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Boğazlar, Biz, İngiltere Ve Rusya 
• •• 

Bogv azlar_ Meselesi lzmir Uzümcüleri Son 
Derece Memnun 

Bir ltalyan Gazetesine Göre Ruslarla 
Dostluğumuza lngiltere içerliyormuş 

ilr hl:11 ......... 
...... f/llralılı ....,_ 

Nİ'İIİfl•ld H••ltllı• '-••I 
Torinoda çıban Stampa gaze

teli. IOD nllıbalaruaclu biriacla 
80taz1ar meaelelini tetkik ecll
fO' • Stampamn tetkikinin eaa11 

anabil.,. utramma HHp 
olarak Sovyet Ruaya ile doitla
pmuzu ılaterlyor. Stampa ._ 
yor ki: 
. «Ne muaheclelerin delifemf
yecejl ichliuuıda bulunan Frama 
ve ne de· bllbaua lnliltere bu 
teklife muvafakat edemezler, V • 
Ttdı • So'f)'et Ruıya doatu~un 
çok ıamiml bir .. kll aldata fU 
ıarada Londramn Losu m.W..
duindeld bu kaycfa maamlklaiae 
illldafM •Ja.aeli beld•ebilir. 

f l)ey ... 9 uncu .. 1'acla ) 

Y....,. • .,.,,.,,. cl6aü .,._,,.,.... • h•ııla 

Sultuahmette en IOD talalüat ile ad.tleri onu hula ya
nlere alt yangın tahlakab ehe~etle de•am ediyor. Maaillafih 
elde edilen neticelerle aqin Uk •••• Ta,Wçq 10kaiıanla Fabri Beyin 
,_den çıktıja tdllmdle teıbit ediladftlr.. .. miawbetle hlclile 
....... içeride bulunan refika11 ~ı,.._. •• ka~ai lllen•t =-•• •••h• aknw11hır•. 

C •••n 9 ----..ı·t 

Boğazları Tah
kim Hakkımızı 
Tanımamaları 

Bundanmıı 

... ....-

lran Şehillf8hı 
Pehlevi Hz. 

~elki Gflndenberl Top
raklanmızda Bulunuyorlar 

TaAraau P•Alnl H .. ni11 llcaınet,alaı 

Gtlrcllbulak, 1 O - Anadolu 
Ajanaımn humıl muhabirinden ı 

lran Şebintalu haşmetli Rıza 
Pehlevi Hazretleri bu sabah saat 
9 da maiyetleri ile birlikte Gtır
clibulakta Ozerinde (Hoılmedi) 
ya~ıb tikı ıeçerek hududumuza 
girmiılerdir. 

Tllrkiye Cnmhuriyetl Tahran 
Bnynk Elçisi Hnırev Bey, Ankara 
BUytık Elçiai Sadak Han Şah 
Hazretlerine refakat ediyorlardı. 
Geceyi Maklde ıeçirmif olan 
lran Şaha Hazretleri hudutta Rel
lictımhur lk. tarafından mihmu
darhldanna tayia buyurulan llçtln• 
cll ordu mtıfettifi birind ferik 
Ali Sait P..- ve Kolordu Ku
mandam Kemal P8f8 ve bllklmet 
...... Beyuat Valill Laadettla 
.,, ~· VMllell .lfliacll 

c ............ . 

• 
Avustralya Ma~sulünün Mahvı ŞaYf-
aları Piyasanın Yüzünü Güldürdü 

lmür, 10 ( Huıuıl ) - Bu aeno 
Avuıtralrada &dm mabaultınln 
mahvolclağa tayia11mn çakmuı, 
lzmir bonumcla Loadra Ye Bei
lin lzeriae ....., ...,.... Jaara• 
retli ..... .............. ,.,... 
munaa aebeblyet •ercll. Soa bJr 
hafta içinde ...... L.driadaa 
lzmir ifıracatçdan blylk liparlt
ler alm•tlardır. Bu liparitleria 
azamı on bet 8'n lç..wnde ye
rine ıetirilmell ft Yapara tuliml 
meclnırl olclajunclaa piy-da, 
daracat ....,.... en hararetli 
ı~ olduja kadar bllylk 
bir hararet yar. 

Bet aamua 1z1m ( ı ı ,a). alb 
....... ( 12 ), Jedi Damat& 

(12,875). aeldz numara ( 13,75 ) 
dokaı numara (IS,5), on numar• 
(17), on bir numara ( 19) = 
lzerlne muamele .. wıl• ( De" ... t ua• ..,,... ) 

· Bozöyükte iki Vak'a 
lı.a,lk ( 11..a) - P.,.lc _..,~ .._. 0.. fa 

....._ Bi1ll ........ ... ... ~ :.:= 
aeçlıul ph ...... tarafuulu aM'P• atdM bspatlefla ihllm• 
KatUler heniz yakalaumamafbr. Tahkikata ........,._ dena 
•dllmekteclir. lf. • Muratden ki)..._ bar.W. otla !bit, kal'lla Ay.. •- ._ 
Çepıeur klylaclea 2' ,.....,... Yel otlu Salih ile birlik ollııp 
Sllrurlbat ~dea 14 , ... da Hatice inainde bir km = 
ıUrtlldeyenk Çepeaar ka,ane kaÇll'mflarclır. Km:ajılm 
tarafından teca'flz• utradap da lcldla edlhnifllr. HlcliHain ıaçlalan 
yakalanarak Bozlyllk Mlcldelamumtlijlae ...,im edilmiftlr. Jf. 

Saltanahmet Yang1111 Mlinaaebetile •• 





11 Haziran 

Her gün 
Miindeticatımızın çoklu
~ndan dercedil•mt:mlı·· ,.. ~ 

i · 
.. 
Beş Bin Lira 
Yandı, Gitti 

Vapurculuk Şirketi tarafından 
lngiltereden Dominika isminde 
bir vapur satın alınmış, beş bin 
lira pey akçası verilmişti. Fakat 
tiden heyet vapuru beğen· 
nıediği için almak kararından 
vazgeçmiş, ancak verilen beş bin 
lira pey akçesi kumpanya tara· 
fından iade edilmemiştir. Bu pa
ranın geri ahnmasmın mUmkUn 
olmadığı da anlaşılmııbr. 

Liman Şirketi 
Devlete intikal Etmesi 

Muvafık Görüldü 
Ankara, 11 (Hususi) - İzmir 

liman ve körfez işlerinın bükfı· 
nıetçe idaresine dair hazırlanan 
kanun llyihaaı hnknmlerinin İs
tanbul Jimamna da teşmilini Baı· 
vekalet bir tezkere ile istemiştir. 

Layihanın birinci maddesi ka· 
11un hliklimlerinin İstanbul lima· 
n.ma da teşmilini temin etmekte
dir. Yalnız « sermayeıinin tama· 
mı devlete intikal etmiş olan » 
kaydı yerine « sermayesinin en 
a'Z dörtte biri devlete intikal 
etmiı olan » liman şirketleri
nin tasfiyesi ve hizmetlerinin ye
ni tesis edilecek mülhak bütçeli 
bir liman idaresine bağlanmaaı 
esas konulmuştur. 

lzmirde iki Cinayet 
lzmir, 11 (Hususi) - Tepecik 

'ayak fabrikasmda amelelik eden 
19 yaşında Derviş 40 yaşında 
Nazif isminde bir adamı öldü.r
müş, Hisar önünde ahçı Mehme
din dükkanında çırak Aliyi de 
•ni,teai Rifat ağır aurette yara· 
lamtttır. 

iki Feci Kaza 
lzmir, 11 (Hususi) - Orta 

lnektep talebeainden Muamer Ef. 
llahribaba parkı civarında cad· 
denin bir tarafından diğer tarafına 
geçerken tramvay altında kalmış 
beyni parçalanmış, ölmüştur. ' 

izmir, 11 (Hususi) - Urla 
yolunda auıtaaı kırılan bir kam· 
yon hendek içine devrilmif, S kiti 
ağır, 7 kiti hafif surette yara• 
lanmışhr. 

