .. · ıgı, ne o ugu te ı 

bul nt~."akit görülebilir ki, lstnn· 
ibarettir.ita nıeselesi bir faciadan 

Rıh tını tirketi .... 
işi mukavel 1 deruhte ettıgı 
lu olduguw e e~bde bize karşı borç• 

vecı eleri • k 
kendisine •t l yapmıyara 
ide etm ~ odan menfaatleri 

~ e evaın etmiştir. 
Abdülbamıt zamanından ın t" 
-t d . eıru ı· 
.:; evrıne kadar şirket, her 

Nafıa Vekili Ali Beg 

fırsattan istifade ederek ağır ıi· 
yast tazyiklerle bu vaziyeti idame 
etmiştir. Cümhuriyet bükQmeti va· 
ziyeti yeniden tetkik etmektedir. 

Kendisine verilen vazifeleri 

..................... -···-········ ........................ " 

Son Posta 
Bugün 

6 
Sayfadır 

yapabilirlerse belki şirketin ömrU 
biraz daha devam edebilir. Fakat 
yapmamakta temerrilt etmekte 

olduklarını g8rüyoru:t. Şirketi, 
yeniden mukavelelerinin mlizak~ 

resine davet ediyoruz. Bu inUza• 
kereye arkada~lanmızdan Sara• 
coğlu Şllkrll Bey memur olmuştur. 
Henüz mUzakerabn safhaları in· 
kişaf etmemiştir. " 

Kailıköyde Tramvay 
--~~~~~~---~~~-

Ne cm ettin Sahir Bey Diyor Ki: Hedefi-
nıiz Halka Hizmetimizi Genişletmektir 

Kadıköy ve havalisiode otu- 1 
ranlar bir aabah kalktıkları za
man aokak kaldırımlannm aökUl
dUğUnO, cadde keoarlarma rayla- 1 
nn atıldığını gördüler. 

O gündenberi, Kadıköy ve t 
havalisinde hummalı bir faaliyet f 
var. Her tarafta raylar, travers
ler, kaldırım taşları, çalı~an işçi
ler göze çarpıyor. Şurada raylar 
ta§ımyor, ötede yollar yapılıyor, 
beride toprak tesviye ediliyor. 

Kadıköyden Suadiyeye kadar 
uıanan bu hummalı faaliyetin ba
tında eski meslektaşımız Necmet
tin Sabir Bey vardır. 

Malumat almak üzere kendi· 
ıine mUracaat eden bir dost 
soruyor: 

- Necmettin Bey bu ne f aa· 
liyet böyle? 

m t
:--. ~fendim, diyor. Halka biz-

e •mızı · 1 . 
genış etmıye ve halkı 

uchu~ ve emin bir nakil vasıtasına 
sa ıp et · 

. b mıye çalışıyoruz. Hedefi .. j mız, u mıntakamn içtimaı haya-
,.!.•m refaha erdirmek, ve bu ha- valinin umrana kavuımasını temin 

·---· L • -·~ • .. etmektir. 
Sipahi Ocağının nihai 
bUyUk konkur lplklerı 
H~odiknplı ve en yüksek sınıf 
wusabakn atlarının mücadeleleri 

ı Bazlr n Cuma gflnü 
saat 15 - 17 

- Bunu nasıl yapacağımzı 
izah eder misiniz? 

- Buyurun beraber gezelim 
ve yapılanları beraber görelim, 
dedi. 

Beraber dolaşıyoruz. Kadıköy 
iskelesinden Ihlamura kadar uza· 
nan caddede üç dört yerde kıs· 
men raylar kurulmuş, kaldırılmış 

düzeltilmiı. Bazı yerlerde lağım 
tertibatı tanzim edilmiı, toz deryua 

Tranıvag raglarıru kogmak için kö9. 
de rnaltteli/ arn•ligat gapılırk•11 
yakarıda: Şirketin idare meclisi ma• 
ralthaı aHsı Necm•ttin Salıir Beg 

içinde yüzen aokaklara muntazam 
kaldırım yapılmıı. Senelerdenberl 
taşına bile dokunulmıyan Kadıköy 
sokakları tertemiz, muntazam bir 
cadde haline honuluyor. Altıyol 
ağzından bakhğmız zaman sağda 
ve solda uzanan raylar zevkli 
bir manzara teşkil ediyor. 

F eneryolundan Suadiyeye doğ· 
ru uzanıyoruz. Sağda solda raylar 
taş yığınları, traversler görülliyor. 
Suadiye taraflannda işçiler yolun 
sağ ve ıolunda toprağı tesviye 

( Devamı 6 ıDcl 1a.rfada ) 

Bu Başı 
Ne 

a al m 
gün 12 inci sayfamızda Başladı Yeni tefrikamız 

Akşehirde Bir Vak'a 
Bir Arazi 

Bir 
Yüzünden Bir 
Yaralı Var 

Ölü, 

Akşehir ( Hususi ) - Birkaç 
gUn evvel kazamızda bir cinayet 
olmuş, bir arazi meselesinden 
çıkan kavga neticesinde bir kişi 
ölmüş, diğer biri ağır surette 
yaralanmıştır. Vak'a şudur: 
Kazamıza bir saat mesafede 
bulunan iki çiftliğin ıahibi Kam
bur Kimil Efendi ile Şükür zade 
Mehmet Efendi arasında seneler: 
denberl halledilemiyen bir ara:r.ı 
meselesi vardır. Nihayet evvelki 
gUn Kimil Efendi yanında ortak· 
çısı Arnavut Abdiş olduğu halde 
tarlaya giderken karşısına hasım· 
lan Arnavut Ramazan, kardeıi 
Mehmet ve Abbaı çıkmış ve 
derhal kavgaya başlamıŞl.ardı. 
Neticede Ramazan tabancasını ............................................................ " 

icranın devir yepacalı 
gUnler 

lstanbul C. Müddeiamill-
jinden: İcra dai1'elerince. geçen 

ıeneye ait heaabatın ~enı a~n?y~ 
devri mi.inaeebetile hazıranuı ·~~~ 
camartesi UçünoU pazar, 4 Uncu 
pazartesi • günleri meva~-"i mdlieta?cle 
hariç kalmak üzere mezl\ur evaırce 

tahsilat ile umumen tediyat muame
lesi yapılamıyacağı. 

Cinayetin suçlu•u götürülllrbn 

çekerek Abdişl sol göŞ'sllnden 
vurmus Mehmet te aynı ıahsı 1 
omuzu~dan yaralamıfbr. Bu sır~· 
da silih seslerine koşan A~di- ı 
şin kardeşi Cemal de boynun an 
aldığı bir yara ile kaçmıya bat· 
Iamıı ve mutaarrızlar tarafından 
kovalanmıştır. Cemal kendisini 
bir eve atarak öliimden gllç 
kurtalabilmiştir. Abdif ölmllf, 
katil Ramazan karakola gelerek 
teslim olmuştur. Mehmet ve Ab
bas ta Jandarmamız tarafından 
yakalanmışlardır. - lf 

1 Prensipe Hürmet!. ] 

-

Himayei Hayvanat Cemiyeti azasmdan biri y&me.k yiyorL 



(Halkın Sesil 

Dahiliye Ve Milli 
ltf üdafaa Vekille
rimizin l:Jeganatı 

Dahiliye Vekilı ~ükrü Kaya 
Bey, Vekili bulunduğu Hariciye 
Vekili namına, Milli Müdafu. 
Velnli de vekaleti hesabına 

mleketimizin emniyeti ve 
ordumuzun .kudreti hakkında 
Mıllet .ı:decli inde mühim beya
Da bulundular. Bu beyanatın 
akislerini dun halk aıuınd& 
şöyle tesbit eu.ik: 

Şnbnn Bey ( Divan) olu IDodfarer 
caddcıı 25 )- Kocaeili Meb'usu Sirn 
Beyin ıuallerine karşı Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya Beyin verdiği cevaplan 
okuyorum. Dahili ve harici ıiyaaeti· 
mw birer vecize halinde ifade eden 
bu sabrların Akdeniz aiyaaetini anla
tan satırları beni cofturdu. " He.
hangi çılgın bir karaw ~ticeantle 
Türkiyeye taarruz. edea olmaa '
taarruzlar Türk hudutlannda .el't •• 
.ıui kayalara çarpuak da~ılacakbr." 
diyorlar. 

Şükril Kay• Bey kaya aibl tek 
bir val'lak sS.taen Türk milletinin 
bir dili olmuıtur. Evet herhangi bit 
kuvvetin badutlanmız.a geleceği vaua 
ıörecetl de varda. 

* Sııit Bey ( Süleynıaııiy• Medreae 
ıokoğı 75) - Biz ıu~hçu bir milletiz. 
D ço ku'ffetJlyiz. Milli misakın 
çbdığl d ti n saklamak buıuıunda 

T opraklaıımız ölü mi 
::ldenen d• 10 payla11lacalc 
....._ olma çı ah tamam OD 

.... .ad& Şim 1 Turidye geııçliğinln 
bMID lsanetll " &adell devrini 
,....,.., b• dlaliulyet njımi kurdu. 
Salla •• dk6nd lflacl• bil' lkl ••• , 
wmde kaldıtımu ~,,et kerva .. 
- ptltmek için çalıt .. k mecbu
rt,ettndeyia. Bııl• bu huzurumuzu 
-.O içi• l.crbanfl eenerl ve çıl• 
.,. bir ku-.-vfl hize çatar n ~atpana 

1* om fibl patlar oolan ıtefimlı 
vım z içind yakanz. 

* 1'lltl 'Bey ( tıallim Topkapı 
ll~l'kn Efendı 71) _ Anasıra Akdenl
llhl garbinden dahili ıiyaaetinlo 
a,onkl tunu ve a,aafın• unutturmak ve 
.Mf tirmek için büyük maceralar ve 
rifalH ıayskbyan bir ıeı n homurtu 
selw gıu oluyor. ffiz bu kancık ıesi 
ta6ın.. Fakat furi{iye İstimlAk ve 
leti91Dar edilecek- bir toprak olmaktan 
çoktan pklt. Hiç takamız yoktur. 
C.kaya tahammül edemeyiz. Türkiye 
rük~k ve- yalÇm biı kayadır. Onunla 
tofıuımak iıtiyen liaf alara icıPırtt. 

* Hasan B~ ( Sultinalimet Park 
ıa:ıino u) - Dahiliye nkilinin aozune 
ilave edecek hiçbir ıeyiDI yoktur. Biı 
..,\tanlar devrinin açtığı ıediklerl 
doldurmak Ye medenljet foluntl• 
yükıelmek için aulh hna11 içinde 
yoııımak isteriz.. Kimacnln topratında 
ye istikliilinde gözümtlz. yoktur. Buna 
rağmen toprağımı~a yan baka g3z.ler 
yarsa onlan da kör etmeli itten bit. 
d~ğildir. 

T"AS 

DA&i'LI BABEBLIB 

Kim Öldürdü? 
Kiğıthanede Bir T oğla Harmanında 

Bir Çobanın Cesedi Bulundu 
Dnn abah saat (7,5) ta Kağıtane jandarma ka· 

rakoluna bir genç müracaat ederek Marinin gazi· 
nosu arkasındaki Hudaverdi Efendinin tuğla har
manının havuzunda bir ceset bulunduğuna ihbar 
etmiştir. ihbarı yapan adam, ayni harmanın bekçisi 
Şebinkarahisarlı Halil oğlu Hüseyia Efendidir Jan· 
darına karakol kumandanı derhal hadise mahalline 
gitmiş, harmanın (50) metre uzunlupada, (20) met-

etmiftir. Hldise mahalline müddeinmum1 muavla
lerindea .Remzi Beyle tabibi adli Salih Hatim Bey 
gitm~ler, tahkikata el koymuılarda. Tahkikat dün 
ıeç •akte kadar devam etmiıtir. 

Son dakikalarda öğrendiğimize göre, ceset 
kltıthaııede Niyazi l:f. nin çobaıu Şibiakarabisarb 
Ali Oamaa ilmiade i»irine ıaittir. Adamcaiız :cumar-
teai giiniadeaberi ortadan kaybolmuştur. Kardeıi· 
nia ~yleclifine töre o civardaki Marinin gazino
sunda bir kadınla tanıımıf. Tabibi adlı cesedin iüç 
ı&a kadar suda kalchğuu a6ylemiştir. Cesette darp 
eseri göril:memiıtir. Havuzun içine itilerek d6ftnjii 
tahmin edilmektedir. Elinde ipekli bir kadan ku~j1 
vardır. 

re genişliğinde olan havuzunun içinde yalnız bq1 
.uyun dı11oda kalmış bir ceset garmilştnr. Cesedin 
ıırbn~ aiyah bir ceket vardır. Kara kaşlı Ye kara 
saçlıdır. 

Karakol kumandanı derhal Sanyer jandarma 
böllik kumudanını ve müddeiumumiliği haberdar 

Acık ı Bir Ölüm Daha 
DUn KaragUmrükte de bir facia olmuş, dört 

yaşında bir çocuk bir su kUpüne dDşerek boğul

muştur. Bu acıklı hadisenin kurbana, Kuagümrükte 
Sultan mahallesinde Camişerif sokağuac:la 7 numa
n.b evde oklrao Cavit efendinin Emin İ91Dindeki 

çocuğudur. Annesi Gülsüm Hanım dlln 3ğle Bzeri 
k6çtik Emini evde bırakarak sokağa çıkmıştır. Bu 
sırada Emin susamış, küpün yamna gitmıt, küpten 
maşrapa ile su alırken müvazeaesini kaybederek 
içine duşmÜf, fakat çıkmıya muvaffak e>lalDlyaru 
feci tekilde boğulmuftur. 

Üç Tevkif 1 Gürültü 
iddiaya Göre Karışık Bir Mücadelesi 
Alış Veri~ Yapmı~ ar 
Sultanabmet ikinci sullı hukuk 

bakimi dün ieç vakit emlak do· 
landırıe1lığı yapmaktan suçlu llç 
kiıl hakkında tevkif karan vel'di. 
Bunlar seyyar emlak simsan 
MihaJ, emlak komsiyoficusli Ko~o 
ve emlak sahcısı Fuat Efeııdiler
dir. ıddıa edildi~ne göre Fuat 
Efendi Andon Efendi isminde bir 
zattan kendisinin Beyoğlunda 
Kiraz sokağında •• bamalbatm· 
dakl iki vini kiraya vermek için 
noterlikten bir vekaletname almış· 
br. Bu vckaletnanıede evlerin 
numaralara yoktur. Fuat ~fendi 
seyyar simsar Mıha] ve Beyoglun· 
da emlak yazıhanesi bulunan 
Koç.o Efendilere müracaat ederek 
bu evleri tatmak iıte'diğihi soyle· 
mit te bir müşteri bulmal nnı 
tenblh etmiştit. Mihal Efendi 
Vasiliki namında bir madam bul· 
lll"tf •Yİ bin liraya pazarlık et· 
mtıler \te { 250 ) lira nı da pe"n 
almışlar. Fuat ttendi bu parayı 
aldıktan ıonra madama (250) 
liralık Adi bir bôrç wt'Mdi •ennif 
ve ferağ muamelesinden sonta 
diğer paraların alınması kararlat
mış, Fuat Efendi bu paralan 
aldıktan sonra evin ferağını ver--
•emiı ve madama satmadığı•, 

Ka :!ıköy Kaymakam1ıfı 
Faaliyete Baıladı 

Seyyar satıcılann, mahalle ara
lan da, ubab çok erken uat· 
!erden itibaren dolaşmıya baılı· 
yarak balkı rahataaz ettikleri 
yolunda belediyeye fimdıyekadar 
birçok şikayetler yapılmıştır. Be· 
lediye daimi encümeni seyyar ••· 
tw:ılnnn ıabahlan ancak muayyen 
bir •aattcn sonra 11<>kak1arda do
laşarak bağırmalarına müsaade 
ec:libnesi noktasını tetkik etti) or. 
B•ltdi>·• bunu tetkik -ederken, 
digcr taraftan Kadıköy kayma· 
kamlıia, kendi 1n1ntakası dahilinde 
satıcalann çon erken .aatlerde ve 
herke• uykuda :iken dolaııp ba· 
ğırmalannı yasak etmi,Ur. Sata
cılar sabah aaat ~den itibaren 
mahalle aralarında dolaımıya 
başlam11lardır. 

Aldıj'ımız ma16mata rate, Da
hiliye Vekaleti de ,ebirdeki 1'11 
kabil f&rültü ile micadele için 
bir kanun layıbaa 11.am1ama1dadır • - ·--·~ 

se11e iğini (300) liraya kiraladıjmı 
ı3y1emtştir. 

HAkim S.lihaddia Bey bu 
idelialan ayn ayn Clinledikte eonra 
8 lulann IÇG ml&ında da tevkif 
karan ftl'di . 

Yüzde Yarım 
160 Bin Lira Gayrimüba

dillere Y etiımiyor 
Gayrimübaclillere yapılacak 

para teniab için Maliye Vekile
tile temas etmek &zere Anka· 
raya bir 'heyet gfinderileceğini 
yazm11tık. 

Heyet şu ... .ıar dahilinde 
temaslarda bulunacaktır: Gayri· 

mlibadillere levzi edilecek para, 
Muhtelit M&ıbadele Komiayoaun
dan alman 160 hin Hrac:hr. Fakat 
bu para, rllzde yarım tevziata 
bile kifayet etmemekledir. 160 
bin liranın yalnız 10 bin liraya 
kadar elacağı olan1ara tevzi edil· 
mui hakkındaki tasavvurlar da 

iyi karıılanmamıştır. Anbraya 
gidecek heyet, bu laanata te
mallara ıeçecektir. 

Şe11ir liyatrısı Donuyor 
iki aydaaberi Anadolanun 

mtah'telif viliyetlerinde turnaya 
çıkan .eJür tiyatrosu heyeti Tra)>. 
.-a. da birkaç temail verdik· 
tea 90lll'a, Ounlhariyet npurile 
,ebrimize ıeJmek here hareket 
etmiflerdi:r. 

Heyetin yama ıalqam ,ehrimize 
.....- heldenil•ekt_.. 

Mayu 31 

( Güni~ Tarihi) 

Muallim Maaşları 
Maarif Vekili Bu 111 
Kökünden Halledecek 

An'kara, 30 - 'Evvelki gün Millet 
Mecliainde Maarif bütçesi götüoülür
ken bazı 1Uallere ıc:evap •erea Murif 
Vekili .Hikmet Be1 b;lhaa1a "11 ııaok
talara ehemmiyetle tem•ı ıetmiıtir ı 

41 
- 1lkmektep muallimlerinin ma• 

atları meae1eahı'e re'lince; ~unlann 
cüz'i bir kıamını dalai iatima etmeden 
muntaz..,.. maafl-nm Yermek 'biııim 
en biriDCIİ ıvuilelerimaadir •e 'bitin 
rayretlerimizi buna 1arfediyoruz. 
Ma1ıaut 7erlere iııhiaar eden bu 
•ıkı.;bh hal !birkaç ıenedi.r ~· . 
de.am ediyer. Fakal bunun bir~ 
ay içinde izalesi kolay değildir. Fakat 
Cbrle ümit ediyorum ki bunu önCl• 
müadeki aylarda kat'iyen izale ede
ceğiz. 'Bunu yapmadıktan aonra ne 
~•pmif •1-m 1ıeltdiml IH\J•ff ak ....... ,,. ..... 

:V.ekil '84!1 h. ·~•da gen_ç)er •fti. 
11nda muzar prqpagandalar IJ'apıy 
yapılmadıjı haluadakl bir auale u
'Ya'ben ae aemitlir 'ki: 

.. -11tmıaan lfte 'WlyleyebiHrlm ld 
ren-çlitim1ıde •iDiye'tçillktea t.~ 
laiçb1r prapapada ık8k 1Utma111ıp. 
.( Al'm:;W ) rsetulercle Bu..-a .,_.. 
--· ....... ........... ... ~ .pro
P•••ndalara kapılmaeı dolnyııile bl-
Ula l"kadaılan aerJıaJ endilerine 
boykot ettiler ve -.ekileti11 onlar 
Ozerine naıanilikkatini arkaaaı1atı 
çektiler. " 

Hikmet Bey 'llnaalim 'kadrosunftan 
da bab.ed•• 1Jaadroaun ıy.,. ıyanpıa 
•• oldqtu.11 .a,.... .... ıilan İlift 
etmııtir: 

• - Bir arka.. • --•li•ledn 
fedak&rlajandaa Ye :aayGg~ıetlerinclen 
hahaettiler. S. ııllaldkaten bö1lediı. 
Kubiliy merhum bunun en ".büyuk 
bir aeJUliHr. 1Kablllyı balır1ayınca 
heplmlı kam '9'1urua ~ 'muallimler 
bu,ea ,eat MJI ' • fedakAr -.ı. 

..a.filerldir " enHa bayle olacakları 
için keadilerine 4nl rdereee .ıehe111111..,_ 
1Yerilmektedir. o.lllftlan beklediğ'imlı 
hem milleti okUtm•k hem de on3 
1eal Rldrlui, yoai llktlleri aıılamak
ttr. 'Bunu da yapıyorlar. Bunların 
banlanna maaı Yeremememiz hepi• 
mizin n • <baıta benim içia a 
bllJ'ilk derttir.,. 

380 Seyyali tielc!I 
Kırali,e Marya !Vapurile c!Un 

liaıanmua - l.viçreli aeyya\ 
gelmiştir. 

iskelet 
Talıkikalı 

Anadolu .şu... .-te1inCJe 
hınan üillelet !haMnndaki hki
kata ebemmiye11i 9\ıretle ~ 
edilmelctedir. Dla tde :uıakmn 
,.&ancı. ba otel ıiJe i'kadu 
ela bua tdmAlmn 'fa:deleııilııe 
mlracaat -edilllliftir. ~ 
ilk -0larak i...,_ .._ 1ye iwli 
lsmirde bulunduğe .ayı.. Bur .. 
•la MiDİN uwm1n lbulunop -.. 
bma&jıu fClalr llaıirdea ienlz 
mal6mat ge1memiştir. 

Son Posla 'nın Resimli Hikayesi: Hasan Bey Hindistanda: 
._.......... ..ii!liii. - .-- -

HintD - Hot ıeldia Ha.an 
ley, ıeyaliatini bizim memlekete 
-- iilittın ul 

..._ B. - O,.. Oldla haz· 
ret. ft'ftll .,... ,okt. aınıa ............ ,., ...... ... Meğer HindiSt~a neler 

olayomRış, ıliiıı Gandi yine lo
JD1et)er kopanyar .• 

.. • Uteye beriye 
f&lan lapbyormUf.. 

Hlntl1 - S. 411a bir teJ mi Haa• 
Bey !ibis, ,yıDarllaa'bvi linamlt iiıtünd9 
PfVaD ibir mm.tlı, 1aa bualln pati .. ,._ ... ,. ....... , ............. 
lu duru..-. 



Mayıs 

•• erg un 
---

Başkaları 
Ne 
Digorlar? 

Fıtllh Rıflıı 

MiLLi MÜDAFAA 
11Devlet, müdafaa bütçesini 

•kviye etmiye k rar v rmi -
r. Bu takviye ne demiryoll • 

11mı:z.m. ne de anayiimizin ta· 
mi_ nm.aama . '!1ani olacaktır. 

