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Otrendiğimize llre, ~ 
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Boğaziçi Neden Sönüyor? 

·19 Milyon Yolcu 9 Mil
yona Düşmüştür 

Bqbca Sebep Eski Bir Seyrisefain 
Müdürünün Y apbklarıdır 
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Yuaf Zi,. Bey, kAjlclamdald 
bir ıaale itiru etti: 

- Ha, bakın bu dlrdlndl •• 
aB ıilin burclaa.. 0 Boiaziçinia 
l&ameliDe Şirketi Hayriye ıebep 
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... er •• Şirketi Hayriye Ye Bop. 
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llUfbk Son Dlab&auzc1a )'U-

ıuat kunet1 ~~ hayberler, lbm.. 
clab • ernun ••n aruiai 

iliade ilerlediklerini bilcliri 
Bu habe ı yor. 
dercedjy~ 11....U• ... ğıya 

Huderdede K•rı• .. llk 
Aden, 2 (A.A.) - La,ııtereala 

Penzenı ~ PIDİll Hı.1-ı elaaitm lll -,.ueye 
~ ... .:.L • JSJiıı•a hnetlerinia .................... _,__ilerle-
-1er1 &zerine Y emea law.etlerl 
bu tehri tellfla terke~erclir. 

Hlldeycle ı&mrllderi Ue, ye
... Mlrtmetiain baraclakl ..:aaL 

.. ... ; •at ....... ,.; 

... yı ır ··- Şirketi HaJl'IJ• klprtldesa ....... bombot. talip ,o1r, ı• 

lı Bkte 200 Arap mlllteciai Kamıma S b k M "d •• .. Kaaclllliye aldlp sehae (20) kant 1ar " .,...., tltlba clepo111 olarak 
;~~maAkaçnutJardır. Htldeyclecl. 8 1 U uru alcbiı halde ba Rat Bebeje yan kiraya YWlllJor. Soara firket afak 
ır aç vrupah kalmlfbr. yan,.cllr. Halbuki Bebek Kanclil- bir •llf&mba. klçlk Od ubl 

Bir Yemen T•n.,..., Faik Bey ffİDden Arnl- 11c1ea c1a1aa maktır. Dlbayamn • ( ~y- u ..... ,,.. ) 
DUtmlt IDlf Delildir 

~ 2 (A. A.) - Burada ~ 
.... .., eden Ec:cihat ıazeteainia 
••le ...... hiriaclea alchja ba
ft • alre. 1'ltaa ceplae bo,mı~ .. ... .... .. , ... ,. .. , .... 
Va11 (Sa·~ .. vWh«le. imam 

Ja De lbDi..a6t lm-..et1eı1 .,._da tldcletU ........... ... 
-.,_ •ektedir 
·~ . lçerillacte •ea taJ)'areai, alevler lb.....:.: d6faa6ftnr . 

Deri laareketinde 9lla Eaıir Fayaal, 
I devam ediyor 
m•m Y•hr• ÖllDllf .. 7 

Port-Sadaa 2 (A.A.) _ Rlpt 
ter ajan11 mulaaWrtact..ia 

Htldeyde 'den gelen, •• Wda 
henilz teyit olunmayan bir habere, 
ıöre imam Yahya vefat etlDİf 
Ye San'ada bir kıyam zuhur 
aylemiftir. 

Htideyde' den relen dijv laa
berlere nuaraa, lbDİ111111t Jata. 
ab bu --L..!- n-- • cloj ,_...... UM:lnae -.a 
~mektecliılv;ı. S..'a il--He. 
deki Yemen kanetlerlala lna. 
mandana laaH ffrardaclar. 
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2 Sayfa 

(Ha-Ikın Sad) 

Yerli Malı 
Düşmanlığı 
Ve Halkımız 

Bir vatandaş, evvelki gün Sul
Knhamamında yerli mah k11-
ID8f almak isterken küatahça 
bir hitapla karplaşmışbr. Oua, 
yerli malının çürük olduğu 
ıöyJenmiljtir. Hidiltnin halka· 
mıs aıumda bırakıığı akili, 
aşağıdaki aahrlarda okuya
bi.lininiz. 

Rauf BeJ ( Bayezıt Koeb tramvay 
caddesi 85) - lkti.adi l.u1arana ple· 
be çalabilmek için her millet ihraca• 
tını arbrımya •e itbalatnl azaltmaya 
çalıııyor. e.na11 lpa de ,...S ...ı. 
kullanmaya mecbur ohıyer. Bia de 
böyle yapmaya mecburuz. Devletçe 
" milletçe böyle bir karar da .ermlt 
bulunuyor~ Buna ratmen bili ,_ti 
malamı:ıa k&t61eyemer, HUD yerli 
mabmııa ecnebi markası koyanlar 
,,....... e-ee b6Jle yapaalana ikti
... yarJata-- kaadak ...kanlardan 
Wç farldan 10ktar. Bizim .UU refa
lumaa H lktt..dl kallanm••a:ıı aaeak 
,_n mali kallanmalda mlmldln ola
eakbt. T6ddba bu uil talebi n b· 
nrile eflemaek iateyea tatlua freak. 
leriae kup kanuni Wr mukaftmet ......... 

* Sah B., ( Eminöotl Huırealar 
73) - Geçea -. ,..al mallar --si· 
ainde ıGrdla. Bala lrlaele, la111aaı 
ye dokuma siW ~ teJlerimlz 
ecnebi mallarını aratma,aeak kadar 
aefi•tir· Ben, bunlara MrSlde ,ana. 
tGm zaman adeta yerli mallan oWa
pna inanamadım. Fakat bu, blr ıu... 
ldkatta ye bu da ancak aergide s&1. 
leblllyor. ŞlmcH mapzalarda o mal· 
lar ya Markaıızdır veyahut Üzerlerin
de ecnebi markuı vardır. Yerli mal
lanmııa eenebl marka11 vuranlar gibi 
ecnebi mah taY1lye ed.nler ve yerli-
ler aleyhinde bulunanlar da bence 
mGcrimdirlu. Bunlar lkbaadl siya• 
.. dmld n l•tlldlllmhi ldSrletmek 
lıtiyorlu. Adaletın pençesi bunlann 
eaıeaiae yapı9malıdar. 

* Şevket B. ( Topkapı Merke:&efencli 
91 )- Yerli mahadan paataloa J•p
brmak &.teyen bir TGrke Sultanba
mamıadald blr majaza lnıiliz malı 
ta••IJ• ederken yerli kumıflar hak
kanda .ayl~meditini bırakmamıf. Hal
buki Lııili• uıalı dedij'i kumaflar da 
çGrOk Çekoslovak mamGlib · lmlf. 
Bu ahtekArlar kendi iplerlal 
lloyamak için hem 111,Ub mahaı laem 
ti• Tilrk meuucabal kO\illiyorlar. 
Bunlana ıuçlan katmerlldir. Ceaalan 
da •j'ır olmalıdır. 

Eter bunlar Tllrkiyeyl •e bizim 
ml\llanmm MYmiyorlana ceplerinde 
Nklıdıklan ikinci pasaportu vize 
ettirip bakiki ~ cUSaailnJer. 
Bizim Rhtekirlart1 ...... k .. ....-
••• bile yoktur. ----

Kamala Bir Adam 
Ortak61de flpbeli bir nd

ptte dolqmakta iken çeYrilea 
Ahmet illlıiade birinin &zerinde 
bllya bir kama ile bir tabanca 
laabmarak 1akalanmıfbr. 

SON POSTA 

Maaş Yoklamasında ihtilif 
Belediyede Tasdik Olunan ilmühaber-
leri Mal Müdürlükleri Kabul Etmiyor 

Muhtarlıkların Jagvmdu sonra banlana ~ 
görecek memUl'luklan Te müeueseleri gösteren 
nizamname maat yoldamalannın Belediyeler 
tuafından yapılmasını emretmektedir. Haber aldı-

Mal..edUrl61deri ise ... tekildeki tasdik .... 
mele.sini kabul etmiyorlar. Çünkü tuclik ifiııin şa• 
bitlere taallük etmekte olduğumı .söyliyoriar.. Mal· 

ğımıza göre M yokl•ma işi Belediyeye Malmftdör
llıkleri atasında bir ihtilaf vesilesi olmuştur. Bele· 
diye pbeleri müracaat eden dul, yetim Ye ıante
kaitlerill içtimai iatmyetlerini ilmübaberle tespit 
ederken iki phit istiyorlar ve ilmühaberleri şahit· 
lere imzalatbktaa 90lll'a altlanna da yalnız 4Cİmza
larm yabitlerin oldia tudik edilir.» Cümlesini ilave 
ediyorlu. 

memudan aJllİ samanda phitlik ifinin Fatih pi 
(IS) bin kişiye maaş veren M.tmüdürlüklerinde bir 
meslek haline gelmesi Te bir tahidin para ile JÜZ• 
lerce adama şahadet etmesi gibi bir vaı:iyet hasıl 
olmak ihtimalini de ileri sürüyorlar. Banunta beraber 
ayhldarm gecikmemesi için belediye ile Tili,et mu· 
rakip~iği tasdik işinde bir hil çaresi bulmaya ça· 
hta1orlar. 

Mecidiye Köyü 1 Ucuz 1 ren 
Burada Ahşap Ev Yap- Haylı Rağbet 
tll'mak Mümkün Olacak v J. 

Milli emlak miid6rlüğil Şişli- nazanuı 
deki Mecidiye köyündeki arazinin J>eYlet Demiryc Dan idaresi 
evvelce Hazineihauaya ait olduğu tarafuadan Ankara-• &tubal içia 
için Milli emlak mndtırlüjbe ıeç· tertip edilen halk trenlerinin bi-
mesi Jizım geldiğini ileri sftrm6t riacisi bu akşam saat 18,20 de 
Ye geçen sene de oraSlllın bir Ha•da---dan kalkacaktır. 
kadastro.unu yapbrmıya k.anr ~ ·r__. 
't'el'IDİflİ. Muhtelit bir komİ8Joa Nakliye 6cretleri "- 50 m.be-
burasının tamamen kadastrosuna tinde ucuzlabldığı için ba teoea
hrwlamıştır. Bu topraklar üze- züb .eyahati bir hayli rağbet 
rinde kanuau medeninin neşrinden bulmllf, dün akşam geç .alete 
evvel ev yaptıranlar bu liakların • kadar pekçok mftracaat yapd-
dan istifade edebileceklerdir. Ma· mışbr. 'r enezzüb treni yolculan 
llye Veklleti boş topraklan mit- yann aabah Ankaraya götürecek, 
zayede ile aatmıya karar vermi~r. ayni günün akıamı oradan hare· 
Bir aya kadar bunlar miiı:ayedeye ket edilecektir. 
çıkarılacaktır. Muhacirlerin evvelce Demiryollan idareai, rağbet 
ba topraklan ifgal etmeleri fuzuli gördüğü takdirde halk trenlerini 
UJ1ldıiı içba aoberler hmunmda sıklaştıracal<br. 
yapılan işgal haklarının temliki de 
muteber sayılmıyacakbr. Buralar· 
da münferit nziyette elışap bina· 
lar yapdmasına da müsaade edi· 
lecektir. 

50 Motör 
Tesçil Edilmedikleri için 

Sefer Y apamıyacaklar 
Din, deniz sabıtua memurlan 

tarafından limandaki motörler ve 
motörlü takalar a&la bir muayeae 
ve kontroldaıı ıeçir;Jmif, bunlardan 
alçü ve teaçillerini yaphrmıyan 
50 kadan işlemekten mennedil· 
mittir. Aynizamanda resimleri de 
&denmediii i'in mot&rlerin dina• 
molan Hkilmittilr. 

Kaltar Geri Gidiyor 
Mezbaha resmini kilo ........ 

den almak Gıere belediyenin Al
manyadan ıı bin liraya retirtliji 
otomatik bukll, ahaclljı fab
rikaya iade edilecektir. Kantana 
yaahı tartbja aalqdmqtır. 

24 Saatın 
Hadiseleri 

7 Yaşında Ali isminde bir ço
cuk Nuruosmawyeden geçmekte 
olan Sultan Hanım isminde bir 
kadını taşla gözünuen ağır surette 
yaralalDlfbr. 

lf Sütlücede oturan Serki• Te 

kansı Surpik, bir dedikodu y&
yünden çıkan kavga neticesinde 
aynı eYde oturan Gül han1m is
minde genç bir kıu fena halde 
dövm~ler, bqandan da yarala
mışlardır. 

Jı1. Şoför Ahmedin idaresinde
ki bmyoa B08tallbqmda 80kakl:a 
oynamakta olaa Ömer iıminde 
bir ~ocağa çarparak ağır mrette 
yanlalDlfbr. 

Baulardan baı'<a llOD Jirmi 
c:l6rt saat iç'nde Gç hırsızlık, d&i 
b~ lıidiseai olmuf. failleri 
yakalanm flardar. 

' 

Yeni Vapurlar 
lluclan1a Hatb lçi11 Bir 

Vapur Abnclı 
Vapmclll k tlllılilli • ...... 

Avrupaya giden heyet; ...._ıya 
hat:b için kiiçük ve atir7atli llçün· 
cü bir vapur daha aabn al· 
aufbr. Şirketin yeni aidatı ge· 
milerden ikisi oa bet güne ka
dar Hmamgnp. plmif buluna• 
cakm. Banda Wm konma me• 
raümi yapak yapdmaz, aeferlere 
bqbyacaldank· 

Diğer taraftan 1ablmamaa ka• 
rar verilen 5 küçük vapur için 
hiç talip çıkmadığı takdirde bo
zulmak Dzere Ceneveye gönderiı. 
meleri kararlaıtınlmıtbr. Ôğren
diğimize ıöre; yalanda firketin 
elindekl npudu bir tasfiyeden 
daha geçirilecek, elverişli ohm· 
yanlar ıskarta edilecektir. 

Garip Şey 
Üç Arkadaı Birlik Olup 

Sir Evi Pay1aımıı1ar 
Mehmet, Emin ve Mustafa is

minde tiç adam Ortaköyde bu· 
lunan ve madam Baydar ismin
de bir kadına ait olan kapah bir 
eve iİrerek yerleımifler ve iç 
oda doluau e11ayı aralannda 
taksim etmifler.dir. Madam Bay
dann müracaatı berine her Oçii 
de yablaa•nk tahkikata bq
lanmışbr. 

rr. oalli11lerhı Seyahati 
Maarif cemiyeti, bütün Balbn 

devletleri merkezlerini gezdirmek 
maksadile muallimler a1'a8tnda bir 
seyahat tertip etmiJtir. Seyahat 
12 gün a6recek Ye temmuz 14 te 
yapılacaktır. Seyahate muallim· 
lenlcn başka maariHe aJlkad•r 
zevat ta iştirak edebilecekti... 

Giiniin Tari 

İkhsat Vekili 
lzmitte 

Celil Bey Hereke Ve 
ramürselde r etkikat y 

Hereke, 5 (Hu1111ai) - ikbaat 
ldll Celil Be1 enelki pn pç 
ıehrimbe geldi, meraıimle ka 
eh. Giherpbta dipr istal)'onlard• 
iıtikbal edilen Vekil Bey Here 
- ....ı ameleaia ikametgi 
allkadar olmqtur. Ameleaio 
duta e.ler henüz ııbhi ıartJan 
defildir. Vekil Bey fabrika mil 
Rept Beyden bu hususta etraflı 
16mat akb. Akpm Vekil BeJ 
fiee mükemmel bir slyafet •e 
Ziyafette lkbaat Vekilimiz ik 
tıuakkileriml&dea uzan uz 
" ehe•miJetle babaettl ve 
dl ldı .. - btikbalin bize b 
iktbadi bir zafer kazandıraca 
kaaaataauz vardır.,. 

VeldJ Bey dnn Hereke fabrik 
gezdi, muYaffakiyetli mesaiden d 
memnan kaldı. Celil Bey bu 
püace bir arahk bir mot&ie 
aalailde Karamüreele de pçerek 
Jıdkat yaptı. 

bit, 3 (Huauai) - İktiut 
Celll Bey dün ıebrimiza 
hararetle klll'fllanda. Vekil bey 

olan kiğıt fab -.... , .,.t 
metruldür. 

Ankara Tllrklyenln K• 
Fllml Moskoved• 

lloıkon, 2 - DGa Mosk,.-...-a 
- ...,.k .memasmda birçok ıeva 
laazwlarile •A.1r.ara Tlrkiyealft kal 
filimi •öaterilmiftlr. Teırkı,. 
sefaret erkinı, Tük aakeri heyeti 
tanarecileri, TGrk talebesi ele b 
hulunmuftur. 

Filimde Gazi Hz. nln, l.met P 
..., Teftik RGftl Beyin Ye So 
rlcaBala ı&-G.-eleri tlddetll alk .... ._ 
.-.. olauıtw. 

Ork..tra •e alaturka AZ mub 
.,-calar çalmıt ve Şark dan 
OJD&nmııtar. 

MelOlgezller için 
Harp maUUlerl cemiyeti, Bey 

landa " lstanbalda birer tubel 
bahmmak lı:ere bir maliller mah 
teaiı etmetl dü.tlnmektedir. Mahfel 

MalGllw ana nda daha 81kı bir te .. n 
temi• edllebileeektir. MGhtaç 
=a!e'I .. de Jardım yapılacakhr. 

Belediye .. rkeUer Komı ... • 
Belediye ıirketlw komiıf'ri Ma 

f• Beyin tekaüde ıevkedlldi ..... d 
ke..u.bae teblltat yapılmııtar. 

Onioersitetle 
Maaşlar 

Aabrada balanmakta o1aa O 
...ıte Nkt&I doktor Net'•t Om 
a., ..-.-.. dönm6ftir. Net' 
O.. Be7 Aakaraya Omnnlte 

ltltçesial ptilrmOftiL Yeai b 
0..•w•ltep yeai girea bocal 
laoce'ana .... farldan kal 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Bulutlar Arasında: 

Haaan Bey - Şu dOrbin ile 
etrafı •JNde1im WakayımL Ne 
wraeJola 

... O ne? brwaclu bir leylek 
dr8al twkt&L· 

••. Pazar oia leylek başd 86yle 
ne tarafa gidiyonuna? Yoba 
geç, falan .. Yar?. 

Stlril kılaYUZu leyJek - Sorma 
bapmmı gelenleri Hasan Beyf Ar
hk Avıupada bize otaracak. yaıa
yacak yer k•lmecla. 



3 .,.. 

Hergün 

Miindericatımızzn çoklu
gı111dan dercedilememiŞ·· 
tir. 

w -~-------
emiryollar 

Memurları 
Bunlar İçin Bfr Tekaüt 
Layihası Hazırlandı 
Ankara, 3 ( Husuıi ) - Nafia 

Vekaleti teşkilibna ait kanun 
li1ihaıı için diğer Vekiletlerden 
iltenilen mütalealar peyderpey 
laazırlanmaktadır. Yeni layiha 
nafıa teıkilatanda esaslı tebed· 
dilleri icap ettirmektedir. 

Ayrıca demiryolları memurları 
içi~ de bir hususi tekaüt sandığı 
llyıhası .hazırlanmıştır. Bu llyiha 
ile demır yolları memurları ücret• 
Hde~ maaşlı vaziyete girmekte, 
clemıryollar taaftln sandığı da 
tekaüt sandığa ,ekline inkılap 
etme~tedir. 