M. Zaimis'in Yeğeni 
Gemlik, Hl (Hususi) - Yunan 

Reisicllmhurunun yeğeni Atina 
Darülfünunu profesörlerinden dok
tor Nikola ve arkadaşları aile
lerile birlikte hususi bir yatla 
limammıza geldiler. 

Viyanada T ethiş 
Milli Sosyalistler Dehşetli 
Bir Mücadeleye Giriştiler 

Viya~ 10 (A.A.) • Hükfı
me~e mühım varidat kazandıran 
turızm faaliyetini baltalamak, ay· 
nı zamanda auyifi temin için 
fazdl~ masraflar yaptırmak mak· 
.. de Nazil . 
tarafından erbn veya Sosyabıtler 
korkunır ••· . ._ ttin memlekette 

T ulKa&tlere • • •ı , ti 
Föklabrhk't d ~rıtı mıt r. 

rüsii tahrip edihni eınp>'o~u köp-
presinin yoldan çı::Oaaı:ı' e'j: 
k~lmıştır. Muhtelif yerlerd:ad 
mıryolları sökülmüttür. Ayrı: 
Başvekil ,. muavini Prenı Ştar~ 
hemberg ın makamında müthi 
bir makineli bomba balunmu,' 
bazı yerlerde de telgraf telleri 
s6kiilmüştllr. Dün gece de Hitler· 
ciler tarafından operada temsil 
eınasmda göz yaşı dökücü gazler 
saçılmıştır. Bir hayli tevkifat 
yapılmıştır. 

SON POSTA 

Resimli Makale a Marıialı Koşu a 

Hayat bir maniah koıuya benzer. Onun muhtelif saf
halarında her birimiz muhtelif manialarla karşılaşırız. Se
lamete, refaha, muvaffakıyete ermek, sonda vadedilen 
mükifab kazanabilmek için bu maniaları muvaffakıyetle 

atlamıya mecburuz. Hu muvaffakıyet, ancak, evvelden 
hazırlanmak, idman yapmak ve çahımakJa mümkllndür. 
Binaenaleyh bayat manialaranı atlayıp muYaffakıyete ermek 
için de idman yapmak, tahıil görmek, yetişmek lazımdır. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Şehinşah 
Muazzam 

Pehlevi Hz. 
Merasimle 

Her Tarafta 
Karşılanıyor 

Bugün lğdırdan Karsa Hareket 
( Bqtarafı 1 inci aayfada ) Türk zabitleri arasında samimi 

daire şefi Kemal B. tarafından tanışmalar yapıldı. 
istikbal edilmiştir. Saat 10 da aziı: misafirimiz 

Şah Hazretleri hududu tetrif- maiyetleri, mihmandarları ve bir 
lerinde bando İran ve Türk marş- muhafız kıt' asile Bayazıda hare• 
farını çalmış, bir tabur piyade ket buyurdular. Beyazıt'ta askeri 
resmi ihtiramı yapmış, bir aabra bir kıt'a selam resmini ifa etti 
bataryası 21 top abmı ile büyük ve misafirimiz kararglha lndiler, 

misi!!~~::11!:1~:.~·=~ zevat mih· n·~;,·;~ .... 1.~l;/;;·i~·; .... 
mandar paşalar tarafındao Şah T k T. f •Jı 
Hazretlerine takdim edilmiş ve le rar 6.m l ana 
hudutta kurulan çadırlarda bir G • kl 
müddet istirahattan sonra Şah ırece er 
Hazretleri ve maiyetleri erki.na Ankara, 10 (A.A.) - Lise ve 
otomobille Beyazıta hareket et· ortamekteplerde Dç ve daha zi· 
mitlerdir. yade dersten üçten aşağı numara 

lgdır 10 - lran Şahitışahı almış olan bütün talebenin dön· 
Hz.nin hududumuzdan memleke· dükleri derslerden tekrar imtihan 
timize dahil olmalan hadisesi çok edilmeleri Maarif Vekaletince 
ihtişamlı olmuştur. tekarrür etmiştir. imtihanlar ha· 

Hudut üzerinde kurulan takın ıiran ayı içerslnde yapılacaktır. 
bir' tarafında bir İran piyade Lise ve ortamekteplerde resim 
~ayı, diğer tarafında bizim bir dersinin sınıf geçmiye tesiri ol· 
pıyade alayımız vardı. Şahinşah maması da ayrıca kararlatbnlmııtır. 
Hız. Evveli lran, sonra da Türk Bı·r vangın 
a aylarını teftiş ettiler. 1. l 

Mütealuben Ali Sait Paşa 
muhterem misafiri karşılayarak Faciası 
beyanıboşimedi etti. Bu sırada 
bir bataryamız tarahndan 21 atım 
top ' atıldı. 

Karfılama merasimine birço!, 
zabitlerimiz btiylik üniformalarile 
iştirak ediyorlardı. Şahbıtah Hz. 
de askeri kıyafette idiler. Muh
terem misafirimiz gösterilen güzel 
ve samimi kabulden çok memnun 
kaldıklarım beyan buyurdular. 
Şahinıah Hz. müteakiben hazır-
lanan çadırda bir müddet istir~
hat ettiler. Bu sırada İran ve 

Adapazar 11 (A.A.) - Kara
sunun Polazar köyünde dün bir 
evden çıkan yangında evle bera
ber içeride bulunan 80 yaşında 
bir kadın yanmıştır. Mllddeiumu· 
milik tahkikata baılallllfbr. 

lspartada Sıcaklar 
Isparta 11 ( A.A ) - Üç dört 

v··.n.Je •)eri şehrimizde devamlı 
ucn'.Jar t· · <:lamıştır. Hararet de· 
recesi gö:gede 31 giineşte 40 a 
kadar çıkmıştır. 

iSTER iNAN /STER 

Buyuracaklar 
bu sırada karargaha lran bayrağı 
çekildi. Şah Hz. on bir buçukta 
yemek yediler ve müteakıben bir 
buçuk saat kadar uyudular. Saat 
14 te Beyazıttan hareketle 16 da 
lğdıra muvasalat edildi ve yine 
muazzam karşılama merasimi 

yapıldı.Muzikalar her yerde lran ve 
Türk marşlarını çalıyordu. lgdır' da 
fabrikatör Ali Beyin kötkll şehin
ıah Hz. ne tahsis edilmişti. 

Biraz sonra misafir htıkiimdar 
ev sahibi Ali Beyi kabul buyu
rarak kendisine iltifatta bulundu· 
lar ve evini kendilerine bırakbğı 
için teıekkürlerini bildirdiler. 

Akşam Iğdır Halkevinde 
muhterem misafirimizin maiyetle
rindeki zevat şerefine bir ziyafet 
verildi, Şahinşah Hz. de köşkte 
yalnızca yemek yediler. 

Kars, 11 (Hususi) - lğdırda 
bulunan İran şahınşahı Hz. bu 
sabah şehrimize hareket buyu· 
racaklardır. 