Onku. ıl h gıbı, Türle rayı ve 
rk bac da büyük milli mn-
f a c aJanodandır 
"Cümhuriyetin s~lh d 

ııkkmd "d av •1 

k 'k ycnı en izahat vermek 
a ı aten ba - k · d' k ş agntma olur. 
ım ıye adar binbir taraftan 
rtaya atalan bntnn emniyet ve 

.~lb tezlerine tam bir samimiyetle 
'" kn gösterdik. 

li_içbir ulb v emniyet davası, 
urtaye sebebinden en hafif 
r UIAta _uir mış değildir. Fakat 
8 1 bllınrnek lazımdır ki her

esin . silahlanmaya müstesna 
hemmıyet verdiği bir zamanda, 

ıulb :e. cmniy tin en sağlam 
ranti~ı lnilrukUm oJduğu ı,adar 

uvveth olm kbr. Sulh ve emni• 
eti ya bütün milletlerin müsavat 

masuniyetini temin eden bir 
lw~' yahut h rbın zorluğu v 
d ıke ı dev m ettirebilir. Dün· 

W
ab a1her millet, harp macerasının 

a 1
• korku · · d az bi f nç ve ıçın en çıkıl· 

dır. r acln olduğuna inanma· 

"TUrkiy C. . . . . • 
lltçe i, esaae U~hunyetınm sılab 

tçesidir: T: ır milli mUdaf a 
illetinin rnUt rk d' silahı, Türk 
fanın adı'- b!Da öıb say ve inki· 

" ır n et · · gayrı bir çı 1 olmak· 
erkesin bizde~ay .illtmüyor. 

adar, biz de h rk:~ın olduğu 
olmak istiyoruz. Türk en .11 

6 !11!" ·u· üd f mı etının ı ı m n aa azminin ne k d 
esaslı olduğunu söylemek l" a ar 
ıuzduı" B . uzum
ed k u nzım, kendine kifayet 
t h~e olen maddi vasıtalarla 
l
eç ız olundukt n sonra nes'ıl 
erce u · · ' • bir 'k rmesıını temenni ettiğimiz "w sü ün, halkını mesut etmeğe 
graşbğımız bu nıuztarip ve asil 

toprakların tabii hali olacaktır.,. 
• Hakimiyeti Milliye • ... 

Olur Mu Olur? 
Ercüment Ekrem 

Sil.li.hJan bırakma k f 

f
am ederken bütün M'llntlcr~naı de
Uah a 1 e erın tekrar 

tdı,.,.Y bı:ııına dbat1amasını tehzilen 
AS• ır yazı an: 

"MUkeyyHat aleyhinde vaktile 
naz . eden bir hocanın başına 
elem hahrladım. 

«Günlerden ramazan H . . ·· oca 
orucun te ırıle kendinden geç . 
Kal balık bir c maate her krneı :f· 
\r . . • h 1 yı 
erıcı şeyın aramhğım anlatıyor· 

Ey cemaat! Biliyor ınu6u: 
nuz?. Tütun içenin yarın ahirett 
ğzmdan ateşler fışkıracak, nar

gile kullannnların marpuçları yı
l n olup boyunlarına dolanacak. 
tır. Hele enfiye çekenlerin .. (Hoca 
adeta çırpınıyor).. Burun delikle
rinden oluk eibi iriu akacaktır. 
Sade okndar mı ya? Enfiye (Çır-
pınma artar) Enfiye.. ·· 
ku "!>erken, hocanın belindeki 

tagın kıvnmından koc man bir 
•. ye kutusu fırlayıp cemaatin 
~nüne düşer dilşmez, herif lalnr· 
ısını şöyle tcımamlamıya m' ecbur 

olur: 

- Enfiye.. insanı bö 1 k 
paz~ de der, işt 1. Y e e· 

Bakalım ya k' k 
bocanın mevki· nnd ı onfer nst 
olacak mı? ıne Uşecek kimse 

" 

Yuna Meclisin 
Y ~n~. ~ir Kanun Şidd tH 
Gur~ltulere Seb p Oldu 

Atına, 31 (Hususi) _ Dn 
Feb'usan Meclisinde ) eni hazır~ 

n n meb'us intihabatı kanunu 
kUza~ere e~ilmıye başlandı. Fa· 
at ş~ddetlı münakaşalar oldu 

nıuhalıfler hükumete hücum d ~ 
rek gürültüler çıkardılar. e e 

p· Atina, ?O _.lf. Meçhul şahıslar •re dbeledıye dairesine girerek 
114 oı~ ~ ~sıh olan M. Venizeloaun 
resrnını kırlet ruişlerdir. 

• L =ı-

imli al llliuhtekirler 

--~~-=-=----=-~--.~----------------------------------------------Mu hlcklrler, c miyetin •ımndan e-
çinen t hllkeli tufeylil rdir. Bunlar köıe 
bıı ınd avını bekliyen ubılt Marn 
benzerler. lllt fırsnttn cemiyetin ·_::..:ocd)~~· 
üzerine atılır, knnmı ve llijini 
emerler. Fertlerin kcaelcrlni 
•oyan hırs ız bir cemiyet 
(cin ne kadnr tehllkeli 
iıc, nılllrti kal halinde 
ıoycn muhtekirlf:r de 
o der ce mücrimdlr
ler. Diln onları ci. 

harbinde tnnı-
mqttk. r buh-

-ve fevkal de 
ali. karoıamda 

a aa • kartımı-
.. çıkarlar. Muhte
klrlcre aöz açttr
m• ak lbımdır. 

• 
HABE 

a mi d ç • 
erı 

- ---- --- ---
Yeni B ·· tçede illi Müdafaa Kara Bütçesine 

3,650,000 t·ra Zam 
7,931,000, 
Yapıldı ava Bütçesine D 

Anknra, 31 (Hususi) - Meclis 
dün öğleden sonra iki celse ak· 
detmiş, birinci celsede Adliye ve 
Maliye Vekaletlerindc- yapılan 
teşkilat ait layihaJan müzakere 
etmiştir. Maliye VekAletine ait 
l "yihnlarm milznkeresi esnasında 
M Hye Vekili izahat vererek: 

Adana, lımir, Ankara. Bur.sa, 
v istaıbul maliye teşkilatma 
münha ır olmak üzere yeni kabul 
edilen varidat kanunları mu
cibince ticaret erbabının vergi 
matr hlarınm daha güzel ciba· 
yeti için yeni teşkilat yapıl
maıına lüzum görüldüğünü, ls
ta~bulda yeni teşkilattan çok 
lsbfade edildiğini söylemiştir. 