Kömür Meselesi 
bmsat Vekaleti Meşgul 

Olmıya Başladı 
Maden kömürü fiatlerinin 

paha!ı olması, bu yüzden ecnebi 
we bır kısı T·· k TIUk k m .u~ v~purlaranın 
ıundaki &m:rlennı Pıre Jima· 

• epolardan tedarik 
etmelerı meselesini lkt V k 
1 ti b . ısat e i· 
t
ed. eBemmh ıyetle tetkik etmek· 
e ır. u ususta çok k d 

ciddi tedbirler alınacagı'" yahmb a 
·ı· E • . a er 

verı ıyor. n ıyı tedbir 1 k 
TA-k k2 - ft • • 0 8f8 

...-_ . umur . ıçı~ gümrük bima· 
Jeaı ıhdaı edılmesı ileri sürülu ._ 1 b p ,.. uyor. 

stan ul lannıa Dair 
Liman ş·rketi Müdürü H dl 

B. dün Ticaret Odası Mecli::ıe 
~n~ul planını tasvip salahiyeti
~ haı~ bu!un~n ~eyette şehrin 
ikhsadı vazıyetıle hm n i lerinden 
ulayaa kimse bulunmadığım 
ha ~usuat~ teşebbüse geçilmesinİ 
teklıf etmış, teklif kabul olun· 
mutlur. 

Mezardan 
imdat Sesi 

~amsun, 2 - Bu~ilD bOtlln 
tehrı alikadar eden bir hadise 
olmuıtur. Cuma gün& Kutbettio 
mezarbğuuı g&mnlen Numan oğla 
12 yapnda Mehmedin mezanndan: 
"kurtann,, eealeri geldiği haber 
...U~ir. ~un fizerine Ağır 
C-. reW Hıclayet, Middeiumuaıı 
CemD, h•kamet doktoru v . 
Beylerle polisler mezarlığa JJ;,8 
ölüyü pkartmıılardır. P 

Ölil muayene edildi. Kefenin 
f~ü üzerine isabet eden lusnu 

bulundu. Mehmedin ölli ol· 
at• ••af11dı, tekrar gömllldo. 

Sis Yüzünden 
Zonguldakta Bir Vapur 

Kazaya Uğradı 
Zonguldak, 3 (Hususi) - Dtin 

pce baılayan çok kesif bir ıiı 
~deu limanda bazı kanlar 
0 

' awıganez yüklü "Refah 
vapuru karaya dUe1tü G .. " 
ba tar fı . :ır • emmın 
içi! ~~n_~a bı_r rahne açıldığı 

J•6Uurulmesa çok güç.tür. 

* 
bir ~ aababd lstanbulda da kesif 

... Yar L Uman RI>.::. 
lnr h -t: ve ~aziçi 
•--ı a,.u zaman •isli Taziyette 
ııuı mılbr. 

Türkiye - Yugoslavya 
Belgrattan şehrimize d .. 

Yugoslavyanın Ankara sefl .onMen 
Y . d . rı . 
avovıç . emıştır ki : " _ Size 

memleketimden sevgi ve sela 
getirdim .• Y?~mda Türk· Yugo: 
lavya adlı ıtıWı ve bir ticaret 
muahedesi imzalanacaktır. ,, 

Bir Yangın Felaketi 
Viyana, 2 - Bnytık bir ke· 

reste deposu 22 • . aeferi yanımı, ıtfaıye 
l&l'dv. 9i'tr •r.tt. yaralanmı.-

Resimli Makale 

- Oğlum, biz harp içinde büyüdük. 
bir vatan :> apmakla meşgulüz. Yannı da 
eınız. Bak görü) orsun ya ! Sizden 

SON POSTA 

~imdi siıe mes'ut ı zengin neş'eli bir vatan ietiyoruı. 
sizler yaratacak· size baglıyoruz. Sizi, ) annı yapabilecek 

bo:> le mamur, rette yetigtirmek için çalışıyoruz. 

Botun ümidimizi 
kuvvet ve kud .. 

Sözün Kısası 

Ada Eşekleri Operet 
Artisti Oluyorlarmış! 

*• 

' 

Adaları güzelletlirme cemiyetinin 
itinde muvaffak olacağına binim de 
aklım erdi. Neden? Der•eniz, Ada 
eteklerinin kıymetini takdir ettitin
den; cevabını veririm. 

Gazetelerin yazdıklanna göre, 
biri kompoz:.itör, biri edip iki mubte• 
rem Retit kardefler •Ada revüıü .. 
diye yeni bir operet haı.ırhyorlarmıt
Bu yeni operetin yalnız adı inıanın 

yliretfne ferahhk vermeye yetiıirkeo, 
revüde Şehir tiyatrosunun balet 
heyetine mensup güzel kızların Ada 
eteklerine binerek numara yapacak
ları haberi benim ribl Ada &tıklannı 
da bilıbütün .evlndiriyor. 

Ada eıeklerinl eabneye çıkarmak 
şüphesiz revli muharririnin fikri lıe 
de Adalarda bu sene fevk.alide 
ıc~likler yapmak esaaen adalan 
güzelleıtirme cemiyetinin fikri old~
ğundan işte bundan dolayı bu cemı· 

. . . "nde muvaffak olacağına yenn ııı 

akhm eriyor. 

Eşekleri tiyatro aahneaine çıkar· 
mak, hergün görülen manzaralard~ 
degilse de bu fikri hiç te acayıp 

ak il b. • kadar görmenıelidir. V t e ııı o 
güldür.müı olan rahmetli Kel Hasan 
Efendi de, arada aırada eıetil• birlikte 
hem de onu kucaklayarak Hhneye 
çıkar, halkı eğlendirirdi. 

• Hem, etekten çok büyük hayvanlar 

So~ ~7 "''E'LGR.~ H:AB~ Ij''RI "~E'R1 sahneye çıksınlar da etekler neye '1 ~ ı .J .l.:,J J ı.- çıkmasın ? Parl.te methur JulH 
Verae'ia " Seben tünde demileta • 

•-~---••••••••••••••••••••••••-•' •••••••11111•••-' romanıadao çıkanlant v~Y::if' k:!; - narken ••haeye .. 

Y B k·ı· o· K. b" fili çıkanrlar. V•kıi rahmetli Unan aşve 1 1 lyor l e Krl HHan Efendi bu tiyatroyu oy• 
e eken •ahneye canlı fil çıkaracağı 

;::de mukavndan bir fil çıkanrdı 
amma o aamandanberl bizde tiyatro· 

''Bulgarı·stan, Tu··rk Ve Yunan Trak- culuk.baylice ilerledi. Şimdi de sah· neye fil çıkanlamasa da canlı ~şek 
çıkarılabilir. Yine Parlste Mıchel 

Yalarına Adım Bı•Je Atamaz,, Strogoff oyununu oynarlarken sahne· 

Atina, 3 (Huıuıi) - Başvekil 
M. Çaldaris A merikada Boston 
şehrinde.. çıkan bir mecmuaya 
Balkan misakına dair uzun bir 
makale yazmııtar. 

Makalede bilhassa Bulgariıta· 
nın misak karşısında aldığı vazi· 

yete temas edilerek Bulgaris· 
tanın misaka hem reddettiği hem 
de ona k&l'fl dClımaolık ıöaterdiği, 
~un sulh iatememediie bir de· 
lil olduğu anlatılıyor. M. Çaldaria 

İngiliz 
Muharipleri 

Çanakkaleyi Ziyaret Eden 
Kafile Şehrimizde 

•ab~anakkale, 3 (Husuıi)- Harp 

1 
ını ve mezarlan ziyarete 

~~kkeski 
7
logiliz muhariplerinden 

ep 40 kifilik bfU · 
retl_erine devam ediyor. K,J;ı~'i, 
geti~n va~a allYariai Vali S: 
terefine 40 ki ilik b" . f y 
\'erd· 1 ır Ziya et 
bafl~n~e ı.afet! 1.tiklil marfile 
kısa nu~klar •an "· bir jeneral 

Bilhassa a&Jlediler. 
dedi ki· uç Jkkral Deyvis 
Türk ku.mand::~n •!~ .::.tinde 
kerleri memleketlerine ~ a. 
zifelerini en iyi surette J•pt.i;. 
Şimdi ellerimizi ııkalım ve birlik~ 
te iftihar edelim.u 

Bu nutka vali ve belediye reisi 
beyler veciz birer cevap verdiler. 
Misafirler dün akıam lstanbula 

diyor ki: "- Bulgariıtanm Trak•. 
yadan arazi istemesi manhkıız 
ve manasızdır. 

Tiirk olan Trakya ile içinde 
bir tek Bulgar bulunmıyan Yunan 
Trakyası üzerinde böyle bir iddia· 
da bulunmak mfimklln müdür?., 

Jeneral Kondilis 
Atina, 3 ( Hususi ) - Harbiye 

Nazırı Jeneral Kondilis, refaka· 
tinde El"kimbarbiye :reisi oı. 

sonra Recele Karol wapu· 
rile lstanbula hareket ediyor. 
Mevsuk olduğu bildirilen malü· 
mata göre M. Kondilis Ankarada • 
sadece Tilrk ·Yunan doıtluk mi· 
sakına ait bazı meseler hakkında 
Türk noktai nazarını öğrenecek, bu 
hususta hiçbir mukavele imıala· 
mıyacakbr. Jeneral ayru zamanda 
Türk- Yunan deniz programlan 
etrafında da a6rftımeler yapa-
caktır· duğu halde bugün öğleden 

_::,, ----:K=-=--u-ra-;-k-;-lı7k 

GaziHz. 
Yalovada 

Yalov•, 2 (A.A.) - Rel• 
alcUmhur Hz. bugUn -•t 
17 de B•tvekll lamel Pe,. 
Hz. ile baraber Dolm•· 
bahçeden Akar ldar ... nln 
Kalamıt vepurunm binerek 
... t rlrmlr• çerr•k kale 
Yalovarı t9frlt buyurmu•
lardır. 

hareket ettiler. 

* Kafileyi getiren vapur Abaha 

Çekecek Miyiz? 
Rasathane Müdürü Endi
ıeye Lüzum Görmüyor 

Havalar kaç zamandanberi 
sıcak ve yapunuz gidiyor. Mem
leketin birçok yerlerinde bu va
ziyet bahar bqlanııcındanberi 
b61le deYam ediyor ve herkes ku
raklık korkuaile endiıeye dOtüyor. 
Bu vaziyet karııunda mUtaleaıı 
sorulan Kandilli raaatanesi müdürll 
Fatin Bey, diğer senelerin bu 
mevaill"deki yağmur vaaatilerile 
niıan yaimur vaAtisi arasında 
hiçbir fark olmadıtım, bu seneki 

; 11cakhk ve karaldıp pyritabU 
denllemiyecejiai, ortada fevkalade 
Ye endife edilecek bir vaziyet 
olmadığını 16ylemi,tir. 

Matbuat Kanunu kartı limanımıza gelmit ve Salacık 
Önliode demirlemiftir. 
Seyyahlar ıu dakikada ıebrimiz.e 
çıkmıı ve gezintilerine bqlamıı 
lardır. 

Ankara, 2 - Yeni Matbuat 
Kanunu projem tamamlanmlfbr· 
Buglbıldl kanunda tahsil kayda 
kaldırdm•fbr · 

iSTER iNAN /STER iNANMA! 
Bir sabah gazetesinde okuduk: 
" Botaziçinde, Patababçede bir ~ve 248 lir• mahiye, 

2~_76 lira da senelik iradı a-ayriı;afj takdir edilerek buna 
gore vergi tarhoJunduju tebliğ ediJmitl 

" lstanhulu iyi tanıyan her kariimiz bilir ki Bebekte 
bulunan birkaç aparbman müıteana olmak ilıı:er• Bo-

taziçinia ~bir yerinde ayda 248, senede 2976 lira 
l'eliri olH hiçbir ew yoktur. Bu hakikRtl herkes gibi o 
verıiyi tarb .. dea memurlar da pckili bilirler. Eğer bil
miyorl•r .. o halde bu takdir ve tarh itini ) apm,ya da 
kifa1etleri yok demektir ki yaptıklara itin ınanuızhjını 
iıpal eder ... 

ye bir t çıkar, hilaf olmaaın amm 
aabnede on dakika kadar mütemadi· 
yen kotar• Adad•ki kulilbüo bahçesi 
epeyce wenit oldut11ntıan, b.Jet 
hanımlan eıek ö•tlnde numara y•• 

arken Pariı tiyatrosunun .. hne.a 
P.b. bahçeyi makine ile l'eri l'eri 
~~tmlye elbette IUıum kalmaL 
} * 

Ada eteklerini aahneye. çıkarn,ıa~ 
fikri en önce kime geldıse, 0 fıki 

h"bl Ada eteklerinin dirayetini. 
aa 1 

• d · bet etti-' 
zekisıaı iyice anla ıkt91 11b "k dil· 
için, can ve a-önülden te n e 
melidir. . 'Ok 

Her halde bu fikir ben•D! ç 
hoıuma aittittndeo, Adaları ,U~el• 
leıtirme cemiyeüne ben de bir fıkir 
Yermek iıti7Mu01. 

Bu da, Ad•da bir wnıellik mn ... 
bakaaı yapmakbr. Fakat herkeı bl• 
lir ki, timdi aranılan Jriiullik eıkl 
ıamanlarda oldutu sibie tabii ıi• 
ıellik, yahut endam t'Üxelliti detil. 
ıüı ıüıelliği, tuvalet gllıellitfdir. 

Benim bu naciı fikrim beğenilir d., 
tatbik olunurıa, bir kere pı.Wk 
müaabakaaına (irecek aiizelleri HJ• 
retmek için Adaya akın akın, ıey
yahlar dettlıe de, lstanbul halla g .. 
Hr. Bundan baıka Adada epice boya 
ve pudra ticareti olur. Babuıuı gü• 
ıeller elbi•elerini de yenl yaptıkr:; 
caklanndan bundan terıller de 
ederler. 

lf 
_ ı. lrci .. ekmek 

Adalara &kıa aalD sey • 
içln en ıı:lyade muv•ffaldyet y~et~~~ 
Mr fikir daha v•r ••••• • 
edilel:.llir •11 

Her .... tte waya mahıu•. ve 
rileri ı•hıalarıaa mBabaıır tıpler 

ne d• Ada'da böyle tipler her 
v•rsa • ti 1 al erclea &ly•de•r ,,. bu p er y aıı 
:dalarda detil .bütün l..tanbulda 
• Ad.Jı filan .. " dıye meıhurdurlar. 
Ba meıhur zatlardan biri veya bir 
k•çı, bilfarz revilden •onra, ıabneye 
~kar•k kendiıiae mahıuı ıve herke· 
ıia ıevdij'i eda11, evzaı ve etvarı ile 
bir kouferans verecek, hatta yalnız 
1o.. bir monolog söyleyecek, diye 
Uin edidliti halde o günkü revünün, 
etekler üıtündekl numaralardan ziya• 
de bu konferansından dolayı, pek 
çok makbule 1reçeceğinden ı1Dphe 
eder misiniz? 

lnglltere Troçklyl latemedl 
Londra 2 Da inli,> e neureti, 

Troçkinin fngilter~de ikamet talebini 
reddetmlttlr. 

}STER ıNAN ıSTER iNANMA/ De,U Heralda söre, Troçki timdi 
SerbHt lrludara •lraeaat 94 ... ldir. 
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Memleket Manzaraı 
• 

Bigada Gizli 
Nüfus işleri 

Biga, (Hususi) - Af kanunu· 
mm gizli nüfus işleri hakkındaki 
maddes:nin tatbikindenberi bu 
işl er için köylüler tarafından altı 
ay zarfında ] 200 istida verilmiş 
ve belediyece bunlarm cetvelleri 
dolduru1arak musaddakan nüfus 
dairesine sevkolunmuştur. Burada 
beş binden fazla gizli nüfua bu
lur.up kaydedileceği anlatılmak
tadır. 

Kazamızda her üç ayda iki 
yüz evlenme işi tesbit edilmek
tedir. Kanunu medeninin tarif 
ettiği yaşın haricinde yine birçok 
kiiçük kızlar, köylerde kendi 
aralarmda kocaya kaçmak sure· 
tile evlenmekte ve çoluğa çocuğa 
karışmaktadır. 

Bu yolsuz evlenme adetlerinin 
kökünden koparılıp atılması için 
köylülerin irşadına lüzum görül
mektedir. 

Kazamızın birçok köyleri 150 
ve 200 haneden aıağı deiildir. 
Hele muhacir köyleri pek sık ve 
halkı pek keaiftir. 

Bunlardan birçoktan işimden 
kalacağım korkuaile gizli nüfus 
itlerini düzeltmek için müracaat 
etmemekte ve af kanunundan 
iatifadeyi dUşünmemektedir. 

istida ile müracaat edenler· 
den 150 hanelik bir köyde dok
aan kadar gizli nüfus bulunduğu 
kayden anlaşılmıştır. KHamız 
bliyük olduğu ve kaçak nüfus jı
lerinin tez vakitte bitemiyeceki 
anlaşılmakla af kanununun bu 
baptaki maddesinin tatbiki bu
rada önümüzdeki hazirana kadar 
temdit edilmiş ve halkm bundan 
istifadesi ilin olunmuştur. 

Dairece tesbit edilen Oç ayhk 
ölüm miktarı 280 dir. Bir taraf· 
tan 'eski niifus tezkerelerinin teb. 
dilile, diğer taraftan resmi deva· 
mn sorduğu nüfuı kayitlerini 
arayıp cevap vermekle meŞpl 
olan ve bir an kovanı gibi iıle
mekt'e bulunan nUfua dairesinin 
tuurlu ve muntazam bir surette 
çahşması sitayişe değer vaziyet· 
tedir. 

163 köyün 85 sicil ve yirmi
den fazl, vukuat defteri Uz.erin
de durmadan dinlenmeden çalı
şan nüfus memuru İsmail Beyle 
katibi Hüseyin Hüsnü Beyin me
wleri cidden şayanı takdirdir. 

H. Ş. 

Adapazarında 
Elektrik Meselesi Hakeme 

Havale Edildi 
Adapazarı (Hususi) - Bele

diye me.:lisi Türk Ticaret Banka
ıilc belediye arasında iht!lifa 
aebep olan elektrik meselesile 
oktruva rüsumunun ilgaamdan 
ıonra alınmıyan mevaddı mUJte
ile rüsumunun meselesini göa 
rüşmüştür. 

Elektirik meselesinin halli ıçın 
banka tarafından Necati ve Mus
tafa Arif Beyler belediye tarafın
dan hukukçu olarak lstanbul'da 
ikamet eden Feyzi Daim ve elek
trik mutahassısı olarak Yusuf 
Ziya Beylerin hakem heyetine 
intihabı ekseriyetle kabul edildi. 
Bu mesele yakında halledilecek
tir. Duhuliye resminin lağvı dola· 
yısile mevaddı müşteileden bade
ma istihlak re.mi alınması da 
ittifakla kanrlaıtırılmıştır. 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Pazarcıkta 
Bütün Köyler Telefonla 
Biribirine Bağlanmııtır 

Bilecik (Huıuıi) - 24 köyü 
olan Pazarcık nahiyesinin müdürü 
ile muallimleri el ele vererek köy 
kanununun tatbiki ve köylünün 
Y•fanıa şartlarının ıslahı için ça· 
Jışmaktadırlar. Nahiyenin 12 kö· 
yünde mektep vardır. Bu senede 
daha beş köyde mektep yapıl
maktadır. Köyler biribirine ve 
nahiye merkezine muntazam yol· 
)arla ve telefonlarla bağlıdır, sular 
asri şartlara uygun bir baldo akı
tılmakta ve depolu çeşmeler va· 
ııtasilc tevzi edilmektedir. Bütlin 
köylerin sokaklara kaldırımlıdır. 
GUbreler köylerin dışında top
lanmaktadır. Pazarcık köylerinde 
pançarcıhk her ıene inkitaf et
mektedir. Mıntaka ormanhk olduğu 
için köylüler odunculuk ve kömürcü
lüğe de ehemmiyet vermektedir. 

Erci,te Bir MahkOmiyet 
Erciş (Hususi) - Kaaımbağı 

köyünde Bekir Çavuşla 9 torba 
kaçak kına tutulmuf. Bekir Çavuı 
Van ihtisas mahkemesince 6 ay 
hapse ve elli lira para cezasına 
mahkum edilmiştir. 