Tevfik Rüştü Bey Bugün 
Yavuzla Hareket Ediyor 

Ankara 11 (Husuıi) - Dün 
sabah buraya gelen Hariciye Ve-
kili Tevfik Rüştü Bey Vekiller 
heyetinin toplantısına ittiralc 
etmiş ve Paris, Cenevre ve Balkan 
merkezlerindeki temaslan hak
kında izahat vermiştir. Vekil Bey 
akşam trenile tekrar lıtanbula 
hareket etti. 

* Limanımızda bulunan Yavuz 
zırhlısı bugiio Tevfik Rlittn Beyi 
a~arak saat on birde Trabzona 
hareket edecektir. 

iNANMA! 
__.... 

Geçende bir batka tekilde tekrar etmiştik. Bu defa 
Bafradan bir kariimlz 3 haziran tarihile yazıyor. Bu 
okuyucumuz doktor Behçet Sabit Beyin bir reçetesini 

İcap etmitt aynı reçeteyi Samaunda da tekrarlatmıt Ye 
60 kuruı vermİf. Bu okuyucu, fiatlardaki bu nispetsiz· 
lifi ecza fiatlarındak i farka veremediği için ortada bal 

Eminönüne civar eczahanelet"den birine yaptırmıt- Bu 
reçetenin numaraıı 436408 dir ve 135 kurut vermi9. 

gibi ihtiklr mevcut oldutunu kaydediyor ki bata 
etmiyor. Ankara Resim Sergisi 

Ankara, 11 (Hususi) - Güzel 
Sanatler Birliğinin 11 inci Ankara lSTBR /NAN /STBR lif AN/WAt 
re~mıe~i~dünmua~mkaçtldL , ~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sayfa 3 ,. 
Sözün Kısası 

Hahambaşının 

Elini 
Öpmeli! .. 

A. E 

Ne zaman söylendiğini işitsem, 
ne zaman yazıldığını görsem, din
lemem, okumam, güıer geçerim. 
ıhtikarla mücadele edilemiyeceği 
bence bir kanaat halindedir. Ve 
hadiseler de gün geçtikçe bu 
kanaatimi takviye etmektedir. 

Eski zamanlara gitmeye, in· 
meye lüzum yok, daha geçenler
de petrol ve benzin fiata yükse
lince Ticaret Müdüriyetinin tah
kika başladığı yazıldı. Yeni ölçü
ler tatbik edilip te okka fiatma 
kilo ahnmca belediyenin faaliyete 
geçtiği söylendi.Yeni vergi kanun· 
ları çıkıp ta eşya fiata artma isti
dadını gösterince ihtikirla müca· 
dele için yeni teşebbüıdere giri· 
şileceği anlatıldı. Btitiln bunlan 
aynen hatwhyorum. Fakat bun
lardan herhangi birinin netico 
verdiğini işitmedim. 

Bunun içindir ki Ankaradan 
gelen telgraf haberlerine bakarak 
tasavvur edilen yeni tedbirleri de 
azami ihtiyatla karşılıyorum. 

f tal ya Başvekili perakende 
eşya fiatınm yüzde on indirilme· 
&ini emretmiş; Almanya Başvekili 
rehberinin dnşüncesini bu sahada 
da taklide kalkışmıı, Fransız 
Baıvekili aym meselenin halli için 
muhtelif tedbirlere baıvurmuş, 
hergün gazetelerde okuduğumuz 
şeylerdir. Fakat hakikaten mu· 
vaffak oluyorlar mJ? inan~ak 
için gözle görmek lAZJm. . Eger 
müsbet ise Şarkta ticaret 
zekasının Garptekine nazaran 
daJıa cevval olduğunu kabul 
etmek mecburiyetindeyiz. 

lf 
Biraz evvel ihtikArla mücadele 

edilemiyeceğine kani olduğumu 
söylerken yeni öğrendiğim bir 
hakikati unutmuşum. İstanbulda 
ihtikirla mücadele eden ve 
hakikaten muvaffak ta olan 
bir zat vardır. Adına bahambap 
derler. Bunu bana eğer 
latife etmedise, her akşam 
vapurda buluştuğum bir doat 
anlattı: 

_ Ahı veriş ederken .. ald~n-
mamak mı istiyorsun? Butthı ıh
tiyaclannı Şişhane yokuşun~an 
temin etmeni tavsiye ederım. 
Burası, bakkalı, kasabı, bahkçı11 
ve meyvacısile baştanbaşa Muse-
vi mahallesidir ve Habambaıı 
Efendinin mürakabesine tabidir. 
Esnaf toptan bir mal aldımı fia· 
bnı ona söyle, perakende olarak 
ylizde kaç fazlasil~ satmasa liı:ım 
geldiğini ondan sorar ve aldığı 
emri aynen tatbik eder. 

Yalnız bu kaide kendi ara· 
laranda caridir, aen gittin mi? 
karşılaşacağın fiyatı ile şehrin 
herhangi bir semtinde hükümran 
olan fiat arasında fark bulamaz· 
am. Binaenaleyh bir Musevi doa
tunu tavsit etmek mecburiy.,. 
tindesin !,, 

Doıtumdan işittiklerimi heni~ 
tecrübeye imkin bulamadım, vakti 
bot ve alıt verifİ çok olanlara 
göstermekle iktifa ediyorum. 

Dünya Kupası 
Anadolu Ajansı dünyn kupası 

final maçına ait şu haberi vermittirı 
Roma 10 (A.A.) - Dünya 

kupası final maçları bugiln Çe-
koslovakya takımı ile ltaıya takı· 
mı arasında yapılmışbr. Neticede 
her iki takım bir bire berabere 
kalmLŞlardır. Maç tekrar edile
cektir. Fakat Diğer taraftan Roma 
radyosu bu maçın ııfıra kartı 2 
sayı ile ltalya tarafından kazanıl
dığı haberini vermiştir. Hakiki 
vaziyet bugün anlaşılacakbr. 

H , e 1 1 1 t 1 1 ı t 1 4 • 1 .. ı • H 1 .. __.. e , .,. .......,_ 

Mide, Barsak ve Karaciğer 
rahatsızlaklarına 

.AFYON KARAHiSAR 
MADENSUYU 



MeyvaHali 
Nizamnamesi 

Şehir hali mtlıtabsil ve müs
tehlik halk arasında boynk ftmit
ler veren bir müessese olacakbr. 
Hali.o İnfaat tam, mevki ve 
vlla'ati her ne olursa olsun bu 
halin mevcudiyeti timdilik bize 
kilidir. Fakat tehird~ bal yapmakla 
İf bitmez. Bu halin ne maksat ve 
gaye ile yapıldığını düşilnürsek 
bu gayeye vasıl olmak için ona 
gCire bir program, yani çalışma 
programı, idare programı, idame 
programı hazırlamak lbmgeJir. 
Bo programlara kanuni bir miler 
yide ve ikbsadi bir varhk temin 
etmek belli başlı bir zarurettir. 
Hal denince uırlardanberi me~
vabot ve aebze pazarlaa 1emtinia 
aht verişini bir tarafa atmlf ve 
bu sabada ateclenberi cari olan 
ve satışlara benzeyecek, nazire 
olacak tarzlardan btıabnttın baıka 
aaullerle it yapmak lhımdır. Hal, 
lkbaadl bir varhk olabilmek için 
Jeal datiincelerle, yeni ve mti
cenep ...,Jlerle idare edilmelidir. 
Ba idarenin it baprabilecek bir 
niummme ile mesaisinin ıekı1leri 
vazifeleri tayin olunmahdlr. Hal, 
tam maııuile ve hal mefhumu 
ile idare edilmiyecek te, yalnız 
piyuaya gelecek )'af mahsulib 
&stil lrtlltl ve muhafazah bir 
yer temin etmİf olmaktan başka 
bir pyeye istinat etmeyecekse 
pbir bntçaine bu kadar kWfetli 
rakam yekOnleri ilAveaine lüzum 
yokbr. İt o zaman Kadıköy baJine 
IMnMti'-iı olur. Yok; maksat, 
baanl n ikbsadl çerçiveler ~fa. 
ele ..._ n saba itlerinin naza-
• olarak hal tesisi ise 
banan klare tekillerim ileri
IİDI de fimdiden giSrebilecek 
bir nlfum aazarla hazırlanmak 
urarldir. Hal aizamumeaiade 
dahilt idaresi.temini, muhafaza 