Adliye te kiliib layıhaları 
görüşülUrken Temyiz raportör
lüklerinin z ruret yüzünden 
lbd s dildiği öylenmiş ve Ad
liye Vekilinden bu zaruretin l'an 
devam edip etmediği sorulmuş
tur. Adliye Vekili cevap vererek 
laruretin devam ettiğini, temyiz 
~~~o~~~rl.erinden çok istifade 

ıldıgını iiÖ} lemiııir. 
. ikinci celsede muvezenei umu

nuye layihasının müzakeresine de-

1934 ma raf bütçesi 
hıluıim edilmlotir: 
Millet celisi 

, RiynsticOmhur 
Divanı Muhasebat 
Başvekilet 

Şura}i Devlet 
latııtistik 
Diyanet İşleri 
Mnliye Vektilctl 
Düyunu Umumiye 
Tapu ve Kadastro 
Gümrük vo İnhisarlar 
Dahiliye Vekaleti 
M tbu t Müdürlütll 

· Emniyet işleri 
Jıındarma Umm ku. 
Hariciye Veklleti 
Sıhhat ve İçtimai muave. 
Adliye Vekaleti 
Maarif V k&leti 
Nafıa Vekaleti 
İktısat Veklteti 
Zir t V ckaleti 
Milli Müdafaa (kar ) 

., ., (hava) 
" ,, (deniz) 

A•kcri fabrikalar 
Harita dnire•İ 

Umumi yekun 

fU ııuretle 

2.459.682 
386.792 
565.500 

l,153.321 
21 193 
180.504 
611.986 

12.245.839 
44.836.736 

1.094.112 
4.962.455 
4.217.908 

95.944 
4.107.499 
8,679,379 
3.085.140 
4.742.884 
8,663,478 
8.710.995 

12.402.907 
2.415.250 
4.987.611 

40.964.881 
4.583.774 
3.808.818 
3.290.643 

603.505 

184.075.634 

olduğuna işaret etmiş, Kocaeli 
mebusu Sırrı B. o mektepleri tesi 
edenlerin tesislerine kendi isimi~ 
rini izafe ettiklerini söylemiştir. 
Ziya Gevher Bey: 

-
11 Bizden ve sırtımızdan 

alarak,, cevabını vermiş. Sırrı Bey: 
- O halde vakıfnameyi d • 

ğiştifiniz, demiştir. 
Müteakip maddelerin nıUza· 

keresi esnasında da Kütahyn 
meb'usu Hacı Mehmet Beyle 
Maliye Vekili arasında bazı mll· 
nakaşalar olmuş, neticede 1934 
mUvazeuei umumiye layihası 288 
reyle kabul edilmiştir. 

Bugün de mülhak biitçeler 
müz.aken edil cek, Mı eli ln 
cumartesi günkiJ uı.esind de 
Başvekil ismet Paşa Hz.. h•
ganatta bulunacaklardır. 

Yeni varidat biltçcsi 184081000 
masraf bütçesi de 184075000 
lira alarak kabul edilmiş, milli 
müdafaa kara bütçesine 7931000 
hava bütçesine de 3650000 lir 
zam yapılmıştır. 

ka~ l e~ilmiş, mekteplerde o- ........... _ ............................................. .. 
k~d ı::a meccani talebe hak- ,,.,_u·· rk _ Sovyet 

Yeni alınacak istihliik vergi· 
sinden 4,800,000, damga resim
Jeri tadilli tından J 00 bin, mah
keme harçlarından 700,000 
bin, tütUn ve mtlskirat Müdafaa 
pullarından 2 milyon, tayyare 1 onuncu maddenin mü- .1 j 

z.ak re i cınasmda 1 . b' D z.mır me • f/ v 
u n HUsnU bey dab fazl OS UgU 

talbbİ .0kMtt.rulmzsmı fotcmiş. Diya· Mnskova, 31 (A.A.) - Sov· 
rı e ır e u~u ülfQ Bey Galatasa- yet Rusya ağır anayii namına 
rayla Pertevnıyale meccaııi talebe çıkarılan bir mecmuanın on nil • 
alınmadığım ileri siirerek yalnız hası Türk • Sovyet dostluğuna 
ucuz mekteplere talebe alınma· tahsis edilmiştir. 
sırun demokrasiye muhalif oldu- Mecmuada baştanbaşa Türki· 
ğunu öylemiş, Maarif Vekili yedeki umran faaliyetinden sanayi 
bu ş yam dikkat arzuların yerine ve maarif harel<etlerinden derin 
getirileceği cevabını vermiştir. bir allikn ile bahsedilmekte, Gnz.i 

. ~iya Gevher B. meldepleri· Hı. nin ve Ba·ş,,ekil fsmet Paşa-
mızın h la Pertevniyal, Bezmi· nm b yanatları mecmuayı silsle· 
Al m gibi kalfa bakayası isimleri mektedir. 

J A !STER 

resminden 2,5 milyon fazl 
varidat tahmin edilmektedir. 

Maliye Vek leti yeni vergi 
kanunlannın tatbiki için vilayet· 
ler telgrafla talimat ve izahat 
vermiştir. 

Şah Hz. ni 1 ti bal 
İran Şahı Hz. ni hudutta 

karşıhyacak heyet bugiin vapurla 
Trnbzona hareket etmektedir. 
Heyete Tokathyan oteli mUdürü· 
nün riyasetinde 50 kişilik bir 
aşçı ve garson kafilesi de iltihak 
etmektedir. 

iNAN I 
Bir karHmiz yazıyor: Bir hAstama ait r çeteyi yap· ı Geçende de bun benzer bir vak•a kaydetmiıtik. 

tırmak için Sirkecide bir eczaneye gittim (395) kuruo Bu vak'alara bakarak il çların fiatlarındıı ihtikar 
istedi; vazgeçtim. Bahçekapıdaki diğer bir eczaneye . . 
uğradım; ayni reçeteyi (265) kuruta ynptardıan . ., olmadı~ı tddıasına, artık: 

JSTER /NAN /STER iNANMA! 

Sayf 3 

öz··n K sası 
Münderecatımızın çoklu
gundan dercedilememiş
tir. 

Gürültü 
Etmek 
Yasak I 

• • 

Akıamları Gramofon Ç 1-
mak için Komıudan Mü-

aade Almak Lazımdır 
Ankara, 31 · (Husu i) - Ev· 

veelki gün Millet Meclisinde Da
hiliye bütçesinin mUzakereai eır.a• 
sında Vekil Şükrü Koya B. a6z 

larak bizi, VekiJetin meşgul 
olduğu birçok işlerden haberdar 
etti. Vekil 8. uzun ötleri arasın· 
da fuhuş miicadelesinden de bab· 
ederek dedi ki: 

"- Fuhuş ile mücadele doğ· 
rudan doğruya milli bir davadır, 
bir devlet davasıdır, bir hUkft
met davasıdır. Fuhuş, her mem· 
Jeketin ahliki ve sıhhi bünyesini 
kemiren bir ı beladır. Bizim mem· 
leket bundan asırlarca masun 
kalmıştı. Fakat harpler ve isti .. 
lttlnr bu belayı yabancı memle
ketlerden bize de getirmiş, sok-
muştur. Bununla milli bir müc~ 
dele lazımdır.,, 

Vekil Bey bu husuıta tatbik 
edilmeye başlanan tedbirleri de 
anlatttktan sonra sokak gürllltü
leri meselesine temas etmiş ve 
bilhassa ıunları söyl~~iştir: 

.. _ Hakikaten bızım memle-
ketimizde, bfiyük şehirlerimizde 
bilhassa sabah gürültüleri çoktur. 
Bunuolo da mUcadeleye başladık. 
Bir iki senedenberi bununla mfi
cadele etmekteyiz. 

Bu defa zabıta kanununa bu· 
nun için bir hllküm koyduk. Me
sela, bir gramofon atıcısı sab • 
hm saat beşinden akşamın on 
iki ine kadar kapısının önüne bir 
gramofon koyarak çalmakta, bu 
suretle komşularım izaç etmekte
dir. Bu kanunla sant sekizden 
sonra gramofon çalmak beheme
hal müsaadeye, komşularının mü-
saadesine tabidir. . 

Bir dUğün münasebetıle do 
yine komşuların muvafakatım .al· 
mak kaydını koyduk. Bu lay~ha 
Dahiliye encümeninden Adlıye 
encUmenine verilmek üzeredir. ,, 

. ŞilkrU Kaya Bey, memlekette 
içılecek suların bol ve sıhhi ol· 
ması işine de ehemmiyet veril· 
diğini anlatmış. sonra dolandın· 
cllık, hırsırlık ve yankesicilik hak· 
kında sorulan bir suale cevap 
vererek, bizim memlekette bu 
gibi uçların diğer memleketle~ 
den çok daha az işlendiğini söy
liyerek: 

"- Hiçbir yabancının Türkiye 
asayişi hakkında, memleketin 
nizamı hakkında söz söylemiye 
kudreti olmamalıdır,, demiştir. 

1 tısat Vekaleti 
Yeni Teşkilat Bugünden 
itibaren Tatbik Ediliyor 

Bu akşamdan ili~~ren lktıs.at 
Vekaleti teşkilatı .de~ı.şmektedır: 
Cumartesi gününden ıtıbaren yem 
teşkilat ite boşlamış bulunacak· 
tır. Ticaret Umum MUdürU Naki 
Bey Nafıa Vekaleti kadrosuna 
geçmiş Devlet Demiryollan tica
ret şubesi müdürü olmuştur. Be~ 
lin Ticaret Mümessili Nizamettin 
Ali Bey Londra ve şimal memle .. 
ketleri Ticaret Mümessilliğine ta
yin edilmiştir. Şehrimiz iktısıat 
teşkilatında da mühim değişik· 
likler olmaktadır. Yeni teşkilat 
hakkındaki emrin bugUn tebliği 
beklenmektedir. 

Münhallere Kimse 
Alınmıyacak 

Ankara 31 ( Husus1 ) - 193~ 
bütçe senesi zctrfında muhtelıf 
vekaJetlerde mUnhal bulunan 
1240 memurluk mevkuf kalacak, 
bu münhallere kimse tayin edil
nıey ecektir. 
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Menıleket Manzarası 

l 

Yağmur l:Jazı 
!'erlerde Zararlı 

Olmzga Başladz 
Diyanbekir, ( Hususi ) - 3 

ydanberi durmadan dinlenmeden 
devam eden yağmurlar son gün
lerde pek tahripkar bir hal al-
mıştır. Şehirde yanın saat kadar 
devam eden bir fırtına olmuş, bu 
esnada fındık cesametinde dolu 
yağmıştır. Mebzul yağmurların 

otlara ve sebzelere çok faydası 
olmuş, fakat buna mukabil bui· 
day ve arpalar boy atarak baıak 
tutmamış, tutanlar da çürümeye 
başlamıştır. Çiftçi yağmurlar bir 
hafta daha devam ettiği takdirde 
tarlaların çürüyeceğini söylemek
tedir. 

GercU te 
Mardin, (Hususi) - Vilayeti

mizin Gercüş kaz.asının " Hasan
keyf,, nahiyesinde yumurta ceaa
metinde dolu yağmıştır. Doludan 
18 köy çok müteessir olmuı ve 
zararlara oğramışbr. 
Mutta Bir Kız Boğuldu 

Muş, (Hususi) - On yaşında 
ve Ayşe namındaki bir kız çocuğu 
iki bin altı yüz elli rakamlı kızıl 
ziyaret dağı eteğindeki koyun 
ağıllarına gitmek isterken kaybol
muş idi. Yapılan araştırmalar 
neticesinde yolda yağmura tutul· 
duğu ve bir ağaç kovuğuna aak
landığı, orada boğulup öldüğli 
anlaşıJmııtrr. 

Mardlnde 
Mardin ( Hususi ) - l~ık bir 

yaz havaamdan ıonra Mardın ?,u
günlerde adeta tekrar kışa don· 
dü. Hergüp öğleden ssnra başlıyan 
yağmurlar Mardinin münbit ara· 
zisini sulamaktadır. Bugün başlı· 
yan şiddetli yağmur bala devam 
etmektedir. Şimşek ve gürültülere 
bakılırsa etrafa yıldırım düşmek
tedir. Halk artık günlerce devam 
eden bu kış havasından sonra 
adeta yazı öılemeye başlamııtır. 

Mut ta 
Muf, (Hususi) - Ekinlere çok 

faıla hayat veren yağmurların 
fasılalarla muntazam yağışı köy
lnleri ıevinç içinde bırekmııtır. 

Nisan zarfında yağan yağmur 
ıularmın ınc:c?1u .ö.lçüsfi yüz yirmi 
ikiye onda. ıkı mılımetre ve mayi
ıin on ~eşın~. kadar da kırk yedi 
onda bır mıhmetredir. Ağaçlar
daki meyvalar bağlardaki üzüm
lerin tutumu da hesapsızdır. 

İbrahim Tali Bey 
ikinci Umumi Müfettişlik 
Mıntakas1nda Teftiılerc 

Devam Ediyor 
Bayramiç, 30 (A.A.) - Umu• 

mi Mlifettiş İbrahim Tali 8. Ça• 
nakkaledeki teftişini ikmal ede· 
rek dün Bigaya gitmiş ve halk 
ile temas etmiştir. Bundan sonra 
güzergahı değiitirilecek Karabiga 
yolunu ve Bigaya beş kilometre 
mesafede yıspılacak bir köprllnUn 
mevkiini tetkik etmiştir. Seyaha
tini Balıkesire kadar uzatan 
Umumi Müfettiş Balı kesirden av· 
de tinde Küçükkuyu nahiye mer· 
kezinde mıntakanm zeytinyağı 
istihsalatı ile meşgul olmuştur. 
Küçükku; udan Ayvacığa gelmiş, 
orada esnaf ve tüccarla görliş· 
mi.iştür. Köylülerle tnmas ederek 
Ezineye ve Ezineden sonra Bay• 
ramiçe geldi. Umumi Müfettiş 
gezdiği yerlerde iskAn, sıhhat, 
köy ve maarif işlerile meşgul 
olmuş, mektepleri tetkik etm iştir. 

Çankırı TenezzUh Trenleri 
Çankırı , 30 (A.A.) - Hazira· 

nm birinden itibaren her cuma 
g iin leri Çankırıya gelecek olan 
tenezzüh treni için bugUn Halke· 
vinde yapılan toplantıda misafir
lerin her türlii istirahatlerinin 
temini için gruplar tayin ve reh
berler tefrik edilmiştir. Demiryol
Jnr idaresi aile grupları için fazla 
tanzilat yapmıştır. 

~--=========~=====----=--=====-== 
SON POSTA 

• 
KE ERi 

• 
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er a 
· nlerce Müstahs ·ı Köy üler Kooperatif 

ını Kutluladılar Ve Eğlendiler 

Binl~rce İlıcir miistah•ilifıin iştirokile gopılan lcooperati/çiler hagramı 

Germencik: Aydın, (Huıusi) -
Aydın incir mıntakası bir ( Koo
peratifçiler Bayramı ) yaptı. Bu 
bayramın manası çok büyük .. 
Cümburiyete kadar Türk müstah
sili, Türk köylüsü için bir bay· 
ramm kabulUne lüzum görülme
mişti. 

Yüz binlere varan incir müı· 
tahsilinin kendi yapıaı, kendi 
ahn teri bahasına 'VÜcudo getir
diği muazzam bir mliesıesonin, 
Aydın incir mlistahıillcri koope· 
ratifi ittihadının Germencik şu• 
besinde İzmirden ve Aydından 
otokarlarla aelcn misafirler, 
Eıe mıntakaamın tamnmıt iktı
aatçıları, banka mUdürleri, ihra
cat tacirleri, incir mmtakasının 
çalııkan mUstah!ilil~ başbaşa, 
kucak lcucaia bu bayramı teıit 
etmiştir. Köık, Umurlu, Karapı
nar, Erbeyli, Reıadiye mmtaka
Jarmdan sabahın karanlığında 
yollara dökülen binlerce Türk 
köylüıU kansile, kızile, çoluk 
çocuğile, merkezi bir vaziyette 
olan Germencikte toplandı. 

Saat tam onda, Germencik 
kooperatifinin önü şimdiye kadar 
görUlmiyen bir köylü kütlcsile 
dolmuıtu. Bir tarafta köylüler 
tarafından zeybek ve köy oyun· 
ları oynanırken öte tarafta bando 

muzika güzel parçalar çalarak 
halkı eğlendiriyordu. 

Köylftnün bayramı ~yle saf, 
6yle maaumane ki insan burada, 
kendini heyecana kaptırmaktan 
alamıyor. Bir köylü kadınla ıö· 
rll9üyorum, "Türk köylüsü çekin· 
ıendir,, diyenlere, bu müstahsil 
kadınla yaptığım mUkAlemeyi 
naklediyorum : .............................................................. 

Ada pazarında 
Sıtma Membaı olan Bir 

Göl Kurutuluyor 
Adapazarı, (Hususi) - Sıtma 

kaynağı olan Gökçeviran gölilntln 
kururutulmaama başlanmak üze
redir. Kurutulma kararı Adapa· 
zarhları çok ıevindirmişlir. Göl 
kurutulunca Adapazarında sıtma 
haatahğı kalmıyacaktır. Vekalet 
ıu mühendisi Sabri Bey kurutma 
işine nezaret etmektedir. Kurut· 
ma Ameliyesi bu yaz ikmal 
edilecektir. 

Nazillide Memurin Kooperatifi 
Nazilli, ( Husuıi) - Halkevi· 

nin tcıebbUsile yapılan memurin 
toplantısında bir istihlik koope
ratifi tcıkiline karar verilmiıtir. 

- An• H. , dedim. Koope
ratiften memnun musun ? 

- Tabii memnunum oğul... 
Bir defa faiz derdinden kurtul
dum. Sekiz dönümlük bir sahada 
incir ağaçlarım var... T opladıkla
rımı kooperatife teıJim ediyorum. 
Bana yazlık ihtiyacıma kifayet 
edecek kadar para veriyorlar. 
Sonra da malları aattaktan sonra 
ne kadar kir olursa o kadar 
para alıyorum. Allah razı olsun, 
kendi malım gibi kooperatife 
ıeliyor, para istiyor, ihtiyacımı 
temin ediyorum. 

- Fiatlerden memnunmuıun, 
AYte Hanım 1 

- Neden memnun olmıyacak
mışım .. Baıımızdakiler inciri Av
rupaya iyi fiatlc satmıya çalııı
yor.. Nekadar paraya ıatarlarsa 
ben de o kadar alıyorum. 

Öğle vakti yüzlerce ki1ilik 
köylli kafileleri hep bir arada 
kooperatif binası dahilinde kuru· 
lan masalarda yemek yediler. 
Ondan ıonra kooperatif meclisi 
idare reisi Topçu oğlu Nazmi B. 
kooperatifin kuruluş tarihini 
anlattı. 

Ak9am, hava kararırken köy
lüler yollara döknlUyor, köy ıar
kıları, köy yollarında ba9ka bir 
neıe ve heyecan yaratıyor. 

A. Adnan 

Resimli Memleket Haberleri 

1 - Çanakkelede Cümhuriyet meydanına rekze
dilecek Gazi heykdinin kaide intaaına baılanılmııtır. 
Resimde kaideye konulacak mermerler reUit edHlrken 
görii!mektedir. 

2 - Esklşehirde hükumet İnhisarlar dareal tara
fındım 20 bin lira aarfıle nsri bir dsire binası inta etti
rilmiıtir. Reaimde bina ile binanın küşat resminde bulu-
nanlar görülmektedir. · 

3 - Eskişehirde H"lkevi tarafından Kayı vt Gün
düzler köyüne birer iezinti tutip edilmit, 70 kiti iıtirAk 

etmltlir. Gezintide Halkevinln bu ltöylere hediye ettiği 
bayraklar mcruimle çekilmiş, köylü tarafından misafirlere 
çay ve kahve ikram edilmiş, miıafirler tuafından hita
beler, konferanılar Irat olunmuf, akıama kadar köylü ve 
tehirli bir ara.la cğlenmiılerdir. Resimde iezintiye i ıtirak 
eden Eskitehirliler ıörülınektedir. 

4 - Çanakkale belediyesi binalardaki kafeslerin 
kaldırılmasına karar vermiıtir. Resmimiz Çanakkalede 
binalardan kafeılcri kaldtrlmıf bir caddeyi ıöatermekledir. 

Mayis 3 " 

Tarihi Fıkra 

Bu Da Bir 
Balon A .mma 
Köpükten I 

Eski bir tarih kitabmı karış• 
tırıyorum, gözüme şu satırlar 

ilitti: 
" Bu esnada Bosna eyaletinde 

•aki Behke kalesi civarmda bir 
yerde havadan biiyUk birşey 
düştükte ahali pek ziyade ürkm · 
oldukları halde içlerinden bazı 
pek yllrekli kimseler vanın . 
vararak bir büylik çadır olduğunu 
anlayıp kimi kıyamet kopmasına 

alamettir, kimi başka bir man y 
delalettir diyerek ne olduğunu 
anlayamadıklarından Bosna valisi 
Ebubekir paşn keyfiyeti tahki 
ve bunun firenkler tarafından 
ecza kuvvetile uçurulan çadır 
olduğunu tevsik eylemiştir.,, 

Tarihi yazan zat bu satırlann 

başına "garibe,, kelimesini i t Jl• 

durmayı unutmamış. Ben de garip 
bularak veya bulmayarak gülü!Jl<' 
acdim, kitabı knpadıın, elime S • 

hah ga:ıctclerinden birini alc!ım, ili 
sahifede Tan gazetesinden tercü~ 
nıe olunan şu satırları gördüm: 

"Türkiye hlikümeti Japonyayı 
on parça hafif kruvazör siparit 
etmiştir. Buna karşılık olaralı 
Japonyıt, Türk mah namı altınd 
Avrupa piyasalarına &Urüleceı. 
mensucatı Türkiyede tezgahta11 
çıkarmak müsaadesini almıştır.il 

Japonya, TUrkiyeye yarı yapılmıt 
mensucat ithal edecek ve bunları 
orada tamamlayarak Avrupay 
ıokacaktır. Müdafaai Milliye V.
kileti yine bu ıene zarfında klU.• 
liyetli miktarda tahtelbahir v 
tayyare sipariş etmeye de hazır 
bulunmaktadır.,, 

Gazeteyi evirdim, çevirdim; 
bu haberi ihtiva eden aatırların 
UıtUnde, ortasında ve altında bir 
"garibe,, kelimesi aradım, bula .. 
madım. Halbuki Tan ıazetesinln 
mühim havadia olarak verdiji 
bu haber, yilz elli aene evvel 
Bo•nada bulunan uçar çadırdan 
daha kıymetli değil. Belki Bo na-
daki düımüt bir balon idi; bu, 
köpükten bir balon. Baıma bir 
.. garibe,, kelimesi geçirilmcıse 
dudaklara tebcasüm dahi getire· 

mezl.. 
M.T 

Zilede Buğday MUbayaasi 
Zile, 30 (A.A.) - Zir at Ban· 

kasından alınan malum ta göre 
Banka, Ziraat Vekaleti hesabına 
dukuz ayda 'köylüden beş milyon 
10 l bin 205 kilo buiday satın 
alnıış, buna mukabil 194,689 l!ra 
98 kuruş para vermittir. Bu 
buğdayın 315 bin kilosu vekale· 
tin emrile köyliiye tohumluk da· 
ğıtılmak üzere Karsa gönderil
miştir. Burada kalan buğdaylar 
muhtelif depolarda stok halinde 
durmaktadır. 

Muğlada Tutun Ekimi 
Muğla, 30 (A.A.) - Vilayetin 

Ahiköy, marmaris, Milas, Bodrum 
mıntakalarmda 27 milyon küıür 
metre murabbaında tütün dikil
miştir. Bilhassa son yağmurlar 
tütünler üzerinde çok faydalı 
tesir yaptı. Şimdiye kadar ekilen 
tütünlerin ne9vüneması tabii 
seyrini takip etmektedir. Hiçbir 
yerde tUtün hastalığı yoktur. Bu 
sene hali hazır şeraiti devam eder 
ve havalar böyle giderse tütünle· 
rinimiz pek nefis ve bereketli 
olacaktır. 
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BABİC:I TILGBArLAB Gönül işleri ( Siga et Alemi ) 

Rıza Şah 
Hazretleri 
Gelirken ..• 

Kızlarını Zengin-
Silah Konferansında İlk Gün fere Vermek 

Komtu ye kardet lran devletinin 
hükümdara Rıza Şdh Hz. az bir müd
det ııonra mem\eketimizin misafiri 
olacaktır. Kısa zamanda İranan dahili 
ve harici •aziyetinde husule gelen 
deA-iıiklik nazan dikkate abnırsa 
Rıza Şah Hz.nin kuvvetli şahaıyetl 
daha iyi tebarüz etmit olur. Bilhaaaa 
iki komıu memleket araaındaki 8 • 

t~fehhüml.eri izale eden dostluk, e~~ 
rnyet, adlı müzaharet, hakem ve hu