M•ırı ekct a a ört Ml•••lnden re ı
ıneld• ola n 'l3 Niaaa bayramı inti
baları nı buıü ıı de ııe,re d .. vam .,dı
yoruı:. Rulınlerlnılıde 1- l\1ALAT
Y' Ada bayram münaubetlle hrat• 
apor t akımı ıın Gaı:I e ykeline çe·. 
lewk keyu~unu, 2· ZARA'da yapı• 
lan nı• raalml, 3· ELAZIZ'de ınu i
lim Z"yıı Beyin nııtı k aöy lryi, ııı i, 

Lisesi Talebesi Zafer Eskişehir 
Abidesine Çelenk Koydu 

Eskişehir liHsi talebesi Zafer 116itlesi önüıul•. (Çel•nlc tut11n hanım 
tolelleden N•di1r1• H•nım, gan1111loki z•t ta mulıahirimir. Baha Beydir.) 

lnönfi ( Huıuıi) - Eskişehir lise talebeainden 200 kitilik bir ka
file lnönü Z11fer abideıini ziyaret etmişler ve bir çelenk koymuşlardır. 

Liae müdürü Samih Beyin riyasetinde hareket eden kafile Akpı
nar köyünde trenden inmif, yürünerek abidenin olduğu yere aidilmİf, 
müdür Samih, Alişan Beylerle lise talebesi tarafından atetin nutuklar 
irat edilmiş ve abideye çelenk konu)muıtur. - B - B. '!' 

=====-

4. HAVZA'da, 5- ELAZIZ'd e yapı· 
lan •eraslıui, 6 - DEVREK'te bay
ramdan bir rün •• , .•• te,ekkül eden 
Hlnıayel Etfal idare heyeti adları 
ile bayram milnuebetile aevlndirl· 
len çocukları, 7 • HAVZA'da bay• 
raın ruiinuehe' il• ıriyd irllen ÇQCUk• 
ları1 8 • AKŞI HIK'de bayram me
ruimiae lttlr;;ık otdcn mekteplileri 
ıröıtcrmcktedi . 

Mayıı 3 
:a:::: 

Tarihi Fıkra 

Zaro Ağa Da 
Tarih Bilmiyor! .. 

Zaro Ağa, zamammızm e• 
ünlü adamlarından biridir. Y alnıJ 
yurdumuzda değil, Avrupada •• 
Amerikada da tanınmıştır. Birçok 
gazeteler, resmini bashlar. Mr 
damlar, matmazeller, Misler, Mİ-' 
siıler onun sakalına okpyıp göj
ıüne gül taktılar. Biyoloji müt~ 
hassısları, sirk müdürleri; aylarca 
kendiaini hoı tuttular. Hatta bu 
ihtiyar adam yüzünden kan dı 
döküldü, iki tacir ruhlu do.t 
- Zaronun ihtiyarhğım istismar 
uğrunda - bozuflu, biri diğerini 
öldürdü \ e galiba idama mahkünı 
oldu. 

Beynelmilel şöhret kazanmak 
için bin kapıya başvuran nicı 
insanlar vardır, bunlann büyük 
bir kısmı da sanat ehlidir. Fakat 
hiçbiri Zaro ağ"a kadar tanıla
madı ve tanılamıyor. Demek ki 
sanatkar olmak, eser yaratmak 
ve hele kitap bastırmak, şöhret .. 
lenmek için kifi değil. Bazan 
u:ıun yapmak ta lazım. Şu kadar 
ki bu şekilde kazamlan şöhreti• 
llODu yoktur. Hiç yoktan mc bur 
olanlar, gözlerini dllnyaya kapar 
kapamaz ebedi bir meçhul olurlar. 

Bununla beraber Zaro ağa, 
henüz şöhretini muhafaza ediyor 
inpllah edecek te. Kendisini bu 
fıkramıza mevzu ittihaz edişimizid 
.ebebi, aon günlerde bir muhar
rire söylediği ıözler dolayısiledir. 
Zuo ağa bu mlllikatıncla tarih 
bilmediiini göıterdi. Biuat tarih 
olan bir adamın sayf alan içind• 
ayağile dolaştığı tarihi bilmemeıi 
çok tuhaf. 

Sevgili ihtiyarın yaptığı tarih 
balasını itte kaydediyorum; Zaro 
aia, bugünlerde bir köşesine 
misafir olduğu Etfal hastanesinde 
giinlük gazete muharrirlerinden 
birine aynen şunları söylüyor: 
(1190) da doğdum, Selimiye kış· 
laaı yapılırken irgatlık · ettim. 
ÜçUncll Selimin oğlu Sultan Mah
mut tahta çıkınca lstanbulda 
icliml " 

1190 da, yani (1776) da doğan 
bir adamın ( 1800 ) den sonra 
yapılması biten Selimiye kışlasın
da ırgatlık etmesi mllmkUn. Fa
kat o adamın Sultan Mahmudu 
OçtıncU Selimin oğlu olarak 
tanıması gülünç. Çünki Üçünctl 
Selimin çocuğu yoktu, ikinci SuJ.. 
tan Mahmut onun amcazadesi idL 
Bu iki hUnkirdan biri 61Up de 
aburn tahta çıkınca balkın haki
katten tegafül etmesi kabil değil
di. HerkH, tahtın kimden kime 
geçtiiini mutlaka biliyordu. Bina .. 
enafeylı l.tanbulda 1rgatlık eda 
Zaro Ağa da İkinci Mahmudun 
Üçüncü Selimin oğlu olmadığını 
her halde ifitmit olacakta. 

Acaba sevgili ihtiyann hafa.· 
za11 mı zayıfladı? .. Buna, "belki" 
diyebiliriz, fak at onun hikayesini 
tarihi bir hakikat gibi yazıveren 
muharrir arkada9a ne diyelim 1 · 

M.T 

Ellziz Ziraat Memurluğu 
Muş (Hususi) - Ziraat Bank 

memuru Mehmet Ali B. Eliziz 
Ziraat Bank memurluğuna tayin 
edllmiıtir. Dört buçuk seneden· 
beri memleketimizde bulunan 
mumaileyh bütün şehir ve köy 
halkına gösterdiği kolaylıkla her• 
keain memnuniyetini kazanmıştır. 

Numan Ağa 27 ,5 Sene 
Hapis Yatacak 

Bilecik (Hususi) - iki senf 
evvel 8ozöyük orman koHektif 
ıirketinde hissedar arkadaşların"" 
dan iki kişiyi öldürmekten suçlu 
Num"n Ağa evvelce 29 seneye 
mahkum olmuştu. Nakzan cereyan 
eden muhakemesi neticesinde ce
:ıası 27 ,5 seneye indirilmiştir. 
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Siyaset Alemi 
......... ~ ....................................... ~ ............. ~ 
HARİCi TBLGR&rLAB 

1 . Gönül işleri 

~avallı 
4iman 

·· atbuatı 
eıt Kırk senedenberl fasılasız surette 

JıuJ manyada intişar eden O T 
..,~ oyçe agu 

ve ~ytung namındaki gazete d b" k • • e ırço 
çok kadatlan gıbı bir mayıstan itibaren 

8 .. lllefriyatma nihayet vermittir. Bunun 
M'.. bebi okuyucuıuzluktur. 
.. !.. ÇünkG Hitler idaresi iktidar mev-
fl .. ld'~ 'b ııne. ge 16 • tarı tenberi, Alman 

te- t l . b' . saze e erı, ır nevı resmi ilan ceridesi 
ca halini almıttır. Okuyucu, bugünden 
bu yarma, muharririn ve gazetf'nin ne 
dı a:ıacağını tabınin edebiliyor. Fikir 

münakafasına yer yoktur. Hiçbir ga
zete, haberleri dahi resmileıtiren 
.Alman haber bürosunun verdiği ma
lumat haricindeki feyleri, havadisleri 
yazamaz. Vaziyet o şekle girmiştir ki 
.Alman gazeteleri, ideta üniforma giy
clirilmit mankenlere benzeıni,Ierdir. 
Okuyucu için bu nevi gazetelerde 
merak uyandıncı ne bulunabilir? 
Hiç. 

Binaenaleyh, Alman gazeteleri de, 
Alman naıyonal ıoıyalizm idaresinin 
guya vatan ve umumi menfaat Dlimına 
koyduı}'u bu kayitlerin kurbanı o) 
sitmektedirJer, ve onların iu~ 

b" yer nı 
ecne ı gazeteleri almaktadır. Alman 
okuyucu ti d. b 
t .h '. m ı, ecne i gazeteleri 
ercı edıyor. 

ihtimal, bir 
manyada k d' gün gelecek Al

ı en ı tetebb"' - 'l hiçbir gazete kalın uıu ı e çıkan 
ıyacak. Kala l d 

yaptıkları ziyanı hük.:'I. n ar a, 
ld ki urnet kasas d 

a ı arı paralarla telafi ~de . ın an 
( bütçe kurt ) lan halin n bır nevi 
8 1 e gelecek! un ar, artık gazete olınakt er. 
bir nevi resmi ilin tnecrnu an çıhk~ıf, 

l · 1 • uı alıne .-e mıt erdır. Onun içindir k' . 
kıymetleri dahi yoktur. ÇQ~k~e~ı~~hk 
•at, bunlarda tahrife dahi adi-
Zfra ak•ini idd' d b'I uğrayabilir. 

ıa e e ı ecek v d 
ruyu ıöyliyecek tek bir ağu:. beul ot-
münı kün dej'ildir. Matbuatın bu nıl~k 

• e llU 
vaıı~ete gelmekten iıe topyekün 
netrıyabna nihayet vermeıi elbette ki 

;~:tc~abh Ye Almanyada, •erbe.t 
e er, itte bunu yapıyorlar. 

Süreyya 

Avusturya Kabinesinde 
TebeddUI 

Viyana 2 - Baıvekil . 
Fey bu vazifeden affedilnı7uavı11i .M. 
Haymvehren1erin ( ta '1 yerıne 
prenı Ştare b va • 0.Perverler) reisi 
Emniyeti Um e~g getırılınittir. M. Fey 

munuye Nazırı olmuttur. 

tılevyork Boraası nın Kazancı 
NevyorJc. 2 - Kambiyo ve e•ha.nı 

borsaaı altı menude bir milyar dolar 
kazanmıttır. - L HSo 

" Posta n nın Edebi Tefrikası: 

1 1"/agzs 
Dünyada 
Nasıl . Geçti 

Madrit, 2 (Hava•) - Dün 1 ma• 
yıata her tarafta faaliyet tamamen 
durmuı, mühim hadiıe olmamıı, aa
~ece Tarragon viliyetile Fuente del 
a~tr tehrinde birkaç kiıinin auımile 

netıcelenen hidiaeler olm~ıtur. 

Parlata Bir Mayıs 
Pari 2 (H d •, ava•) - Gece yarı•ın-

l ad k~onra ~ir kısım ıoförler İfe baf• 
a 1 arı içın müthit tezahurat olmut 
~oli~ müdahale etmif, nümayiıçile; 
d na arıkn kOlstlerinden ve pencereler-

en so a ara atet etme b l 
mıılardır. ye aı a-

MQ~im ~iktarda polis kuvvetleri 
bu evlerı muhasara etmi-•ler b" r y ' ar po-
1~ ~ğır ·~rette yaralanmııtır. Nüma-
yıfçıle.~ bır aralık ıokak kaldırımla
rı~ı sokerek barikatlar yapmak iıte
mıtler, fakat bu sarada p 1• , üfr o ısın gaz 
m ezeleri ve itfaiye y r . 

Ü 
• e ıt mıı, bu-

nun zerıne sokaklarda bir tek nii 
ma • • k 1 • mi{ı~~~ar. a rnamıf, hep evlere çekti. 

k N1ümayiıçiler sabahleyin evlerden 
çı arı maya baılanmııtır. 

Tevkifler 
Pariı, 2 - Kargafalık çakan Jan 

Dark mahallesinde sükünet iade 
edilmit, polialer silah atılan apartı
maolann kap larını kırarak araıbr· 
malar yapmıtlardar. 21 kiti tevkif 
edilmiştir. Bir komünist ukiz kurıun 
atbtını itiraf etmiştir. Gazeteler 
memleketin diğer taraflarında ta~ 
bir aükünetle geçen (1) Mayıstan 
dolayı M. Dumergin muvaffakiyet 
kazanmıt olduğunu yazıyorlar . 

lngllterede 1 Mayıs 
• Londra, 2 - 1 Mayıs günü •Üklln 

içın.de geçmit, mutat nümayişler ve 
2'eçıtreairnleri yapılmıştır. Komüniıtler 
ile aol cenah amele fırkaaa mensup
lparık poliı!n nezareti altında Ha d 

ar 8 gıtmlt!erdlr H d p Y • ay arkta 
nd~uk~ar fıöylenilınlş, kararlar ittihaz 
e mıf, akat hiçbir hidiıe o1ma 
mııtar. • 

Amerikada 1 Mayıs 

1 • Nevyorkt. 2 - 1 May11 sükunet 
çtnde geçmıı, Novyorlc.ta komünistler 

çok • neı'eli ve eğlenceli bir geçit 
i'"·mıb. ~lapmbışlar, bu eğlenceler polis· 
eran 1 c Ofuna gitmittir. 

Sovyet Ruayada 
Moakova, 2 - 1 mayıs bayramı· 

nın te "d' • • .. l 
1 ki • 1 1 ıçın gun erdenberi hazır-
ı ar yapmıı 1 M dil 0 an oskova ıehri 

n akıam büyük bir tenlik 
raaı arzediyordu. manza. 

Şehir, baıtan bata donaornı 
( DeV'ama 14 üncü f d f ve 

say a a ) 

A L A y0

• Cah;ı • 

HattA Münireyi bu baloya E M R 1 
da~et e~mezden evvel ayni endi- tah~ O bana daha yüksek bir 
ıBeyık dhısıetmişti. Fakat onun Avr~paverlll~~ istiyordu. Beraber 

an a a b"t" ya got" k · 
h u un arkadaılarından burada k 1 ~rece tı fakat işleri 

•:ra uksusi bir varlığı olduğunu Yalmz daa ~~trnga mecbur ediyor. 
gorere cesareti l . . gı eme ra d w 'l 

Ş. d' ge mııtı. Beı ay var k' İ zı egı • 
ım ı onunla meş 1 l k ı stanbula gelmedi 

~:h en~şelerin.~e. haks~uoı~:ku:: = ~~ ~asıl vakit_ geç.irirsini~? 
yor u. Munıre k·· "k 8 ar çok ışleram var-

1alon hayatında y f u?u t~nberi dır ki ! Bilmem, boş kaldığnnı 
ıibi hareket ed· e ışdmuı hır kıı hatırlamam. 

. ıyor u. 
Hayrı Arif Bey sordu . - Nişanhmzl kendiniz mi 

Münire Hanım b b intihap ettiniz! 
mühendisti değil mi? , a anıı; Serbest, ve tabii tasdik etti: 

- Evet efendim. - Evet! 
- Şimdi nerede ? - Seversitıiz tabii! 
- Bir yol yaptırıyor efendim - Şüphesiz! 

Antalyada.. ' k" Hayri Arif Bey kısa bir sü-
--:_ ~izi iyi yetiştirmiş! uttan aonra tekrar bahse avdet 
Munıre tabii ve h k . etti: 

Cevap verdi : are etsız - Niçin bir asker nişanlı in· 
.. - Halbuki babam tihap ettiniz. 

8öyler daima f aksini Münire bir elmayı itina ile 
- Niçin? aoyarken ağır ağır cevap verdi: 

Evlenmek için erkeğin 

Fransız Hariciye Nazırı 
~~~~~----~~~ 

Varşova Ve Prağdan Sonra 
Romaya Gidecek 

M. Bartu'nun son zamanda durup dinlenmeden yaptıjı sigast zıga
retlere telmih eden bir karikatür, onun seggar bir diplomat çantası 

olduğunu sögliyor 
Paris, 2 - Gazeteler, Hariciye Nazm M. Bartu'nun yakında Romayı ziyaret 

edeceği hakkındaki ltalyan matbuatında ııörülen yaz1lardan ehemmiyetle hah 
scderek bu seyahatin Btıkreı ve Belgrat aeyahatlerile kanttırılmama11 lizım 
geldiğini ve mahiyet itibarile de ayrı bir seyahat olacağını yazıyorlar. 

fngiliz Bahriyesi 
~~~~-~~~-

Eski Bir İngiliz Amiralına Göre Her 
Kesi Korkutmalıymış 

Londra, 2 - Muhafazakirlann bir 
toplanıt1nda ıabık Amlrallardan Roje 
Keys, lngiltere babriyeaini 1936 de
niz konferanımda müdafaa için 
meb'ua olmak istediğini aöylemft ve 
demiştir ki: 

"- Singapur deniz üuünil inkitaf 
ettirmeHyiı. ÇünkO Avu•tralya ile 

1 

Yenizelandanm miidafaaaı ancak 
buradan yapdabllir. Hna kuvvetlerJ

mizd~ diğer milletlırln ceaaretlerinl 
kıracak mertebede olmalıdır, Japon-
ya deniz konferanıa kararlarlle alay 
edip duruyor. Çnnldl onun vaziyeti 
emoiyettedir.,. 

Balkan Misakı Ve Bulgaristan 
•••••••-•n•••••••••H••••••••IH•••••••_. ..... 

Sofyada çıkan yarı resmi La 
Bulgarie gazetesi Balkan miaakma 
temas eden 11Y eni ifıaat,. baılaklı bir 
makalesinde, son günlerde Pariı 
Londra, Roma ve Borlini ziyaret ede~ 
Başvekil M. Mutanof'un bu merkez
lerde çok iyi kartılandığım, bunun 
Bulgaristanın güttüğü açık ve dost 
siyasetin neticesi oldutunu yazıyor 
ve diyor ki: 

"Bulgar ıiyueti açık ve samimi· 

mesleğini tetkik etmiye lüzum 
yok zannederim. 

- Bu meslektekiler biraz sert 
olur derler de onun için. 

- Olabilir. Fakat bir kadın 
için kocasının mesleğinden ziyade 
ahlakına dikkat etmek lazım. 
Sonra • bilmem. Ben askerleri 
amirine daha bağla, vazifelerine 
olduğu gibi yuvalarına işık ve 
sadık bilirim. Sertlik buna mani 
olamaz kil 

Hayri Arif Bey cevap vermedi. 
Sonra başka bahislere geçtiler. 
Genç şef bankadaki kızların 

göze batan münasebetlerinden 
ş~kayet etti. Bazıları için direk· 
t?.re kadar şikayetler geldiğini 
soyledi. 

Saat ona geliyordu. 
- Y avaı yavaı kalkalım. De· 

di. 
Balo Beyoğlunun büyük otel

lerinden birinde idi. 
Hayri Arif Bey genç :kızın 

tuvaletini tazelemesi için onu 
evvela vestiyerin yanındaki küçük 
bir odaya götürdü, kendisi kapı· 
da bekledi. 

· Sonra yavaş yavaş kalaba-
lıklaşan salonlara geçtiler. 

Hayri Arif Bey bir sütun 
altında küçük bir masa hazırlat• 
mıştı. 

Gece yarısına doğru aalonlar 

dir, esrar perdeaine bürünmek iıt•
mez. Gizli itlerden korkar. · Yapı
lan iftaattan anhyoruı ki Balkan mı. 
.akı vicdanı üzerinde bir gilnah )'ükO 
tatıyor. Miaak tamamen bizim aley
himizedir. Gayesi bizi tuzata dütüre
rok cürüm ortağı yapmaktadır.,, 

Gazete bu sebeple Bulgaristanan 
bu misaka imza koymadıj"ını ve ko· 
yamıyacatını, komıu memleketlerin 
gizli siyaset kullaodıtını ilaveden 

===x:::s--
duman, koku ve renk içinde idi. 