" ... alaadlf'ID8t Jlkleme ve 
aakliye, ambelaj ltozma •e yapma 
tanlanmD • ur111111llerini birer 
birer tetkik mevzuu dahiline al
mak llDIDll'. Ba tetldkab lstan
Wda otardujıamuz yerden vap 
mak kendimizi aldatmaktır. ş;bre 
bir ecnebi hal mutabusıaa getirt
mek zarureti bq g&termeden 
Avrupanın en iyi hallerinden olan 
Berlin, Viyana, Parla, Liyon ve 
Manilya balleriai biiyllk bir nli
fuzu nazarla lirüp tetkik ede
bilecek ve ha tetkikattan l•tan
bul hali için en elverifli tarzı 
benimaey~rek tatbik edebilecek 
kudrette ve u çok ba itlerden 
anlar bir iki kitinin fimdidea 
Amapaya g&ıderilmesi icap eder. 
Buralardan yalmz birer brop 
veya nizamname yeyahut katalot 
getirtmek ile İf baıarılmaz. Hal 
Pariate, Liyonda. Kalede, Marsil· 
Jada blyllk birer iktisadi ve zirai 
mevcudiyettir. Haatahkh mahsulat 
buralarda derin tetkiklere maruz· 
dur. Hastalıklı bir meyva veya 
sebze ne bale girer ne de ıehre 
çıkar. Hastalığın nev'i bile tayin 
olunarak miistabsiline vesayada 
balamar. Ambalij tarzlannın 
llllbı için ele halin mnbim vaZ:fesi 
nrdır. iyi bir mahsulün atıp 
için amballpmn da iyi olması 
lizımdır. Ezik mahsul hastalıklı 
mahsul gibi kıymetsiz kalır. 
Böcekler ve nebatat bastalıklarile 
malul mahsulat için bal depolan 
b · rer hastalık l atağı olur. Zaman 
saman bu hastalıklarla hasbbkaız 
mahsulat bile bulunduğu yerde 
bulaşıkh olur. Bu suretle basta• 
hklar her tarafa kolayca intif81' 

• 
lzmir Balıkçılan Endişe İçinde .. 

İzmiya Denilen Köpek Balığı Cinsinden Bir Canavar Küçük 
Balıkları Körfeze Bırakmıyor, Körfezdekileri De Yutuyor 

İzmir (Hususi) - Sekiz ytlz 1 1 lzmiyalua imha etmek suretile 
balıkçı ailesi, aç kalmak tehlike- klrfezin apm açmauak 1zmir 
aile karşı karşıyadır. Her biri &~ ve civar bahkçılan için bir iki 
yüz dörtyüz kilo sıkletinde, köpek HD• sonra geçinmek mlimkihı oJ.. 
balığı cinsinden bir nevi balık ma1acakl1r. Körfezden içeriye ka-
stirüsG lzmir körfezini tutmut; pbilea 8ç bq balığı adeta me-
körfeıden içeriye küçük balıklana ruimle yakalamak iap edecektir. 
girmesine mani oluyormuı··· Kör- Bundan on iki sene evveline 
fezde mevcut küçük balıklan da bdar lzmiyalar körfeze büylk 
bu btiyük bahklar imha ediyor- zararlar yapamıyordu. O zaman 
muş. mahir bahkçılar ıenit ağ tqkili· 

Balıkçalar cemiyeti reiai lzmir tile ba bahldan yakalayarak yerll 
balıkç.ılığım endişeye dilıüren bu Rum halkma sabyorlarcL. Kalan 
bldise hakkında diyor ki: kısım Yunanistan& ihraç edilerek 

- Kö•ten adasile (Koma) 
dalyanı arasındaki Boğazda köpek 
balığı cinsinden (Izmiya) iami 
verilen bUJ büyllk balıklar klr
fezi tutmuştur. Bu bahklann her 
biri (200-300) kilo sıkletindedir. 
Bunlar yirmi bet MDedenberi 
İzmir k8rfezine musallat olmur 
lardır. (Koma) dalyanı CJvannda 
çok mebziil balık bulunduğu için 
(lzmiyalar) orasını bir nevi yiyecek 
amban haline getirmiflerdir. 

Şimdi körfeze yeniden balık 
gİrmeaine imkln kalmllllllfbr. 

Susığırlıkta 
Yeni Mezbaha 

Suuğırlık ( Hususi ) - Bele
diyenin yeni bqlattığı mezbaha 
Simav çayımn kenarında İDf8 
edilmektedir. 

Belediye reiainin Suaığırbk 
hakkındaki m6stakbel . pllnlan 
pek ıllzelclir. 

Körfez bir kaza olan Sasıiır
hğın böyle ihtimamlı eller uye
sinde pnden güne ylikseldiğini 
görmek kaza halkına memnuniyet 
vermektedir. ------,--·----
eder · bu itibarla hallerin ziraat 
ve nebatat noktai nazanndan 
aıhhiye ve mllcadele tertibatile 
mkebhez olması lizımgelir. 

Bu mlltaliamızın çok acı mi
aallerini gördük. Vaktile Rumelide 
Filoksera hastalığı yok idi ve 
Rumeli bağcıhğı en feyizli men
faat temin eden bir ziraat pbeıi 
idi. Fakat Sırbistanda (ıimdiki 
Yugoslavya) intitar etmiı Fılok
sera hastalığı oraya ihraç edilen 
üzümlerin geriye gönderilen bot 
küfelerile bütün Rumeliye yayılmıt 
ve milyonlarca kıymette bağlar 
bu hastalık yllzünden harap ol
muştu. Bu hidise resmi ziraat 

lz•lr s.lılıveler Cnal.-tl R•Ui 
All R.i• 

Körfezden içeri girmek isteyen 
balıklar, (lzmiya) lann midesiude 
eridiği gibi, klrfezdeki babk 
cinsleri de ayni balıklar tarara
fından imha edilmektedir. 

Trabzonda 
Halkevi Seyyar Yayla 

Dershaneleri Açıyor 
Trabzon {Hususi)- Halkevl 

azalan Mer&ln köyüne gitmifler 
ve orada 80 i mütecaviz hastaya 
muayene elmİf ve meccanen iliç 
vermişlerdir. 

Halkevi bu 1ene radyo Defl'İ
yab yapm1ya baZ1rlanmaktachr, 
yalanda radyo ile halka muzik ve 
konferanslar dinletilecektir. 

Yaz mümebetile yaylalara gi· 
den k6yllileri irpt etmek makaa
dile en kalababk olan 7aylalarm 
llçilnde seyyar mektepler açılma
sına karar •erilmiıtir. Bir ay IC>D

ra bu karann tatbikine bqlana
cakbr, 

Mtıddetleri hitam bulan Hal-
kevin idare heyeti yeni seçim için 
hararetli bir f aaliyeUe işe başla· 
DllŞbr. -··-----------·---·--·---··-·-··-.. ·-raporlarile sabittir. Memlekette 
meyva lmıtlannın, Mantarl has
tahklann mücadelesi ile uğraşı
hrken halde de bu tertibatı aJ.. 
mak zarureti vardır. - Lut/i Ari/ --- .... r) Ziraat busuıundaki milfkWledQl•I 

10runm. Soa P•tama (Ziraat mü
tabaHHt ılse eeYap •erec:elkUr. 

milbim bir de varidat membm 
..... eclilİJordu. 