dut emniyeti hakkandaki ahitnamele. 
rln vücut bulnıaama "ımk· 

M L•t · f F S • d• f k t lstiyen Aileler . ı ViDO ransa yı evın ıren, a a Çorludan M.R imzah bir genç· 

Almanyayı Kızdıran Bir Nutuk Söyledi ;:~irbi~ir m~:pço~::.i;"K!:~~ 
• ayarında bır kız sevmaştır. Fakat 

S•J"' h 1 ma işin r 1 HlHİDİD bu derece kuvvetli bir mü- kızm ailesi evlatJanDJ bir zengİ• 
1 a SIZ &0 • dafaasını ititnıemlıtlr. Bu vaziyet, k, hüJ k I l 

d E 1 E 
• emniyet meıeleainln ıilihaıdinma itin- ne verme yasma apı mış ar-

en vve mnı- 1 den daha evvel diltUnOJme•i Jiz.ım dır. Bu sebeple bu genci beyen• 

M 1 • gelecetinin müdafauından ibarettir, miyorlar. Genç isyan ediyor: "Biz 
yet ese eSJ ki Franaz tezine çok yakındır. fakirler evlenemiyecek, kız bula-

Cennre, 30 - Silahlan Bırakma (Devamı 6 ıncı ıayfada) mıy~cakmıyız?,, Diyor. 
Kooferanaı dün kalabahk bir murab- fTorillme oğlum, ne bu hayale . an veren 

d~rı~ anlayıtlı, kiraıina, vukuf sahibi 
bır ınsan olan komtu devlet reisinin 
bu ~iyareti bizi ne kadar memnun 
etıe yeridir. ÇünkQ o, memleketinin 
~aıiyetini kuvvetlendiren bu gibi faa
lly':.tl~re munzam olarak birçok içti• 
~~ı, kıkbaadi •• ıınai yeniliklerin de 
•
8 

,
0 ~ukunu temin eden baılaca 

amıldır. Yine onun idaresi zamanın
dadır ki geçen sene lran bUtçeıi ilk 
defa olarak tevazün haıııl etmittir. 
İran ordusunu baıtan baıa tensik 
~den, mem ekette emniyet •e esayiıe 
düzen veren, ecnebi kapitülaııyonlan 
kaldırarak adli ve idari sahada 
nı( rnlekete yeni bir istiklal ruhu 
ili fleyen Rıza Şah Hazretleri, şimdi 

haa ve dinleyici kütlesi huzurunda dilten aile kızlarına koca bula-
Reiı M. Hendeuon tarafından açıldı. bilirler, ne de sen kansız kalırsın. 
Reia, açıht nutkunda konferanıan Bazı analar ve babaJar, kızlarına 
brlbçeaini yapmıt ve ameli hal çar.. kandinden daha iyi bir koca arar, 
lerl bulmak lizımgelditini •6yle.. uzun mbddet hülyaya kapılırlar. 
miıtir. 

M. Lltvlnofun Nutku Fakat ıonunda hakikatle karşı 
Cenevre, 30 - Sovyet Ruıyanın karşıya geldiler mi. İf değişir. O 

Silahlan Bırakma konferanaında mu- vakit önlerine çıkan ilk lalibe kı-
rahhaaı M. Litvinof dünkü celıede zı satmıya çalııırlar. Bırak onlar 
mühim bir nutuk söyledi. M. Litvinof da bir milddet bu hnlya içinde 
ıilahsızlanma itinde de\'letler ara11n· yaıaamlar. Sen her vakit kız. bu· 
da bir anlaşma imkanıızlığından M. Litalnof labilirıin, blltliD fakir kaılan zen· 
bahsederek Franaız tezi olan emniyet konforanıın yabancı olmadıtıoı, sulhu ? 
fikrini kuvvetle mu'·dafaa etm'ıt v.. b ginlerle mi evleniyorlar 

ran rnaarif• • • ' 
•1aalı ted~~~ teaıs ve ihya yolunda 
nHıtguld" ırıer alınmaeını temin ile ur. 

Ona, nıemlekeli • 
hot geliyorsu nııze gelirken ve 
k' • nuz derk d " . ıyenan bu yenılik oll en ost Tur-
lrana daima muz hi~ arında komfuau 
b 

8 r ve onu ı eraber old"J.r.un n a dairna 
h 

6 11 ve berab •-
cağ-mı soyleı.nek i t • er 11.ala-

s erız. - ir 

Amerika Ve 
Küba 

Havana, 30 - Bau b~dl 1 d Am "k ... ıe er e 
I k~rı aya, Küba iılerine nıüdahale 

" bozanlara kartı ıu veya u cezanaa 
demittir ki: verllmeıl teklifinde bulunanlar olabll .. 

" - Rusya evvelce tam ve umumi ceğini bildirmit ve demlıtir kl: 
bir silahsızlanma teklif etmif, fakat "- Bu itı evvelce Franıız murah• 
kabul olunmamışh. Şimdi kısmi bir haılarmın teklif ettiği gibi mıntakari 
silihaızlanmaya ittirak etmeye bazı- yarı miaaklar ile itmam edilebilir. 
rız. Halihazırda bazı devletler Fakat bu neviden emniyet tedbirleri 
komşularının hudutlarında milli ga· mevzubahı olduğu zaman bOtitn dev• 
yelerini tahakkuk ettirmek mak· !etlerin hukuk milsavab ıDphe n 
ıadile tecavüz vaziyeti almışlardır. tereddüde sebep olmamalıdır.,, 
Sulhun kurtarılmasile alakadar dev- M. Litvinof, konferanınn, 
Jetlerin ailahsızlanma itinde tereddü- devletlerin emniyetini muhafaza için 
de diiımeleri hayret edilecek bir şey daimi bir unıur haline kalbedilmeaini 
değildir. Esasen hakiki bir kontrol teklif etmittir. 
olmadıkça bugünkü tartlar altında bir Evvela1 Emniyet 
ıilihaızlanma taahhüdünlln devletler Cenevre 30 - M. Litvlnofun nutku ' 
tarafından tatbik edileceğine inan• v• teklifleri birçok tefsirlere yol aça• 
mak çok mOtküldür. Programlarıoda cak mahiyette görülmektedir, ÇilnkCI 

M.· Bartu ıa i ım veren eaki Plat muahedesi 
yer ne yeni b' h 
Kab . ır mua ede yaparak 
an ta tam bar mtlli hakimiyet kazan. 

ba,kaınna ait toprakların fethi gaye· Cennn,· ,ımdiye kadar emniyet me-
sini güden devletler muvacehesinde ---..-=:c-;:::ıcc=0....,.'"""""....., __ =--=-=--=--

lf "· 
Borçlar itinde Almanyaya 

Moratoryom Verlldl 
B ı· er ın 30 - Borçlar konferanıının 

ıne · • b ıaııı itmlttlr. Almanyanın alacak-
tıları tahvil muameleleri ı~tn AJ 

1 "' man-yaya a h ay müddetle bir 
vermi~lerdir. moratoryom 

* Londra 30 - Almanya, borcunu 
vermediti takdirde lngiltere de takaa 
ueulünU tatbik edecektir. 

il' 
:ı:t 

"Son Posta,, mn Milli ve }~debi 

tatbik edilecek hareket meaeleal 
mevzubahetar. 

Sovyet htlkumeti, diğer devletler 
n bilhaHa Sovyet Ruıyanın komıu
lan tarafından kabul edilecek her 
hangi bir ıilahsızlanma plinuıı imza. 
lamaya hazırdır. Bir mukavele elde 
edebilmek için hemen biittln devlet
lerin muvafakati Jazımdır. Bir tek 
büyftk devlet dahi bu itin bozulma• 
•1na aebep olabilir. Buna mukabil 
emniyet tedbirleri almak için ittifak 
elzem değildir.,. 

M. Litvinof emniyet meaelesine 
3 ~ •--- ™" 

Mebrure Saır.ıırn•.llfı'ılıdlıllllfiiWI• 

ÇÖL Gİei 
Sonra ne oldu? Evimize bir D 

ac~ yaln_ız se in ve benim duya· en, n~n~~nı'! e~ güzel, en bilgili, 
cagım bır yas çöktU. ohn d ıleyım ışte, her her ıeyi 

O b • a amı ben· t' d" d n eş l aşına bastı v ım günU s~n o ı seç ı, ıyor um. 
babam öl"' d' g . aralık tıpkı babama 

uver ı. benzemıştin L k 
nıe: ·~:~alnı~,dnn. Bu acıyı, bil· iş, para, fa brik~ 1f:~:r::ka:ate 
dıgw ını h" end onun ,, payla..ıma• filin satışın siparioori vardı e e, 

ısse er 'b. ., -r • • 
Hemen sen d . gıl 1 olmuştum. Bir su gibi idim. Dağlardan 

ld" ' enız er karat k 1 b' Ö ge m. Göğsiine ka ! d ar aşıp opup ge en taze ır su. nüm-
defa olarak sana p~n ım ve ilk de iki yol vardı... Sen ve .,o., ... 
hiılerle ağladın. ço çok yakın beni sen değil, '10,, çevirdi, "o,, 

S d" dü d" onra? Niçin yin on r u ... 
içim 11 ona ,, döndü?e ~~:iş yavaş .Bugün de neyim biliyor mu· 
Halbuki artık u 

0 
ad yoruhm. sun f EÇamurlu, kara berbat bir 

t amm " a- fey. debiyat t.·a ya ını, yaşa~ ışını da biraz 1 Ke d' . J pıyorum sanma. 
t hl"l d b' . o sun .. n ımı benzetecek, bundan 
•. ı. e e ılecek bır yaşa gel- munasip bir b ı dı 
mıştim N l ] şey u ama m. 

D ' ~ er e t~şıp, çağlıyarak, ter~e-

f 
adımdan, şundan bund mız daldıgım yerde sade pislik 

u ak tef k • "t 'ki an b ' ' 
b 

e ışr ti erim vardı. Am· çamur atak varmış. 
ma, en kendimi • ki k 1 t · . " ne çocu u 1 • s er ıstemez, benım de yü-

onun ,, bambaşka · b züm k d · zerı' l · b ' yepyenı, en- arar ı. Benım de her şe· 
o mıyan ir şe · d · b 1 Buna in d yı sanıyor um. yım u andı, kirlendi, Necdet. 

anıyor um Ö 1 • Y e olmasaydı, sana bunları 

Uzak Şarktan Silah Sesleri, Barut 
Kokuları Gelmiye Başladı 

-----··il·-·· .. -····--... -· ........... .. 
Moıkova, 30 (Taa Ajanaı)- Uzak 

Şarkta Amur nehri ilzerindeki Mançuri 
•apvrlan Sovyet hududuna yeniden 
tecavüz etmiılerdir. 

27 mayı•ta hudut muhafızları bir 
Mançurl vapurununSovyet •abiline 6 
metre yaklatbğını görmilılerdir. Vapur 
muhafız tarafından açılan ikl el 
ateıten aonra Sahalin'e dotru uzak
laımıtt1r. 

= 
yazabilir midim, sanırsın ? Kızlı· 
ğımın o ürkek çekinmelerini kay· 
bettim arbk. Düşfin bir kere, 
kendi kendim hapishanelere ka· 
dar gittim. Neden mi? Anla· 
mıyor musun hala? Daha tafsilit 
vereyim mi? Olanı biteni, gön· 
c!erdiğim gazetelerde okudun. 
Oldürülen ben olsaydım, bunu 
düşün, kendini düşün... Ve ne· 
ler den geçtiğimi anla 1 

Yalnız anlıyamıyacağm, bütün 
ömrünce de anlamamam dilediğim 
bir şey daha var Necdet. 

Keşki ölen sade " o " olsaydı. 
Benim de her temiz şeyim öldü, 
anlamıyor musun? itimadım, sev
giye imanım öldü. Hiçbir şeye 
inanmıyorum ben arbk. Ôlüle· 
rimden, o aziz, melek gibi ölen 
anamdan bile şüphe ediyorum 
ben artık. 

Öyle iğrenç şeylere süründüm 
geçtim ki, üstümden izleri hiç 
silinmiyecek sanıyorum. 

Dinle beni, ölümünün haftası 
olmuştu. Orayı, o beni hiç gö
türmek istemediği yeri, o Bebek
teki köşkü, görmek istedim. 
Gitmek, masasına, eşyalarına, bir 
hafta ~vvel içinde yaşadığı ha
vaya sllrllnmek, değmek istedim. 

Birçok eziyetlerden sonra eve 
girmeme izin verdiler. Sana neler 
gördüğümü, neler okuduğumu 
anlatmama imkan yok, ne de 
neler hinettiğimi. 

28 mayııt•, bir dlter Mançurl 
vapuru Sovyet araziai içinde olan 
Zela ırmaA'Jna girmiftJr. Nöbetçi 
hav•ya iki el Bte.f ederek durdurmak 
iıtemitse de vapur Sovyet aahili 
boyunca hareketine devam etmittir. 
Bunun üzerine nöbetçi dotrudan 

dotruya vapura atef açmıı ve vapur 
.ahalin rıhtımına dotru uzaklatmtfhr. 

A - -== 
Sade şunu bil : 
Bir mektubun ıu birkaç satı

rını $en de bil. 
" ... Nesrin için mi? Deli mi· 

sin sen eşsiz kadınım benim. 
O, bir kafa işi, mantık işi daha 
doğrusu para işi. Geçen hafta 
istediğin rönarı almadığıml unut
tun mu? Fazla sorma işte. Burası 
mabedimiz, biliyorsun, ve her 
zaman da öyle kalacak. Oou bir 
değil... yüzlerce Nesrin boza
mayacak. ,. 

Ya Necdet, böyle işte f 
fazla sına sen de dayanamaz

sın. Sakın bana bütün ömrümüz· 
de bu beş sabrın içindeki birkaç 
kelimeyi, herhangi bir cümlende 
bile kullanma! 

Kabil olsa ben o lafları, hatta 
llıgatten sileceğim. 

Şimdi yine, dinle beni: 
Bir şey var. Anlamıyor mu

sun'/ Ne senin, ne de benim bil
diğim bir sır var. Ben bunu 
öğrenmek istiyorum. "O adam,. 
niçio ölürüldü? Bu vaziyet neye 
yapıldı? Kimin için? Söylesene 
Necdet, niçin? Anlamak istiyo
rum. Nedir bütün bu olanlar? 

Neden o kadın bunu yaptı? 
Neye öldürdti onu? 

Avukatlar tuttum, gönderdim. 

Benden geldiğini bilmiyor, fakat 
istememiş. Dava vekili tutmama· 
ğa karar vermişmiş. 

Ben.de ne yaptım biliyor mu· 

* 
Aklıisarda N. S. Beye: 
HAdiıeleri zorlamayımı. Bıra· 

kınız herşey olduğu gibi yUrlisün. 
Zaman ile gözleriniz biribfrini bu· 
lacak, anlaııp sevifeceksin~. O 
vakit itiraf kendiliğinden gelir. .. 

Edirnede A. H. Beyeı 
Sıkılganlığın bu derecesi bir 

kuıurdor. Arbk size sevdiğini iz· 
har eden bir kıza, biuioizi söy· 
lemekten niye çekiniyorsunuz? 

H ANIMT.EYZE 

Romanya Buhranı 
BOkreı, 30 - BqvekiJ M. Tata• 

reako, kabinenin iatifa etmeyip daha 
uzun zaman yazifeılnde devam 
edecetini aöylemittirtlr. Kıral Parli
mentonun 14 Huiranda açılmaaı 
karannı imzalaınıth· Siyaa buhranın 
bu ıuretle önGne Jlıçilditl ıöylen-
mektedir. 

Almanyada Yeni Bir Yasak 
Berlin 30 - Muhtelif Alman dev· 

letlerinin poli•leri gençlik din tefek· 
küllerinin u .. mmi tezahllratta ve ıpor 
faaliyetinde bulunmalarını, niıan ve 
üniforma taıımalannı menetmlılerdir • 

::sc:::::::z ıL 

sun? Sevim'in babasını müdeiumu
mi ile, hapisane mildibii ile ko
nuşturdum ve kendim gittim. 

Onunla konuşmak, bana mu· 
hakkak bir şeyler öğretecek sa
nıyordum. Olmadı. Çünkll miidO
rUn odasına indirdikleri zaman 
mahkemesi için bir şey soracak· 
larmı sanıyordu. 

Beni görilnce... gözlerini yum
du ve usulca, hiç ses çıkarma· 
dan yere yığılıverdi, bayıldı. 

Onu götürdUler... Ben de o 
cehennemden çıktım. 

Amma yüzlinll görmiye vak· 
tim oldu Necdet. Bu kadmı ta· 
myorum ben. Gaze~ele~ " ... ,, 
Hastanesinin baıhemııreaı oldu· 
ğunu yazıyorlar. Hakikaten de 
öyle imiş. Amma inan bana, iki 
ay evvel apandisit ameliyatımda. 
Sıhhat Yurdunda geçirdiğim ilk 
gece, yarı baygın yatıyordum. 
Saat kaçb bilmem, bir kadm, bir 
hastabakıcı kadın içeri girdi. Ya
nımda oturan, beni akşamdanberl 
bekliyen genç bir kadın daha 
vardı. O kalkb, odadan çıktı, 
yeni gelen de usulca yanıma s~ 
kuldu. Gözlerim galiba aralıktı. 
Bembeyaz bir şey gördüm ... Me
lek gibi bembeyaz... Sanki ka· 
natlı bir şey .•. içimden: 

· "- Acaba ölüyor muyum. 
gözüme hayalet mi gözüküyor? 
dedim. 

f Arkası var ) 
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) Silah Konferansında J 

' 1 ilk 
Gün 

( S tatafı 5 iDili ea.ylada ) 
M. Bartu Da Söyledl 

CeııeTre, 30 - Silah ızlanma kon• 
kraoınnda Fr.ansa murahhaaı l\ıJ.ıBartu 
bugün ıilahsı:dttnma ve ~mn!fet e
elelerfoclc .f.raruıanıo noktalııazarını 
bildire_n mühim bir D.)Jtuk söyJemİftir. 

Fransızlar M mnun 
Pariı, 30 (Havaa) - 'M. Litvinofun 

•ilahıız1anma konferansındaki nutku
nu gazeteler çok ıyi arş.lam«ktndır. 

Röti iPariz..yon .Bi~or iki: " :.M. diit
Tinofun fikir :ve tek.liflu·nde tatbik 
kabiliyeti :v.ar.cbr. Bu •ure.tle So:vyet 
Rusya, ıulhün kurtarılması itinde 
ciddi biı yardımcı n~iyetinde 'bu· 
lunuyor. ,, 

P6ti Jurnal, "1manyadan releB 
liyagi 1badiıeler kaqıemda artık ıhi.ç 
kimıe emniyet ıJDe•eleaini ihmal 
etmek ceure.tioi ıöster~memek.tedir-

Eko dö P.a:riye sröre,., Litvinof'ua 
nutku, Paris, Moakava, Aııkara "',.e 
Kilçük ıtilat aevletleri arasında 'ihtı
mamla Ye dik'ke6e anzim edHmit
tir. Ba g•adıe diy• idi: 

• hagiliz • ılteıp kirler.ine kaqa 
Utrin"'1 t~u " ~ 
emniyet twae 4fti..-kl · · ~ 
fikri mesainin akametle neticeJenmeıi 
mea'uliyetioi bafkalanmn üzerine 
atmaya müsaade ıe~cektir:c0 

Öyr'cı ziire, .Litvioof'ua il ıtku ma. 
birane ,ıüzel :ve öı.lü ;teklifleri havidir,. 
Bu gazetenin C~nevre".Ye -gönder81f1 
muharriri funları yazmakta8ır. 

"B mıtkun yaptığı te&ir .çok u.v
.eW o1du. oYyet u y11 ile b.u ~ 
dar sıkı bir yakınlık tesisinden do· 
layı Fransayı muaheze edecek hiçbir 
memleket yoktur':,, 

lngtt·:zıer iM ter.----
Londra, .ae - f~iliz ıınatbıı ttnd 

Lib;inof ır.rn mkunun upndu.clığı akil 
akıfilamel, .bu .nutka .f.al~ Jibe.r.ai 
Te itçi Ukhı umumıyesinin müsait 
olacağını göstU.ir .gibidir. 

Nir- 1'.rGDiJd, ıl.ibrinof'M.D nutku
DUO dikkatli bir '!tetkikt~n .g~esi 

Jsin kifi d.uecc.de ehemmiyetli .pJdu
funu ıöylemddedir. 

Londra, 30 - Resmi .mabafil 
Jl üvinaf'ı1111 ı11t1tku Ukkıatla 
ketu.ifet muhafaza ediyorlar. 
Parllmento malaafili nlhft 1toruma'k 
ve cihan emniyetinin takviyesi 
için daim1 ,,ir konferans ıhaldan
da M. Utvinof tarafından ;va,Pılao 
teklifi mü.aait surette :kaqılamt~ 
Jardar. 

Almalllılf'HlcldetU 
Berlin, 30 - LitYinof'11n 'llutku 

buraaa mümt bir 'tekilde 1<81'
fdanmamtştır. 

~ ıÇeytung gazetesi di
yor ıu: 

«Fransa ile 'Sovyet Rusya izdi
vacının bu bal ayında, 1.itvinof 
nutkunu Almanyaya kartı hü
cumlarla aoıdurmu~r.» 

Döyçe Algcmayne Çaytung 
tunlan yazıyor: 

«Sovyet Ruayanın A1manyaya 
har,pçu niyetler atfet~ye salibi
yeti yoktur.-» 

Tag gazetesi ıu dimleyi kal-
lanıyar. 

.. utvinof :bUyik Fransız ıer.ki-
Jllharbi)'elinin ııavukatlığını yapt
JDr."» 

Allllral Togo ÖklU 
TokyQı .SO - &....J•,POD harbinde 

Japon filoaunu idare ctm\f olan 
Amiral Togo ölmüftür. 

Bir Orman V:andı 
Albani, 30 (Amerikada) -

Sarank gölü :.civanaıda zuhur eden 
orman y.angmında imdiye kadar 
50,000 murabba kilometrelik .bir 
aha yanmıştır. 

Esnaf ıBanka sı 
Esnaf bankası tabkikalile mer

gul olan müddeiumumi muavinle
rin den Muhlis Bey dün Avukat 
A ıf Beyi dinlemiştir. Bugün Es· 
naf Bankası namına Sanayi Ban
kasının tasfiyes:ne memur edilen 
Münip Beyi isticvap edecektir. 
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Kadıköyde Tramvay 
1 ' 

Memlekette 1 
1 

ecmettin Sabir Bey Diyor Ki: Hedefi- ~ağ~u1r. . H Ik H. . .. . G . 1 k . azıge l mız a . a ızmetımızı enış etme br ya~~1:· b~~ey:n g:~!:~~en~: 

0.ııidar,. Ktıtlık.ög luıttı11• dli1•11.c.lt .,_ 

( Baotarafı Jııci eayfaaa ) 

ediyorlar. eanettin Sahir B. 
izah ediyor : 

.-- !Bağdat Caddesinin asf al
a dokunmuyoruz, hilikiı yolun 

u.f :ve solunu üzeltiyoruz. Ray• 
ılım ara koyacağız ~e tram
nyJ ~olun sağ e solundan ge
pire.ceğiz. Bu sur.etle cadde ge
IÜ liy.ecek_, güzelleşecek ve bu· 
~nku iptidai 1§eklinden çıkacaktır. 
Hatta ilerde ~olun iki tarafana 

aç dikmekliğimiz de mukarrer
ilir. Bağdat addes1 tam manasile 
bır Av.rup• ıeaôdesl olacakbr. 

- Bu faaliyet :ne ikadar ıii
recek 1 

- Gördüğünüz işler 4iç hafta 
içiılde f,a.pılmtşlu:. Kadıköy jske
lesi önündeki fer§iyat bitmiştir. 
lhlamura kadar olan kısmı a 
haziran mıbe.ş,e kadar bitmif 
oJacaktır. ~yltil 'btidasında tram· 
aylar işlemeye hazır bulunacak· 
. v~ aydan ıitibareu,, tecr.übo 

mamyt!tinde yoku ııaklıne bafla-
11aacak, (29) tr.inienrelde cümhu
riyetin 'fil d6nlimil g&nü de 
<tramYaym küşat reımi yapıla
caktır. 

-Halka 1ıizmetinizi geni:ıletiyor· 
anuuz; 'bu görfilüyor. 1kinci 'hede· 
finiz de onlara ucuz ve emin bir 
.nakil Nası.tam temin .etmektir. 
Diyordunuz? 

- :Evet, bir defa ıb:u bavalide 
.oturan ıbalk muntazam, .emin ~e 
Gcuz ·r nakil vasıtaaına aabip 
olmuı 'bulunacaktır. Bug'6n Altı
yol ağzına kadar gitmek için 
verdiği para kadar ucuz bir para 
Ue btıtün hat üzerinde seyahat 
edebilecektir. Arabalar ıık işleye
cek, yolcu herva'kit emrine amad~ 
bir ar.aba hulacaldır. \! apurdan 
.çıkaDlar. ıtimdi okluğu cibi oto
~ -yetifmek için daba 
ffaf darpqadao ha.wlanmıy.a mec-
bur -01mıyacaklzrdır. (:ünldı 
iskelede bütün yolculan ta.1ıyacıik 
:kadar araba bulunacakbr. 

- T raınvaym geçeceği yo]ar 
hakkında malumat verir misiniz? 

- Size yolların istikametini 
gösteren plim vereyim. Burada 
görüy.orsunuz ki yeni tramvay 
hatlarımız şunlardır: 

J - Haydarpaşa geçidinde 
duran Üsküdar battı Sari Hasta .. 
Jıklar hastahanesinin yanından 
İbrah"mağa tarikile Y:eldeğirmeni, 
Mısırlıoğlu, Süğütlüçeşme ve Al· 
'byol üzerinden Kadıköye ine
cektir. Bu hattın bu yolu takip 
etmesinin sebebi şudur: Haydar
paşa geçidinde henliz köprü inta 
edilmemiştir. Köprün tin inıasım 

beklemek tramvay batboın uza
iılmasını gayri mua11.eo bir mild

clet tehir etmek demektir. 
Beı sene bekledik, arlık 