Çılgın bir cazbant kudurtucu 
havalarla bütün çiftleri fırtınaya 
kapılmış yapraklar gibi pistin 
ortasında sürüklüyordu. 

içilen şarapların, viskilerin ilk 
mahmurluğu ile çöznlen gönnl 

. bağları tekrar düğümlenmek için 
tutunacak bir baıka g6nftl arı· 
yorlardı. 

Çok kalabalıktı: 
Maruf kibarlar, yüksek sınıf

. lara .mensup aileler, zenginler, 

. diplomatlar, meb'uslar, gazete• 

. ciler .. · 
Münire Hayri Arif Beyle bel

ki yirminci dansı yapıyordu. 
Genç kız etraftaki kalabalığa 

gösterip: 
- Çok şükilr arkadaşlarımız· 

dan kimse yok, dedi. Maamafib .• 
Hayri Arif Bey sözünü kesti: 

- Ol~ da ne çıkar. Görül· 
mekten çekiniyor m1Sınız? 

- Bir genç kız yalnız ken
disinden çekinmeli.. Kalbi endi
şesiz olduktan sonra dışarıdan 
gelecek dedikodular onu incimez. 

- Çok doğru düşUnüyor
sunuz Münire Hanım. Bu hakikati 
ilk defa sizden işitiyorum. 

Münire glllümıedi: 
- Erkekler genç kızlara çok 

emniyet etmezler. Haklan da var-

Karilerin 
Sorduklarına 
Cevaplarım 

Aykaş, Bebek Hanıma: 
Anlattıklarınaza nazaran geo· 

cin samimiyetinden şüphe etmiye 
kakkınız yoktur. Görüşmek için de 
ayrı birgün, ayrı bir yere ihtiya
cınız olmasa gerektir, birglin iı
ten çıkarken ayak üzerinde de ko
nuşup anlaşabilir ve uzun uzadı
ya sevgili hayab yaşamaksızın ni
şanlanmayı teklif ederseniz o va• 
kit sizi resmen ailenizden ister. 
Mesele flörte varmadan ve dedi
kodu, uyandırmadan halledilir. 
Hususi ve gizli görUşmiye razı 

olmayınız. Bulunduğunuz müesseıe 

içinde birkaç dakika yalnız ka· 
lıp konuşmak mümkün dekil mi? 

)f

Eskişehirde Hamdi Beye: 
Arkadaşlaranııın, tanıdıklara· 

nazın delaletine mliracaat ediniz. 
Herhalde dünyada doıtunuz, ta· 
nadığımz da yok değildir al 

* '
1 Bir kızla sevişiyorum. Fakat 

evlenmek fikrinde değilim. Kız 
ise evlenmek arzusundadır. Keo· 
disine fikrimi söylesem müteessir 
olacak söylemesem bu masum 
kızın aldanışı beni müteessir 

. ediyor. 
Arif 

Bir kız evlenmek hulyasile se
ver. Siz mademki onun ~u hulya
sına utmin etmiyeceksinız, bıra
kmız tatmin edeceklerle ıevişsin. 

""" Erenköyde Şükran Hanıma: 
Bqka bir kadımn, yatlı ve 

dul dahi olsa, kocanıza karşı bu 
kadar fazla alaka göstermesine 
müsaade etmeyiniz. Bu alaka bu· 
glln sizi rahataız ediyorsa, yann 
mustarip edebilir. O kadının eri• 
nize gelmesine mani olmak eli· 
nizdedir. 

HANIMTEYZE .......................... 
.. ~;;;: ... bi~ .... ~:::;~İ·~: Yunaniatanda 

diktatörlük yapmıt olan Ceneral 
Pangalosun Son Poıtada ve Yunan 
gazetelerinde çıkan beyaııabnı ele 
alarak, nitekim bu ceneralın o zama• 
Yusro•lavya iJe ~izli bir muahede 
yapmıı oldutunu söylüyor ve bir 
haylı çahyor. 

dır. Çünkü okadar muvazenesiz 
arkadaşlanmız vardır kil Emniyet 
telkin etmek İçin olduğu gibi g6· 
rünecek yerde olduklarından baı· 
ka türlü görünmeye çahŞırlar. 

öyle değil mi? 
- Bravo. 
- Ben erkekler arasında d11 

ayni zavallılığa düşenleri bilirim .. 
- Olabilir Münire Hanını, 

Zaten hayatta tabiilikten çıkall 
her mahluk gülünç olmaktan baıko 
bir şey yapmış olmaz . 

Saat üç olmuştu . 
Balo biltOn harareti ile devam 

ediyordu. 
Hayri Arif Bey sordu: 
_ Sıkıldınız mı Münire Hanını. 

Eğer yoruldunuzsa 1 
Genç kız bu suali bekliyor• 

muş gibi derhal cevap verdi: 
- Bana müsaade ederaeninz 

artık eve döneyim. 
- Nereye Hisara mı? 

biraz. 

Tabii. 
Fakat bu güç olacak 

Hayır, otomobile atlaymcal 
Yalnız! 

Münire gülümsedi: 
- Bir zabit nişanlısı için bu 

bir mesele değildir. 
Hayri Arif B~y cevap ver

medi. 
Kalkhlar. 

4 Arkası var } 



Fransada 
Çok Garip 
Bir Grev 

Franuma Toam eyaletiade 
Meglıaneler bir laaftaclaaberi 

Boml>o, •arip bir .-w ilM 
Kı edilmipir. Bu lftY 

tıldı herhan,ı aiyaıi bir 
maksatla yapılmıı dejildir. Tonon 
eyaletinin merkezi olan Biyot 
tehriDde meyhaneciler tarabm 
kilOIUDa 5 &uk\an 4 franga çı-
brmıı olduldan için ayy•ılar b11 
ite içerlemişler n meyhanelere 
pmemiye karar ftl'llliflerdlr. 

Birbç g8n kimRDİD meylaa-
Mlerine ada• atmaclığnu pea 
..,.apçaJar mallarıma fiabnı yanm 
frank lnnmtlar, fakat ._..ma 
&nüne geçememitlerdir. Şarap 
IDlatehlilderi iç buçuk frank &a
tin fah" ı olduiu ve bu fiatten 
biraz daha inmek lizımseldiğinf 

1 
10yli1erek ırevleriDe clevam et• 
mektedirler. 

Bir haftadanberi bllttln mey-
haneler bomboı ve ıinek avlar 
bir halde mtlfteri yDzllne hasret 
ıeçiamektedirler. Bu aidifle içki 
Batinin enelkinden daha fazla 
ineceği talimin edilmekte ise de 
birçok alqamcılar bir laafta içinde 
artık alqamçdık etmemlye ahfmıı 
elclaldannı ı6J(emekte bmldan 
IODl'8 meyheueye Dtifat etmiJe-
cek.lerini ilave etmektedirler. . 

Dimyata pirince giderken • .,.. 
tleki bulgurdan olan meyllaneci
leria aklını baf1na getiren ha 
Wc:liaed. almacak bir den Yar
Grı 

Malını pahab veren utıcının 
memtine tlğramamak, •a yola 
ptirieceye bclar oacla Wr ıey 
.ma almam•k ... 

Jl_ 

o.ta tapu cı.t,etıen.. lllJr,. 
ı- ıanıu muhtelif tekil ve Ya-
, 5 "" ziJetlerde taavir 

ttilderini bilirb. lalıı -Ol c Gnzellik illhe-
6ir Din al Vala ,tbl iyi-

lik. feaelak, harp n ticaret iWa
lln ela ... telif ft .. t-.lclit te
k'Menle ,.,.. ........ Ôyleld .,. 
itikat ile 1-n• İlllllolırm ... 
ltetleri, ... bir, fakat tekil " 
...-;a biriblrinden '°" ayn ma
batı.rla doludur. 

Yalau: hiç bir mıbut Bada 
kadar çok Ye muhtelif yapalma-
911fbr. Bazan mlıtebelSim, bam 
hiddetli çehrelerle tamr edilen 
Buda heykelleri •JJD1ıkla talata
mez derecede çoktur. Gsek lla 
dinin binlerce ıenedenberi devam 
edip gelmesi, gerek Budistlerin 
itikadı, bu mahuduu çok muhte
Jif ,ekillerde tasvir cdilmelİlle se
bep olmllfhır denebilir. Şimdiye 
kadar Budiat mabetlerinde aayı· 
Ju patlama IDİktan OD bq bini 
ıeçmiplr. Bmalana hiç Wri biri
birine benzeaemekteclir. 

Ancak bu diain akideleri na
un itibara ahmrsa bu kadar çok 
Budanın mevcudiyeti mlbalagah 
16rillma.. 

Çlnkl Bacli.tlere ........ Al
lah her yerde lumr ft aumhr., 
w bndiaine alahiyet atfedilea 
laeqey aDahbr. Hatıl bir laf , .... 
pil da olsa ••• 
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Çin Seddi 

Tamam iki Bin Senede Ya
pılan Koca Duvar 

Seddi Çin Y a.pılırken Bir Amele 
Diri Diri Duvara Gömülmüş 

Bir zamanlar pualamn, baru
tun ve matbu- Uk defa olarak 
Çinliler tarafından icat edildiği 
elrleairdi. Bunlann hiçbiri kabul 
edilmese dahi Çinlilerin çok uzun 
bir terakki dem geçirmif olda
iuu tlphe edilemez. 

Bir rivayete pe Çinde eald 
eaer'er aramak ilzere tetebbO.
lere girişen mtıtebauallar yap
'4tlılan ban hafriyat uetfce-
Dde topnk altmda man mGddet 
kalmıt telgraf tel ve direklerine 
tesadiif etmişlerdir. Ba balaf, 
daha dlnJ8 milletlerl telgrafın 
De olduğunu bilmeden Çinde ba 
mahaf>ere YUatumdan idifade 
edilmekte oldoju ZBDDIDI doğur
-.ıar. Bmnla beraber Çi™ile. 
riD b&,ak bir medeniJet dem 
,...... olcluldanm ilpat edea 
phit yabuz hunlardan ibaret 
deiiJdir. 

Çinin topraklan a.tlade bllA 
o ihtipmh dnirleria tarihini ,.... 
tan emerler Yll!'dır. 

Bunlardan birisi •Bfiyfik ka
nal" dedikleri Çin bnahdır. 
Uma pman Çinin Ye b&tihı din
,. .. Jelhe ticaret yollanndaa 
birisi olaa lla .._,, hende• 
kaidelerine hiç te yabana olmı· 

yan insanlar tarafından Çİzİlibİf Ye 
milyonlarca inunın aenelerce ~ .. 
hşerak 8ÇD11f olduğu mamam 
bir eeerdir. 

Ondan 80DI'& methur Seddi· 
çim ......... Ba & n•m duvar ............ ,,..,. 
retlere ..... bir hari~ll'. 
1200 kilo metreyi aşan bir man
lakla Çin lata.. bir bqtan 
&teki ı..,. dolaya Sedcl Çia'la 
sibaldan luıap ediline ba azan
luğu iki kere biiyiitmek icap 
eder. Aalnada Maapri laadadun
daa ta Efganistaa arulale b
el. ü,w Ye orada birkaç kola 
.,........ Tibet lmcladmm Çin 
araziainclen ayart eder. Çia arui
Iİllİ Moğollann hllcmııncln kur
tarmak mabadile yapıldıfı iddia 
edilea bu ce9İID du•ann yapdlı 
tarihi meçbulclar. Ancak Çia tarilıi
ala ilk •yfalannı dolclaran muaJ. 
lar da aalabldljma gire millttu 
15·16 uw enel Japalmlfbr. 

Efsanevi dınirleria laqme
tial ,...,.. bir Çia impa-

'...... ......... ........ ÇiD 

O Zamanlar Dünyayı 18 Güneş 
Aydınlatİyordu! 

.. Bw ilci mi• 61%• Çl• &ddl•I• ...,.,.,. lullc1unil• 
61r filclr wre6111r 

kumandanlan11111 yapbklan eald 
Iİperlerl heyeamemif, mayiyetine 
'eni " muazzam bir ite girİf
meleri emiriai vermİftİr. 

Bunun lzerioe o zamanki me
deni Çinin blltllli mOhendiılerinin, 
itcileriai ye veaaitinin bir araya ge
rek 6rdiiğll SeddiçiD meydana gel
miftir. Ba Mt Uf, kam we çimen-

KOC#j ,,_,,. ........ a.. .......... 
todan 7aplq, ..... ._ koca 
Çin ilkelini amlarc:a phana 
&illetlll'in alnnlarmclaa kaıta-

&lfbr. 
t.mı Çin Çah Haaar olu ha 

imparator, uerine ADah•n JU
chmım celbetmek lçba bir ameleyi 
clUYarm içine cah canla ,amdtlr-
•Gt " amelmin ......_. aila
muam emretm•fflr. Kadm o kadar 
ağlan111 ld. gk yqlarınclan bir .................... ,.. 

IDlf Ye ameleyi metfenlndea lmr
tarmlfbr. 

Bir diier ehaDeJ• ıare: Aynı 
imparator, bulattall bir at üzerin
de d6rt nala badutlan teftiı 
ediyo111m1- At rllzglr luile gi
derken ikide birde ayaklan yere 
dejlyor Ye tekrar açnyormuf. 
lmpentor o esnada memadan ai
datı ilhanı ile at nallanmn dei
cliji noktalara birer kale yaptJr. 
...,. •ııı z41 .. 1-..... celiai 
yerine getirtmiştir. 

Çilllilerin ehanelerlne nnaran, 
o tarihlerde dlnya71tamm1ekiz 
ıhet ayclmlabyOl'lllllf Ye pce 
laeDla ..... olu .. "9JlllİI. 
l>uYarın iapmncla çalıpn amele
ler .... .,_...., iltlr.-ı Jld 
...-•dea mltemacbr- phfmıf. 
Ba amelelerla l»oylan timdiki 
Çialileria clart misli İmİf •e &yle 
kuma abyorlarmıt ki her vuruıta 
bir kaya açıhyorm111-

Hcrgll'e muazzam itler atfeden 
Yuna efU11eleri pôi hayli ma· 
..nan da ecdatlanna hArikalar 
atfediyor. 

Ancak hakiki tarihlerin zapt 
ye tahmin ettiklerine göre bu 
duvar bu Jaale gelmek için tam 
iki bin aeneye muhtaç oJmuıtur. 
Her nelil kendinden evYel bırak- , 
lija ..-e bir teJ daha ilive ede-. 
rek onu Alyabln içte iki lu11111nı 

1 bqtaD bqa kat•edea bir bale 
ge~rmiftir. 

Şimdi Seddiçin pek bakımsız· 
dw. Hele Japonlann miltemadl 
a1onlanndan aoma bllyllk bir 
kıamı harap ve peripa olmuttur. 
Japon •in' topı.n aeddin mllhim 
bir lo1mmı harap etmiftir. Bir 
taraftan da yaimur 1elleri, futı
nalar, nbeleler bl)lk bir laınn•nı 
Wk ile rebu ......... Lldden 
~ ~ bir Çla kawweti ta
rafmclaa mabafua edile• kaleler 
Wll• 1Na1n metrik birer bay· 
.... JUft•dır. 

llaıma&b Secldiçiaia laarap 
olmumda bir blylk lmil daha 
yardır: 

Ba memlekette Seddiçinin ya• 
pdchjı toprajm buı dit but~ 
lıldarma, batta cGzam laatahjına 
1Ji ıeldiii laaklnncla bir kanaat 
old11p için mntemadiyen bara
.... toprak ...... telair pazar
lannda Biç diye tatarlar ve blf
lelilrle Çili aedeai,... bu 
-•n•• 11•111..W clelikdeeik .......... 

K4" Melr.taplt11t 

Sahte Cüzdanlı 
Adam Meselesi 

Geçenlerde bu .Otunda flyle 
bir hldiaeden babsetmiftik: Ka
clrıa 'cla ıOpheH vaziyette dolatan 
Omaan iamİDde birisinin ilzerl 
aranmıt. aahte bir evlenme diz
da. balunmUflur. Ounaa ifad .. 
linde, Silrmeneli olduğuna, evlen
me memurluğu tarafından ken
disinden fazla para latenildiğinl, 
bu 1ebeple bqka birinden 10 
liraya bir c&zdan alarak kendiaiııe 
mal ettiğini aöylemiftir. O.maa 
•ftd edilmiftir. 

itte bizim ba yU1m1z &zerine 
Sllrmene Evlenme Memurluju f11 
tezkereyi f6ndermiftir. 

• Mahtereaı ıazetenizln 12 
Mart 934 tarih Ye ll05 No lu 
nuaha11nm ikinci ıabifesinin ikind 
.Otununda ( Bu da yenisi ) aerle.
huı altmdaki Jazıyı okudum. 

Hakıbte tamamen aykın ba
luD&D bu ifadenin aıağıda yazılclı
jı tlzere tanilaini hörmetlerimle 
rica ederim. 

Alt otla Osman iıminde Wr ....................... 
mize mlracaati vaki olmadıjı gibi. 
kendilinden fazla para iatec:lijilll 
hakkındaki ifadai de doğru dr 
ğildir. &ıuea belediyemiz amatr 
ka1111da AlifOiullan namile bit 
aile de yoktur. Alipa ojullarl 
nammdaki aile ise Beletlfy·emı·~-ı 
hududu hadciode Kemuli 
rlbldedir. 

llllracaat eden kimsenin er-
kek olduğuna g6re kanan ve t ... 
Umataamesi mucibince o k6y 
evlenme memurlutwıa mllracaa• 
tile 1D11ameleaini• ikmal ve intacı 
lllamgeldiğindea Belediye ile .&i
kua olmayacağı talpilclir. 

Dairemize imat edilen bu ba· 
dbe ile hiçbir IUl'etle alikamıs 
olmadıiını AJpanmia arzede
ıim efendim." 

Bu taftibi yu•bktaa aoara 
.- • illw edelim: 

Evlenme ••mvlata tarafınd• 
fazla para lstenditl 8hlbıtl bizzat 
laildw huzurunda lly..,_ Sb
... ı Allt ojla Osman eı·
mnlmf balanmaktadır. · Esaaen 
biz bldiseyi ve mahkemede suçla 
tarafmdan 16ylenen l&zleri yu
makla iktifa etmiıtik. 

( Caıaplanmız J 
li9'0itunda kapıcı Oeuııl çavnp: 

- ı.w.w Ticaret Miid&rlüiln· 
ele Elnaf Cemiyetleri IBllra'kabe 
blroauna müracaat ediniz efendim. 

* ~:Biat Beye: 
- lpret ettiğiniz mesele hak• 

landa allkadarlann nazarıdikkati 
celbedilmlftir efendim. 

* ~ ea- mahallesinde mık 
ilk&n mı 111 Hüeeyia Avni Beye: 

- Beraet ettiiiniz ve bakkıDll• 
clald tasfiye karan DeYlet Şira
llDCa ıefedildiji için memuriyete 
tayiainiz mlbiıkllod&r. Dahiliye 
Veklletlne mlracaatla memur:yet 
talebinde balmaauz efendim. 

* llaltepeden M. Fethi Be11 
- Biz .ıür nqretmiyorm. 

Şehrimizde birçok edebi mec
mualar intipr etmektedir. Onlar
clu birİIİlle allracaatma muvafık 
olar efendim. 

• JWüyada bakkal Davut oğla 
Ali Efendiye ; 

- lleldubanuz biru lthamklr 
Wr .. nla yazaldıja için dercedf. 
lemeclL Muur ı&rlnk efendim. 
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...................................................................................................................................................................... , 
Ev Kadını 
Neler 
Bilmelidir? 
Siurisineklere mani 
elmak için ne gapmalı? 

Y zda aivrisineklere mini 
olmak için evin her tarafını bo
ıakalı su ile silmeli, pencereleri 
kapamalı. odada bir miktar bo
rakslı au bırakılacak olursa, bu 
da aineklerio ielmesino mani 
olur. 

.. 6ilg•l~rl 
-..ı teırıizlenıell? 