ı....,....., balıklann en aptal 
dnlincl••· Çek kolay avlamrlar. 
Yalnız onlan yakalamak ~ tok 
zengin atlara ihtiyaç varcbr. 

Ba hafta iki lzmiya yakalata• 
rak nOmune olmak üzere Yuna• 
nistana ihraç ettik.Eğer Yunanis
tanda lzmiyalan eyi fiatla satmak 
kabil olursa balıkçılarımız için 
ağlar temin ederek körfezi lzmi
yalardan temizlemeye ve boğBZI 
açmıya çalapcağız. - A. Allaıın 

!Kozanda 
Çeltik Ekimi 

Kozan (Huau.ı) - Burada en 
btiyllk ve en mtibim dert pirinç 
zeriyabdır. Bunun için müracaat 
edenlerd• betinin mlracaati ka-
bul ve mlttebakisinin de ,eraiti 
ikmal etmek &zere emaklan iade 
oluDIDUfblr. Çeltik zeriyab için 
idare makamlann mtlaaade ver-
miye .eya .erilen mlaaadelere 
üzerinde itiras dermeyan etmi19 
saWıiyetleri kanunen 7ok ._ de 
bu bavalicle mtma ve mlcadele 
ke-lllMID tatbik edileceğine bi
naen her çeltik aahuının köy• 
lerden Ye meıkün manabktan 
IAakal iç kilometre uzakta 
olmasa pıt kOfU}mq ve eababa 
müracaattan ona göre kroki g.. 
tenilmifti. Ba krokilerin de bir 
mliheodis veya fen memuru ta-

rafından yapılmall tart koşul
mllflar. 
Gumoshacı Köyde Teftişler 

Gibn&fhaokay ( Hu1U1i ) -
Mülkiye MOf etti.ti Niyazi Bey 
IS gündeoberi daireleri teftit 
etmektedir. 

Resimli Memleket Haberleri 

1 - Bergama Halkni hanım azaları bir kongre ya· ı ziyafeti verilmiftir. Resim konıreyo lftirak eden Berıa• 
para~ kadın kıyafetleri hakkında göriiımilfler, kıvrak Ye mah bammlan göıtermektedlr. 
peçelerin kaldırılmasını mevzubahsetmiılerdir. Bu mOnue- 2 - Ercff ka:ıanada bir lnelfn lld. bath bir JaYra 
betle azadan Calibe Bedia Hanımlar birer nutuk Termit- dotrurken 61düttln6, yaft1111an kafa11 k•ilerek Vana ıö-
lerdir. Neticede bir' vadide çalışmak üzere Alay m\lftOıO- tilrGld6t6nl yazmııtılc. Reaimde ba iki batlı JHnınun 
nün reflkan Nezihe H. ın relllitl albnda bir lrpt komi- keaik kafa• gBrllmektedir. 
tesi aeçilmi1ı meccani bir biçki ve dikit vurdu açılma•- S - Kawn Gazi M. Kemal Uk mektebi talebeleri 
bu itle de terzi Sabriye H. la doktor lhaan Beyin refika• muallimleri Hayri Beyin aeaaretl albnda kGçGk bir tetkik 
aının metrul olmuına karar Yerillniftir. Aınca lıer me- aeya .. ti 1a....ıarct.. Re8imde llaaDim Hapi Beyin, çok 
halle için ayn propaıanda kollan 1ec;ilmit. bir de pJ aevdltl talebeleri tlrillmektedlr. 

Sezarm 
Yurdunda! •• 

Vaktile prk tehirlerinden biri 
komtu hükumetin ordua tar.. 
fıodan muhasara albna ahmr. Şeh• 
rin· kumandam, ea gliveadiği a• 
dam~ardan birini ve meseli ,... 
vailli bir köpye çekenk müta· 
vere1e Iİrİfİr: 

- imdat ~elinciye kadar, d•, 
halk muhuaradan akWp alacalak 
etmemek için bir çare bulsak? 

Yaver: 
- "Siz bu işi bana bD"akm 

ben yaparım,, cenbuu verir •• 
geceleyin bet atı tatar çıkanr. 
Bunların biri aabahlaJla, 6b8rl 
ikindi lalD, üçüncilall iki gllD 
dördüncüsil Gç gün aoora ıehrin 
muhtelif kapılanndaa nara ata 
ata içeri girerler ve müjde ve
rirler. 

- Sağdan filin bmandan 
geliyor, aoldan filin ordu yetifl• 
yor, ateden aaYarilu lıazırlame 

'J•- filAa ... filan!.. 
...... .. ""idıl•,f• ... 

..... ....... ..... Wr kat 
daha hararetle sanbyor. On on 
beş gtln geçince ayni tedbir taze
lenerek ve beklenen yardımcı or
dulann, yaklqbğı taylenerek hal• 
km maneviyab JİD• lmnetlendl
riliyor. 

Y averia baba&, ifia hakikati
ne Yikıf aldata için ta•acladır 
ve şehrin cl8şman eline pçmesia
den korkmaktadır. Birsin yüre
jindeki endiıeyi ojluna açar. 
pmh ıamh sonr: 

- Ey opl 1 Ba çember içinde 
balimb: ne olacak. Yüzünllztia 
akile eehri talim mi edeceksiniz? 
Yoba akçe U.. bohp ile ,a1 ... 
rarak mahaura orduauna geri mi 
çevireceksiniz ? Ne yapacabum? 

Yaver, blylk bir inlinh ile 
cenp ftrir ı 

- Baba lliçia ldll7onua ? 
itte bugln de iç tatar seldl. filb 
J erden ba kadar bin ,arclımcı ._ 
ker ...,... D&p1•nı t&yle keMr 
riz, bayle biçem. 

Baba, ortada dh9p 'I ' ı• 
yalanlana kendine de yutturul
mak isteaildijini ıörllace pek 
tabii olarak kızar ve ba;.nr: 

- Behey hanebarap. HerkeM 
lololo, bana ela • lyle ?-

Sezarm yurdunda alylenea 
a&zler, 0 ylbekten abp tututfu 
bana ba fıkrayı babrlatb. Sağda. 
10lda; pmalde Ye ller tarafta 
kuvvetli anlatmalar, mlqmalu 
vtıcut buldukça Roma heykel 
palavraya baılıyor. Fakat lololoya 
kulak aaan kim ? - M. T. 

Tarsısta Belediye lizamlan 
Tanuı 4(Hauel) - Laaflana 

mtbaasip 1erlerde icn.Jı ticaret 
etmesi Ye Wlh•• ltft .,P dftı. 
kllia 1.-d• berber dükkaru ve 
.,_ mlmasil yakınlığı mt olu 
dftlrklnlara dikkat edilmesi •• 
her esnafın muaye• edilmesi içia 
btıt6n dlkkADC1lara tebligat ya• 
pıhmftır. 

Trabzonda Belediye Faaliyeti 
Trabzon (H1JS1Js1)- Yan harap 

bitin yoDanmızı belediye son 
ga1retle yapmaktadır. Şelarin h• 
mea J&nll kadar olan ba yollar 
lran Şahı Hz. niıı ıeÜJİDe kadaJı 
bitmiş olacaktır. 