daha fazla bekliyemezdik. İb· 
ahim.ağadan bir kavis çevir· 

iye mecbur olduk. lbrahimağa 
<Ve i!lıavalisi balkı nakil vasıtasın· 

dan mahrumaur. Acibademde 
oturanlar da Mısırlıcğluna kadar 

ıUamvayJa gelmek imkanına malik 
olacaklardır. 

2 - Kadıköyden Altıyol, Ba
hariye tarikile Moda hattı. Bu 

hatbn Bahariyeden geçirilmesini 

tercih ettik. Çünkü köytin sine
ması :ve .mektepleri bu yol üze
rinde tekasüf elmiştir. Bahariye 

KadtklSyün ana caddesidir. ~yni 

zamanda djğar yollar~ yapmıya 
mecbur olduğumuz 4.stimliklerden 
'bizi 'kurtarmı,Ştır. 

3 - Kadıköy .. Fener yolu ve 
tem<lidi batb. Bu hat bir taraftan 

F.enerbahçeye, diğ• taraftan Bos
ıtanaya kadar uzanacaktır. 

Büttin bu yollar yapıldıktan 
eonra Üsküdar tramvay şebekesi 

İki Han Kapatıldı 
Yirmi iki Dükkanda Da 

Yatılmıy acak 
.Eminönü zabıtayı belediye 

memurlan kaymakamlık dahi-
1indaki bütün hanlan ve mesken 
olarak kullanılan dükkinları tef .. 
t~ etmişler (28) odalı Kilit ha· 
nile Küçükbahçeli hanı ve Süley· 
maniye camiinin aJtındaki (22) 
dükkanın oturulmaya elveıitli ol· 
madığw tesbit etmitler.di. Sıhhat 

meclisi de bu hanlan vo d&kkiıı· 
lan tetkik etmiş ve hakikaten 
otunilmaya elverişli o1madıklan 
neticesine vardığı için kapatı1ma
larma karar vermiştir. 

Dün hanlar tahliye edilerek 
kapıları mühürlenmiştir. Slileyma· 
ni~edeki (22) dükkinm da yalmz 
gündüzleri dnkkln olarak kulla· 
nılması ve geceleci içinde ya· 
tılmaması kararlaştınlmıfbr. PoJi .. 
se bu dükkinlarıo içinde geceleri 
kimsenin bırakılmaması içjn emir 
verilmiştir. 

Bir Fabrikada Yangm 
Evvelki gece Demirkapıda 

Nimet ve Şipagi Efendilere ait 
-5000 liraya sigortalı ( Royal ) 
boya fabrikasında yangın çıkmıt, 
fakat derhal aöndllriUmiiştür. 

r••l•r 

{ 1 S) kilometreHk bir yolu ihtiva 
etmiı olacaktar. 

- Bu yeni hatlar murafamsa 
koruyacak mıdır? 

- BütOn planlanmız en ince 
hesaplara istinat ettirilmiştir. Şim• 
diye kadar it!etmekte olduğumuz 
ıebeke için rapbğumz masraf, yeni 
hatların açılmasile fazla artacak 
değildir. On kilometre ray üzerinde 
yapılan masrafla ( 15 ) kilometre 
üzerinde işleyen şebekenin mas
J'afı çok farketmez. 

Diğer taraftan Akay idaresi
nin bu havaliye taşıdığı yolcu 
miktarı (10) milyondur. Asgari 
kesapla bunun dörtte biri l>ize 
kalsa, bu şebeke üzerinde iki bu· 
çuk milyon yolcu ta11yabileceğiz 
demektir. Mektep talebesi, sine
ma ve deniz yolculan hariç. Bi
naenaleyh masrafımızın pek az 
artmasına mukabil varidabmız 
çoğalacaktır. 

Kaldı ki, bwın gayemiz klr 
değildir. Oaldidar tramvayı hal
kın malıdll' ye gayesi halka biz· 
nıet etmektir. Biz hizmetimizi ge
ni§letmekle sadece vazifemizi 
yapıyoruz. 

Pislik 
BalıkpazarınJa Birçok 
Şeyler imha Edildi 
Eminönll zabıtai Belediye me

murlan dün Balakpazarı, Yemit 
ve Eminönü mıntakaaındaki btıtlln 
lokanta.ları, bahkçdan ve köfte
cileri sıkı bir teftişten geçirmiş· 
)erdir. Teftiş esnuında Üzerleri 
açık kaplarda satılak (150) kilo 
kadar pişmis balak, 10 kilo piş .. 
mit ciğer tükürülmü, bir yere ko• 
nan (400) çiroz imha edilmişti1' • 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Şoför lbrahimln ldaıeaindeki 
2022 numaralı otomobil Ortaköl'.le 
Kuruçeşme arasında Mu~tafa ıs
minde bir tütün amelesıne çar
parak ağır surette yarala~nş?r· 

1f Feıriköyde Koço ısmınde 
bir ~uğun attığı bir taş sokakta 
oynamakta olan Hayriye Hanı• 
mın kızı 7 yaşında Pakizenin ba .. 
şına isabet ederek ağır surette 
yaralamıştı. 

Jtl.. Karaköyde Elektrik Şirketi 
tarafından kablo için kaynahl
makta olan züt, oradan geçmekte 
olan Agop isminde birinin aya
ğına döknlerek ıol ayağını yak· 
mııttr. 

gece yarısında yağmur yağmıya 
başlamıştır. Yağmur fasılasız de
vam etmektedir. 

* Denizli, 30 - Dün öğleden 
ıonra dolu He karışık şiddetli bir 
yağmur yağmış, fakat dolunun 
bağlara zararı dokunmamışbr. 

~ 

Zonguldak, 30 - Zonguldak 
ve nıülbakabna geceden it haren 
feyizli yağmurlar yağmaktadır. 
Köylü ve halkın yüzü gülmüştür. 

* Ereyli, 30 - Kazamızdn 69 
aydanberi hasretle beklenmekte 
olan yağmur bu gece sabaha 
karşı başlamış ve ağır ağır devam 
etmektedir. Kurumak üzere bulu• 
nan ekin ve otlar bu yağmurla 
canlanacağı gibi dolayısile hasara 
uğrayan mahsulat ta kurtulmuştur. 

Recep Berin Bir izahı 

"Türkiyede M üsa~ 
dere Y o~~ .... -._ 
f.ttanbuJ, 29 (A. A.) - Büyük Mlllet 

Meclisinin dilnkn içtlmaında mil!i 
mfidaf aa vergisi kanunlan müzaker 
edilirken Sırrı Beyin : 

16 LGzum görürae devlet milsaderc 
eder,, aözü {izerine Manisa Meb,uıu 

Refik Şevket Beyin " hükumet müaa• 
dere etmez" cevabını müteakip Kü
tahya Meb'usu Recep Bey •Öz almıt 
ve demişür ki: " Her konuşulan mo• 
ıelenin içinde bulunan günün icnbın• 
göre mütalea edildiği vardır, bfr 
de devletin umumi hayat çizgile• 
rine uygun olmaaı noktasından 
mütalea edilitl vardır, timdi devletin 
umumi itine, hatta rejimine tealluk 
eden ve ba kür1üde ifade olunan 
birkaç nokta hakkında kıaaca baza 
maruzatta bulunacağım. Bir defa Sırn 
Bey arkadaşımız, lüzum görürse de•• 
let mi1aadere eder, dediler bu sözün 
Türkiye Ye B. M. Mecliıi kürsüsün• 
den ıöylenmiı olmaıındaa ve bir 
meb'UI tarafındıtD teliffua edilme• 
ıinden, tak.ip ettitimiz rejim ye ana 
preıiplerimiıte uymamaaından dolayı 
evvel& bu •Özlerini tashih etmeyi 
lüzumlu g<Jrilriha. 

Y-eni Türkiye devletinde hiçblı 
ıaman hiçbir ıerait altında mtlaader• 
vaki olmamıt ve olamaz ve a la o • 
mıyacaktır. Arkadaş1ar memleket 
kötO günlerini ıeçirdiği zamanlard• 
bile hilkumet vatandaılarından birçok 
'eyler iatemiıtlr. O vııtandat·ar elle. 
rindeki nnnı yc>junun büyük bil 
kıımını kendi bıyab Vf' yaf&Jlfl ni .. 
betinde vermittir. :Millet bu )üz.uma 
kendi duyguıu Ue yerine getirmittir. 
Fakat müıadere va:aiyetine düıülma
mittir." 

Recep 8. ıöalerine devam ederelıı 
bu huıuata etraflı beyanatta bulun .. 
muttur. 

Arabistan 
Muharebesi 

imam Yahya Banşmıya 
Talip Cörünüyor 

Kahire, 30 (A. A.) - Röyter 
ajansı muhabirinden: Haber veril .. 
diğine göre, ldnissuut, imam 
Yahya ile yapmıt olduğu mfita• 
rekeyi birkaç gün daha temdide 
muvafakat ve bu suretle imam 
Yahya, konulan ıartlan tatbike 
vakit bulabilecektir. 

Hicazdan yapdnn bir tebliğe 
ıöre, imam Yahya lbnissuuda bir 
telgraf çekerek mütareke şartla• 
rıru yerine getirmek niyeti de 
olduğunu ve daha şimdiden bazı• 
lannın tatbikine bile geçildiğini 
bildirmiştir. Bu telgrafla imamın 
geri kalan ıartlan da yapacağı a 
kani olan lbnissuut mütarekeyi 
uzatmaya ram olmuıtur. 
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Meylia Parla muhabiri yazıyor. ) :~k . modadır. k.oyu eteklerle 
Puta tuvalet salonlan ilkbahar bu l*aaıe çiçekler tafta caketlerde 

ve yaz~ modalar1nı teşhir edi1or- Bu ::;:dn en son modasıdır. 
lar. ~ırçok kadınlar~ bahar elbi- giyilmekte~le tafta eldivenler 
ae erı, ve aonbahar lb. 1 'le Bu 
metguldurlar. e ase en Mneki organtin od 

görülmemiı bir -..1.L. IDBe ası 
... .. ~ Mile~ •odanın en . . ki y-,,uı.-. yaz 
U1r--, lleaia rajnıe ıanp 1arse ete erle 111avi Grpat' 

lutpah olmasub F n Jablann bluıler göıleri kararbyor. Dua~ 
açık yakala 911.ı:_. •kat caketler&e elbiseleri yakalarla, kemerleri de 

uaaıer de •...:1-. _ L 
ted·r. Caketlvin llıaaue&• orıantlodendir. ( Apğıda sağdan 
koUarı vardır, Jakaa 111~ zarif birinci resimde olduğukibi ) • 

Etekler dtızdlir. Ônde L~~~ _ ipekli krepsaten elbiseler de 
Yand "lil · ' ...._ tekrar aabn kı Bu k .. a. P•. erı •ardır. S.fclaa lar eye çı yor. umq• 
bırmcı resunde 

0 
dugu- 'bi .. _ _. 

1 
la prenses ismi verilen elbise· 

.liü k 11 vuq• er yapılmaktadır. 
pı . ete !er pek mo~a-'--. Jake"· Et ki 
l 'i wr 1: e er k11adır blüzl · 
erın arkua döz .. " kı elbi 1 . ' eno, k • onu sa, se enn yakası ya kapa) ahut 
:ı:::. uz:;ur. ( R~ınde aşağıda ta dört k6feli açıktU'. ~smin 

'b· ) bu mel reaımde olduğa ~~•sandaki elbiae, prenses mode-
gı 1 ndan baıka siyah et ki lidir. Aşağısı klo .... ••• Yakası 
açık reak k e • ka lıda Y k ., .. .... 
modam•. Mcaeteelitlekr giyilmek te pa '· u arda BOidan birinei 

•· ova .___ bliiz da. jorı"ettendir. Kum•• 
bir t ki . ••naıza k ·ı . ..,.. e e e g8mtıt1 caket -'Lf. eaı memı~tir' dikitleri yandandır. 

Bu se k aau Ba senenan modaaındaki haris 
ne oyu kırmızı renle noktalar bunlarcbr. 

(gnçlilder-iai mnllafaza busu
-da --... artiltleri btitiin 
kachnlva numune oluyorlar. Bu 
kaclmlar kırk yapaa geldikleri 
halde yirmi beş, elli yaşına gel
dikleri halde ancak otuz, otuz 
bet , ... ada aörünllyorlar. Bu 
b«h•lart11 gençliklerini muhafa· 
ula.rma Mhep, genç kalmanın 
bunlar arasmda bir hıra haline 
gelmaiclir. Hıçbir 2aman kendı. 
terini ihtiyu hissetmez, vücutla· 

Ev Kadınının 
Bileceği Şeyler 
llobilgel•ri 
/Vasıl temizlem•li? 

Ayni miktarda zeytinyağ, 
tuıpeotine, v.e kolaya ka~mnala 
bir f aniliyı bu •ahlüta bahrdık
tan sorıra mohilelerin lzeriH 
drmeli. badehu kuru kamqla 
parlatmalı dır. 

• Keten çarşaflor .,,. kualtlflctr 
ilzerllldelcl lebl•i naıl 
çı1ı.,,,..,,., 

Bir çorba katata wko, iki 
k&flk Moakof tozu, iki katık ıa· 
bun tozu, 2 limonun AJUDU ka
rlfbnp koyu bir mahallebi gibi 
pişiriniz. Bu mablatu lekelerin 
üzerine sürünfb. Bir mllddet hail 
llzere terkediniz. Kurudaktaa 
eonra a&eak su ye aabunla yıka· 
yuuz. Eğer bir defada çıkmazsa 
bir iki defa bunu tekrar ediniz. 

* Kaapılarda us tahta üzerl•rln· 
deki süt lekel•rini nasıl 
çıkarmalı? 

Moskof tozu ile suyu karış· 
brarak bir · çamur yapmaz, bunu 
lekeli yerlerin üzerine sürilnllz. 
Yirıni d&rt saat böylece bırakınız. 
Ertesi gllnll 111CAk MI ile fırça ile 
)'lkayın1Z. .. 
Taoaların u9l11rının iızm•sına 
malll olmalc için n• IJllPmalı? 

Alominyom tan açlannm kaz • 
masına mani olmak için, tavayı 
ateşe koyduğunuz zaman acunun 
ıağ tarafta kalmasına dikkat 
ediniı. Hava, atefİ aola doina 
lflirdftğü için, tayanın ucu kızmaz, 
kolaylıkla tutabi!ininiz. 

* Enginarları• ,.nıinl mulıafaH 
için ne 11•ptntılı? 

Engiaano piprkeo renginin 
kararmallDA mani olmak için 
enginarları temizlemezden evvel 
elleriohe limon suyu drDnOz. 
enginarlarlan koyacağınız auyun 
içerisine bir miktar tuz; limon 
ıuyu, .. ., ua kanfbruu. enginar
lan temizler temizlemez bunun 
içerilİDe abaıs. Atete koyduktan 
sonra tencerenin kapajanı ·~ 
mayınız. 
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Kalmanın 
Sırn 

maı ihmal etmezler. Bunlara s6-
re müşkül, yapılma• imkim ol
maya• birfey yoktar. Genç kal
mak için her fedakirhja yapar
lar Nıeş'elerini muhafaza etmek 
en bü}lik ıayeluidir. Bu abepJe 
hiçbir şeyden 6wlmeder. Hayatıa 
ht r m&tkü., her mahnımiyeti 
onU.ra basit g6riinür. Vücut' erinia 
çalikliğini muhafaza için · dmanı 
ıbaıal etmetier, dımağlarmın ta
zeliğini ınuha faza icin de her 
zaman okur, hayatla allkadar 
olurlar. Her yeni moda ye her 
yeni mm hemen kabul ederler. 
Bunlar kararsızlıktan sakımrlar. 
Bir şeye çabuk karar Yel'İI'. Ve 
hemen yaparlar. Karar9111ak, t .. 
reddot, insanı çabuk ibtiyarlabr. 

Sinema artiatleri aşk muele
siode de gayet pratiktirler. Bir 
a~m büyük bir aşkla t,atlamr
lar, fakat plltoaik ..lrlarclu 
kaçarlar. Atlı onlan mai;tettiği 
mld~ devam eder, badbabt 
bir hayata katiyyen katlanmaz. 
lar. Sevgi için fedakirhk yapar
lar. Fakat ba onlara zevk ve n91•e 

Bu seneki deniz mayolan el 
veya makine ile 6riilmllşt0r. Mayo 
tam vtlcuda gire örnlmelidir. 
Mayonun önO kapalı, ark .. açık-·-·-----···· ........... ----· ........ .. 
Hiçbir Zaman 
Unutulmıgan 
Aşk ... 

lngiJterenin ea methar mec
mualanndan biri erkek okuyucu· 
lan ara•nc:la bir anket açtı. Sor
duju sual ıudur : 

- Hayabnazda biç unutmadı· 
ğmız atk nedir ? 

Mecmuaya gelen yiiı binlerce 
cevap ara11Dda jftri heyetinin en 
beğendiği cevap tuclur : 

- Hayatta hiç unutulmaya• 
qk anne muhabbetidir. 

* İnai)wer ve Amerikahlar Je-
nelenfenberi miIU bir idet olarak 
yıhn bir gllnllnü «Anne bayramı~ 
olarak tes'it ederler. Fnnm1 ••r 
da bu bayramı benimMmitler •• 
ilkini geçen hafta te.'it etmişler-
dir. Anne bayramında çocuk aa• 
hibl olan kadınlar ala.eti farika 
olarak göğOllerine beyaz karanfil 
takımflarclır. 

* Almanya Başftkill .. Berlin,. de 
yeni bir kız mektebinin yaldönti
münde nutuk söylerken: 

- Almanyaya en bUytık hiz· 
meti yapan kadın. en çok çocuk 
yetlftlren kadındır, demittlr. 

!% 

Yerir. Fakat azap veren aevgiJi. 
•emea kalplermden &iker atarlar. 

Stnema artistlerini genç bıra
kan diğer sebepler ,e, canhltk. 
ne.ş'e, gcnif kalplilik n aamimi
yeltir. Kalplerine azap verecek 
ıeyi kalplerine aokmazlar. 

Gen~ kalmanın mllldm bir 
•m da sıhhat ıneRJe.idir. Sıhllat
lerfni muhafaza için efterinden 
geleni yaparlar, ainfrlerinin bozul. 
dupnu hiueder etmez kendit .. 
rini rahata verir, ye bol u,mür. 
F ula Jorgunluktaa iJtiaap eder
ler. Fakat katinea abl kalma
lar. Gençliğinizi muhafaza etmek 
istiyorsanız. b• armderia karak
terleri• sahip olmaya çal•au· 

Bu Seneki 
Deniz 

Mayoları 
br. Arkadaki askalann kopmuaaa 
mani olmak fçlo tahta •a•kaw 
ara11ndan geçirilmİftiı'. Omuzlar 
cltiğmelidir. Mayoyu omuzundan 
•yarmak t.teyon yldcli bu dlii
meyi ç6zmelde istediği yere ka· 
dar indirir. Kemer ıeniştir. Da 
tene ea 80n moda olaa mayo 
rengi kahve rengi ile beyazdır• 
Maamafila lorma:a, beyaz. yeşiL 
mavi, sarı ile kah•e rengi de 
knllamlabiUr. Tek renktea yapılan 
mayolar da pembe ve tlrkuns 
mari daha çok mftteamildlr. 
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Perşemebentn Oelffi 
---·----------~-

istiyorum 
BiJiyorum: 

Hiçbir heykeltraş yaptığı hey
kele ıcnin vücudünUn ahengini 
veremedi; hiçbir ressam tablosuna 
•enin yüzündeki renkleri bula
madı; ve hiçbir şair ıenin tiirini 
yazamadı. 

Ve biliyorum: 
Allah Allah olalı ıenın kadar 

,Uzel bir başka kadm daha 
yarabnadı. 

Biliyorum, kaç kifi ellerile 
ellerine dokunabilmek için btıtnn 
ıervetini feda etmiye razıdır ve 
yine biliyorum; bir kerecik 
ıülerek gözlerinin içine bakman 
için kaç kişi seve seve hayatının 
on aeneaini verecektir. 

Fakat ben ne ellerimle ellerine 
dokunmak iıtiyorum, ne de güle• 
rck gözlerimin içine bakmanı 
bekledim. 

Sana sahip olmak mı? O hiç, 
amma hiç aklımdan geçmedi. 

Biliyorum, bunların hepsi birer 
zevktir, fakat benim umduğum 
zevk hepsinden daha llıtnn ola-
cak. Aklıma gelen gece kalbim 
burkuluyor, sevinçten gözlerim 
buğulanıyor! 

istiyorum. istediğimi yapabil
mek için varımı yoğumu değil, 
canımı bile veririm: 

Bir gece kadar ıiyab, bir 
deniz. kadar dalgalı aaçlannın 
llstüne yan, hem çok yan gl,diğin 
berene bir fiske vurmak. Onu 
yere dllşfirmek istiyorum. 

IMSET 

- Ben seni almak istiyorum, 
hizmetçiliktcn kurtulacaksın. Her
kes sana, hanımefendi diyecek! 

- Desene ben de o zaman 
biltlln hanımefendiler gibi biz· 
metçilerin eğlencesi olacağımf ..... .. . ·~ ......... ,,. ......... _ ...... . 

- Hatırlarsın değil mi koca
cığım; daha iki sene evvel biri· 
birimizi ne kadar çok seviyorduk. 

- iki s~ne evveline kadar 
aldımız bnşımızda değildi •• 

SON POSTA = # MI + = =-- ==~-=..,,.,..,.= ... .....,.=~ 
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&oı Bizler 
1 : 

Çilek 
Matbaada Tahir anlatıyorchtı 
- Geçen tin bir aepet çilek 

ahp ablama padenniftim. 
Sait merakla 10rda ı 
- Hanai ablana ? 
- Y aha benim kaç ablam •• 
- iki tane detil miydi. Biri 

daha geçende llaallftlL 
- Çileli ona ma ,anderdi• 

ıannetmiıtin ? 

Bir Daha Sefere 
Hapishane MlldGril tahliye 

edilen birine: 
- Affedeninia, dedi, yanhf

hkla sizi bir hafta fazla hapiate 
ahkoymllfuz. 

- Zarar yok Mtidilr Bey, bir 
daha sefer ıeldijim uma bir 
hafta ekıik yatanm 1 

~il Ya 
HastabıİIDca y ~ 

ğu b~nyoya koyacaktı, Çocujua 
annesı sordu: 

- Dereceyi koyup ıuyun Jıa. 
raretine baktınız m1? 

- Hayır hanımefendi ltlzam 
görmedim, yeni dofan çocuk 
ııcağın aoğuimı farkına vanp 
yandım, yahut lflcltım diyecek 
değil yal 

Fenerde 
F enerbahçede bir genç avaza 

çıktığı kadar bap.yordu: 
- Fenerci, fenerci; aydml.ja 

S.. 1 b biraz da bu tarafa tut. lranm yll-oy e Ulbül gibisin, 1 Koklamak istiyorum, zlliftnG yere dlflrcll; - anyı• 
Yaklat gönül gibisin; Baharda gül gibisin 1 cağız! 

a;;;~~;;;;:;;;;;;;;;;m,~z=;,..===-===-===__;=-=-==-=--~:._...,. ____ _,,, __ _,:~ __ .:,...,::.....,....,...._,.. __________ -----~™A ...... W••~_.....,...ae • 

r ' Kızları 

1 

Boğaziçi 
Sa9lan ipek gibi, 
Yüzleri bebek gibi, 
Uoruı kelebek gibi 
Boğaziçi kızları .. 

Yaz geldi gt:ldiro ılzt 
Eğlenelim bizbize 
Atın beni denize 
Boğsziçi kızları .. 

Kalbimde kalan izi 
Kestirdim birinizi 
Sevemem hepinizi 
Boğaziçi kızları .. 

Aranıza aldınız, 

Kalbimi siz çaldınız 
Beni aşka saldınız 
BoA"aziçi kıuan .. 

Vız GelınedJ 
Dünyaya diyorken vız 
Günüm geçerken yalnız 
Beni &Şk.a düşürdün 
loan bana güzel kız .. 

Neler gorür sevmezdim 
Hiç mPtel k vermezdim 
Seni gürünce birden 
Kendimde bir oey sezdim 

Canıma oldun canan 
Scveceğım ben inan 
Bak bu yanık kokıısu 

- Bugün, hep tenha yerlerde Benim kalbimdir yanan .. 
dolaşmayı istiyorum. Bir E:ızı var kalbimden 

- Başbaşa kalalım diye, öy· Vız gelmiyor elimden 

V nzgPçtım (yerninimden) 
- Hayır, giydiğim rop yem 

Rahmi Karaca 

'-----------------

le mi? 1 Aşka tovbe etmiştim 

Rahmi Karaca değil del \..., ___________ ,, 

= ' 1 

Müşteri 
Mağazadan bir 

otomobil dolusu 

eşya ahp gittiler. 

Komıu mağaza

ların ıahipferi 

koşuştular : 

- Ne eyi. bu 
zamanda böyle 

müşteri nasıl ol
du da geldi. 

- Ml\şteri mi; 

biraz evvel oto
mebile eşya dol· 
durup gideni mi 

aöylüyorsunuz. O 
haciz. memuridi. 

Aynı Hesap 

- Yum giyinme masrafı da, k>ttakine nispette yarı yan ya 
ucuz oluyor .. 

- Onun için ben de her yaz bir kat yaptıracaiım yere iki kat 
\faptırıvoruoı. 

Piyango 
Dostum Zeki 

Bey ıevincinden 
duramıyordu: · 

- Ne oldu 
yahu neye ıevi
niyorsun? 