Btlfelerin. oda takımlarının 
ize· d nn e basd olan lekeleri çı· 
karmak için sirkeli su ile yıka· 
inalı, badehu yumupk bir bezle 
Parlatnıalıdır. 

c.. • 
IVı ..,._l orı ne 
•ıl tenıizleınell? 

Pi ~=:~al~ı~~L .. ~~deld 
.. ~ ~--- i~n 

OGJalda .. ile ailmeli. 

Miirekkep le1tei 
A.1 l .. ,,,, 
nası çıkarmalı "> 

Beyaz kumaflap üzerine d6-
1Jduen mürekkep lekeaiai k k 
ıA:11 L .. : • _ çı arma 
~ eapmış autün ~· • k 
malı 'ki .. . ıame oy• , ı uç gün aOtlQ İçeriainde 
bıraknalı. Badehu sacak amon
Jaldı IU ile yıkamalıdır. 

• Segaz Pa baç/ arı 
Nasıl Temizlemeli ? 

Beyaz pabuçlan temizle~edea 
evvel fırça ile evveli iyice aOpGr
nıelı, nzer.odeki tozlan çıkarmah, 
badehu üzerine beyaz boya sür
rııelidir. Boya kuruduktan ıonra 
fırçanın üzerine aahuo tozu sllrüp 
pabucun lizer .ne snrmeli kuru
duktan sonra hrçalamahdır. 

* ~~lan naaıl _,,.,,..,.? 
Ewcle kullaaalllllf paanılllu. 

rln, ipek kumqlan boyamak .için -....=. enell tartbrmah, 1aı .... 
~ •tırhğıoa nisbetle b0Ja11 aı... 
aaalaclar. Badehu boyanacak Jıu. 
.... IOjuk ıuda iJice ..ıabnab. 
lle,aıa alak au Ue f,fr kabua içeri
sinde eritmelL Boyanın eyice eaD
ıneaine, erimesine dikkat etmeli. 
Baclelaa M,iik bir liieacle bma
llD lwilll llte.cek kadar aa kay
Mtmala. Sa •Jlce ka,..claktaa 
IODra boyamalı, içereriaine kant-
bnaalı. Kovada ıalanmıı kuınllfln 
myonu · kt eyıce ıı aktan sonra, 
boyanın içerisine koymalı. Yirmi 
dakika kad ka . 

ar hn bar •i•ç dalı 
nya sair bir sopa ile mntemadi-
yen karıştırmalı. Yirmi dakika 
sonra bir avuç tuz b. 
fincana llrk • ır kahve 
seyrek lca e lll.. ederek bir 

t eli Jnatmala. Kumap ml
ema 1eo çevirmek, al 
lbımcLr. Tik' b tlat etmek 

• ı, oya, kumqa ta-
mamile nlifuz edebilmelidir "·
kardıkt • ~ an sonra bir mllddet b 
yanıo içinde terketD'eli ta .o
ıoguw dukt ' maınıle 

an sonra kum&fl bo a· 
dan çıkarmalı, hafif hafif ~u 
akıtmalı. Fakat kunıqı kat'iyen 
aıkm~alıdır. Badehu IC>ğuk nu· 
yu~ ıçine atmah. iki Uç defa 
ıogok audan geçirmeli. Kumaı 
artık boyasına •ermiyecek bale 
teldikten aonra ndan akarmalı, 
r~lge bir yerde kurutmalı. T •m• 
aile kuramadan. daha 11e1a ikea 
lttileaaelldir. 

Zayıflığımızı Nasıl 
Muhafaza Ederiz? 
Sine Artistleri Arasında 

Yapılan Bir Anket 

da 1eneld modalar YGcudQn 
iace olmuını icap ettiriyor. Fakat 
lafın YVdiii tifmaahk bili lize
rimlzdeclir. Bu tuirl azaltmak. 
vtlcudll inceltmek için .. lmat
dır. De,U ... ,. ....... ..... 
arıf1D, butdaJ, im--. ..-telif 
ten ve aaçlardald a1ae artiatleri 
araamda bir anket yapmlfbr. 
Artistlere, sıhhatinizi kaybetme
den incelmenin yolunu nud bul
dunuz? Suali11i aorınllf, ve aşağı· 
daki cevaplan a1mJfhr: 

• Gayet kuvvetli bir· İngiliz 
kahvaltısı alırım. Öğle ve akşam 
yemeklerim meyva, ve salata. 
sebze ile geçiririm. Ynrtımek ve 
Kolf lnceliğiml muhafaza etmek 
için kAfidir. • 

Nora Hendersoo 
• Kahvalb m•? Ne münasebet. 

öğle olmadan evvel elimi bir 
şeye dokundurmam. Sabahlan 
sadece sıcak su içerim. Zayıfla
mak isteyen bir adama en büyük 
tavsiyem çok çalışmak, az uyu· 
maktır. Gıdasanı temin için de 
elma klfidir •• 

Margot RUm&eJ 
" Ben sadece soğuk su içerim. 

içki na1D1na kahve ile sudan h.,. 
ka bir şey kullanmam. Ekmek, 
patatea yemem ince bir dilim 
kızarm11 ekmekten fuluım blJ.. 
nıem. idmana gelince, benim 
kendi huauıi sistemimde bet da· 
lcika idawı yapanm. 

"Bir Mra wud 
hiz . defa zayıflamak için per-
aa .::!:' fakat battalaadun. Bea 

) ak içha .. birinei 
ldaaaoı bwdum. can 

••ee_. Barbara Limb 
air aa,ıflamanm ea m&et-

çareaı -- c:lu y k aralannda bol bolau • ~ 
1. Bol aacak au ..... 

me ı. yefil ıalata v .. 
yemeli. Geceı · L_ .. • aebze 

. . en ıud ınea •iar 
ye~emelidır: Ôile J•meiiai kuv
vetlı yemeh, ıeceyı pek ~ 
geçirmelidir. Bence zayıflamak 
rejimi budur. 

Phs Uıs Bamett 
«Ben xayıflamanın kolayına 

çayla buldum. Öğle yemeği ağar, 
gece yemeği hafif. Mümkün mer
tebe temiz havada ylirümek. Ben 
idmana fazla ehemmiyet vermem. 
yalnız kafa idmana yapanm. 

l.oma De Ste Oraix 
«Zayıflamanın tek bir çaresi 

vardır. Çok çalışmak. Bu çalıt
manan içeraiode dana, bir de 
tuvalet salonlanndaa birine man
ken olmak da dahildir. Ben bu 
ıuretle zaJlfiadım. Canım ne iater
•• yerim. Vakit buldukça teala 

oynar " yberim. 
Mary Mantgomery 

.. Ben ilk defa ıiımanlamıya 
bqladım. Zannederim ki bu da 
bu sıralarda fazla ev İfile me,pl 
olmaktan ileri geliyor. Bir de 
çok aut içerim. Zayıflamak için 
bu ikiainl keseceğim. 

Phyllıda Lane 
"Zayıflamak mı iıtiyoraunuz. 

Sabah kalkar kalkmaz bir sigara. 
Gece yatarken aon iı, yine bir 
sigara. Gün arasında bol bol 
sigara. Günde dört defa yemek. 
idmandan nefret ederim. Y almz 
yüzerim. 

S&aphaııie Sbarpe 
11Açık havada bir iki ıaat 

yilrUmek, yani günde altı 
milden on mile kadar. Hergü~ 
ilime bu bir iki saathk yorum da 
ilive olursa fİtmanJamaktan kor-

Mn. Blak 
•eea herte1dea enel çellrem 

n sıhhatime itina ederim. Sa· 
bahlan her teydeo enel parkta 
bir rezlnti yapanm. Çok uyurum. 
Salata ile aebzeyi çok yerim, 
fakat u71flamak için dejil. ıev· 
dilim için. 

Viotoria J ateı 
"Çok yemek beni zayıflabr. 

Bol .-ınet banyosu yapanm. ln
ceakteo evvel aıbhabnıı dilfl\aG
rtım. 

Liabeth Malcolm 
0Zayıflamak için perhizdeyim. 

fakat perhizde olayım, olmayı•, 
yemek aralannda kat'iyen au ~
mem. Kızarmıt et, ıebze, hiçbir 
fCY yemem. Tatlıdan da içtinap 
ederim . ., 

Phılıpa Heron 
Bu anket te gösteriyor ki bir 

insanın zayıflamaS1 ferdi mesele
dir. Umumi bir kaidesi yoktur. 
Herkes başka bir şekilde şişman· 
lar, başka bir şeki de zayıflar. 
Bazıları çok yedikleri halde şiş· 
manlamazlar. Bazıları, çok yfiril· 
d61deri halde zayıflamazlar. Her
kes zayıflamak ~reıini, kendi 
tecrllbelerinde bulabilir. 

Çocuk Önlükleri Ve 
Çantası 

...... _{;), 
~ 

~ 
<c~,. ............. -::.. 

Çocukiar önlüklerinin üzerinde 
eğlenceli reaimler varsa yemej'i 
daha iftiba ile yerler. Y ~megi 
bitirdiktea 80lll'A &alllderini yine 
ayni realmlerle itl-•it çatala• 

........ ___ 

rana saklamaya abştarıhrlar. Mo· 
delde gösterilen iki model, arzu 
edildiği gibi, pembe, mavi, krem, 
•an, fUial nya aair renkte keten 
Gzerbae ifleıair. Eter ketea renkll 

Çocuğunuzu 
Nasıl 
Büyüteceksiniz? 

Pek çok anneler ilk çocukla
rına büyütmekte zahmet çekerler. 
Bu yaıta lmılar ne kadar okumuı 
olurlarsa olsun çocuk büyfitme 
hususunda cahildirler. Kadınların 
çocuk bGyütmede yalnız çocuğun 
sıhhi fevaidini öğrenmeleri kifl 
değildir. Ayni zamanda çocuğma 
terbiye tarzını 6ğrenmeai, çocuğu 
bir insan olarak yetiıtirmesi 

lazımdır. 
Anne çocuğunu btıylittırken 

en çok ehemmiyet vereceği me
.elelerden biri de çocuğun gıda· 
aKlır. Çocuğa llıım olan gıdala~ı 
kendiai pişirmeaioi öğrenmeli, 
çocuğun yemeklerini kat'iyen 
hizmetçiye pifirtmemelidir. Hiz· 
metçi cahil olduğu için 11hhi 
fevaidi öğrenmesine imkin yoktur. 

Çocuğun ehemmiyetsiz basıa. 
lıklarını kendi kendilerine tedaYi 
çarelerini de 6ğrenmelidirler. Kaza 

vulruunda doktor gelinceye kadar 
lhım olan tedabiri bildikleri gibi, 
bu tedavi için lizım olan madde
leri de evlerinde hazır bulundur
mahdırlar. Bir kadının ecıa dola
bında, pamuk, gazlı bez, sargı, 
tentllrdiyot, ispirto, okzijeo, ~en• 
ttlrdiyotlu pamuk, termoıen, 

upirin, primidon, ıhlamm, keten 
tohuma, gibi hergün lizım olan 
maddeler hazır bulunmalıdırlar. 

Baııdan başka çccuğwı gerek 
sahbi, gerek terbiyevi inkişafam 
temin için eski ve yeni çocuk 
hakkında çıkan kitaptan nıunta• 
zaman takip etmelidir. Bu tekilde 
bUytiyen bir çocuk, hem kendi 
11llbatinl kuanmıt olur, hem de 
annesini birçok hastalıklara maka· 
wemet ıWerdiji için fada ıorm• 

Bugün Ne 
Yemek Yapsam? 

Süt KayS{anası 
Yanm okka ıllt 
lkı çorba k...... -a.. yumurta 
Tatla el n P _........ -L-11-L.I 
SfttJll UDU koyu bir m....-

oluacı)'& kadar pitfrmelL Şe~~rl 
de içerisine Dl•• et~~ ladirap 
sopttaktaa 80DI'• içeıUme yu
murtaJI çalbyıp kanfbrmah. 
TepaiJI yafladıktaa ~ora mab· 
lfıtu içeriaine d6kmeli. Fannda 
piflrmelidir. . . ,._ .. _ _ 

·-ı;; üzerindeki cıvcivleri beyazla 
iflemek lizımdır. Eğer keten be
yazsa civcivler, kelebek, çanak, 
çiçek, muhtelif renklerde L,lene
bilir. Keten üzerine bu işleri, 
coton brillante C. B ile ile işle
melidir. 

Civcivler, çanak vesaire suzenl 
işile, çantanın etrafı da festoa 
ijile işlenmittir• 

Aıağıdaki, " Medor me~ep 
hocuı " resmi de dlljlal itile 
iflen•iftlr· ıc... pilrodur. 







Tin idman 11•r4l•nun dgo/effJ1de 6rılafl0fllu 

SOM 1PO.S A 

Yannki Maçlar 
Taksim Stadyomundaı 1ıtan· 

bulıpor • Slileymaniye B \Ve birin"Cl 
takımları, 1Hi1U • Albnordu. 

Fen ... 1'çedeı Beykoı .. Yefa· 
Kumkapı B ve birinci takıml•rı, 

Topkapı - Beylerbeyi. 
Befiktaş ( Şeref) Stadında: 

Hilll .. Altınordu, Tilrk Gücil - Su
mer, Doğanapor • Karagümrilk. 

Voleybol, Basketbol 
Galat.uz ray - Feneryılmaz voley· 

bol, Hilil - İttan'bulapor da bHket
bol ma,p ,...,,_caklardar. 

= • snsı: 

* Ankara uhtelltl ~:!~9'ror 
Ankara - 1 anbul- ·r ımın-

takalanmn şam_piyona müsabaka-
lan i_çin mubtelit ıta1ma paur • 
çarpm ba günleri futbol ıeabıeai-
riinün nezareti alhnda sıkı ve de
vamlı ekzersiilere çıkıyorlar. Bu 
münuebetle., Aakara muhtelitia 
AnkaragücllnClen sekiz, Geaç)er-
birliğinden iki, Muhafız giicllndea 
ilci 111ncu ı8lmacald:ır. A1tınorda 
merkez mdıaacimi Muzaffer BeıJia 
.de mubtelite alma~ d)t.,._ 
mekledir. 

-;.o.il' .. bu..Tm~.-i~ 
mayıaıa ıs inci .... glhı'U ... 
22 de nutuklar, musiki n ıl»ir 
perdelik tarilıt bir dram ile 
..... yacUbr, 
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- Aeroplanın makinesini çe· 

'1iren Nedim, yanındaki kardeşi· 
ne döndü: 

- Mihri zannederim bugün 
r~ koru kırcağız, dedi. 

duk_- ~e~im güldü, oh, kurtul· 
ltliyor Hdi, makine eskisi gibi 
iına ~nı· ':'halde birşeyler olaca· 

lllinı. 

- PJat.. Plat... Aeroplan 
Dbehrin içine dtlfttl. Mibri kederle 
ağardı: 

- Keşld mantarum beraber 
ıetirseydim ••• 

- Küt!!. başını tayyareden 
aşağı eğdi: 

- Rekoru k k . ıraca mıyız, 

bilmem amma, b:r evin bacasını 
kırdı ki 

Sahiden birşeyler oldu. 
Zıp .•• Zıp... Tayyare bir ağaca 
takıldı, kanatlan koptu. 

Bu daha eğlenceli oldu 
Mihri! Tayyare rekorunu kırama· 
dık amma, şimdi motör - bot 
rekorunu kırarız. 

(Oyun, Oyuncak) 
Kaçan Top 

Oyunculann adedi milsavi ol
mak üzere iki kısma ayrılırlar. 
MeaalA bir tarafta on kip •arsa 
karşı tarafda da on kişi olmas; 
lizımdır. Çocuklar biribirinden 
daima ayni derecede uzaldıkt 
yan yana dururlar. Diğer taraf~ 
karşılarında duranlar da ayni su. 
retle bir sıra vücuda getirirler. 
Her iki s:ranın başında bir sıra 
beyi vardır. Her iki tarafın bey
leri ellerinde birer top tutvla 
SaraDıD bqında duran beyin ay=: 
ğının aırasına, ve sıranın sonunda 
duran çocuğun ayaklarının bastı
ğı ~ere bir işaret konur. Ve hah· 
~~m? uzak bir noktasına daha 

ar ışaret konur. Sıra beyi J 2 3 
aaydıktan sonra h .ki ' 'b' yi d er ı sıra ea 

e • ~ topu bacakları arasından 
&' çırıp yanındakine verir. Bu 
suretle to 
kadar g rp 5ıranın sonundakine 
alınca ~ ır. oldaki çocuk topu 
çenin d~w mkün olan sür'atle .hah· 
doğru kger noktasındaki işarete 

Ç 
oşmıya başlar. 

ocuk çizilen yere geldikten 
ıonra du k . rma sızan ayni süratle 
~rıne avdet eder. Karşı tarafta. 

çocuklar da ayni suretle kop 
Ha?gi taraf yerine daha çabu~ 
ıeluse oyunu o kazanır. 

Kari Sütıınu 

Çocukların Yazılan 

Kuş 
Ben bir kuşum yavrucak 

Kedi, Köpek, Tavşan Ne 
Gördüler? 

\• 
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Kedi k.. k 
gez k 

' ope tavşan bahçede 
er en g . b. 

geldiler. O ~ıp ır mahlüka rast 
na baka k ç1c1ıte hayretle bayva• 
. h a. ar· Acaba bu ıı•· 

np ayv~n nedir? Eter 8İz de 
merak edıyorsanız elinize kalemi 
alınız. (1) numaradan bqlıyar k 
iki, Uç, sıra 39 numaraya kad:r 
çizerek geliniz. O zaman kediyi 
köpeği, tavıam ıaıırtan mahlü~ 
görürsünüz. 

Bu rtsim bilmece değildir. 
Sizin için hoş bir eğlencedi. Eğer 
~e~ak ediyorıanız, kalemle çizer-
81Dız. --------· -··-

Havalarda uçanm 
Görünce bir korucuk 
Dallarına konarım 
Gelince de avcılar 
Kanat açar uçarım 

Emine Lmee 

60N POSTA 

Hikiye 
İki Arkadaş 

Bir zamanlar Yunanistan'da 
Orestes ve Pilades isminde iki 
genç vardı. Bunlar biribirlerine 
o kadar benzerlerdi ki gören kar· 
deş zannederdi. Orestes'le Pilades 
kardeş değıl fakat gayet samimi 
iki dosttular. 

Bir gün Orestes memleketinin 
hükümdarmdan bir iş yapmak için 
emir aldı. Fakat Orestes hükü!l1• 
darı zalim olduğu için hiç sev· 
mezdi. Verdiği emir de kanaatı 
hilafına olduğu için kabul etmedi, 
ve yapmadı. Kıral, emrinin icra 
edilmediğini görünce Orestes'in 
idamına hükmetti. 

Orestes o zaman memlekette 
olmadığı için l>u hükümden ha
berdar değildi. A kadaşı idam 
hükmünü işitince, nrkadaşmın 
kend'sine olan müşabebetinden 
istifade ederek, kırala gitti, ken· 
dini Orestes, diye takd;m etti. 

Kıral Orestesi derhal cellat· 
lanne teslim etti, hemen idam 
etmelerini emretti. Fakat bu sıra· 
da şehre gelen Orestes idam 
hükmünü haber aldı, derhal gelip 
kendini kırala teslim etti, Fakat 
kırat bu defa gelenin Orestes 
olduğuna inanmadı. Piladesi as
maları fikrinde ısrar etti. 

iki arkadaş mütemadiyen 
Orestes olduklarında ısrar ettiler. 
Kıral hangisinin hakiki Orestes 
olduğunu birtürlü anlıyamadı. 
Nihayet bu iki arkadaşın biribir
lerine karşı gösterdikleri bu sa
mimiyete okadar hayran oldu k;, 
ikisini de affetti. 

Teşrih Dersinde 
Geçen gün mektepte teşrih 

hocası ilk dersi veriyordu. 
- Çocuklar, dedi, teşrih deni 

insan vücudundan bahseder. Şim· 
di insanın başından başhyalım. 
Başa teşrjhte «kafa tam» derler. 
Bunu iyice belleyiniz. 