Belediye reisimiz avukat Kadri 
Mes'ut Bey intihap edildiği gtln
denberi memlekete nafi ifler yap: 
auı ve umumi mezarhk, eyi 1111 

Millet bahçeli gibi birpk eserler 
..,dua pbrmiftir. 
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GB.uf gıldız Kondans Beıuıet'ln en geni resmi 

* 

/ki Yıldız 
Arasında 
Bir Kavg~ 

Ho1ivut'un yeni yıldızlarından 
Kitti Karlisl kendisi gibi yeni 
yıldıı.lardan olan Gertrüd Mihael 
ile adam akıllı kavga etmiıtir. 
Sebep, ayni filimde rol yapar· 
larken birbirlerini kıskanmaları· 
dır. lki yeni yıldız arasında ev· 
vela bir mUna kaşa başlamış, bir· 
birlerine ağır sözler söylemişler 
ve çok sinirli bir kız olan gllzel 
Kitti bir aralık iskarpinini çıkı.· 
rarak Gertrüdün kafasına fırlat· 

mı,tır. lakarpinin ökçesi Gertrü· 
dfin kaşınan üstüne çarpmış ve 
hafif bir yara açılmıştır. Bunun 
Uzerinde diğer yıldızlar araya gi· 
rerek kavganın daha feci bir 
vaziyet almasının ön~nc geçmiş· 
lerdir. Şimdi mesele mahkemeye 
lntikal etmiş bulunmalctadır. Eğer 
Kitti davayı kaybedecek olursa 
Amerika kanunları mucibince fiç 
ay hapiste yatacak ve alh ay da 
yıldızlık yapamıyacakhr. ............................................................. 

Bu Haftanın Programı 
lpek ı Ne sevimli 
Melek : Vakitsiz balıı. 
S.ray : Çareviç 
TUrk ı Hul11alı dudaklaı 

&umer : Ateşli kadınlar 
i;lhamra : Şan•h•y ekspresi 
''k : llago.tım .. na /eda 
Yddız : Sarııın Ve11üs 
Alemdar: Ben v• imperatorlçe 

iki yüzlü atla.na 

tark : Dudalct11n gönül• 
Kemal Bey : Şehvet adası 

Hllll: Yiizıi damgalı •dam 

Alkazar: Doslunı kıra/ 

Liyan Hayd 
Güzel Alman yıldızla· 

nndan Uyan Hayd son 
olarak maruf erkek 
yıldızlardan lvan Pet· 
roviç ile birlikto 
" Orlof ,, filmini 
çevirmiıtir. Fakat 
güzel Liyan bun 
dan sonra Pet· 
roviç ile beraber 
oynamamı ya 
karar vermiş· 
tir. Bu ka
rarın sebe-

bi meçhul· 
dür. 

L----------------·~ 

SON POSTA 

/ 

Franı 

Dıı 
HoJivu • 

dunen ya· 
kıtıklı yıl· 

dızlarından F· 
rans Dee "Miı 
Stanhop , , un 

balosunda isimli 

filimde baı rolU 

çevirmiı ve çok 

beğenilmif tir. 

.. 

Haziran 11 ---

Beyaz Perdeye Dair 
Haberler Yeni 

Ramon Novarro Kendi Hayatına Ve 
Macer.alarına A.t Bir Roman Yazacak ---

Holivuttan gelen haberlere 
göre Ramon Novarro ıon çevir
diği filimi bitirmiş, tatil devresine 
ğirmiJtir. Fakat bu güzel erkek 
tatil giinlcrinde plAjlarda keyif 
çatacak değildir. Hatta pek sev
diği kotra yanılarına bile iıtirak 
edemiyecektir. Çünkü aeıi de 
çok gUzel olan Novarro Cenubi 
Amerikanın birçok ıehirlerinden 
binlerce davet mektubu almııtır. 
Bu mektuplarda kendisinden, 
memleketlerine gelmesi, ıarkılar 
alSylemeai rica edilmektedir. Ta
biidir ki bu uırda bedava it 
olmıyacağı için bu davetler 
No•arroya bir haylı kuzanç temin 
edecektir. Bunu dUşünen güzel 
erkok, tatil günlerinde plijlarda 
boş yere vakit geçirip para har· 
camaktansa parayı kazanmayı 
tercih etmiı ve Cenubi Amerikayı 
bqtan başa dolaşmıya karar ver· 
miıtir. Ramon evvela Berezilyaya 
gidecek, burda muhtelif ıehirler
de ıarkılar söyleyecektir. Sonra 
Şiliye ve oradan da diğer 
memleketlere geçecektir. 

Ramon Novarro bu seyehatı 
bitirdikten ıonra Avrupaya gele· 
cek ve bir müddet Londrada 
oturacakbr. Bu müddet zarfında 
Ramon kendi hayatının hahra-
lannda ilham alarak "Bu da baş· 
ka bir hikaye,, isminde bir roman 
yazacak, bunun bir de ıanaryoıu• 
:u tertip edecektir. ÖnUmUzdeld 
mevsimde ise bu ıanaryo filme 
alınacak ve baı roln Novarro 
oynayacaktır. 

)f. Bu sene Pariate en çok 
göıterllen filim Silviya Sidne-
yin çevirmiı olduğu .. Madam 
Butterfly,, filmdir. Filhakika 
bu filim Pariste muhtelif 
sinemalarda bir seneden· 
beri mütemadi bir surette 
gösterilmektedir• 

-tt Karl Brisson Holi-
vudun yeni erkek yıldız· 

larmdandır. Şimdiki 
halde cinai bir dı· 
ram filiminde mö
himce bir rol almıı 
bulunmaktadır. Bu 
·filmin çevrilmesi 
bittikten son· 
ra başka bir 
filimde bat 

• 

erkek rolünü temsil edec• 
tir. Kari Brisıon sinamaya intisap 
etme.de evvel bokıörlnk yapı• 
yordu. Geçen seneye kadar 72 
müsabaka yapan bu genç ve yellf 
yıldız bu mUsabakalarm 65 inde 
galibiyet kazanmııbr. 

Mae Vest 
Bir Hayduttan Tehdit 

Mektubu Alınca 
Ba yılıvermiı 

Amerika haydutlanndan bira 
dilber yıldızlardan Mae Veıte bir 
tehdit mektubu ıöndermiıtb\ 
Haydut bu dd yıldızdan 11ek•• 
bin dolar istemekte, bu para 
verilmediği takdirde de ölfimle 
tehdit etmektedir. 

Mae Vest bu mektubu oku
duğu zaman dehşet içinde kalıt 
mış, tüyleri ürpermit ve korku· 
ıundao bayılmışbr. 

Mektubu aldığı gtindenberi ko,, 
ku buhranlan geçiren Mae Ven 
iıtenilen parayı hayduta gönder
mek istemiı, Fakat bunu haber 
alan Amerikan zabıtası bu har~ 
kete kat'iyen müsaade etmiye-
ceğini, hayduda para gönderildil' 
takdirde kendisinin haydutluğu 
teşvik cfirmile mahkemeye veri" 
leceğini bildirmiştir. 

Amerika zabıtaal bu ihtarı 

yapmakla beraber güzel yıldızı 
sıkı bir muhafaza altına almııtu\ 
Buna rağmen Mae Vest el'an 
korku içindedir ve ölümden k~ 
tulmak için Holivutu terketmel 
lıtemelttedir. 

.. 
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Sarhoşluk Yüzünden 

Evvelki Gece Bir Delikanlı 
Yiyerek Ağır Bir Yara 

Bıçak 
Aldı 

J Bu Başı Ne Yapahm? J 
EYVelai gece, Beyoilmıda ur- f 

botluk yüzüadea hir cinayet 
olmuıtur: 

Mustllfa Te Adnaa iımincle iki 11 ·6·934 a.-ı - llaıı: .. Ro1n11ıt1 -·-

......... 
Het UW. ...,_.. bUlua-

cluiu .......... -
plen bu kast'- .... 1»1r -.. 
kasının efhilell lmfl ıiM Wlat-
mıftı. 