- Amcama 
piyangonun bi· 
rinci ikramiyesi 
çıktı. 

Amcana 
birinci ikramiye 
çıktise sana ne 
oluyor? 

- Sevincin
den amcamın 
yüreğine indi, 
öldü. Benden 
başka da miras
çısı yok 1 

- Niş anlım bana yqı1111 sor
mu~, ben de clof;ruyu dyledim. 

- Otuz b'!ş yaşındapm mı 
dedin? 

- Hayır, otu a ) irmideo da· 
ha yakımm edi f 

......... · - ·--· " 9 '7-9 .......... ""'4 .......... ,.... ,. ....... ~----

- Beni sizin sa nuala111Zua gö
renler kim bilir neler 16yliye
ceklerdir .. 

- Yine turnayı ıözllndu 
vurdu diyeceklerdir amma, siziD 
için mi, benim için mi oramll 
bilmemJ 
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Beyaz Perde Haberleri 

Şar~o, Herkesi Merak 
İçinde Bıraktı 

Meşhur gUzeJ yıldızlardan Ka
t.erin Hepbürn goçenlerde Holivutta 
hususi tayyaresine binmiı ve 
havada kırk beı dakika ıOren 
bir cevelan yapmıştır. Fakat güzel 
yıldız tam yere inmeye karar 
Yerdiği zaman motor birdenbire 
durmuı ve tayare başaşağı sukut 
etmeye başlamıştır. Bereket ver
ıin ki cici Katerin hiç soğukkan
hlığını bozmamış ve kumanda 
tertibatını çok iyi kullanarak hiç 
anzesız bir ıekilde yere inmeye 
muvaffak olmuştur. Neticede ne 
tayyareye, ne de kendisine hiçbir 
ıey olmamıştır. Fakat güzel yıldız 
muhakkak bir ölümden kurtul
muştur. 

* Cihnn koıniki Şarlo bu 
ayın on beşinden itibaren yeni 
filnıin' • Ş 

1 
1 çevırmeye başlamııtır. 

~r ;;un müstakbel zevcesi Polet 

yıl~ızı~r. bu filmin baş kadın 
FilnıiQ ~ "\d" ~. ti ti . .evn ıgı atlidyoya ar-

• ennden baıka bi . . 
remediği · · ç kimse ıı-
1 · - w ıçın •ltidyoda olup biten· 
en ogrenmek mü k .. 
tad B rn un olamamak-

ı r. u ıebeple filınln . 
bir fey olacağını b k ne çqıt 
- er es merak 

etmektedir. Stndyoda faaliyete 
geçilMiğini haber alan gu:eteciler 
ertesi gftn Holivuta akın ederek 
Şarlonun etrafını saj mışlar ve 
yeni filim hakkında malumat is
temişlerdir. Şarlo biitlin ısrarlara 
rağmen yeni eseri hakkında hiç 
bir ıey söylememiı, aadece de
miıtir ki: 

"- Sabırlı olunuz. Yakında 
ıörmediğiniz ve bilmediğiniz fey· 
lerden haberdar olarak hayretler 
içinde kalacakaınız." 

Kahkahalar kıralının bu söz• 
leri, meraklıların tecessüs damar· 
larını büsbütün tahrik etmiştir. 

lf Holivudun genç ve cici 
yıldızlanndan Doriı Varner bun
dan beş ay kadar evvel bir 
ıeyahate çıkmış, dünyanın birçok 
yerlerini sıezmiş, Afrikadaki vahşi 
kabileler arasında bile dolaştık· 
tan aonra tekrar Holivu 'da dön• 
mllştür. Yakında " V arner bira• 
derler ,, kumpanyası hes. .ıa bir 
filim çevirecektir. 

lf Alman hlikümeti filim aan• 
ıürilnU tiddetlendirmeye karar 
vermiştir. Buna sebepte, Alman
yada gösterilen bazı Arr r 1(an 
filimlerinin Hitlet idaresin,, sı ; ast 
prenıiplerine uygun olmsyan sah· 
neleri ihtiva etmesidir. 

Holiv11tun •n Y«ni gıl•ızlarınJen Alis Fay .um moda drniz 
kıyaf•til• ,.ıajJ• lt.t!llİ/ çat;y•r 

Oğlu •• 

••h Da.lu Do11 
]••n filmintl• 

Duglaı F ayrbankı 
hayli yaflandığı hal
de, yirmi yaflllda bir 
delikanhenerjiaile dur
madan yeni yeni filim• 
ler çeviriyor, hepain· 

de de eekiai fibi mu
vaffak oluyor. DUnyı. 

delikanlılarına ken
eli yarım dudak 

bıyı,lını moda ola
rak kabul ettiren 
ihtiyar Duılaı, 
ıon olarak" Don 
Juanın hususi 
hayab,, isimli 
bir filim çe
virdi. Ame
rika ve Av
rupa ıine
ma mec· 

mualan fi· 
lim mil

nekkitleri 
bn fi-

ilmin güzelliğinden ha
raretle bahsediyorlar. 

Duglas Son filmin-
de, tarihin en meşhur zanparaıı 
olan lspanyab Don Juan'ın haya· 
tmı o kadar gllzel, o derece ince 
hareketlerle canJandırmıtbr ki, 
günden gline yaşlanmasına rağ-

men her zaman genç ve diri ol
dufunu ispat etmiftir. 

Bu filmde ihtiyar yıldıza 

ıenç ve sıUzel yıldızlardan Joan 
Gardner arkadaılık etmittir. 
Cici Joan da bu kordelede bü
ylik bir nıuvaffakiyet kazanmııtır. 

Fakat ıu ubrlardan sonra 
ıize haber verelim ki Duglas 

Fayrbankı fU dakikada oğlunun 
rekabeti•• maruz. kal11Uf bulun-

maktadır. Biliyorsunuz ki genç 
Dujlas sinema hayahnda baba· 
ama yakın bir t6hrete aahiptir. 
Elyevm Londrada bulunan ıenç 
Duglaa, bir lnıiliz atndyoıunda 
yeni bir film çevirmek için hazır
lanmaktadar. Bu yeni kurdelenin 

iami nedir biliyor musunuz? Der· 
hal söyliyelim: 

11 Don Juan'm hususi hayatı " 
Babasının Amcrikada çevirdiii 

mevzuu oilu da Londrada çevi
recektir. Şimdi 1'erku, biri baba. 

, 

{ 
J 

diferl de 
oğlu tara
fından çew
rilen ayni 

I mevzuda bu 
iki filimden 

hangisinin da• 
ha fazla mu-

vaffakıyet ka· 
zanacağmı me
rak etmektedir. 

Genç Duğlaa 
bu hususta ken

disine sorulan 
bir ıuale ıu cevabı 
vermiştir: 

" -Ortada bir 
iddia var. Mensup oldu• 
jum lngiliz kumpanya11, 
Amerika stüdyolarının 
rakibi olduğuna göre, 
çevireceğim filmin mut• 

laka rağbet ve muvaff akiyet 
kazanmaın lbımdır. Babam
dan daha çok muvaffak ola
caiımı iddia ed~mem. F ~kat 
ondan da gerı kalacagımı 
zannetmiyorunı. ,, 

Genç Duılaıa iddialı f~lmde 
eni yıldızların en glizellermden 

~atali Paley refakat edecektir. 
...... 1 •• • . . . . ... - -. ... ...,._... 

Bu Haftanın Programı 
· ipek ı Otenıobilcle izdiuaç 
- .Mlelek : Hüküm gec••i 

&al'tlJ : B11y11z şegtan. 
TUrk ı Merk•z tayyare filosu 
Sumer : Ateıli kadınlar 
Elhamr• : Şen mü/azim ••et : Bıulape~tede •kanda/ 
Ytldız : Kim olduğunu bilmek 

i&tiyarum 
Alemdar: Ankara türkiyenin 

k albiJir 
Asri : Şeytan kardeşler 
Hele : Sefillttr 
Sark : Mavi Tuna 
Remel Bey : Şehıud '!cla~t . . 
Hllll: Ankara türki"t,nın ~al.ırfır 
Alkaz•r : lstanbıılJdn •eç•rken 
MUiT: Deli ıönül 

'----------- _, __ 
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·Hikaye 

Buda'nın Aynası 
ICamatari 6ç halile mıtlt• ı obuchpu anlamak icia ... ,. 

bir padifaJab. Ona filaret bzn. kofta. Hediyelerin ...... ela ...._ 
dar• bu iç .. ,, eeneti. laa8' ft DUi ay.- ebiktL . 
aaraya üzeriDdeki aüfuıu. bir ele Ka.atari8 bu laandimi ifitince 
dillter kwıcL deniz padiplvmn bu aynayı çal-

Herkea paclİfalıu keedi _. mak İÇİll ba hrbUJI çakardıpaa 
leketiade WrUe kwm ......... lallmetti; fw halde lmclı. Ba 
ceğW aamıeclenli. F abt Kama- ..... c1a bu ba•adili d.,.. llatirar 
taril'ia ea l.Grlk .,..... laaM Wr bir bdua lmcajlDcla çocatu ile 
kırala wemekti. Çin l.pantona laraba Jaam& pldi. 
kızı (Kulaaka) yı -... iatemez - Padiph11n; dedi. Aynayı 
Ka..tana laemea kabal etti. t.leak içla ben clellizler paditalu-

e. havadisi 1p,.. .... im ma ..,..,... aiclecejim. Geri c16-
ağlaJ•ak ayaldarıu ka....... nenem mllklfat olarak. •me~ 
Kaz eftni. çocoldu;uau pçircliii Mm tazminat olarak ~ma 
habçeJi. • tatlı &amallllll ,...,. iliz bakacaksanız. 
dıit Kofa Kaji mabecliai. baba- Çocuğum benim hayatta çek· 
110.. watamm terket.lek istemi- titfm aıkınhlan çekmelİn. 
yona Fakat babua bunua keacl Kamataria bakmaya llz verdi. 
lyilııi lçia oldatanu dyleyince Kadın ılta6ne kalan bir urgan 
kız ister iatemez eitmiye mecbar bailadı. Ucunu bir bahkçıya 
oldu. erdi Bu ti d · · d"b. f kat n- · t lau Y • ıure e enızın ı me 

a ~ ...,.... oru . dalda. 
karşı. ço~ 111 mauaele etti, her Denir.in dibinde, yeşil suların 
iıtedığmı yaptı bu ıuretle yata- aruanda denizler karalının sarayı· 
runa olan hasreti de geçti. Çinin mn minareleri prilnüyordu. Bu 
bütün mimarları, dülgerleri ima .....,_ içeriıode Budanın ayoaaa 
peri arayı gibi bir ev yaptılar. •J sibi parhyordu. Kadın gizlice 
Kızın tozelliği bntrın dünyaya saraya ainli aynayı aldı belind• 
yayıl&. urba ipin ucuna bajladı. Ba· 

Km erdiji bu saadete teşek- hkp ipi çekmeye bqladı. Kadın 
kür için Kafujuyi mabedine bir da aon ıGratile Jlzmeye bqladı. 
hediye göodermiye karar nrdi. Saraydakiler •yaum çahndaiam 
Kendi kendine çalan bir maaild heman anladılar, kadını takibe 
aleti, içeriainde Hint mnrekkebi bqladılar. 
aaklı olan bir kutu. etrafa aynalı Birdenbire kaduwa aklma bir 
6rta~n.da Bad~ file binmlt bir plln geldi. Belinden bıçağım 
resmını taşıy~ bll' levha ~neler- çıkardı. G6iılln8 yardı, aynayı 
di. Bu resmm etrafmdaki ayna llzeri k clı Bu tle 
radyom gıbi parlakta, ıözleri b- ~~~· _ _.__ neele ~!~ · eure 
mqbnrda. .... ~uaa ı n..- ayanama lfl• 

Kobaka bu hediyeleri ....... n• lı• kaybettiler. Denbin heri kan 
ptnrmek üzere bir udrala lekelerile kıpkarmm olcla, k~ 
Yerdl Amiral yola çıkb, fakat dım göremez oldular. 
teyahatinin aonuna pldilderi Şido- Kadm llllm halinde kıralm 
No. ura limanına ıeldilderi za· yanına pldi. AyaaJI cetirdim 
man tlebptli bir hrtana çıktı. Ba oğluma verdiginiz .&dl tatuouz, 
iJle mlltbit bir fırtına idi ki; dedi. Aynayı göpöndea çekince 
ıa•icller o zamana kadar blJle Jaraaı meydana çıktı. Ba yara 
bir fstana girmemİflerdi. Bir her ananın evlldına kU'fl kal-
aüddet sonra fırtına geçti, ilkte binde taşıdığı yaradır. 
bulut kalmada, deniz sakinledi. Japonya ve lngilterede bu bi-
Amiral hediyelere brr teY olup Uye çok mefhurdur. - S.Vim 

J -

Bu Haftaki Bilmecemiz 

Bu Trenin ismi Nedir? Hangi 
Memleketlerden Geçer? 

c:~f 

:#e ll • 

"{ :ı / 1 
L" 

• NZS· •• 
Reamini ıördtiğüaDz bu tren 2000 millik ıeya

hatiade alta cleYletin memleketlerinden .eçs. Hangi 
devletlerdea ve memleketlerden geçtiğini, trenin 
ismim anlamak iatiyonamz trenin etrafındaki 
harfleri tanzim ediniz. Harfleri yan yana getirmekle 

laea t11 b ...... ~ 
seçtiğini llulacabanız. SIZ 

' memleketlerden 

•nra, bu trenin iki l;llillik mesafede kaç ıe irden 
geçtiğini de balabil rainiz. Bu bilmeceyi doğru haJ. 
ledenlerden y6z ki1iye güzel hediyeler verilecektir. -

Çocukların Şiirleri 

Lozan 
Kiğıt 

Bu ko•koca tımh ilke 
Metum Sevr muaheduüe 
Hep ecnebileria elia4'e 
Tıpkı bir müstemleke 

Gibi idare olunu,_.. 
V atao parçalaıuyorcle 
TlrldGk mabvolurorilu 
Millet kan atftyorclu 

Llkia Gui parçaladı 
Sevr denilen maÜ:•raJ' 
Lozanda lmıalada 
Tlrke caa veren •etika,, 

Tlrk bu tanh 16aü 
Kaaile JHclı tarihe 
K.ılacakbr •tlye 
Ta cnadcleft hediye 

Bltun dOaya ötre-41 ld 
Kanldı pula zencir 
Tlrk eair defildir 
T4rlıt kile detildir 

~fıııi prdltDDDz çocuğun 
ismi Zeniaclir. Elinize m•k .. 
abDIL Zerrini, çizailerin keaana
clan ke.erek kiFttaa ayınou. 

Şaab Türk ntaaında Badehu kalan bir mabnqm 
l>alralanır ,Oce biW tizerİDe yapqtırma. iyice lmra-
Varol ... n Gazi Kemal duldan aonra emeleriai ıiJdire-
Çok J•fUıD tstildll biliniDiz. ElblMlerial de Pzaileria 

Bebek 

meyiniz, oalar ... ile beraber 
bl-·· , .... !sd •• , ••• _.. 

bu beyaz omuzlan ka+waat. 

ZerriDin &zerine siyclirioiz. Zerrini 
ayakta tatmak lçiD, a1aldanmn 
butJI{ ywdeld çizsiH klFtlan 
loVll'IDlz, çocak ayakta dmw. 

Ell~•~ Beşanoi ::.talebeırind~n kenailannclaa 1te9inis.. Elhi.eleria 

1 
Şükrünün Başına Gelenler 1 yukmumc1a 0

•• vazifem...-
---------------~ Kiiçük D~&nmız~~u~~~ 

Zerriaia ppk ... lifdirmek lcia 
noktala Jsleri kı±h, banlanlaa 
ZerriaiD .,..._ ..... 

Yağmul'lu bir günde Ner· 
mm llC8k bir çay içmek Gzere 
lokantaya sirdi. • Neyae, bqum 
M>kacak emin, bir yer; d di. 

Nermin şaşuda. Pekill dedi, 
fakat ıemaiyeanu almak içla 
çekerken, askı Ştikrüntln bqıaa 

eçti. Reçelli biıküviler yüzD.ne 
plfb. 

Nermin telD8İJt;91nİ aloya 
aata. Fakat daha oturaaadaa, 
Şllkrü yerinden fırladı: 

- Buraya oturma, dedi. Bu· 
raaa benim masam, bisklivilt r de 
benim bisklivilerim. 

Nermin, ŞüloibaQn halini gö
rimce ,cılmeden kabldı. Reçelli 
biakftvileri pek meviyormut. dedi. 
Ganon ela ıetirdiği biakliYa1erin 
laeosioi Sükrftoün he1abma yazdı. 

R_.inı g6r· 
dOiftoOı kli
çOk l.met Ilı. 
san 4:.! inci 

i 1 k m ek tep te 
befioci auufta 
okuyor. Çaht
kan, gOrbuz 
" •hh•tiıdır. 
Arkadaşları 11• 

raıında kend·
aini çok sevdirmiştir. Onu mual· 
limleri de çok •everler. Kliçllk 
ismet bftyOk bir fen adamı olmak 
azmile çalttıyor. ... . . ~ 

Karilcatilr 

Bekçi - Hey ojııl.. burada 
bahk avlayamauıa. v-ldar. 

Lemi - Sis pimedea ele bea 
yuak oldupa aalalll.lfbm. ÇO.
kl iki uatten berl oltama bir 
tek balak plmedi 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

...-,g.c--

17 MaJ1• 1934 tarlWI .......... l talebflmwl- 888 Y U8Uf i'..iya e., ve 
da ~aa bllmeceml&de ntimde oı.. BaanDlaL -. 
1anlqlıldan clofru bal•ale• aruanda -- dolma ••• •11• im· 
hecllJe alacalılann uhalerhd ..... ,. ... •k ıı.-n . 
ya:ııJoruı. ICmabpa Van-uyu meldebı ille· 

Heci la L. _ __.__ • L _ L_ .... _ .......,. n Bejanmh~ Ltuıbal ın 
IJe • caauwuaa .... .,_ Ortamek&ebi klebelindea 3 N'ıMI, Ba

buhuaaa u..u.n..bla ,...... ,,. lledrpzi caddeli 82 s..ı,. {)nan, 
perte•lte ,e.ı.n lfWea _. W.- Camlıca 18 mektepten 55 Firman, 
ut •• hlriJet Yankalarile ••• ::: Lwıbol im ()rtamebebi talebe.indeu 
nemin plenk ..... , ....... , .._ 219 Mediha u .. m Ye Beylet. 
linadlr. ..... ................... . 

Yalma taer• brlleri•izht hedir.. caldml 
leri ptMta U. .. ılluln• tlnderillr. EMifebjr Mılliwfw mektebi talebe--

..,_. ••~•• alauklar. sinde 70 HidaJet, Tekiıüi Pettıemaloı 
Uswıkôprü Sakarya lıkmektep ta· caddeei Saadet eobk 4 Mehçme, Mi

leoeeinden 16 eaibe, M Kemalpqa manimn ~- 28 ~ F..at, 
orta mahalle Alioat'tlf IObk 1 . Saune, Anbıa Daimt •oo:ı-- ~nde ~-
Cankurtaran lehakpqa rnahalleei 47 siye, Lan~ ND at ~~ı talebeeiıı· 

· 18 · · ... ı...-te 167 r7!---~ den fil Illdi19 AYDI, ISlllH Yubnpa-
Emıne, . ancı m--.v ~ ~ zar llkmektebi talebeeiaden M Sedat, 
Konya Akifpop ~~bı W.beeindn Nı n Jm OriamekteM talebemden 
533 Mutafa. lzmıt inhil&rlar ... mi- 1rl .::- İltaabal im ...... 
dürllfe&i muhuebe mua amiri Klzua li69 Mienet,Aktam 1m .. ·aa mebebl 
Der lml Nuan, Maoka Nonwalı taıebeaindea 788 Su&, Adapazan taoaaı 
apartaman 4 Hilmi Avni, Topkapı .tık- Kazım Ber oğlu ismet, Balat poliı 
adun apartlmao Zahide, Nlf811• Ömer BeJ km Makbule Hanım ve 
tafa kıs Ortameldebi talebeliııdM Beyler. 
818 S.mabat- Çorlu ŞöcuUia .. kte~l ~kaaa vu) 
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Fener bahçe Stadında 
Müsabakalara Şahit 

&11: r._,.,. _ 
flllııu 11/J .,_,, .,.,. • igi ctletler.intlen 6irl ol•n Man· 
elimpl,.tlar,._., -..Uclı 6ir lc0ffl'1•· Salda: Balkan 
Yaanlı rakibi 6 

200 rn.trecilllh IA/irrtd Ali ile 
Yann F h agralı: 9arııı idıa-ıru gaporluk1111 

- yeni eııerı,;.hçe . ~dyomu• ettiler. Balkan 
,_letecek yapı f tiribihılerine Olilnpiyatlannda 
l'İlldeki ..ııa':r .mer:aklıları 6alr kendi aeyirci• 
._ed=•-• -__ . _.,_!~diyekadar p leri kal'flllnda n 
l'lba ~ ·~ lllAee'wkzl• .._. .... .._. 

~il. e1ec.w..ı-.. •1ır..w .. 11 aftllk 
...., - ......... iti- fvklllrfl \\an --

• tDo il ... ,... .._ ,....._. bu _geçen aır 11Ue"tl-eııo1tinfnıWA 
lilıec• ımılll ....,.,_ların _. defa KadıkliJ satinmda aym 
letiımılili ...... 99 laJmetteri ~ pm~y~arile mllaabakalara 
C.... ,...,.. lpOI' ...Wesinj ~len dildiate wan neticeler 
--->• .'•1-!- naw.;~ · -~-- verebilir. Dijer taraftan da, s.ı.. 
~ ~~· Bir yandan Balkan- kanlana bu ıeçµmif atletlerine 
aanJ ea ·~•. att~eri ..,.._ y..., W.. merkedAwapadm pleClll 
._:. biaimkilerle ı..Ddi ...... ~ flllDPiyonuırcls tam.illi d..-

• ,......._ .,.....,.. ..... •ıl9ri ,...... ,......_ ellemmi-

---llc, esir Teması 

Galata.u.,ıılorltı &lıltnir •-•-
--ı...-. -'=• w--~-- --• ..,,,,,, •• ,r. ...... • -- ---. 

IW.kem. (liususi) - Galata• ..,_.. a. · . 
~ atle~ Ye futbol takımı aalll ... ~Jilde ba 
J•pblar. ~ .. k. müsabakalar Galatuarayblvın • bir ..._ 
lerine bakıl uaabakalann netice- açılırken Bahkealr aı-1:! ...... e 

ınc-. ati ti d G -111111 ReD-
~tasar~yın futbolda e zm e ~- aiti ceza• Terilill. Bana Bbrlaan 
nn galap oldup, anle~ Balakeaı· içeri atamadı. Biraz IOD1'll Enim 
IOD~bot mleebakaJanndan ayağjle Galatasarayın ikinci sayı· 
Bu tewn ~~- haflanda. • da oldu. Bu golden ıonra bil' 
•keıir 1ahası ıim~y:'k:1• Ba- penalb daha kaçıran Galatasarar 
mediğimiz bir kalabahkl:r ~!~ blaı" birinci devreyi 2 • O bitinniş 
muştu. olihdar. 

~zgar Balıkesir takımının . ikinci devrede rilzgirı leble-
~eyhıne olarak oyuna başlandı. nne alan Babkeıirliier caalı .. 
G n 

1 
beş dakika devam eden imanh oyunlarile üstllste hllcumlar 

Ba~ta~aray tazyiki esnasında Y~parak ve fevkalade gtızel kon-
esır mlldafaa• çok -çalış- bınezonlar çıkar•ak. mağlup vazi· 

•a)'a mecbur kaldı. On befinci yelten galip waziyete geçtiler. Bil 
dak~kada Galatasaraylı Necdetin dewaıin Jirminci dakika.oda 

~ ı~ea topla ~ Galataaaray penalbdan bir z.ol 
mı110 ilk aayılannı ıördiik. Ahali J•parak •1111111 ilçe çakarmafbr. 

Heyecanh 
Olacağız 

Jetini fewlatlldit in. hllls ... ..... 
F.wbaı. llllillph.,.tl,_ 

..W mftıalıı 'r 1.-. ha•' 1 a 
'lı •Wma:ı m· r ıt ~ 

-- W,a_,a,ı ela lllla ~ 
tap ... .__ ...... 11:k A:L> 
buya fotbald ._.._... llaall • 
iki tw-:-. ·& lltlethz•, ... pi
yonunun getirilmeainl iatenriitti
vq.rw1._ p1ea ._.._, .. ilen 

ikL Vipnalı. .... , ......... 
Ye F enrbabçe futbol tabri'• 
ViJllUIAı fntlaal.tah..s••-çmdan 
enel yapılacak atletizm mDWr• 
kal . kl--!-1 L.:1.1:~ .. anna pıece .__.. uuwıı'™"w. 

Yunllllhlarthm tietlra. meriezi 
·"u:upamn ea iyi kOfUCU}mndaa 
lkilİDİn ittirak edeceği yan.,_.. 
TGrkiye rekortmenlerinin ele clabil 
olc:laja dtiflhıtlllnce: yemli 
ftdol maçıodaır ener J9Plhlcd 
18l'lflann ne kadar heyeamll oP 
.. meydana çdaJJW. 

Atletlerim&e çetin rakipleri 
kal'flaında iyi dereceler temenni 
ederiz. 

S... .... diF Bdkair talam clir 
altı ıol atarak maç1 U. bitirmek 
terefud lu:zandl. 

-........ ·····-----,--··-··-· ·-··-· -
Gllhltasaray11r Bir 

T••llii 
flelata•s., apar k11I ... 

..... HllWden: Robert Kolej allit
tb:m müaabakalan tertip r.yetlne 
enelce bildirmit oldutumaa. Yeçbile 
1 hu.iraa CWD• poü K.adaka,Onde 
yapdaeak atletizm müabakalanaa 
kulGbilmUzıe bu buausta evvelce biç 
bir müracaatta bulunulmadıtından 
atletlerimbıin ittirak eıtmiyeıcekleri 

1ar6len IOzum ü:aeriae be7aa olunur. 

Muhafız Gücü Gençler Birliğini, 
Çankay,a Da Altınorduyu Yendi 

Bu cuma gpnil Ankar• lik da hasimlerinin çetin madafau 
maçlarına dev.am e.dilai. Muhafız karşısında muvaffak o'amada1 