Ertesi gün hoca derse geldiği 
vakit çocuklann derslerini iy:ce 
dinleyip dinlemediklerini anlamak 
için sorgu} a başladı: 

- Çocuklar teşrihte "baş,, a 
ne derler? 

Çocukların hepsi unutmuştu. 

Kimse bu suale cevap veremi
yordu . 

Hoca nihayat kelimeyi biraz 
hatırlatmak için: 

- K harfile başlar. Haydi 
bakalım •• Daha habrlamadınız mı? 

Turgut elini kaldı: 
- Ben hatırladım hocafendi 

"kabak,, .. 

Karikatör 

Kiralık Ev 

Simaar - İtte bu e• kiralıktır 
efendim. 

Mti§teriler - Evet aiımar 
efendi. Bu küçük eve biz yerleş~ 
biliriz. Fakat ev sahibi, ve siz 
dahilde hiç bir zarar yapılmıya• 
cajına dair teminat verir misiniz? 

a.a 

Bu Haftanın Bilmecesi 

Kedi, Köpek, Sıçan 
Köpek karşı- .,--------~~~-------... 

sındaki kemiği 
almak istiyor. 

Kedi karşısında· 
ki süte hasret 

çekiyor. Sıçan 

da karşısındaki 

bu iştihaver pey· 

niri yakalamak 

ıçın çıldırıyor. 

Fakat hiç birisi 

diğerinin önün· 

den geçmiye cea 
saret edemiyor, 

neticeden korku· v..l•ıı:a 
yorJar. Fakat ıiz 
onlara çare bu

labilirsiniz. Kö-
pekten kemiğe, 

kediden süte, sı-

PEyrht\ 

lA.W.NVGENtl 
çandan peynire o 

suretle üç çizgi ----------------------~ 
çizeceksiniz ki, hiç birisi, diğerinin batpru çiğnemeden doğruc 
varmak istediği yere varacaktır. 

Yollan çizdikten sonra resmi kesip bilmece nıuharririmi: 
gönderiniz muvaffak olanlardan ıOO kiıiye muhtelif ve güz. 
hediyeler verilecektir. 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

19 Nisan 934 tarihli nuıhamızda 
çıkan biJmecemizde saklanmıı olan 
devleri doğru bulanlar araaında bedi· 
7e alacaklann isimlerini aıağıya ya· 
zıyoruz. 

Hediye alacaklardan l.tanbulda 
bulunan karilerimizin pazartesi per• 
ıembe günleri ötledeıı ıonra biuat 
ldarehanemize gelerek hediyelerini 
almalan lazımdır. 

Yalmz tapa karilerimizin hediye
leri poata ile adreslerine gönderilir. 

Birer kutu oyuncak ala· 
caklar. 

Kıısımpaşa 'l'evfik Bey kızı Saide, 
Sultanabmet 2 inci mektepten Refet 
Nami, Yeşilköy llkmektcp talebesin
den 58 Müzehher Tevfik, İstanbul 
4~ inci mektepten 158 Muammer .B. 
ve Hanımlar. 

Birer suluboya takımı ala· 
caklar. 

Sıımsttn İsmetpaşa nkmektep tale-
besinden 248 Cevat, Be) oğlu ıs üncü 
llkmektepten 186 Hurşit, Ankara er· 
kek ortamektep talebeeiodcn 740 Ci
hat, İstanbul kız ortamektep talebesin• 
den Perihan Tulısin, Konya Akifpaşa 
mektebi talebesinden 542 Zekiye H. 
ve Beyler. 

Birer kurşun_ dolma kalem 
alacaklar. 

Cümhuriyet ortamektep talebesin· 
den 97 Mualli, latanbul kız ortamek
tep talebesinden 853 Azize, Ta~bikat 
mektebi talebeıinden 242 Rahmı Ke
mal, Çengelköy 26 ıncı tıkmekteplen 
17 Macid• H. ve Beyler. 

Birer 111Drekkepll dolma ka· 
lem alacaklar. 

latanbul .kız liıeainden '171 Hicran, 
Sıhhiye gedikli küçük ıtajyer mekte· 
bi ta)eaelİDden M. Ali, J.tanbul kız 
ortamektep ta)ebeeinden 64! N uıret, 
Paıabeb9e lııcirköy 11 Zahnı Bey kızı 
Zuhal. Oelenbevi ortamek1ep talebe
liııden 811 Selibattin B. ve Hanımlar. 

Birer 11t11hhra defteri ala· 
caklar. 

GaziOBmanp&şa mektebinden Kadri 
Beyoğlu 15 inci mektepten 866 Nejat, 
Gelenbevi ortamektep talebesinden 22 
Halil İbrahim, Tukirdağı posta havale
memurlanndaa lamail SafaJ Be7 kızı 

Payende, Beyoğlu 20 inci mektepten f 
. Vedia, Sıvas vilayeti Yıldızeli .kaza 

jandarma bölük kumandanı Kası 
Bey oğlu Turhan, Adapazar nok · 
Galip Bey kızı Malike, .Lııanbul kız 
ortamektep talebelinden 224 Bedia, 
Ankara vilayet daimi enctiJDen kale
minde Şaıiy'f Konya llseliııden 6% 
Sabahattin, Tekirdağ Hacı llbey me · 
tebi talebesinden 899 Selçuk Hakl 
Şışll caddesi Suna, Adana erkek" m~
allim mektebi talebesinden r>ıS Zarıf, 
Bursa Nalbantoğlu llkmektep talebe-
8iııden 174 Huriye Kemal, 1stanb~l 
6 mcı mektep talebesinden 118 Pen
han Şükrü H. ve Beyler. 

Birer al.bUrn alacaklar. 
Kastamoni ticaret odası başkfıtibi 

Emrullah Bey oğlu Ali, Bakırköy Da<l· 
yan mektebi talebesinden Nadya, 
kek lisesinden 49 Mehmet, Mudaı 
merkez mektebi tal besinden 840 
mi, Bakırköy Cevizlik :Balıkhane yanı 
40 Müşerref, Beyoğlu 17 inci melctep: 
ten 814 Neriman, Eskışebır 'Clku 
mektebi talebesinden 42 Muazzez, ~
kora Büyük Mıllet Meclısi reisi ){az.ıın 
Paşa oğlu Teoman, Mersin lsmetpaqa 
mektebi talebesinden Kemal, Ak am 
kız sanat mektebi taleb•inden 

1019 

Mehpare H. ve Beyler. 
Birer kart a1aC9klllr· 
İstanbul kız ortamektep &alebeıin-

dcn 614 Emine, Burs• Nalbantoğ!u 
tJkmektep talebeeiııden Sabahattin 
Riza. latanbul kız ortamektep talebe
ainden 132 Had.iye Raşit, Gaziosman• 
paşa 0 rtamektep talebesinden J.ıutfü, 
Ankara 1nöni1 mektebi talebesinden 
225 Bülent, Karaman ortamektep ta
Jebe8ioden 68 Nevzat, letanbul kıı 
JieelİDden 63 Semiha 1email, Çorlu 
Şücaettin mektebi talebesinden 688 
Yaauf Ziya, Konya erkek liıeainden 
546 Reşat Demiray, Bursa asken 
lisesinden 8165 Cemal Nadir, Darüşşa
vafaka lisesinden 82~ Celil, Ortakö1 
89 uncu mektepten 66 Kaniye, Mecdi
yeküy 42 inci mektepten Osman Zeki, 
Kayseri merkez malmüdürü Mustafa 
Bey oğlu İlhami, Ank~ra Uulu~eJ 
mahallesi Suadıye sokak 24 Nahid., 
66 iDci mektepteu 831 Kenan, Kadı-

C Ark .. •ar> 
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retle alakoyabilirini. Bana bir 
akal veriniz. 
~I Dlreçlte plcllL 8iru Od•••• ıitti, t.Jiine •• tale- cUdlflYetle fakat btiyea prauiz 
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........ kostam&nl gıyerek delilim. ediyorum dan llç d8rf p .ıakoylDUI oka-

ja çıloinı Direçkenin JAll"' irade • .._ I08 derece aı.clır. dar blJ&k bir ipm7 
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lsünllden Biri 

Muharrir arkadaşımız Ragıp Şevki· 
nia birkaç güne kadar bu iıimde 
g6zel bir romun çıkiyor. Kuvvetli -bir 
tez aDdafaa eden ve iç ÜJakmtzdalı! 
biiJD aıklan anlama bu romuu b
ıilerimise fimdiden ta~ ederil. 
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( Battarafı 1 ~nci aayfada ) 
için bilet istiyor. Meseli bir a ... 
kadaşımdan üç saksı için otuz 
kuruş almak istediler ve arkada
flm yirmi kurup aldığı sakadan 
lanp meseleyi halletti. 

gidip haber veriyoruz, bizden 2,S 
lira istiyorlar.. ,Şayet saat sai
lamsa 2,5 lira ıirkete irat kaycle
dili )·or. Bundan bafka İzmir tram· 
vay ıirketi de nakliye için çok 
fazla para almaktacbr. Meaell 
Konaktan Güzely•h clart kilometre 
olmamja halde 7,S, 10 kurut ahr. 
Su fİrketinin fiatleri ele çok far 
ladır. Su şirketi de h• p yazı
lanlar fibi halka binbir mtifkallt 
çıkanr Ye halla ancu içinde 
oynatır.. Halla bu firketleria 
elinden kurtarm•k llsımdır. ~ 
kadar makamın nuan dikkatial 
c~lbederim. 

Bu sözler, Talit Beyi t.tnün 
etmemişti... O, pnOn biriDde 
harp erklnının birdenbire fiddetli 
l>ir muhalefete geçivermesinden 
Ye kendi kuvvetlerini devirmesin
den endişe ediyor ve b~ fikrini 
de Mecdi efendiye açıkça liyle
mekten çekinmiyordu. Mecdi 
efendi, T alit Beyin bu zan Ye 

bım taahib etmek iatemİfi 
l>e ~bama karşı T alit Beyin 
~emniyet ye itimada aa-

• alarak: 
- PekllL Madem ki korlni

J9'*'1ai bir fırkanıa b~ .
~ ~ batınacla ben P" 

• •uretle mecliste wr 
......,_e teıia eder De. ... 
lleccii IDifti... Fakat TalAt Bey, 
....... Efencliaia h&mllliyetine 
.. .._olmakla beraber, 

-~ 
de kabule ceaaret ede-

O anda 
ketteld Ya • ~ Ye memle
tamamen :yedi ıepae llAlrimi, 

Mecdi Efen; ~.!eli. Eter 
•ayı fize aldıkt.. ~ 
anda hıtkü t' aonra bar 

u me ı cleYirmek 
•fklnumum~yede laotnuta:W:~ 
~u.ule ıetirenleri .l .. .z....a...__ k 
ıate• d' b · -SIUYa'la• • Y r, u, ııten bUe clejihli. 
~kin Mecdi Efendi, bu abl....-

11 ı&aterectk bir yara...l~L.-.a 
de.11.:ı.u A ~· 
&:.... ·~ ,~ .. , ........... .... 
uu umumi vu&,.11 .. . 
•uvakkat bile olu .. bir ~ 
hia tahammlU edemeyecek .clere
cecle buhran içinde idi. Buna 
h~aen luzip erklnı, her türltı 
•el~eledea uzak kalmayı tercih 
~•tler; ve yeniden, 10 matltle• 

il' P"Olram Ylk:uda .. lim'lflv; 
t::-z meeliate fi ... llialMieleeile 

prôpamm tatbtkW temine 
karar 'tWIDİflerclL la 10 maddelik 
......... da fUDclaD iltantti: 

1 - Meb'u.ı.nn '-ir• ._ 
· auafi takip etmemeleri. 

Melt' ......... ll..._ 
•arireti.i kaltul etmeme& 

s ...._ .................. .. 
_....._. faıbm n'Ji 
Be w adedi mlrettebin .. .._ ,._.-.uw.,.1s 

olunacalcbr. 
- Abkimı kanuniyeye ta .. 

•a•il riay•t v • li . ""·· e, meı u yeb 
ellya dildcaL 
5 - Kemakin "ttib ..ı_ ara 1 ' ı aw ana• 

p 'tmak.. ncaret . t .... yi , nraa, 
..ı__ • ve maarifin terak•-!-!ne 
....... ihti llU9I , 

•biektir. Y•eına tire ıayret 

1 - Ahlik • d" . ve adabı u • Jet ımye ve .11. . awmı· 
naile beraber ma ıyb~nan nıubafa· 

' gar ın terakki t 
Ye tekemmül"t . ya 
memlekette ~ ~· medenayesinin 
etmek. ın ışafına hizmet 

7-K a anunu esaai dairesinde 
nanab osmaniyei tarihiyeyi icla-

•• ve muhafaza etmek. 
8 - Memurinin tayin ve azli. 

ile intizamı k•nuni vermek. 
9 - Hukuku mukaddeaei m.. 

llfet Ye aaltanata mlttedair ka
~ eaaıinin bazı mevadduuo. 
~11 aeliıe eıasındaki mu•a· .... temin edecek surette 

Erkinı, On Maddelik Bir 
V cuda Getirmişl~rdi •• 

~ 
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ı ;~_,} ;h.; LA.:1 u~/- ~ 1 • 1' • • • • .. . . . '...-; _,~, . ,,,. ~" . 

• • • • • • .. . ....,,"' ~- K 1 V,~"" : • t • • • t • •' • 

~"':''"......,.er ...... , "!""' r '!.>'"""' "X, ~: . . :'' "'."1 "''-· ~,,~,,,.!~ ""' -:'°"'.J,.-
. . ···~· /_ "·:A ..-1> 1)o.l ""'-a.- ... ._ --- . - . ... - ./ _...., • • • • --- ... ~ ,....,. 1 • .# , """',;.J.-:cre> ... ı Jr ... ,... ... ,,..~. . . . - . ..~~.:Jr • ...,._,,., 

1 ./'. • • ' • ....._....,, \1\.1 I • • • • • 
,,.?. .. ,,.,.~ı"''.J~ı .... ,..: .. :,. ·. ~~ •. ""'';,~~ .. .>(.._,,,. ı.·.-. ·" 

• • .rr ""'"'-""' ... """".>"' ... r ı• ~ -- • ,.,,,,,.,,..,, •""'" -'t 

' ' 

•• 1 • • ,,_"' "' -~ ,,t]' - . . • . . ., ~ 
ı • ,, . • , • - u""' ~· . • ~,,-! v;,.;>:,> .... ,: • .1,.,,"',V,.s ' · . ; 1 • •• _.,,.,,,., ... !.,;,_,~,;,;; ... ""' 

• • • I \.:.1 ~ .1 • / • • 8 • • • , • • • • • '{ il" 1 
• ~, ""-· •/,, • • • • ,, "" -~.>' ..... ~ot&Iİ _,,. ,. . ':' .. "'""'""-''"'.ııı'v.-~ı;," ,. ··•· ,- v"'." .. o'J11' ... ..,.,~,ov...,•;.; 

f;J ' ,./ • • - .... • ,.,.°' ..... '"-'' ~. . . . . . 
,Jl.l .... J'~,, ,,,,,.,,,;.;,, .._, ~ _.-:, • • , • : U~,A\I l#.....,. !ı l,1,

1, ~ ,;,},,ı ,~ • '" ' .,_,.,'--1,,.,, •• ,, ... 1 • • • •• • • --;-ı • - • ,..; - "~,,,,,1""'-I • • I / 

>4·~ .. .._~, ·, .. .,~ı_v_~ı.:o~~.,.J,ı~-:'~• 
- <'"~~(. ..../(, \ ·":·~~"~ -:..;,,...., (.>JI•( •. ~ 

~ ~~ ..:...ı •· ~~·ı. .~-~rra.1,·1 • (/ 

~~ 
auaaya l>iaaen tetekk61 eden ce
miyetlerin harelca n amrlhle 
m&manaat. 

Bu on maddelik proıramın 
nepl, Hubiceditten m&him .itler 
bekliyenlerin ümitlerini bir anda 
lonvermifti. Çllnkli propeman 
he1eti umumiyeıi, lllzumu kadar 
kunetli ve aırm icap ettirdiii 
(idare ye aiyaaet ilimlerine mıı .. 
tenit eleji.idi. Eter bu prograna 

•elece ( J .. 2-8- JO ) uncu mad
delerden mlrekkep olaaycb; 
Wç olw.eı•a birçok yolaazlalduua 
lalnll alacak ve b&tllD mtiener 
fikirleri de etrafmda tophyacakb. 
3 neti madde b&Jlk bir kıymeti 
ilıtiva etmiyordu. 4 • S nci madoo 
deler, bumakabp alzlerden iba
retti. Ç&nk6 kunetli bir naedit, 
eaaıen bu Yazifelerle mDkellefti. 

(Arkam Yar) 

lıı .. RAPYO 1 
3 ............... ... 

lsTANBUL - ıa.st p11k •etriJ•b, 
1tıe •J ... hn.rıert, ıt,• alaturka aulld 
Mfr 1atu (Kemal Nl1aal B. Hapl)'e iL 
ilah r B. Mlse11en H.), 21 S.U. Sarn B. 
tarafından konferan, AJau ,,. .... n-
berlerl, 21.25 radye orkeatra11 twah .... 
dau muı klıl, (F•rlha Tevfik Hanıaın lttl
raklle). 

V ARt(>V A (14U) - 11. ti PolonJ 
aulkhil, ıt Vllnatlu aakll, .... habe, 
tl.55 ... ı.m1ı wkeelra tanfmdan ken .. , 
il.Si ha......_, 21 tarihi k ..... , 21.15 pe~ 

a. Pe -1• aualkW, 23.15 apor llalterlerl, 
.,_ ..._ •• hafif aa.tld pllldan, 24 al
aahalte, 24.IS danı plWan. 

B0KREŞ - (964 -> il ltona, ... ._. 
••, •'lk, 17.JS ••kt..Ur• ....... ...,...... 
11 Gr • .,...... .1c ..... .., it ....... , ....... 

'-• lt.15 ertı..traaaa uw~ lt..51 Raclr.S
~ta, 2t.1t baferaa, 2L3t Bllllnt 
...... werUecek epera teaalllal nakli. 

rat 1=APEşrE - (MI -.) Zirai nap 
~ ttt.!':h •lsan •-lklal, 19.U aa.ı. 
~- ~ ., ........... k sra•of• 
~-'1t.l5 •c•ebll•o bir ltaluf, 2'.11 ..... ......... ....._.v--...• ... ut • 
~ ... ...., 14 ............... . 

•oplr':'~V4 - (1714 -.) lf.3t •..U 
.... haır1et ........ 22 Çar •• , .. 
forna, ».• "7'91 • .. wanli Alaa11ea 11 ... 

VIY.Mt« ....,_._ tr ..... caa. 

aoW9kJ larafınd• Ptln -.,. 811~ Ula
hhlor, -.ıs ı.att••• .....;,;_1

1 .. ht911f k· 
aıkorl kea.-, 21,fl a ....... .... 
koaaer, (Oswald kaltM~ il rafı • 
aon halter'e•, 23.:to pllk • ., ~· 

4 .. ,.. c ..... 
llTANBUL - 12.11 alatulla p1ü ~ 

rlpb, 11.31 pl&k ..... .,.... it.il ......... 
....... 1Ut Alatska a..W •etrirata, 
( EUsa f üırl H. l.et iL 0ık1 iL SOYia iL ) , 
ti ajua " beru ............. 11.25 •car 
als• aulldal ( Madaıa MaU " llla,1 Mail• 
... lfbrallU. ) • 

V AltŞOVA - (HH &) 11 ke .... 
11 ..... ~ nlabllle), il.il ......... 
lUO.ektepl Hfl'l7ab, 19.lt laaflf -...... 
au.Sklal, lf.St ..ıatellf laaberlor, tl.415 plb. 
... ı.aH, ti_. fnet (ltekı..a.) da werlla
M M7nel•Uel A,...a kw .... aaldl. n.• fll ........ k taJu.. ---- .,....,, ts.• Ona kallw...,.._ .... aullıı.t, 24 ............... _ ........... ... 

aOKltll - CMt •) ıs ..... .... 
........... plllr, 11 ,..,. ...... • ... 
..... lt.15 erkeetrum ... 1 ...... 

llte n.,._, •• p'llır. ._. .. ; ._ b '1 
A .... ..._...___,_..._,tl .. • 
talea, n.ıs..,...1111....ı.dnaaa. 