Elbiselere bollqllllf d..
de doin delildir yal.. Esvap 
Jia• 0 enapb. fakat lvan Raba· 
bıılç ......,.. iciacle ldlç01m0f 

Yazcn 
Suat Suaan 

anahtarı çevirip jirtılii aman 
ratak odunu bpab ve ldlitll 
bulm11flu. 

Eakİ bir pmqarcı olan Ye 
çamafU'Clhk ederken para birik-
tirip .... fiti .... .. , ..... ....... ............. 

........... 11 .... 
--,,;;:: .. Rus lrati Ik
~ ....... Amu )'flrabbi 
l'I Aht-'ar ae kadar da maddi
ıet,.....ttUer. fy• Rabakoviç 
IMa •Jlll Jirml dokunada oaclaa 
ev•elki tlç ayhk kirasını hentız 
YefllM!nitbaluaay.._ Hele ta 
kllçDk odanın kirası ayda yedi 
mark libi ehemmiJebiz bir para., 
Bir ..._ .. kadar ehe••;yebia 
Wr para lc6ı ....ı ta9I ilet ay• 
danberl evlude otoran namuıl• 
\'e &llrtlst ltir klracııana böyle 
-.ı. edebilirdi. 

Rabako'fiç bllcilıaten na-
•• Wr imanda.. Eter bir parça 
bor• -.., bu, -- .... asuz
._ ....... ,_.........,. cleWet 
e ı....a. Rabakoviç biyle 
borçla ...... itin ne kadar mu-
azzeptl. ........ hİf te mi an-
lamıyordu. 

Rabakoviç para bulmak içia 
btıttlo p)'l'etİDİ sarfedi7ordu. Mu
hacir oklujundanberi bqvurma· 

--..... q .. blmfti. 
EYVell Vlyanada bir terzi 

hamal bir ,ae,ı.aed• içki lç6k. 
lunduğu Kurftiratendomm'a çıkan ten aonra A,..bce.-eye gelmlf-
aokaldarclaa bırindeki bir Rua ler ve Hakla -.Unde bir arka-
Lokaatuında kapıcı olmoftu. datlarmm ewine utralDlflardır• 
Sonra ıslılda Rus banlan Hakkıp evinde bulamıyaa iki 
s&ylemesini bildiği için onu •kadq naralar atarak yola d .. 
Balalayka heyeti llrUIDcla .ııkla wam ederken uldden tamdıldan 
prkı çalmıya angaje etmiflerdi. 14 'Afl-mda Necati isminde bir 

Fakat Rm lokaataa iflU 
•tmifti. çoc:aia t.adif .............. .. 

Ve Rabalumç yiae ~ açık tala. lleeatlJ• ... s elJ'ı·lft 
IOkakta lralmııb. Bir .addet fakat o ....... .. 41111• ..... 
Layaya alt laabralarmt _.. '-J• _.. Wr ...... ••ı' flf. 

y_..,. .. ....,. A o 'snıf 

Muatafanm yua• oldukça ...... 

ile ipek yaıtıklar tlzerine reaim Bu arıda ylzlne btr ywui yiyen • Cuma .... ... ·- .., 
claayet ............... .... 

edip bmnı utmıya kalkm11e fakat Necati beliacteld lnçaja pkvek kesici arbdall O ırı ı•s t.111'rJe .......... mlfteri bulamatmfb. muataı..m karnına 1aplamaf •• 
Bir kere mu•affaldyet k••n· ~ yır;. Ap Wr ,.. alaa 

... bir a... ••utkfna , •• f~--· ..,.... erkek ...... 
Uf8k olarak ......... talr.at Raba-

ffl•.,t mltealap b-
pa Swı • 8.l&N• • ..... 
cliif bir eYcle ,.._... z, ..... 

koviçin talilndea e da Pariae eeati ele 1"' 
-- •ldb-ta ............ . bir angajman ahmt ve ıitmifti. 

Sonra o, raatgeldijl bir b8fka 
Ruala alıhap obnutta. Bu Riaa 
mlkemaael aurette i~i etll Rm 
paatetleri 7apma11m nyahut ta 
kendi uydurduiu bir aevi b6rep 
Ru puteti lamini tabauma 
biliyordu. 

itte bel'aber kiraladıklan bir 
taYanaruı oduanda o adam bu 

birelderi yap8Uf ve lvaa Rabakoftç 
te bulan lokalda meyluneJ.rde 
aatmıfb. Fakat lvan Rabalcoftci 
takip eden lljmsuzluk b11 dosta 
çarpllUfb. O vefat etmifti. 

Barek yapmasıaı WlmİJ• bed-
baht Rm yine ipiz kwllDlfb. itte 
o zamandanberi R• Resteral ... 
nada •IU'IOnluk ~pıcılık •- il&lı 
fibl bazı itler buluyorsa da bu-
lu devamm " nnnakbt lflew' 
oluyor •. Ve yine Rabakoviç ipiz 
ve eerifan kahyordu. 

itte madam Şofer'in Jdrumı 
vermelrte sıec:ildiil de bu ytlzdmdi. 

(Arkan nr) 
========================= 

Ortaköy 
Faciası Nasıl Oldu ? ........ ___ ............................... . 

Cuma pnfl saat (18) de ı telefon etmeden kua olm ... 
Ortaköyde Mucidlr• kıflaı•n• tur. Kaza UDU1acla otemoWlba 
lno.cle bir otomoWI fadaaı old.. ( 100) kilometreye yakın Wr •·· 
lneglUI Otmaa Efeaclinln kaf.. atle ıHil xh ı b ........ 

tuı parçaluarak 8ldL Kaza11 Otomobil tem Ilı a.,• ....... 
ppan Nki •6uam Kicllk Salt mn 1nnw pldiji uma 7ola 
pqaıua oiJa Vehbi Beydir. Hl- ıajmdau giden O.mu •'-Ilı• 
dile D lcl ımt•• .. ımen otomobilia at ~ bir 
yanllf çıkmqhr. kant kadar tahmin 

ltia doğrulu fU tekildedirs kmnı tlcldetle " zavalh 
Velabi e., ,....... fla)'rlye Oıman efendi Bç defa takla • 

Mamm iı•llı .. ll1r bdm ...... taktan aonra .ım oa main tle-
1udde bwmt atemo1Hlle ......_ ...... ._ .... ,:t ..... J111111ali111 •. --....ıı 
te11 dlnüyormllf. Velabi Bey v• derhal 6lmiftDr. Vehbi ..-, 
otemoblllae wa dr'atini verrifo kazayı ymptıktan aonra da .... 
tir. Tahkikata W.. -.. ... tini ebiltmedea Jolm .._ 
delamuml maavlnlertndea CeW emek illı '• fMat ....... 
•Jin dialedijl OD Is pblt te l•ln•elll .a•ıtci jlJtildr ..... 
etomobilia 11fS kOfbliam rak. kaçak otomobiH pkelr le 
llylemifl*'tliL XMDIP UH·dat d-ipir,. Bw 

dlkkAaıoda plafmlfb. Fakat dl· 
... Wf • iltidada .. dıjı içiD 
ma U..sl' .. S.-. bir ara 
Wr Rm bale heyetine an
ıaje olmuftu. Onlarla beraber 
Avusturya • AlmaaJ81Wl kl
clk .. birlerinde dolafllaiftı. Bu 
balede YUifeli çok mlihimdil.. Açık TetekkUr 