Gücii Gençler Birliği ile Çanka· yine eıtki vaziyete düştiiler. Mu.. 
ya da Alttnordu ile karşılaştılar. Lafızgücii bugünilf güzel oyununa 
ilk oymr Gençler • Mutiafiz ara· y~raıacali iliiıci galibiyet aayıaım 
•oda yapıldı. Muhafız Gücll yıne Sed8t'ia ayajile- yaparal 
hi1dm ft gtlzel bir oyunla 98! oyun O' 7. r pliy oiaırak ltitirdl. 
Ankara ıampiyonunu yendi. Bu a,uachsn Geeçlerbirlijinie 

e>,anu futbol antr.önöril: Hewı matluP' ...... tıftm- Ça.l:a,... 
.,Otiba,, idare etti. Her iki t. mm pmpifcndujam bu,ak: W. 
lam. da rüze1 oynadılar. Birinci avantaj vermit oldu. 
devr• l • 1 berabera bitti. Çaaka .. • Albno•dtt 
ikinci dıevrede muhafız.Wamı Bu oyunda Çankaya Alb•• 
bariz bikimiyeti a;>rülilyor. (). duya birinci denede 3 • 1 mağ
DllDC& claıkilaya kadar. pnç- lüpken ikinci devrae atbjı dört 
le bl..mi aab 1iir IPI ı•~ aolle vaziıetini c:Rbelteııek ~ - J 
mwuaa batan muhmizhlu çol lallp plcB. Fakat kendilindm 
fa alfir ia~rcfd'ar. Bbnctinr 801l1'll' efdenilm a,wm mal'e.J ıawı. 
gençler biraz açılıl' gibi oldbla191P tıenmHi. 

Dünya Kupası 
ltalyada Dünya Şampiyo
Jl8SI. Uqlamaa Devam 

Edildi 
Roma, 30 ( A. A. ) - Bir 

mllddettenberi devam eden dünya 
futbol ıampiyonluğu müsabaka
larına diin de ltalyanın muhteliı 
ıehirlerinde devam edilmiftir. 

Floranaada yapıl• Miaan 
• Belçika maçıacha S -2 Almanlar, 
Torfiloı •tacliDdakit ~- A'vart
torya karşdaşmasnd& da 2 • 3 
Aftltaryahlar. galip ıelmiflerdir .. 

l.tanı• ile BftziJJa aruaad& 
Triyeıte'de yapılan. maç 1 - 3' 
l.J>-8npnın ft lfılliıod&ki. Çekos
fo.vaiya - R'omanra maça el&. 2 • ı 
çeiOllmkyamn pli&iyetife ... 
ticelenmiWir. Budu 10wki 
~ netiRferi da. pafascLr: 

llweç 3' • Fefemeni 7, lfaca
riıtan 4, Mılll' 2,. BOI011Jadaii 
maçta ini~ I' - lnlilter• 2, 
llaTya ?°. Ameriia t. 

Baılakil ·~be pil. ı•
lrple& arumaa Japılacak maçJu 
ıaalUdir: MiJanoda Almanya-fa. 
•eç, Boloay& /(9uturya·Macaristan 
Toriaocfa, Çekoslövakya • laviçN 
N"apoli, ltaıya • fapanya .• 

Utakta Yarıda Kalan Bir laf 
Upk (Hu1Uıi) - &inci dev· 

renin en mlbim maçı addolunan 
&a•e ._ • "Pm•· oJIUllU J11Pıl
da. Biriad ftlliımlllr' llllSÇIDdim ne

Yarınki 

Atlı Mimbakala1 
Sipalil O.it•"' aiW bi!r6 .... . 

kuripilderi ]l8aD- .at. 2 ....... .. 
ıtadında batJamJf.. olacaktır. 

Bu koaiura .ırecei of 11n F ovorl 
ad•r, S.lta', Jrırpl, 89iri, Adaf, Profl 
BaJalrdil'. 

"lreklr. da ge~n hafta tördilğÜ• 
mi• mlqzene, rikônd, atla11fta i ... 
betli tahminler, mü ... a•li daaiitlW 
ut kımııma Wal hareketi• ıhuiıiaia 
tecrllbeli ve meharetJi kullamf1 ıay .. 
ainde bu hayvanın yine taliin:u y.aver 
olacaAı kanatini veriyor. Buna mu
kabil, "'Kırp!',, ıGlı:Wıetlni muhafaza 
ec:ter. -Mtlilr,. ihr milanhlelhacl"e ... 
• .......,, ... , ... .Allıil• ~ .... 
"8.W,. .._.. t ... kuJ , .. 
•öıterifli uçrayatlarile bun-. wo N 
konkur.da ıiıriileD tMeYYÜ•u ma
hafua eder kanaatlnde,i:ı. Yahu& ba 
bayYan, kam ildhulı çal aDlpa ft 
ewlhltr. .r Ba tiaynn iuu ueltill 

ltrp•• ........... ,.... -== ..... ... ..... ,.p ... ha...._ ...,, .. ,., ~ lami.,teki 
at. ta kudreW atlaJ&flt ....ı. .-ıerl 
çok slzel ada,.... uf kan. 1U 
attır. Faliaf fQ1c .... JirilJll!ente .. .,.., ............. ......,. ... ...,.. 
• ,. ·-.....,. ••• it lhtlMI !' t 
çoktur. •Bahir,. WmU hayvan .._ ... 
artlaıuu ... lııa-.tli laallamr-. •t.,. 
)erine kunretli bir raWa olabilir. M ... 
maftb bG\la halar liirer tabmiDdea 
iBarettlr. C'ama ıtlbltl konbrlar !a
dikaplı •: flaa 'Wle 1111111il_. ....... 

... ladllilııp ~ ..... tnylt 

..Ulıııljne:-.... bu tWamin'• ... 
ka bir ıekllde ele tecelli adllbWr. 

.A.lamd llGri 

......... ilÇült takımlar 
OJUDaacla Ergenekon ldtçiiklerf mur blftlaa ....... pjlmy• &ar 
1 • ıalip geldiler. inin ftal- 8ilc hre ~ 

Birinci takımlar maçı pelt Ji.. beden ..- ail.,.r oran blS 
yecanla ..o..ı. aıaederkıea Jlli'- ~ & 'm eldm 
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İTT. llAT ve TERAKKi 1 
Her hakkı nıah/ uz dur -

Dördi"ncü K?sım No. 107 

Nasıl Doğdu ? .. 

Nasıl Y cışadı ?.. ı 

81 • !'ı - 9:'4 Ntısıl Öldii?. rJ1 

• 
!ngilte e İle İttifak Edilmesi Fikrini 

• 
ileri ·Sürenler De Vardı .. 

(Gerek merkezde ve gerek vi· 
tfl : alla umur a.yina memurini açığa 
çık< rarak) erlerine cemi) ete men· 
sup adamlar n<.sp ) eyledi. Bunlar 
tec.:riibt:siz o!c'.ukları için hükümct 

umurunu idare edemedi:er. Aha· 
liyi cıilgir ederek Suriyede, Ye
me 1de, Arnavutlukta ihtilaller 
zuhuruna 5ebebiyet verdiler. Bey· 
hucle yere yeniden birçok kanlar 
<ltiktürdüler. ( Cemiyet hakkmda 
nefretiumumiycyi davet ) ettiler •. · 
( Cemiyet tarafından aleme mey
dan okurcasına izhar olunan tavru 
hareket, düveli muazzamayı ) gii• 
cendirdi. İtalya devleti, harp 
ila:ımdan evvel Sefareti vasıtasile 
lfabıalıye verdiği notada bildirdiği 
v~ç\ıile ( Devleti Aliyeye değil, 
~em:yet aleyhine olarak ilanıharp 
ı e :rrablusgarp ve Bingaziyi zapt 
Ve 111\il ~ [J] 
Muhilli:~• kıyam ) eylemişti . 

l ·ıt d olan bu taarruza kartı, 
ngı ere F 

l . . b' ransa, Rusya devlet-
de:ı~ın ~taraf bulunmaları mani· 

r ır. d u dersiibrct bize klfi ol
mazsa, iğer l 
olunmal d •cavüzata da intizar 

ı ır. Bu .d .. 
kasemedir. Bu bgıbtışık~ sho?u: mu-

. . a a 1 ıssıyatı-
acıza nemın müstenit ld • 
IA o ugu ma· 
umatı tahriren takdi-. d (2) (C . ·•• e emem . 

A crnıyet erbabı, hakayıkı ahvale 
vakıf olsalar, hem devletin hem· 
de kendi nefislerinin seJAmeti .. 
ıçın umuru idarei hükumete mft-
dahalcden el çekerek umuru hay
riye ile İitigal eylemeleri iktı:za 
eder.) Bu bal devam ettiği tak· 
dirde, (yine orduyu hümayunun 
iştirakile karihen vukuu tabii olan 
ihtilAl, fimdiki istibdadı mahvede
~eği. şUp~esizdit).(3) Avrupada 
dahı efkarı umumiye, İtalyanın 
Trablus garba haksız yere tcca
vüzU . aley?ind~ ise de, Almanya 
lcendı müttefıkleri olan ltalya 
ve Avusturyamn menafiine mü· 

1 l l Bu notayı ve bıllıa•sıt hıı meı1e
leye temaa eden ciimlc~ i ayııım derc
etmiştik. 

[2] Kamil Pa~anın burada açıkça 
ıöylcmek iatemedıği mf'sele fevkalade 

hnizi ehemmi) ettir. Bııgiiue ka<lar if~a 
eclilmemi, olıtu bu noktayı, biraz sonra 
iı:alı edel'eğiz. 

[8) J\ ılruil Paşanın bu sözleri h~a 
bir miiddct ıoura. talıakkuk etmit ve 
orılunııo bir kısmında ıuhura gelen ha
reket ile lttlıtt.t - Terakk lıüklıınetieu• 
kut efmı -;ıtir. ( H alıla.kRrıtn ) grııpu ta
r&fııı<lan vrıkua .ı;etitilen bu harekc-t, 
lt.tihat .. Terakki tarihinin en enteresun 
~ır snyfaı-ııdır. Bu lıııım.,ta verecE'ı.rimiz 
ızalıat fevkalı'ide dikk tle ~ayandır. 
-······················· .. ··· .. ······························· 

JSon Posta 
~AN FiATLARI 

1 - Gaze • · .. n ırı esas y•· ~ ·ı 
b

. _ .. ~rsı e 
ır Sllfıtnun ı ki sat b. 

( . ırı ır 
sanlı111 J sayıl tr. 

2- Say/asına göre bir santi

min ilôn fialr Şunlardır: 

1

saylu. 
1 

1 

Hyla ! sa) fa Diğer Sun 
3 4 - 5 ) erler sayfa 

1
·400 250 
Kı .. h'.r . 

200 100 60 30 
1\ f'-', ": 17. l\: rs 1 ı· •• \1'!;'. 

3- Bfr .~an/imde (IQSati 
(8) kelime vardır. 

4- ince (!• kalın go.zılar 
tutacakları gere aöre 
so.ntim/e ôlçiilür. 

Siilt>yman Askeri JJey ba kiwt1 ile 
Mısırdan Troblusgarbe g•çmişti 

zaheretten ayrılamaz.) (İngiltre ile 
tariki itilafa girmek için şu sırada 
buraca iyi bir zemin hazırlanmış 

ise de bu btrika girmek, ortada 
h8il olan cemiyeti hafiyenin rcf'ile, 
memaliki Osmaniyede hükumeti 
meşrutawn tesis ve müzaheretine 
mütcvakkif olup bu da idarei örfi
yenin ref'ile Meclisi Mebusanın 

ve heyeti hükumetin ıerbest ol
malarından ibarettir.) ( İngiltere 
ile meyanemizde hasıl olacak 
itilafa, Fransa ile Rusyanm ittiba 
edecekleri derkirdır. Eğer cemi· 
yet erbabı bu izahata kani ol
mazlarsa kendilerile biliçtima, 
tealii efkar mümkündür. ) Baka
lım; (evvela, dahilen ehalice, ce
miyet aleyhinde peyda olan nef· 

reti umunıiycnin izalesi kabil 
midir?. Sani}cn, cemiyetten ditgir 
olan devlet ve milletleıin tevec· 
ciihahm cemiyet lehine çev rmek 
mümkün müdtir?. Eğer kabil ve 
mümkünse, bu bapta cemiyetçe 
düşüniilen çare nedir?.) ltaly ·mın 
vaziyeti balkan hükümetlerinin de 
hırsmı tahrik eder ve Rumeli 
kıt'Hı da elden giderse, Mısırlı
ların, Y emenlileriıı de - Bulgaris· 
tan gibi • istiklallerini ilan ede
cekleri; Hicaz ile ( Hılafeti 
Seniye ) yi de tehlikeye düşü
recekleri şüphes.zdir. (Veha
meti cariyenin h<tzırlamakta oldu· 
ğu ihtilalin ilk h;· cumuna cemiyet 
erbabı hedef olarak taraftarları 
dahi takip.ten tahlisi giriban ede
miyecekleri) istidlal olunmaktadır. 
(Hem vatanın, hem de cemiyetin 
öyle bir hali hednakten vika
yesi için Cemiyeti lttihadiy~. hü
kiımeti icraiyenin mes'uliyetiui 
kendi) omuzlarına yliklenerek 
(helake maruz kalmaktansa, umu
ru hükümete cahitane· müdahale
den feragat ve ciimleye ilam 
keyfiyetle badema) umuru hayriye 
ile meşgul olmalıdır. ( Elyevm, 
emmarab zahh·cye göre mukase· 
meye maruz olan vatanm selame
tile beraber, hHafeti seniyelerinin 
dahi halelden sıyaneti) için derhal 
meb'uslardan gerek cemiyet men· 
auplarında.n ve gerek muhalifler· 
den mürekkep bir komi&) onun 
akdile bu meselelerin müzakereıi 
tahtı temine aJınmahdır. 

Diyordu. 
Padişah, bu layihayı ()kur 

okumaz, Sadrazam Sait Paşayı 
Saraya celp etti. Bu baptaki fik· 
rini öğren°mek iıtedi. Fakat Sait 
Paşa, kendisine daimi bir rakip 
addettiği Kamil Paşanın bu haklı 
mütalaalanna karşı dudak büke-
rek: (Arkası var) 

1 RADYO l 
31 Mayıs Perşembe 

IST AN&UL - 18.lO pllk n•tr yatı, 19.'..10 
Ajanı haberleri, 19.SQ alaturka ruuı ki n•ırl 
Y•tı ( K•mal Niy.u.l B. 1 Hayriye H., Mahir 
8 · • Mtiuyyeıı H.), 21 Selim Sırrı B. tara• 
lınuaıı konferans ve Ajanı haberleri, 21.2S 
orlt eıtra tarafından dırna muııiklıl. 

V A.RŞOV A (134J) - 18.15 Populer 
Leh rnuılkiıi, 19 muhtel f ıö1. 'e ·, 19.40 Koro 
t•rluları, 20 ıö1. er, '..ı(l.3-0 plak, 20.55 hafif 
orlteı ,ra ınusı. iıı (t•ır nııl l), hab~rle r, 22.17 
aenfonllt oı kf!at a, 23 hal •rler, p lk, 23.30 
daıa rnuılkiıl, müıahabe danı. 

. BÜKRF.ş - (364 
1 

ın.) U hergUnl<U 
ııe.rıyat, 18 D inlco o~k•alra11, habt>rler, 19.15 
orkeatranın devaını, Ünıv .. nlte 20.10 kon
feranı 20,30 "Le Trouvcre~ lal.;,ll Verdlnin 
operaeı (pllk ile) 1 haberler. 

BUDAPEŞTE - (550 nı.) 18,30 keman 
ı..on1eri, 20 rıtdyo tiyıııtroıu, 22 Viyanadaıt 
naldl, 23.4S Slgan rou!likiıl, 24.lO car. mu-

ılldıi. 
ViYANA - ( 1)07 m ) 20.15 tag-annill 

radye popu lıl, 22 Aktilallte, 22.10 Haydan
dan pjrc;aler, 23.10 ıon haberler, 'B.15 futbol 
düııya ,amp yon uğuna dair haberler, 23.35 
danı pllklıırı. 

PRAG - (470 m.) 17 &1kerl konaer1 

müı-ıhabe, 18.-tS plllk, 18.55 nıuı.ki 1 alman· 
ca ne9rlyat, 20.05 caz orke1trıııı, 20.55 Ye 
Haydanın "•erlerinden konıer1 21.'10 mü•a· 
habe, 22.0S Koaice r adyo orl<rıtra11, 2J.20 
pllk, 23.45 Viola (Roınantll< opt>ra). 

DEUSCHLANDSENDER - (1571 m) 20 
pllk 22.1.S hahor'tr, 2'2.30 Strau .. un •Ara• 
bela,, lılmli lirik koııat>rl, 24 danı muıiktır. 

BELGRA T - (437 m.) 20 pllk, mti· 
nhabe, 21 So lıt Mme Olıranın ı,tirakile 
aenfonik konıer, 2:'! haberler, almanca kon· 
feranı, 23.45 dımı parçaları. 

HAMBURG - (5!2 m) 22.10 H. Hof· 
mannıt\ıal'lıı Arabl"lla bimll temıill, 23,05 
baberl"r, 24 Haydn'ia .. erlulııdea konwer1 

1 Haziran Cuma 
VARŞOVA - (1345 m.) 17.55 ıonat 

konurl, lır.onferanı, 19.10 haıfif muıikl, muh
te' lf bahlıler, '.l0.05 muaikl bahiılcrl, 2l,J5 
11nfonlk konı•r1 25 pltk, 23.30 danı mllıl
klıl1 ıözleı, d.ını muılklıl, 

BÜKREŞ - (364 m.) J3 lıerırUnkü pro· 
l'ram, 19 radyo orkeıtraaı, 20 haberler, !l0.J5 
OTkutranın deY•mı, Üniveulte deraf, 21.20 
pili<. l<onfnanı, 22 vlyo:onıel aolo, muıa· 

habe, 12.45 hafıf muılkl :ı3.15 karı9ık konur 
haberler. 

BUDAPEŞTE (550 m.) - 19.40 Kernter 
tlyatroıunun l.onaeri, 20.30 Operadan naklen 
konurvatuvıır talebulnln imtihanları, 23.40 
ılgan muıikiıl, 

VIY ANA - (5'17 m.) 20 kıaa haberler, 
20.15 ıokak muılkiıi, 20.55 haftanın haber· 

lerl, 21.05 kukla oyunları ve net'eli ırıualld, 
7.3 haber :er, 23.15 halk opera orkeatr1111. 

PRAO - ( 470 ın ) 21.10 konser, ınu
aahabe, 22 teırannl (Yugoılav tarkıları) 1 
22.0~ popüler konı.ıri, muıııhabe1 

DEUTSCHLANDSENDER - ( 1571 m.) 
21.to ıremlcl muıiklıl, :n muuhabe, 22.30 
ırençlik ne,riyatı, 23 ılyA1ete dair, 23.10 
haberler, 24 StUtırattan danı muılklıl. 

BELGRA T - (437 m.) 20 pl&k, mu• 
sahabe, 21 ZRırrapten nakli, 23 haberler, 
danı pllkları, 23.35 kahvehane kenaerl. 

HAMBURG - (33'l m) 21.lS temall 
l rı ka Gold, 22.0S valı aaatl, 25 haberler, 
23.20 muıiklli ne,rlyat. 24 kemen konseri, 
orkeıtra refakatile. 

BRESLAU - (316 m.) 18.SO çift piyano 
konıerl muuhabı, 2ı,10 tegımol, :n.10 oıkf 
ve ye~i muılkl parçaları, 25.20 haberlır, 
23 SO u•tell gece konseri. . . ............................................ . 

·;~.-~~··~:;::~; rnuıikt (pllk), ı.os gece mu· 

ılkiıl. 
BRESLAU - (316 m.) 20 neı'all kon· 

Hr müıahabe, 22.,0 Arahılla lılmll opera 
R. Strau11'on uerl (Drut'ten), 23.40 haber• 
ler, 24 Mandolin, Lanta konseri. 

inhisarlar lstanbul 
Başmi~diirliiğünden: 

Hazirf'n g34 Cuma sabahrnd n itibaren bayi dükkanlarında 
\'e imalat )'c r:erinde craıınolarda ambarlarda bulunan inhisar ' ., ' 
maddeleri ev\'eke de ilan LLildiği veçhile beyannameye ve aşağı ... 
daki miidafaa vergisine tabid r: 
l ":!.i,, kuruş ve daha z:yade fiatlı "20,, adetli sigara ve "20, 

"25,, gramlık tütün P• kdlerinin beheri bir kuruş. 
2 "'25" kuruştan aşağı fiatlı tiitün ve sigaraların aynı paketleri 

yirmi ı ara. 
3 Yaz s·~aralı paketler, beş paket ve on adetli sigaralar yarım 

pal<ct hesabıle. 

4 Yerli enfi) e tönbeki paketleri diğer paketlerin fiatlarına 

kıyasen. 
Puro ve Fransız enfiye sigar ve paketleri de tülün paketle-
riııin kuruş nisbetine tabidir. 

5 R;•kı, Konyak, Votka, Likör ve vermutlnrın "25,, santilitrelik 
ve daha büyük hacimdeki beber fişesi iki kuruş ve daha 
kliçUkicri birer kuruş, biralarm beher fİşeıi birer kuruş ve 
fııtıdakilerin beher litresi ikişer, açık ve kapab prapları• 
beher litresi bir kuruf. 

6 - Viski, Şampanya, köpüklü şarap ve cın içkilerinin behe.r 

şişesi "25,. kuruş vergiye tabidir. . 
Beyannamenin it •!um müteakip ellerinde tütün ve ııgara bulu

nanlar \ ergilerini bağlı oldukları depolara ve müskirat yapanlarla 
satanlar Başmücllirlük veznesine teslim edeceklerdir. 

S:-ıklayan beyannawesini derhal, parasını miiteakiben teslim 
etmiyenJer hakkında takibat yapılacağı ilin olunur. 112881,. 

Yalova ilave seferleri 
Akay işletmesinden : 
2 Haziran 934 Cumartesi alqamıodan itibaren köprüden Ya· 

!ovaya Cumadan maada günlerde saat 18,00 de Cuma giinleri ise 
20,00 de ve 3 Haziran 934 Pazar sabahından itibaren de .Yalova• 
dan - Köprüye hergün 6, t 5 te olmak Uzere mevcut tarıfeye bu 
seferler ilave edilecektir. 

Tafsilatlı ilanlar iskeleJere asılmıştır. 
0 2832,. 

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden ı 
Müskirat ve tütün bayileri haziranın birinci gilnll f6yle bir 

bt:yanname itasına davet olunur. Bunda: 
ı - TUtün Tönbcki ve Enfiyedcn dükkanlarında ne kadar paket 

mevcut olduğu ve nevileri. 
2 
3 

Kapala içkilerin nevilerile hacimleri. 
Açık içkilerle fıçılardaki Şarap ve Biraların yine nevilerile 

4 
litre miktarı gösterilecektir. 
Beyennameye 15 kuruşluk Pul yapıştırılacak ~~ul6 vcçhile 
iptal edilecek ve bayiin imzuı adreıi tezkeresının numarau 

okunakb olarak yazılacaktır. 
S - Beyennamelerden Tütüne ait olanlar Cumarteıi alessabah 

Müskirata ait 
amirliklerin• 

mensup oldukları Hhf deposu müdürlüğilnt, 
olanlar da semtlerine göre takibat mıntaka 
yahut ba~ müdürlük ticaret şubesine verilecektir. . 

6 ~ Beyannameyi vaktinde vermiyenler hakkında kanan ıca\n 
tatbik olunacaktır. "2828,, 

--·~-=-=----~~~~~~~~~~~------

Maliye Vekaletinden:_ 
Numarası Adedi Beherinin Kıymeti Tarihi 
1 - 28 28 1000 17/1/1932 

1 1 320 Küsüratlı Bono 17/1/1932 
1885 numaralı kanun mucibince ihraç ediJmiı olan yukarda 

numara miktarı ve kıymeti muharrer bonolar mualleldir. lbrazların· 
da kabul ve muhteviyatlarının tediye olunmaması illn olunur. 0 2879., 

ae,lktat icra D~lresl':'de~: 
Odi.eea .\limaridi, Andımı Mımamlı 
Efendiler ve ~largarita :Mimaridi ; ve 
Alf>ksanrlıra Mımaridi, ve ıoiı;e Paladi, 
Hanımlar ve İı1ta.nbul defterdarlığı ve 
Beyoğluııda Altın bakkalda 15 numa
ralı hanede Y orgi ve Aleko Efendile-
rin oayian mııtuarrıf ol<luklan Bebekte 
dere içinde dere rnkağında atik 19 ve 
oaclit 23 numaralarla murakkam ve 
içinde bir incir ağacı bulunan .fı~ met
re murabbaındaki arsanın tnksımı k.a
hil olmadığından aatılwak . ~~.retıle 
~üyuuuun izal•·sine karar •erıldıg-ıoden 
açık arttırmaya konulmuştur. . 

.\[ezkfir arsanın dellaliye ve ıhale 
pul resimleri müşterisine . ait olmak 
üzere muhammen kıymeti olan 97,6 
liranın % 7 ,G nisbetinde talip olanları.o 
pey ak<;eleri ile beraber 2-7-~~34 t~rı~ 
hine teıadiif eden pazartesı gunu 
saat 14 ten 16 ya kadar Beşiktaş 
icra daireıiniu 93~ - 780 _numaralı 
doııyasma müracaa~ eylem~l~rı ve mu
hammen kıymetin X 76 şmı bulmazsa 
en son arttıranın taahhüdü baki kal
mak üzere ea.tış 15 glin daha uzatılıp 
fazlasına talip olana; 19-7-934 tari· 
hinde perşembe günü ayni saatte 
kat'i ihalesi icra kıhnaca~ı ve arttırma 
şartnamesini her kesin 20 güo sonra 
görebileceği ve mezkur ana iizerinde 
ipotek eahıbi alara~hlar ile masraf .-:re 
faize dair olan id<lıalarını evrakı mus· 

MUzayede ile Ht•t 
('uma günü aabah ıaat 10 da B .. 

yo0 lunda ükçumusa cadd..Wde Pıaltf 
" b . ı. nda 35 nu• mefrtı<1at fa rıkuı xarşı.11 . 

~ t Mad. Atuıa 
maralı hatı~de ınevcu ve .. , 
"''k 1 'd 't nefis ye JDtı7.ey) •O 
~' ı ·o aı ese 111 :t. 

1 .. ·ede suretile ıRtılac 
eşya ıır muı:a) . . 

14 1 r Bı'ife dreauar, ıkı tara ' an o UDU • ' • • ... 

b.. t .,·nalı vitrin dlvaD. ot.om&ti• 
IJU e . ' 