BUDAPQTE Cl5I) - 11 HaJYDAI 
.............. ul&U. ıt.• ........ ti .,.,.. 
•uraaalat n.... Vller tanfuaclu teıaaalb 
ass .,... haMrlert, •• v.ı..v1.u .. 
..... ,. n.• lleklııol ............ ,... ...... 
AW$pa kouert, ti.ti O._ n llW ..... 
l'a•ofo• pllldan, ,,, ............... . 
-. 14.JO alı•• taka ... 

llOSKOVA - (1714 m.) ti aualld n 
.... ...,ı;at, t2 ~ ••• .,.., ... ..... 
..... ç., hMılalerl ..... ..... .... . 
...,..,. k .. feraaa, 24 al•uca edebi ••f'I• ,.. . 

ViYANA (51t1) - llM tarlııler, hafif 
lanalar, 19 M,.W ......... ltff•• ıpona, 
tutlal...,.._t, 8lliaadl ......,., • uat 
a,_., halleri•, aıt Al ....... dair, ..., 
........ , ti.Si ~ ................ ...,....,.. 
W A'll'Dpa 11 .. aerl, 11..9 ..... ......_ 9 
..._ ...._._., n.u-.... kı•.W. ..... 
-. ~ Prans Lehar'•• plllıılan ..... 

Holantse 
Bank·Dnl N.V. 

UMUMf 

•aı11k •ahrıa-ıt l'efamenll 
••nka•ı 

laeanouı •u•••• 
.... ta KarakOY fltalaa 
Meydancık aıaıemcı H ... 

Har tQrlQ •anKa mu•m•••• 
ıerı. Kaaaıar ıcarı 

Maoa•LDK 1 AM&TSRDAM ,.. 
"9am, •u•"•• A••••• • 
ıro, .. nt4'•• ... ~auıo. 

Kadık6y su ıirketi de maktu
an senede 5 lira aaat kirua • 
otuz kurut ta ayrı bir para ah· 
yor. Bu paralar nedır? Bir tiri& 
anhyamıyorum. 

latanbul terkos firketi de bO .. 
bütlin in~afmdar. Fazla ıu urfi. 
yatı, saat kirası vesaire için pa· 
rasıaı alamadı mı, hemen ıuyunu 
kesiyor. Sonra işin yoku uğrat 
dur, aynca açtırma parau ver . 

Aaadoluhlsarı•cla lr.oalayoncu HaJl'I 

Rthbm 'lrketlnd•n flklyet 
- Rıhbna clok ve antrepo 

firketi, tefelddUlnde hlkimetle 
yaplDlf oldaju mukavelede bir 
aemurin llizamaamemi bW et
DÜftİ. Fakat bu .......-. 
yalnu lwi vardar. Ba abamname 
mucibince her melllW firkete 
dahil oldup tarihten bet ay 
IOlll'a kadroya ıeçirilmeai ı1za ... 
plmekteclir. Fakat bu babia 
firketfe tatWk etllma. Memurlar 
ahlaldaln ld ltaçak lira yevmiye 
ile • cmnalar, bayramlar, millt 
,anıer Yeaaire yine bu paradan 
keailir .. ,UÇ halle geçinirler. 
Sebepaiz olarak kapıcbpn edi
lirler. Tramvay firketinin yol 
amelesi bile huta olduja ...... 
aı .. f ncret alcbğı halele, ba firJlet 
bir tek metelik ftl'lllG. Acaba 
çahtwmtı ......ıar, w.. ,o1 
ameluinden dalaa ma laymetmclir? 
Kıymetli Nafıa Vekilimizin naza· 

ls..U. Karantlae tra•~., •dcleal 711 
No.da Klaıll Bor aatle AP Nakip a.r 

otlu H ... • aitti 

Konya El•ktrlk '8rk•tl 
- Konyamııda bir elektrik 

~eti var. Y apdlch~da~beri 
bir tirli muatazam iflemayor. 
Sudan iatifade eclecejia diye te
hirclea • bet yirmi kilometn 
makta kurulda. Sudan iatifacle 
eclilmiyeeeti anl•plaaca, ora,. 
motlrler koydular, 20 kilometre 
uzaktan ...... elektrlE ftl1DİJ9 
baılıclalar. latizammbk devam 
ediyor. 

Dipr taraftu ldlovab 10 
kurutken 20 Je ~ K.,a 
elektiriji Tlrki1•••· .. ,.. •• 
eleldri~· • ytsclell blk elek· 
trlk alamtJ• w firket de ziya 
.el,.... Nafia Vekilimizin nazan 
dikkatim celbederim. 

KODra kull•l .... 1aı A.L 
laaa wo a._ .. lııfuadur 

T•l•be Peaoler1 
- Ben Panıalbda otururum 

Vefa Uaeaine de•am etmekteyim. 
Ka• ........... -h·l-.ı ...... puom yar, ~t birpls 
ŞelDIMr aeluık Ne. D Rellis arbdaflanm, .,.f ""'?EB 

ndikkatini celbederim. 

lzmlr Elektrik •lrketl lup olan yqtan fada ........ 
- lzmir elektrik firketi, iter _. iatifacle edemiyorlar. H ..... 

ay muntuam bir mrette aut n ,anele 08 tekiz karat yeriyorlllr. 
branf"DM kirw oa.rak 60 kant Beace paso 20 yqma .k..-.. 
ahr.. • para -6, nebdu olan mekteplilere ..Umeli, ve 
u•ao daha Yerilecek? Malt. puolar yalnız elen a,..... içilMla 
eleiil.. Boru Ye tel ~ ela ...... tatilde ele •ateber *'la.: 
ayn bir IMW... Saat boauhmca V'e1a &kek Lı .... , 1ac1 ,,_. m .-•r 
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" Hayalimde i Köş ün Y rinde Viran Bir 
Köşkten Başka Bir Şey Bulamadım •• " _..., __ 

-f stasiyonun önünde dizilen 
arabalardan birinin önünde dur
dum: 

- incirli caddesinde.. Mahir 
Paşanın köşkünü bili:>or musun? 

Diye sordum. Arabacı: 
- Bilirim, yaaa ... 
Diye cevap verdi. O zaman, 

içimdeki kanlar fıkır fıktr kny
nıyarak zavallı kalbime de bir 
avuç soğuk su erpildi. 

Üstüne muşamba gerilmiş, bü
yücek bir çamaşır sandığına ben
%iyen arnba sarsıla sarsıla gider
ken, hayvanın yaldanodan 'kal-
kan kalın bir toz bulutu gözle
rime doluyor; yolun iki tarafında, 
eyrek fasılalarla sır lan n bü

ytiklü üçükü kö itler, sincabi 
bir sis tabakuı arkasınd gö
rllnüy ordn. Bu toz tufam iç.inde 
bir hayli gittikten sonra, raba 
birdenbire sarsıldı. Arabacı: 

- Geldik te, burast. 
Diye mınldandı. 
- Nasıl.. Burası mı?... S kın 

yanlış olma ın, arab cı. 
- Camm, yanlış olur mu, 

hiç? •. Hanımlan her zeman ben 
t şır dururum. 

- Hanımlar mı.. Hangi ha
nımlar?., 

- Yazlığ gelirler.. Şimdi, 
yok burada onlar ... 

Arabacıya verdiğim paranın 
atOnU beklerken, zihnimden im
ek gibi şu fikirler geçmişti: 

- Zavallı h yalim .• Birdenbire 
ne acı bir okuta uğradın.. Her 
tarafı oymalarla üslenmiş tirşe 
boyalı bir köşk tasavvur ederken; 
çürümü kaplama tahtaları tene-
kelerle tutturulmuş bir harabe ile . 
karşılaştın. Ya sonra o harumlar .. 
her halde Macidin Anneleri, kız 
kardeşleri olac klar. 

Bir kan dı tamamen eğrilmiş 
demir parmaklıklı kapıdan girdim. 
Her tarafı ısırganlar, deve diken
leri biirümfiş yoldan geçtim. 
Köşkfin kapısında sarkan ve 

bir boş m kara bağlı 

on Posta 
Yevmi, •lyut, Handfa ve Halk gud 

F..skı Zabtıye, ('ntalçf'~me sobgı, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan y ~ 
ve re imleriu bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize Aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 

.. ·ene 
Kr. 

TÜRKiYE 1400 
YUNANiSTAN 2340 
ECNEBİ 2700 

6 
A) 
Kr. 
-
150 

1220 
1400 

1 
y .A~ 

Kr. Kr. 
~--
400 150 
710 270 
800 300 

Abone bedeli pe indir. Adrt ı 
degiştirm~k 25 knru;ur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanı rdan · me •uliyet ahnm z. 
( \'llP için m tuplara 10 kuru hık 

pu) ilavesi ı · ıımdır. 

·cPo ta kutu u: 141 Jstanbuı 
Telgraf : Suapostn ,, 
Telefon : 20203 

olan ipi çektim. lçercle bir zil 
çmgırdadı. Küçük bir fino havi • 
dı. V c onra, bu finonun esine: 

- Hay, patla .. Çenen kısdsm 
e mi .• Kim o? 

Diye bir kadın sesi karıştı. 
O anda, bütün vücudumda 

soğuk ve öpertici bir el dolaştı. 
boğulur gibi oldum. Bir türlU 
c_evap veremiyordum. içeriden git
tikçe öfkelenen o kadın sesi, 
perde perde yükseliyordu: 

- Kim o?.. Kim o?.. AyoJ, 
kim o, diyorum. 

Gfiçliikle kendimi topladım: 
- Bir&z bakarmısınız, efendim. 
Diye mmkl ndım... Kapı ya-

rıy kad r açıldı. Eteklerini beline 
okmuş, kınalı saçların eski bir 

mavi yeme i bailamış çıplak 
yaklı bir kadın ellerini kapı ın 

aç.ık kanatların day dı. Ne iste
diğimi soran bir nazarla bakh. 

- Mahir Paşanın köşkü bur -
ı mı efendim? .. 

Kadın, tavrını ve vaziyetini 
hiç bozmadan tok bir sesle cevap 
verdi: 

- Burası. 
- Maeit Beyi görmek isti-

yordum. 
Kadmm dudaklan manalı ve 

müst hzi bir al aldı. 
- Macit Beyi mi? .• 
- Ev t. 
Kadın, biraz geri g ri çekil-

di. Yüzündeki man b mebessüm 
biraz daha belirdi. Bana, tepe
de tırnağa kad şöyle bir göz 
gezdirdi. Sonra arkasını dönüp 
taşlıkta yürüyerek: 

- Macitl.. bak, bir kadın 
seni istiyor. 

Diye seslendi. 
Aman Allahım!.. O anda bey

nime sanki ağır bir darbe inmişti. 
Bu kadın kimdi. l\i acit gibi şık, 
zarif, Jdbar bir gence ne hakla 
bu kadar laübalt bir lisanla hitap 
etmiş; ve sonra yuzume karşı 
beni de (bir kndın.-) diye küstah 
ve müstehzi bir şekilde haber 

rmişti. 

Yandaki odadan camları saf'" 
san bir ayak sesi işitildi. Kar
şımdaki loı ve kirli mermer 
taşlığa açılan kapılann birinden, 
birdenbire ~ cit çıloverdi. Ve, 
karşısında beni görür görmez, 
evvela kaçmak istedi. F -
kat, bt!nim hayretle açılan 
gözlerimin karşısında manyatiz
malanmış gibi kalarak: 

-A.. A .. A.. siz misiniz? ne 
görüyorum?. Sakın bu bir rüya 
olmasın. 

Dedi. O zaman kendimi zap
tcdemed m. Sırtında kirli bir 
gömlek. bacaklarmda liyme liyme 
bir pantalon bulunan ve çıplak 
ayaklarının parmakları r sından 
• msiy h, iğrenç kirler tn n M • 

cit' bakar le 
- Sizin, ne gördiiğiinüzü bil

miyorum Macit Bey. F kat çok 
iyi anlıyorum ki, şu dakikada en 
acı rfiyayı ben görüyorum. 

Dedim... O, bu sözlerimden 
büsbütün şaşaladı. Parmaklarını 

rmakarı.şık açlarının arasmda 
dolaştırdı. Verecek bir cev p 
bulamndı. 

- Neye orada duruyor unuz?. 
lçeri buyursanıza •• 

Deye mınfdandı. 
(Arkası var) 

so POSTA 

Tüccarın 
Sevinci 

Tüccar -
sınl.. Vergi 
mı şiar!... 

Heyyyt... Yaşa

defterlerimi çal-

.............................................................. 

1 Diinga lktısat Haberleri ,--
Alman Hava 
Postaları 

Berfinden bildirildiğine göre 
Muntazam (1934) yaz mevsi

mi zarfında tat· 
Bir Proğram b"k d"l k Ü ı e ı me zere 

Yapıldı. Alman hava pos· 
talan muazzam bir program 
h zulamı ardır. Bu programa 
gör.e bu yazdan itibaren Alman• 
y d birkaç tane · beynelmilel 
olm üzere (59) h h v hattı 
t · · ecektir. Bu (59) t 
h r gUn ce:nan (54.000) kilo 
metreli bir esafede na ·ı 

"şlerini temin edecektir. 
Yeni te • olunan beynelmilel 

hattan iki nesi gecceleri · ye
~ktir. Bunlardan bir tanesi 
laviçreye ve diğeri de şlınal 
memleketleri i tikameti e gide
cektir. Bu gece postası yolda 
Pnris Londraya da uğrayacak
tır. 

Bunlardan maada geç.en e e 
15 günde bir defa olmak tizere 
Cenubi Amerika ile Almanya 
r ında i edilen yolu-

nun bu ene her hafta temin 
edilmesi ukarrerdir. Geçen sene 
olduğu gibi bu sene de bu yola 
yine meşhur Graf-Zeplin balonu-

tnh · edilmesi muht eldir. 
Alman bava yolları şirketi yeni 
· a edilen ve s tte (300) kilo
metre kateden tayyareler vasıta· 

ile Alman şehirleri arasında 
ek p t yyar seferleri yap -
cakhr. 

* Milletler Cemiyeti iktısadi 
v-~ga Ban- tetkik bürosu t • 

k l ~ k. rafmd n diinya 
a arın~a 1 bankalan h kkm-
T evdıal da dikkate değer 
Y eküna bir tetkik eşro-

lunmuştor. Dünya iktı t buhranı 
arasında muhtelif ticaret banka
larma tevdi olunan para miktanm 
tesbit eden bu rapora göre 1925 
sen inde ( 40 ) m htelif eml~ 
kette mevcut ticari mahiyetteki 
bankalara tevdi olunmu para 
miktarı (70) milyar alhn do ar . 
Bu miktar buhranın ba ladığı 
1929 senesinde ( 82) milyara 
yükselmiştir. 1932 senesindeki 
vaziyet 1925 senesindeki seviyenin 
de aşağısına inerek yal ız ( 60 ) 
milyar altın dolarda bulunmuştur. 

* 
Serezden bildiriliyor: Zihno ve 

Yunan Tü· Pangchon havalisi 
tütünleri hemen 
kamifen satılmış
tır. Müstahsil bu 

tün/e,i Sa
tılı_qor ·------sene elde ettiği fiatlardan çok 

memnundur. 

• Yevtiç Sofyaya Gidecek 
Sofya 2 - Yugoslavya Hnrici7e 
Z.ırl ayın yedrsind• buraya rele· 

c ktlı. 

==================~ 
Mayıs 3 

1 Mayıs Dünyada Nasıl Geçti 
( Baş tarafı :S inci s yf ada ) 

tenvir edilmiş idi. Her tarafta, Sovyet 
Rusyanın snnnyi, zirnnt ve umumi 
hars sahasında elde etmiş olduğu 
muvnffakıyetlcrl temsil eden levha· 
1 ra te dllf ediliyordu. 

1 mayıs münnsebetile neşrolunan 
heyanna e halkı, sınai ve mali planı 
taba kuk ettirmeye, memleket mah
ı;ulünün iyi cinsten olmasını temin 
ve bunun için ıısri teknik u uU r kul
lanmaya davet ediyordu. Diğer bir 
talanı yazılarda Sovyet Rusyanın 
muslihane siyasetinden bahsediliyor
du. Yapılan tezahurnt meyanında 

Çelyuskin felaketinden kurtulanlara 
ve huni n kurtaran tayyarecilcre de 
büyük bir hisse verilmiştir. 

Büliln gazeteler sahifelerini 1 
Mayıs neşriyatına tahsis etmişlerdir. 
Kızıl ordunun geçit resmi çok muh
teıem ve muazz.am olmuş, M. Stnlin 
ve diker devi t adamları Leninin 
mezanru ziyaret etmLtle.r, tezahürata 
Türk askeri heyeti ve. Türk hava 
filosu da iştirak etmivtir. Jeneral 
Voro ilof nutkunda bilhassa den.1iştir 
ki: 

"- Dostumuz olan \•e mümessil
leri burada bulunan Tük milleti ile 
aramıaı:lald do tluk · daha ziyade 
kuvveUenmit. inkişaf bulmuştur ... 

Bu sözler üz.erine Türk milli marşı 
çalınmıştır. 

Almany 'd Bir Mayıs 
Berlin, 2 - Dün Bedinin Tempel

hof tayyare limanında bir buçuk mil· 
yondan mürekkep bir halk ütle l 
karşmoda bir nutuk söyleyen Hitlcr, 
bilhass demiştir ki: 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Accntel : K.nnk8y KHprllbat 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzado 

Han Tel. 22740 ......... ... .... 
AD 

ERSİN 
s··r' t Yolu 
A v puru 4 

Mayı 

Cuma ıı de Sir.keci nhtı-
ndan kalkacak. Gidişt lzmir, 

Antalya, Mersin, Payas'a, 0(). 
nüşte bunlara ilfiveten Alanya. 
Küllük, Çanakkale'ye uğr ya
caktır. (2099) 

Bartı Yolu 
BURSA vapuru 3 

Mayıs 

Perşembe 19 d S"rkeci 
rıhhmından kalkacaktır. (2100) 

Trabzon Sür'at 
Yolu 

CUMHURiYET v puru 3 
Mayıs 

Pe mbe 20 de Galata 
rıhbmından kalkacak. Gidişte 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gireson. 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. 0(). 
nllşte &unlara ilaveten P zar, 
Of, Polatnane'ye uğrayacak
tır. (2101) 

BANKA 1 O ERÇiYALE 
iTALYANA 

Sermayesi Liret 700,000,000 
İhtiyat akçesi ,, 580,000,000 

Ierkezi idnre : M i L A N O 
lto.lynnın bsşh ehirlerinde 

ŞUBELER 
Iogiltere, İsviçre, vustu11 , ~laca
riatan, Qek.a IovakyR, Yugo Jnv a 
~Jıistan, .Romıuıyn, .. B~Igar~ tan: 
~Iı ır, Amen~ Cemahiri Mutteludesi, 
Brezilya, Şifi, Uruguay, Arjantin, 

" - Alman milletinin ye { bir 
ruhtan ilham almakta oldutunu kimH 
i~kar e~emez.. türeffch Almanynmız. 
diğer mılletlerın memleketlerini elle· 
rinden almak esasına değil, diğer 
memlekeUerin araziler.ine ni11beten 
pek mahdut olan toprnklnnndn kendi 
alnının terilc ya ıyan Alman milletinin 
zati sayine istinat ediyordu. Ve bu 
hal Alman milletinin tnşıdığı ruhun 
ne olduğunu gösteriyordu. 