ve (} adet meşin kaplı sandalye• maaa .
1 
•• , 

den ibaret modern bronz gamı ı mıı· 
zeyycrn yemek oda takımı, k~ııape 1 
koltuk ve 6 saııdalyeden murekkep 

8 ,.1011 takımı, aynalı dolap, t~alet, 
§ifonyer ve geoe masuından ıbaret 
modern kaplı yatak oda takımı, bronz 
maaif logiliz malı dnbh karyola, be .. 
fe]er maıııılar, ıandalyeler, aymLlı do .. 
Japl;r "e borular, Oode• demir soba, 
bronz maRif elektrik avizeler, Singer 
ayaklı dikiş makinesi. ıigara maaalan 
portmn.ntolar, yeni halde muşambalar, 
gaz fnrunu, hah1 Ye ıece&deler, vazo
lar, biblolar ve aair Eolııuı Steck mar
kalı nefüı bir piyano B pedallı. (171~ 

l t ı t • 1 4 • 1t••1ı11 1 11·~T:I 1 1 
I t 

bitelerl ile beraber !!O gün içinde 
icra daireıine bildirmeleri •ksi tııkdir«M 
hıtldarı tapu sicilleri ile eabit olma· 
dıkra satıv bedelinin paylaşrnn.s~nd .. 
hariç kalacttkları ilau olunur. (1 ı IS()') 
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No. 34 :H ·5 • 984 Nakili: A. R. 

Kadın Sevgisi .• 
"Nail: • Hayatta Bir Tek Kadın Sevmek 

Bir Sefalettir - Diyordu .. ,, 

Eğer bir tokat ye"1İf olsaydım, 
hu sözleri işittiğim zamam hisset· 
tiğim aabrap kadar acı du) maz· 
dım. Bir kadının, bihusuı aıka 
ausamış olan genç bir kadımn en 
tatlı emeller ve hayallerle aorduğu 
bir suale: 

- Aşk, münevverler için de· 
lifdır. Hayatta bir tek kadın •e•· 
mek, bir sefalettir. 

Cenbına alması ne feci, ne 
dayamlma2 bir inkisarı hayaldir. 
Halbuki Nailden beklediğim; bir 
tek siSzdeo ibaretti. Eğer, o anda 
elimi tutarak ve ıazlerimin f çine 
bakarak: 

- Seni ..• 
Demek olsaydı; kalbim, muh

taç olduğu bir gıda}'I bulmq 
olacakb. Bu bir tek söz velevki 
yalan bile olu, hislerimin blttln 
boşloklarau bir anda doldura
cakb. 

Şu halde ben ne idim? .. o~ 
mek ki, bundan otuz kırk aene 
evvel, esirci evlerinde evrile çev· 
rile otuz iki azası muayeneden 
geçirilen. çekife çekişe pazarlık 
edilen lıalayaklardan, odalıklardan 
başka hiçbir fey değildim. Yalnaz 
eti, yalnız rengi, yalnız göster.iti 
için beslenen bir mahluk ..• 

Ben bunu lıluettikten 10nra 
( kadın) bj'ım nerede kalıyorr ? .. 
iki sene evvel okuduğum bir 
Fransızca kitapta ıu cllmleyl 
ıörmilf ve onu kafamın en ut
lam bir köteaine yerlqtlrmiıtim: 

( Kadınlık, beıeriyetin yegane 
haşmet ve prur timsalidir. Onun 
önünde, yalnız erkekler değil.. 
onu laalk eden kuvvet bile secde 
eder; ve ona atkmı söylemekle 
en bly6k zevkini hiaaeyler.] 

Ben, önümde ıecde edilmesi· 
ni.. v~ lapaayol qıkJan ıibi pen
ceremın altında mandolin ve ki· 
taralarla ilk •etideleri .&ylenme
ıini iatiyecek kadar hodgam bir 
kız değildim. Fakat.. cinsime mab
aus olan ezeli bir bi11in tatmini 
,!~n de, kulatıma hot gelecek 

-... . . . . . ................ -...-. 
~ 
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Y nmf. af)'ul, Hava dl• Ye ffallıı suete•I 

EsAİ Zabtil e, Çatalçeşme ıoka1.rı, 29 
l&TANBUL 

Oazeteıqiıde çıkan yazı 
ve re~iml~rin hütün haklan 
mahruz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kıı 

TÜRKiYE 1400 750 400 150 
YUNANlsT AN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 80G 300 

Aoon be-ielı pe ıudir. Adr~ı 
de '"I tirmek 25 k ıru~ tur. 

Gelen eur•/c ,.,; verilmez. 
llAnlardan mea'ullyet almmaz. 
Vevap içıa mektuplara 10 kuru lulı: 

pul ılave ı 1 zımdır. 

Poata kutusu: 741 latanbul 
Telgraf : Soop01ta ., 
Telefon:20203 

sesleri beklemek ve dinlemek 
hakkma maliktim. Halbuki talih 
bana kartı pek kıskanç davran· 
ml.J.. kartıma hep yam yam ruh· 
lu insanlar çıkarmıtlı. Macit, 
Sait Efendi, şimdi de Nail. 
bunların nça de pembe hareli 
nefis kadın etine ayrı ayrı ıekil
lerde atyeren birer oburdu. Fa
kat kedilerin ciğer yemesi gibi, 
kemirdikleri etin karşısında göz
lerini kapadıklan için yalnız dite 
lerinln lezzetine ehemmiyet veri· 
yorlar; kalplerinde zerre kadar 
bir his ve heyecan duymıyorlardı. 
Zambak gibi beyaz ve taravettar 
zevcelerile karanlıkta ellerine a~ 
çen Arap halayıklar arasında hiç
bir fark bulmayan bazı eski ka· 
dm düşkünlerinin hikayelerini 
çocukluğumda bizim kalfalar bi
ribirlerine fısıldaıırken gizlice 
dinler; böyle ,eylere pek okadar 
aldım ermediği halde bu yaradı
laşta insanlardan nefret ederdim. 
Bence kadın demek, (en bedii bir 
zevlc demekti. Kimin aklından 
geçerdi ki: Bir gün olacak, bu 
zavalh melek bu yftksek zevkten 
mahrum olan inaanlann eline dü
şecek.. Kıpkızıl bir et parçası 
kıymetine inecek ... 

Zavallı bialerim •. Zavalb emel
lerim.. Ve, kaJhimde doğar doğ
maz ölüme mahkum olan zavallı 
aıkım .•. 

• Nadire, ne iyi bir kızcağız. 
Basit bir ailenin kızı olmakla bera• 
her bugünkü vaziyeti çok iyi 
hazmetmiş. Zeki, anlayışlı ve 
atılgan. Üç sene evvel de bir feli-
kete kurban gitmiı ve ondan 
sonra da epeyce macera geçirmiı. 
Altı aydanberi harp zenginlerin
den Ali Beyin metresi imiş. Ali 
Bey, bizim Nailin bazı işlerde 
ortajı. Bu hafta içinde bizi Şişli
deki apartımanlarma yemeğe da
vet ettiler. Nadire ile o ftindene 
beri ahbap oldum. Beylerimiz iş 
ortağa olduğu gibi şimdi biz de 
biribirimizin dert ortağıyız. 

1 Ki.nunul'!anİ 
Dün ıece sabahladık. Eve 

geldiğimiz zaman, Adeta bitapbk. 
içki, kumar ikimizi de serseme 
çevirmişti. Onun için başlanmııı 
1utıia koyar koymar gözlerimizi 
kapadık. 

Buıiin ikindiye doğru kalktı
ltmız zaman Nail derhal Jıİyinip 
gitmek iatedi. Keıki mani olmae 
saydım.. Halbuki ben de ona yıJ. 
baıı ,erefine bazı iyi yemekler 
ve pastalar hazırlattığım için bu 
alqam yemeğini de bqbaşa yee 
mek ve fÖ}lece hiz bize eğlenmek 
istedim. Meğer bu ktiçOk zevki
min içine bir avuç zehir katılmak 
mukaddenniı. 

Sofrada dereden tepedenk~ 
nuşurken söz, dtm alqamki mec
liste bulunan ve eka•isi oradaki 
züppelerin .metreıleri olan bir 
takım hafif kadınlara jntikal elti. 
Nail Bey: 

- Melek!.. Seni dün akpm 
çok takdir ettim. Bütün kadınla
rın içinde Adeta lteldlerden 1eçi
len bir halin vardı. ( Haylayf ) a 
okadar alıftın •• Bir (mal antandtı) 
ye meydan vermemek için Jizım 
ıelen ıeyleri okaclar kanadın ki .. 

( Arkaa 'far) 

SON POSTA 

- Jimnastik neye yarar der, 
durununl Halbuki jimnastik yap
mamıt olsaydım timdi bu vazi
yette kahvemi içebilirmidiml 

Sovget Rusgada 
Çay 
Ziraati 

Loadradan bildiriliyor: Yakın
Giind•n da Sovyet Rusya

dan lnptereye iki 
ticaret heyeti ge-

arttırılıgor lecektir. Bunlar-
dan biri Sovyet Ruayada kurula
cak cam fabrikaJan için lizım
gelen makineleri abn alacak, 
diieri de çay ıeriyeb içba llıumla 
alib milbayaa edecektir. Sovyet 
Ruaya çay zeriyabna biiyDk bir 
ehemmiyet vermektedir. (1913) 
aeneainde bu maddeye tahlia oJu· 
saan arazi (1825) Akr oldujıı hal
de bugün çay mmtakaama (85000) 
Akr vusatinde geoit bir yer teı
kil ediyor. SoviyeUer bu mınta
kayı (1937) aeneaino kadar (227) 
bin Akra çıkarmak iatiyorlar. 

(Bir akr eıki bir franaız 6lçO
ıDdllr. Elyevm lngilterede kalı .. 
ntlmaktadır. 40 buçuk ar kadar 
bir teY tutar. Bir ar ise 100 
metremurabbaıdu.) 

• Tokyodan bildiriliyor: Ja· 
apon dem• poayamn en bO

ytlk demir ıirketl 
sanogli olu Ye ba mem-

proır•mı leketin çelik ihti· 

yacımn yllzde ellisinden fazlaıını 
temin eden Japon Steel Manu
facturing kumpanya• mUdiranı 
tarafından muazzam bir program 
hazırlanmııbr. Bu program tatbik 
edilince fimdiyekadar çelik ithal 
etmekte bulunaD Japonya artak 
bu madde için harice muhtaç 
olmiyacakbr. Pzoıram IDOmDz· 
ki klnanusani aJlllda tatbik mev· 
)dine konulacak ve bir aeııo zar
fında ikmal eclilmit bulunacaktır. 
Bu bir senelik mftddet zarfında 

ilmi elelrtrikH Ye m&tebakial 
Simenı marten tarZ111da olmak 
üzere sekize yakın yeni ocak ku-
rulacak Ye senelik imbaallt böy
lelikle (300) bin tona ~ıkanlmaya 
çabfllacakbr. 

ll 
Pariatea bildiriliyor: FraD81% 

lp•lc zira•- M~~.lisi ipek z!r~ 
• atinı korumak ıçın 

tınl lcorıı- hazırlanan kanuna 
malc için kabul etmiıtir. 

Bu kanunla 11mfh veya mnıhız 
olarak "ipek., namı albnda ipek 
baceğinden gayri bir iptidai 
maddeye dayanan iplik, kumq 
ve emsalinin Fransaya ithali 
mennedilmiıtir. 

Al<ıi harekette bulunanJan 
tecziye etmek Uzer• birçok m~ 
eyyideleri ihtiva eden bu kanun 
Franm topraklarından maada 
CezaİI' de ve Frannz mlltemlelıe
leri ile Fransız mandası altında 
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Otomobil, kamyon ve otobils 

LASTiKLERi 
kafi hava ve,ilmez ve haddinden 

fazla yük atılırsa 

ömrlna Hnıam etmeden 

HA.RAP OLUR 
Dıı ve iç laatiklerinin maruz olduğu fazla yük 

ve gayritabii atır şerait kar11sında zirde isimleri 
muharrer fabrikalar imal ettikleri lastiklerin 
muayyen bir miktar kilometre J<apacağı huauıunda 
veya diğer bir auretle teminat vermezler. 

Bu itibarla kullandığınız lastiklerin arabanızın 
aldetine en muvafık olup olmadığını, verecetiniz 
havama mlldannı lutik acentalarından tahkik 
ediniz. Bu illnıa aepiaclea itibaren fabrikaları» 
teminat vermedifine dikkat ediniz. 

Avon Dunlop Feyreatone Gooclrlch 
Kontlnental Flak Gener•I Good• .. r 

lnda. Mlchelln Plrelll 

.---.. 75 Kr. Kut tüyü Yastık ~--... 
lataabul'da Çakmakçtlarda Bali zade Kuı tilyil fabrikumda KUJ 
tüyllnün kilosu 7S kW11ftan başlar. Şilte, yorgan il2 ter liradır. 
Salon yaatıklan ve kllf tüyD kumaşlarının her rengi bulunur. 

~-------. Telefon: 23027 (16611) ---

1 lstanbul Belediyesi llAnları 1 
Darllliceze için bir sene zarfında lllzumu olan ekmek puarlık· 

la ihale edilecektir. Talip olanlar ıeraiö anlamak üzere Levazım 
Mildtlrlilğnne, pazarhja pmek içill de teklif edecekleri bedelin 
yüzde yedi buçuğa niabetinde teminat akçeai makbuz veya mektubu 
Ue 4/6/934 Pazarteai lfllnll saat On beıe kadar Daimi Encllmene 
mnracaat etmelidirler. "2888,. 

Türk Tayyare Cemiyeti 
Konya Şubesinden: 

Şubemizde bulunan mlinakaaa ıartııameslnde ıeraiti ve f8rinl• 
meye merbut A, B, C, D, Cetvellerinde cina ve ~b'adile evaafa 
ıaireai yazıh oldutu tekilde taht ve ihzar edilecek olan Belediye 
evrak Ye defatm milnakasaya konulmuıtur. 

Ml\oak•M mllddeti 23/51934 ten 13/61934 tarihine kadar devam 
edecek " tekarrur edecek olan fiyat haddi ll}'lk slrllcllğl takdirde 
13/61934 tarihine mnıaclif Çarıamba pi ihaleal icra lnhnacakbr. 

Şeraiti öjrenmek iatiyen taliplerin fQbemize müracaatlan hariçte 
bulunulana da birer mektupla istemeleri lllıumu ilin olunur. 

LOKANTA 

NIVOTNİ 
Beyoj'lunun en ıtızel yeri 

TAZE BiAA 
Ea iyi yemekler 

HER AKŞAMMUZIK 

Kırık Kale'de 
Yeai ~alan 

ŞARK OTELiNE 
tqrif edecek zevat nadide 
manzara, f evkalide nezaret, 
şifab su, kalorili bir gıdayı yok 
bahuma temin ederler. 

~--.-. Rlza Sipahi ---

bulunan memleketlerde de mer'i 
olacaktır. 

Bu suretle F ranıız ipek böceği 
yetiştirenleri ile beraber Sarye 
ipekçileri de bu kanuaun hUküm
leriaclen iatif acle etnait olacak· 
tardır. 

VAPURCULUK 
T'ORK ANONiM ŞiRKETi 
l•tanbul Acentalığı 
Uman Han, Telefon: 22925 

Trabzon Yolu 
DiKKAT 

TAAi Yap uru 
3 Haıiran 

Pazar l'ÜDÜ saat 20 de Ga-

lata rıhtımından kalkacak olan 
bu oapıırtla zamanın lıer türlü 
kon/ora, kamaralarda t1anll
latör, akar •• uordır. 1 inci 
kamaralardalci gataklar ki· 
mil•n lcı11•yolatlır. GiJwrte 
11olcııları için lıasust ranza· 
lar mevcııttar. 
Gidiıte : Zonıuldak, lnebolu, Ayan
cık, Samaun, Ünye, Gireaon, Tire· 
bollı, Görele, Trabıon ve Riaeyı. 
DBnilıte ltualar• ilinten Of ve 
Slrme1ıeye utrayacaktır. 



AGiLE ylrmı aela tıraş °'b:! ı:.:111rDn paraya gell 
O 1 •• Ac '± • ..... • .ludlu llA•iftir .lıl .._ bllW 4th::dra • celiğe ve hafifliğe hayran kahr. Şimdi19 kadar piyuada mevcut olan WI 1 
ldllkemm41iyet 1rarpamCla pfırnaqlar8ır. Avrupaaa aaima "birinCilfil ın1111111dak Hasan markasının bu brq biÇaklan e1M11ine çok faiktir. 10 adetlik kuta. 
"1nli- aAaMi 119 u6aa 1'lTenii *dl.ek n.ım. r.Ma,aa. Mllaeıin,dea •kınmız. Haan Ecza Depom. 

1-'8.d·" .• ODa ne llf MJIDI 

O, vereceği cevabı tiilaiipr 
- AğımaJlkıPia ışeyi :iV@I\ 

- ... ahibi Jrlnneye ..... 

.... ilencine: 
aham, dedi, 
eder, buradan 

Haydudu başrabibill ; ı ı ına 
ptirdiler ve şamClanı göstererek: 

- • •er a. .u -.ittir?.. 

- __ .. ı.n..ı _ ............... .. 
lar. tşte .hırsız da budur. 

l>e.diler. H,yaut :bir _..Y "llSy· 
Jemwoı(Ju ~ları qpkı bir kur.t 
4lillli · -1f11 ltn"ıiih ovahhuf 
etmiyor, mütemadiyen kayıyordu. 

=Jlll~r·i 9ywabip te birıv ..-Qylemeoi. 
-~.:;.~~- ya gi .. •ek bir .,._. 

tamdan daha aWı ma Plire 

( 
1 

TIClbz 

llRIDER ·~uru 31 
ıtlaym 

Pertemlae 20 de Gal• 
nh ...... 1r ... k.~· 
lnebolo,'SamSUn,-orRu, 'Oheson. 
Trabzo.. Ri-, Hopa'ya. Dl
ntlşte ,,. La WM'll• .._, 
Of, 'Polatbane',- ugrayaeA
br. (287ıl 

Ba11t111 
BURD ,., .. .... 
8'f8mbe 19 .da Sirkeci 

nhtmıından kalkacaldu. (28'A) 

J.\AERSW 
.. ..... v .. 

INl!RH! 

Vl~llıunr 
Şimdiye kadar 1atanbuldan 

Cumartesi glinleri saat 18 de 
k.._ ~ • r 1 k *r'at Pıe.Aıa· 
lan .balema .2 Haziran 934 
ten 'Ejlft 934 ....... 'k6r 
lıtanbuldan cumartesi gtinleri 
ıaat 17 de kalkacak ve Ayva
hja tlıir p 1 wa•na.-. 
clir. '"2.846.. 

'Grip 
Nakrla 

R'>uıatiz~ NliC"V 
inirC:len geien tedavı eder 
•t -.we Dit ml .... I 

Agrıllf.flıaı 'kalıy~n ozmaz 
er yerde Feırrozln Necdet 

aN,hiiZ 

&lı•i 
bel 

ÇAP 
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Kamyonların Lastik Masrafının 
Çokluğundan Şikô.get Etmeyiniz. 

Bunu Tenzil Sizin Elinizdedir. 

GROOVEO A.W.T 
HIOH PRESSURil 

OUMP TRUCK 
4Lt..-WBATHEA 

Memleketimizde Şoför

lerin ekseriyeti kamyon las
tiklerinin az kilometre yap• 
tığından müştekidir. Arizalı 
yollarda, haddinden çok 
fazla yük ile sefer yapan 
kamyonlarda kilometre ba
şına olan lastik masrafı 

çok ağırdır. Bu masraft 
PATHFlNOltR 

HIGH PRESSUR& azaltmak için en ucuz las· 
tik kullanmak en büyük hatadır. Mesele az para sarfetmekte 
değil, sarfediJen para ile azami servis görmektedir. Elli lira ile 
alınan bir lastik ile 2 .. 3 bin kilometre yapacak yerde yüz 
Ura verip On • On beş bin kilo metre yapmak elbette 
daha ucuzdur. 

Lastikleriniz çabuk aşınıyor mu? Yaptığlnız 

beher sefer, yahut günlük veya ayhk lastik 
masraflnız çok ağır mıdır ? 

Lastikleriniz yollarda çok arııa gösteriyor mu? Tamir 
edemediğiniz lastikler için yollarda periıan kalıyor mısınız ? 

Bu suallere verilecek cevap dayanıkll lastik 
kullanmanızı tavsiyedir. 

Heaabını bilen ıoförlerin daima GUDYiR lastiklerini 
tercih ettiklerine dikkat ediniz. 

Yalnız GUDYiR lastiğini takmak bu müşkülab halletmez. 

Hanki eb'atta ve hangi cins GUDYiR takmak lazımdır? 

Bir buçuk tonluk kamyonunuz için size atideki lastikler 
tavsiye olunabilir: 

32 X 8 a01r mal Paffaynder - 32 X 8 a§ır mal dUz - 32 X 8 
•iır mal Groovd - 32 X 6 •A1r mal maden llstlil 7 ,50 - 20 
Petfeynder - 7 ,50 - 20 Balon - 8,25 - 20 Balon - 8,25 - 18 
Balon - 32 X 7 alır mal Groovd - 230 - 18 az ha vah - 230 - 20 
az havah - 900 - 18 Balon - 900 - 20 Balon. 

Bu on üç lastikten her biri ayni neticeyi vermez, bu 
ıastik1erden bazılarını takmak için tekerleklerinizi tebdil 
lazımdır. GUDYiR'in memleketimizin her bir tarafında bulunan 
acentaları ve lıtanbul merkezi kamyonunuzda en iyi vazife 
görecek lashği tercih için size izahat vermeğe amadedirler. 

Merkez Acentası: 

Beyoğlu'nda Taksim 
Kemal Halil, Mehmet 

Bahçesi karşısında 
Rıfat ve Şürekası 

Mayıs 3l 

ISTANBUL ALTINCI NOTER DAiRESiNDEN 
1 Haziranda tatbik mevkiine giren yeni kazanç Yergiti kanununa göre 

beyanname verecek bütün mükellefler, kullandıkları : 

Defteri Kebirleri Noterlere Tasdik 
ettirmek mecburiyetinded irler. Daire bunu alakadarlara babrlatmağa 

kendine bir borç saymııhr. 

A. FAiK LiMiTET ŞiRKETi 
lstanbul, Sirkeci, Liman Han, Telefon 22354 

Telgraf adreai : KAPSOL 

Az para ile mUkemmel bir geçinme ı .. 
Taşra için hususi ucuz tenzilat. 

Her nevi asri gazöz makinalan, Gazöı şişeleri, esana 
gazoz köpüğü, hamw karbon, Kapsol ve asri "' 
gazozculuğa ait ve lazım bilumum malzemenin en btıyllk deposu. 
Yalnız ciddi alakadarlara kataloğumuz derhal takdim olunur. (16468) 

Tavsiyemi dlnleJlnlz 1 
Beyotlu'nda TGnel ••ydaamda 
( TramYay manena aokatıada ) 

E S ı S . 
aaın ıapkaları ıevazımati 

MGeHeaeaini ziyaret edlab. Orada bdaa 
ıapkalan levazımahnı HER YERDEN DUN 
FiA TLERLE bulacaknmz. Kadın, erkek ,.. 

çocuklar f çin bereler imal edilir. 

,oznnO•il sabunl•mdH 
(birkac dakika) l't EL ' 

NivEA ~ a 
lıe tyica utuşıurunuz. F'ul• sOrm.,lnllt 
zira fazla krem sabunun klR d•~' 
k6pulclenmesın• mani olur. Bu muraııe 
cıldınız •• sakalıniz yomut•' va ç•Uıt 
nya kıurtıdan müttakl oımuıını r. 

tıanımlar dahi enaeterini ırat eılirmeden evel NlvH kremi vewa 
w•Rı ita utdurmlllıdırlar. Cilt ıahrit olm•ı _, wumuta'klı l!ını tn'P 
lı alaza ıdtt 

Yeni Deri 
Merhemi 

Ekzama, tırat yaralan, alelftmum yanıklar, meme çatlaklan ile el Ye )"U.ıdeki 
deri baetalıklannı birka9 günde tamamen geçirir. Her eczanede bulunur. 

(15542) 

' Seneler en eri, i a1 mahfellerln 
ıeve seve kullandıklan kıymetli 
bir müstahzar 

KREM BALSAMIN KANZUK 
Çilleri, lekeleri izale ve tenin tazeliğini muhafaza eder. Deposu: Kanzuk 
Eczanesi. Tanmmıt parfümöri mağazalarile belli başlı eczanelerde bulunur. '------------------(16237)-

Holantse • Bank-Cni- N.V. 
~ ....... """"' 

Sabdc Bahrısef'it Feıemen• 
&ankaSt 
F 
1.stanbul Şubesi 

~ eaıata Karaköy Pala• 

Meydancık Alaıemcı Han 

Her türlü Banka muameıe .. 

ıeri. Kasalar icarı 

UMUMi MODOALOK: AMSTERDAM 
şubeleri ı Amsterdam, Bueno• Alres. 

1stanbul. Rlo de .Janeiro, santos, Sao PauıÖ. 

- ------
HER SAN' ATA EL VERiŞLI 

Kiralık Fabrika Binası 
Mahmutpafıda Bezcllerde ( 49 ) No. h fabrika blnaaı tamamen veya luımen k iraya 

nrllecektlr. Kartıaındakl bakkala mUracaat. (17108. 

~re~~tir REŞiT SAM~i Son Posta Matbaaaa 
İdrar Yollan hastalıklan mütehasa ıeı Sahibi: Ali Ekrem 
Beyoğlu: Parmakkapı - istiklal cad. 61 
~------~(16722) Nefriyat Midilri: Tabir 