Alman milleti. harp lstemiyordu. 
Milletimiz. harpten me 'ul değildir. 
Harbe kurban gitmiıtir. 

Önümüzde ifsitlik felikctiııi bul· 
duk. Bu sebepten dolayı evvela İf 
için büyük bir ücadele açtık. 

Alman milleti, intikam nedir, 
filtuhat nedir bilmez. Alman milleti 
nnlavmak ve uzlaşmak için her millete 
elini uzatmak ve fakııt ayni zamanda 
herkese kıırıı hayati haklarım mii
dafaa etme ve cih nın ıulh ve 
refahının muhafozası için · herıeyl 
yapmak istemekle beraber hukuk 
müsavatından kat'iyen \'azgeçmemek 
arzusundadır. ,, 

Ç ko lovakyad 
Prııg, 2 - l Mayı gün , Çekos• 

lovakyada umumiyetle a kUn içinde 
eçm' tir. Pra da hu fırka, bir al y 

te.rtiıf etmiştir. Ancak ufak tefek 
ehemmiyetsiz hadiseler olmuştur. 
Polis, komünistlerin taşıdıkları ifsat• 
kir tabelalan ellerinden almıştır. 

Moravska • Detrava maden ıeh· 
rinde küçük mOudem.ı~ ol 

Y n n t d 
tur. 

Atiıı , 2 - Dnn 1 Mayı ta biç 
kimse itini bırakmamıı, hiçbir h dise 
olmamıştır. 

lhtiraklı Makinalar 
Bahriye makina mübend.iai ve mu· 

a!limi Abdülkerim Deyin u m ·· • 
kitab~ Dizel, y to bilumum , 
Benzın, mazut motörlerin e sat he4' 
ımbat ve tatbikatına ait k&ffei ~ıılıl• 
matı §amildir. En büyü kıt,ada 800 
ayfa 230 şekli havidir. Her makina 

kullanana elzemdir. Fiatı 260, neflıı 
ciltlisi 300 kuruştur. 

Buhar Makinaları 
Bu muazzam kitap ta. Abdülkerim 

Beyin eseridir. Bilumum buhar maki· 
nal.arma ait 57 mühim mufa al meb • 
hisi muht vidir. 

En büyük hacimde 600 sayfayı ve 
53 adet resmi havidir. F" ti 850 mUzey. 
yen ciltli i 400 kuru§tur. Sipari !erden 
poat.n ücreti nlınm z. Y egilue satış yeri 
Cstanbul Ankara caddesi (Gayret kitap• 
hane.i) dir. (16290) 

Or. HORUNi 
Eminönü Valide Kıraathanesi 

'ı~--• yanında• (15570) ~-

61--• Meşhur tabı ... G--1 .. 

MAHMUT BEY 
müe esatı 

Kitapçılık e neJriy t - tiyatro 
ve uaiki büyük operet müdiriyetl 
fer.kezi: Galata (A.da) ban: 16-18-21 

Ticaret ve muhab r t ub ı 
Galata Nomiko han 22, Posta ve 
Telgraf adresi: Poıta kutuıu G lata toos. 
~--------(16384)--

Ü kUdar Hukuk Hakimlijiin
den: Osküdarda Gülgemhatun ma
hallesinin Azizhüdai caddesinde Kayulu 
sokakta 2 No. lı hanede s kin Mü· 
hibe hamının ayni hsııed kin ol p 
eJyevm nerede olduğu m liim ohnıyan 

Hbık bekçilerden Hü eyin Efendi ley
hine açtığı bovanma davasından dol yı 

. aleyh H an Efe dile t bliğ edil· 
mek üzer gönderilen dava istidası 
uretinin tebliğ varakasında gösterilen 

ikametgahta olmadığı ve üç ay enel 
çıkıp gittiği ve iknmetgô.hı meçhul 
olduğu şcrlıilo bili tebliğ iade edildiği 

nlaşılmı§, dava. arzuhali surctile dnve• 

tiye varakasının mahkeme divanlınne

sine talik edilmek surctilo ilanen teb-Peru, El-vatör ve V olıımbiyndo. 
Afil~ n yanlar 

iSTANBUL ŞUBE ERKEZi 
Galnta Voyvoda caddesi Karaköy 

Pnlas ( 'f elf'f. 2641 /2/3/4/5 ) 
ehir dahilindeki acenteler: 
lstanbulda: Alnlemciyan hanında 

Telef. 2821.. Deyoğlunda : 1stiklaJ 
c ddeııi'relef.1046.Kampiyo dairoııi 
B01'8ada Telef. 1718 .. 

' liğııt icrasına kıırar verilmiş ve t bki· 
kat 5-6-934 sah saat 14-de talik ve bu 

İZMİRDE ŞUBE 

baptaki dava istidası v daveti~e va
rak m da mah eme dıvımhanesine 

talik kılınmı oldugunda.n M. leyh 

Hü eyin Efendinin on beş gün zarfın· 
da d vn i tida ına cevap vermek ve 
)i&vmi muayyende mahkemeye gelmek 
üzere keyfiyet gazete ile de ilan 
olunur. (16878) 



Boğaziçi Neden Sönüyor? 

19 Milyon Yolcu 9 Mil
yona Düşmüşt··r 

( Baotarafa l inci ••yfada ) e __ ....,,., ..... , ' .. 

ması, ötekinin de Y k 1 gömUldü. Şetaret ve zevk kal-
sebep teşkil eder. B:ğaz 0 .~asına madı. Y gşamak için yalnız ekmek 
biz kar mı ederiz?. Laf b::ı~~?~ d~ş~~Uldü ve bu yüzden de Bo-
Her ne ise konuşalım.. ğ zı~ı yavaı yavaç boıaldı ve 

Yusuf Ziya Beyin hazırladığı ~engın sakinleri kenar köşe ma· 
notlar Uıerinde konuşmıya başla· ailelere sığındılar. 
dık.. ilk sual: Harpten som:aki büyük vak'a-

- Boğaziçi ne zaman sönmiye lar _da Boğ~zı şiddetle sarsmıştır. 
başladı ve Boğazda oturanlar ~ogaz eskıdeu servet sahibi 
• bittabi tabiri olarak - ne kadar- ms~nlann~ devlet ricalinin, aefir-
dan, ne kadara anştü?. lerın sayfıyesi idi. istiklal harbin-

Yusuf Ziya Beyin verdiği den sonra paytaht değişti ve 
cevap şu: bütün bu devlet ricali ve sefaret 

- Boğaziçi umumt harp yı- erkanı Ankaraya naklettiler. 
lında ve harpten doğan sebep- Mübadele, iktisadi sıkıntılar ve 
lerle sör meye başladı. De~ili d_e bilhassa Musevi zenginlerinin 
çok canlı ve manahdır: Sırketı· memleketimizi terk etmeleri Bo-
h~yriyenin vapurlan 1329 da 19 ğazın muhtelif yerlerinde buİunan 

·milyona yakın yolcu taşıdığı ha~ fabrika ve imalathanelerin ikti· 
de .hu rakam 1330 da, _yanı sadi buhranla kapanmalan, 
~:~bın başladığı yılda 15 mıly~n daha ne bileyim, bir sürü 

0 
u~7 yüz. bine, 1331 de 9 mı~· zaruri sebepler, Boğaziçinin sön· t n d O bıne düştü ve müteaki· mesinde müessir olmuştur. Mesela 

en e ~edrici olarak a%aldı. fabrikalar kapanmadan evvel Be--
: Ş~md~?.. ğaz canlı ve hareketli idi. Boğa· 

ma b Şımdi de 9 milyondur am· zın iki müntehasındaki kavaklar 
' unun 7 ·ı 900 b' • üh' k daimi . mı yon mı rn ım as er mevkileri idi. Bu 

sakını b' ·ı .. k'J · k Ik bin kad er, ır mı yon yuz mev ı erın a ması, bu iki köyün 
lere . d ani Yaılığa ve tenezzüh· sönmesine sebep oldu. 

y~1 f n z{ Ve sairedir. Harbe ait bu sebeplerden baş-
en canlısu Y1~ Beye anketimiz.in ka bir de şimdiki sebep vardır 

sua ıni • 
- Bowan· .. soruyorum: ki ehemmiyeti büyüktür. Mesela 

g Çuu0 •• • ' hep nedir?.. sonmesıne ae- Boğaz.ın bütün köyleri beledi te· 
Yusuf Ziya Bey b b 1 ri kayyiitten uzakbr. Ne yol yapılır, 

n! h ki ' u ıe ep e k 'k "J' M ca ı ve a "ki bir tekilde anla· ne su, ne ele tn getırı ır. ek-
byor: tepleri yoktur. ilk tahsil çocukları 

- ilk ve en mlıessir sebep uzak yerlerde okumaya mecbur 
umumi harptir. Harbin devamı kahyorlar. 
müddetince haliharpten mütevellit Yusuf Ziya Bey söıünU biti· 
veya ona matuf sebepler, harp so- rince sordum: 
nundan sonra vukua gelen bllyfik . -. ~izce Boğaziçi nasıl imar 
vak'alar boğazın umranı ve kala- edılebılır?. 
halığı llzerinde büyük tesirler - Evveli, ... Bcığazm iman her-
yapm~br. Meseli harp ilan edi· şeyden evvel ferdi ve umumi 
lir edilmez y eniköyden k servete bakar. Bu aervet seviye-

yu an · · "k l · IA d M mevkiler memnu m t k dd s.nın yu f e mesı azım ır. aama· 10 8 8 8 e- f'h b - d · ' k · dildi ve bütün g · .. 1• ı , ugun e yıne yapı.aca bır-
ayrımus ım sa- k l d 

kinlerin oturmalan menolund ço şey er var ır. 
bu memnu'i.)elten sonra ade~l Yukanda söylediğim gibi 
P~k fazla olan ve boğaza büyük •eıedi ve umumi takayylitler IA· 
h~r şetaret ve refah vt:ren büyük %im. Boğazın suyu, ışığı, yolu ve 
bır kalabalık başka taraflara mektebi olmalı. Sonra mühim ve f lnıek zaruretinde kaldılar. Köy- şayanıdikkat bir bahse temns .:r boşaldı. Kesafet ve '§enlik edeyim: Yeni yol ve yapı kanur.u 

aldı. Boş kalan evler ha. Boğaz için hakik" b' t hl'k d -
l'ap oldu. Bir kere ayrılanlar . . ı ır e. ı ~ a 
geri d" diler Çü k ha teşkıl ediyor. Beledıyenın bu 

onemc · n n k 1 b'k eli harp b' beş ay degı· ·ı dö anunu an ayış ve tat ı e ş tarzı 
ır ay, ' rt B w b' k kö 1 · d · sene devam etti. Mütarekede dö- ogazm ırço y erm e ınşaab 

nenler de bilahare kaçtılar veya nıenetmiştir. Boğazda bina yap-
lhlibadeleye ttibi turuldular. ~rm.ak isteyenler deniz kenarında 

Boğaz.ın sönmesine sebep olan Çenye doğru on metrelik sahayı 
lmiUerden biri de bidiseler değil, ~mumun istifadesi için serbest 
canı. bir insandır. Harbiumumide ı~~kacak, bu sahadan itibaren 
~eva~m reisi olan zat • ki t~ ~~etre dahilinde be:ş metrelik 
ısrnini söylemeye hacet yok ı~ ına yapılabilecek ~e daha bir 
herkes bilir • ayni zamand~ ~o karışık şeyler.. Boğaziçinde 
Seyriıefaio müdirüurnumil'... . d eş metrelik bina ne olur? za 
eline almıştı O ıgını e ten sahilden • • 
ve bir ıahıs .dil m sır~da rekabet dağ başlar. 1ş;!uzb metre ~onra 
bu Eat şirket ş anlıgı yüzünden imanna büyUk bir u da . bogazın 
Y

ük b' k vapurlarından bü- ediyor. manı teşkil 
ır ısrnına , 

ve bu vapurlan harpva~~yet tlet~iş dYusuf Ziya Beye son aualide 
tahsis etm. . . ızme erme sor um: 
birkaç va ışti. d Şır~ete bıraktığı - Halkı Boğaziçine ısıtmak 
ınftşkülat P~a 8 komür vermiyor, Boğaziçini kalabalıklaşbrmak içi~ 
vapurla, ~ anyordki~· Bu yfizden ne yapmalıdır? 
b 1 

ena şe ide işi . B 
aş adı. yolcu tahammUI edmıy_e - u suale biraz evvel bah· 

500 e emı· tt•w• b" k yor, kişi alan bir ıe ıgım ır aç şey de cevap 
1500 kişi biniyordu. Bu v~b~~: v~rebilir. Boğaz dünyanın en 
bu tahammül edilmez i k güzel en cazip bir yeridir vn-

.. ·· d b. ~ ence · u-
yu.zun. e?. ırçok insanlar, levazım cud,e, nıha her zaman büyük bir 
~eıs!nk 

1 
ıhn. sile muntazam işliyen neş e ve zindelik verir. Boğaza k: ~s ~ ~le.n yapıla~ Seyrisefain rağbet, ancak halk zevkindeki 

.! ennı ıhya ettiler. Oralarda yükselme ve kesedeki genişleme 
mulk edini b" d lı il 
dö d

. p, ır a a Bogw aza e artmış olacaktır. Şimdi Bog· az-
nme ıler. d t ı N'h a 0 uran ar hep mutavassıt 

•neue?cı~ b~ui: harp birçok aileler ve ktıçnk esnaftır. Birinci 
aT uyU rahneler açb, ımıf ortadan tamamen ka&-
ı ıp süpUrdü. Halk neı'es=_,... br 

u.aıge mıı • - • 

imha 

BASAN 
FABE 

ZEBiRi 
Fındık faresi, tarla faresi, ve sıçanlarla, küçük ve büyük her nevi fareleri bir saniyede derhal 

öldilrür ve kurutur. Ve kokutmaz. Far Hasan Fara zehirlerlnln macun ve buğday nevilerini 

bir arada istimal edilirse farelerin bütün, ana baba ve ecdadı mahvı perişan olur. Tesiri kat'idir. 

Taklitlerinden Sakınınız. 

, =• ... 
Olçü üzerine 
Fenni Kasık Bağları 
Mide, barsak, böbrek 

düşkünlüğüne 

Fenni 
Korsal ar 
lstiyenlere ölçü 
tarıfesi gönderıliı 

EmlnönU 
İzmir sokıığı 
Tel. 20219 

ZAHARYA 
Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakmımz. 

• 

Şir eti Hayriyeden: 
Mayunn 4 ncü Cuma günü akşamı~dan itiba~en her • akıam 22,5.5 A de 

Üsküdardan Köprüye ve 23,45 de Köpruden Üskudar'a • bırer •efu ılave 
olunmuştur. Mayısın beşinci Cumartesi aabahından itibaren de Gumadnn 
maada günlerde 8,05 de Köprüden Harem ve Salacağa giden vapur 20 ~ak~ka 
evvel yani 7,45 te hareketle Harem ve Salacağa uğnyarak 8,25 te Kopruye 
dönecektir. (16375) 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Mezbaha pay mahalli ahırlarında bir sene zarfında teraküm 

edecek sığır gübresi pazarlık suretile ihale edilecektir. Tal:p olanlar 
şeraiti anlamak üzere Levazım Müdürlüğüne, pazarlığa girmek için 
de teklif edecekleri bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat 
akçesi makbuz.ile 3/5/934 perşembe günii saat on beie kadar Daimi 
Encümene müracaat etmelidirler. "21 J9,, 

---- ·~~~~~~~~~~----~~------~~------------·------~--------------~----

Öksürenlere: KATRAN llAKsl BBRDI (1628o) 



16 Sayft. 

Bu flata 
gömleljlnlze 
rapt1racaljınız 
marka da dahildir 

•• 
1 
1 

YA! 
HALİS 
İPEKTEN . 
ISMARLAMA 
GÖMLEK 

•• 

' Mağazalarım ziyaret ediniz. 
.............................................. 

SON POSTA 

l laıtmara kar'ı koyar 

Kınakına 

hUIAsası 

ADAPAZARI 
Türk Ticaret Bankası 

Sermayesi : T. L. 1.200.000 
lAtlgat : 130.000 

MERKEZi 
ADAPAZARI 

Şab11l•rl: 

HANl>IRMA, BARTIN, BiLECiK, BiGA 
BOLU, BOZ0Y0K, BURSA, D0ZCE, 
ESKiŞEHiR, HENDEK, IZMIT, KARA· 
MURSAL, K0TAHYA, MUDUi<NU, 
M. KEMAL PAŞA, GALATA, GEMLiK, 
GEREDE, GEYVE, SAFRANBOLU, 
TEKIRDAG, 0:sK0DAR, YENiŞEHiR 

• 
lstanbrıl Şabe~i: 

4 Uncu Vaklf Han. Zeminkat 
Tel. 22042 

Galata şubesi: 43201 
Ü11küdar ,ubesi: 60590 

• ~·-----------------------, Müsait şartlarla: 

PERTEV SURUBU 
.. 

Neler yapar bilir misiniz 7 
1 - Dermansızlığı giderir. 2 - Kansızlıktan ileri gelen 

çarpıntıların önüne geçer. 3 - Yüzlere pembelik, kana tazelik, 
damarlara yumuşaklık, vücuda sağlamlık verir ... 

RALEıGH 
Bisikletleri 

Tabıile senet alır - ikraz muamelesi 
yapar-Havale ve mevduat kabul eder. 

Mevduat faizleri müdiriyette 
görüşülerek teabit edilir • 

• 
Komisyon ve ticaret kıemı 
Her nevi ticaret emtiası satış1na 

dela.tet eder. 
Tel. 23623 

i~iMADI MiLLt 
Bankanın k•ndi ıigortasıdır. 

Tel. 41937 

LOKANTA 

NOVOTNİ 
Beyoğlunun en güzel yeri 

TAZE BiRA 
En iyi yemekler 

HER AKŞAM MUZIK 

FEVROZİN 
Grip bir tek kaşe 

Nakrls FEVROZIN 
Romatizmayı NECDET 

Sinirden gelen tedavi eder 
ea, ve Dit mideyi 

Ağrılarını katiyen bozmaz 
Her yerde Fevrozin Necdet 

arayınız 

ÇAPA 

' 

Mayıs 3 

j 1 

'MARKA 

SAHLEP 
•e 

BAHARATI 
Yeni 

•mballJlar 
d lndo 

her yerde 

KUlllflur. 

iBER. 
SON SiSTEM 

Silt Maldnaları 
iSVEÇ mamulatı ViKiNG markalı 
saııam, dayanıldı ve acaz 
70 Litrelik Boyu 19 Lira 95 KurUf 

Perakende ve toptan -tıf 

JürK~tmıpa 
LIMiTED ŞiRKETi 

Galata, Perfcmbe Pazarı 61 
Katalog, teklif ve tafsilat talep ediniz. 

~---------------- (16341)-

~-~ 1 LAN ~--.: 611---------------------
Beynelmilel bisiklet aleminde büyük inkılipyaratan MEŞHUR 

RALEiGH -
Fabrihasınm, safi ING1Ltz çeliğinden pek zarif metanetli ve 
fennin en son terakkiyatının tatbikile yapılmıı yegin~ bisikletleridir. 

METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
iTiBARiLE EMSALi YOKTUR 

&ati, deposu: Sirkeci • latanbul • Liman Han No. 35 

50 lira maaşlı 
iKi TAHSiLDAR 

aranıyor. 

Posta ile tahriren müracaat. 
Po•ta kutusu : (Galata • 3 ) 

~------. (16381) .--

Son Poata Matbaaaı 

Sahibi: Ali Ekrem 
Nepi1at IHclirü: Tabi. 

Zafiyeti umumiye, ittihasızlık ve kuvvetsizlik halibnda büyük 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satllır. 