Diierleri c:lanaeaerken Ru Aile reisimiz Murat Pano•1aa 

.. tramftJ ......... ~- ... 
bete dojru aJD11a faramftJlll 

elbiseleri 1ıi,.tp el çarparak tempo Ef•dlalD vefab dola)'llile it hub'a• 
tutarda. puar ıGnG icra lallaaa .._.., _.. 

itte bu bale laeyetl ile Berline raııaün• ••• biuat buı..•et .,. 
•

_._,_... ıerek tahriren kedeırle..._ ..... 
_..,... suretDe llbl tuelHp kopn bllctlmle 

Sonra bu laeyet daiJmıl, hepli akraba •• el6baya, merhum• ark .. 
bir tarafa gitmiflercli. Rabakoviç dqlanaa ayn ayn tefekkGr etm•k, 
te Berlinde kalmıfb. çektljilllfa utarap ara11nda mlmldla 

E"811 Bm•de bir mtddet olamaclajuadan clmlesin• alenen te
ipiz .. ....._. Wll'a Berlinin ....... ...._ 

en kibar eti.- tactla'\1! : !tf@ "?- ı 

Harp Gemisi VeFırbna 

canm ft .-. 
kahr. ... 
beraber tenede 

bir iki defa 
salatı •• hiddet 

--~ varclar. Ba lald-

JNU'!Ç.teamıtar. Torpido ile W De 

•tm•m ve bitetçt.1, Vehbi Be
rin bu pkilde koıuflMldaa ileride 
mutlaka bir kaza yapacajula tala. 
min etmifler Ye Ortakly poliaine 
haber ftrlllitlerdir. OrtaklJ ka
rakolu ... Butld.. •••ı.tae 

Gebzede 1 Adapaza 3 
Bir Kadm Evinde Yarah 1 Halkevi Tem • eri 

\11Wak Bulundu A...,_.,. (Haau4 - Ş.W-
Geln:e. (Huauıi) - OrtıaneU tlllz llalkett .. beleri -• • 

ka,uade ohlraD bir kffm kendi elanılE ~...,_ ":'• .... te=• 
evinde kafuından Ye o... "-t· fUb.-.. ffalbW t•• pb.ı 
)anadan balta • 1arıla0•• ol- Ddllci ....... =• Pn ••• 
duta halele balanmuttur. Hadla.. biaMaada -..ipir. Geaçhr ~ 
,. ..,. dedıal el uzatarak ya- 1a?Derede çok c• V • 
rah kadın hattabaaeı- bWııt!
Slllf ve tahkikata llıı'ns 11& 
iddia edildijine rlr• hlcl& Wt 
Jmkançlık maeleli y&zllnct.. 
m11 ve bu iti bchnm ·w• 
Arnawt Hun 
•I tuafa 

1!'1.t-kar 
fit ~ 

~·-- (H•uıl) -~ 
....... z OJUDU ud.ireD 1 ... 
rllllr. Mehmet Zeki a., iımm&. 
bir genç kara,aze ait tmiht m ... 
)abelere buaBD kaplarile biri .. 
.... 8'nl •vzular tertip et: 
... ... halka karagk oyuna 
.-•P •• bu menalan telkine 
•ql·a71br. Kanık oyuna ..,. 
:W,emizda çok fala ralbet bat. 
maktachr. 

f81arlmizdeki 
... Uimleri teıkil 
Halkevioin diier 111•11 , ..... 
ald.nlır. 

-umw ..... UZ ı. Ylml 4l&t 
11nk,.... lllk olu ,..,,_. 
larmda ,an1 a ı 1, ıs, ıs•• • 
1 &• .. c14tl 1 k .......... .................... ..... 
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Daha .. • 
ır ·Hadise 

" Apa manın Kapısında, Birçok Gürültüler 
Oluyor, Küfürler Savruluyordu .. ,, 

Vakıa onun bu sözleri, bana 
da mnkul gelmişti. Ancak en son 
tn\Siyesi beni hafifçe ürpertmişti. 
Çünkü o mahut hırsızhk mesele· 
sinden onra, polisle tekrar karşı 
karşıya gelmek, benim için ciddi 
ve hakiki bir fe!aket teşkil ede
bilirdi. 

Nadirede bir saat kadar kal· 
dıktan sonra eve avdet ettim. 
Tabiidir ki Hurşidin davetine 
2itmiyeceğim gibi mektubuna da 
cevap vcrmiyecektim. Buna bina
en derhal soyundum. Yatağıma 
girdim. 

Aradan yarım •aal kadar bir 
zaman geçer geçmez kapı hızlı 
hıı.lı çalının ya başladı. Acı bir 
hi le birdenbire yüreğim şiddetle 
oynadı. Yatağımın içinde doğrul
dum. Sokağa kulak verdim. Rliz· 
garm uğultuları arasında, gittikçe 
ytikaelen erkek sesleri duyuluyor, 
yavaş yavaş bir kavgayı andm
yordu. 

Hemen yerimden kalktım. 
Usullacık merdiven başına kadar 
gidip meseleyi gizlice anlayacak
tım. Fakat kapıyı açar açmaz, 
dişçinin annesi ile karşılaşbm. 
Kadmcağızm saçları dimdik ol
muı, gözleri evinden uğramıştı. 
Ben, derhal kendimi toparladım; 
sanki hiç bir şey olmamış gibi : 

- Buyurun Satenik Hanım. 
Diye, onu gfiler yUzle karııla· 

dım. Kadın, korkudan dişleri 

biribirine çarparak : 
- Nereye buyurayım, kızım .• 

Sen nıoğıya buyur da kapıdaki 
herife meram anlat. 

Diye mukabele etti. O anda 
elim ayağım buz kesilmişti. Yine 
lıi bitmemezliğe vurdum. 

- Ne münasebet.. Hangi 
herif?. 

- Hangi herif olacak? Elbette 
bUirsin. Dün gece onunla sabahı 
sabahlamışsımz. Galiba dlln ak· 
ıamki cUmbüş herifcioğluna tatlı 

-···························································· 

Son Posta 
crıııl, el1uf. Handfı Y• Halk ga:ı:eteal 

ki Zabtiye, Çattılçeşme sokagı, 25 
lSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı 
ve resimlı:ırin bütiin hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
Kr 

TÜRKiYE 1400 750 400 150 
YUNANlsTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
degiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet ahnmaz. 
(.;e\·ap için mektuplara 10 kunı lulı: 

pul illiveei lazımdır. 

Telgraf : Sorıpoita ,. 
(

Posta kutusu ı 741 latanbul 

Telefon: 20203 

gelmiş ki, bu akşam içmiş, içmif .. 
Kapıya dayanmış.. Ya, Melek 
gelsin, beraber gidelim.. Yahut 
ki zorla içeri girerim; diye kapı
nın öntinde bangır bangır bağı

rıyor. Oğlumun yakasından ya
pışmıt ; illaki Meleği senden İs• 
terim, yoksa kanını içerim diye; 
bırakmıyor. Konuya, komşuya 
rezil olduk. Nedir bu başımıza 
gelenler. 

Zavallı kadın, hem bunları 
söylüyor, hem de ağlıyordu. Ne 
yapacağımı şaşırmıf kalmışhm. 
Eğer Hurşidin bu rezalet ve kllı
tahhğına mağlup olarak onunla 
gitsem; göz. göre göre kendimi 

-bir daha çıkılması mUmkün ol
mayan- mtilevves bir çukura at· 

mış olacaktım. Hiç ses çıkarma
sam, odamın kapısını kilitleyip 

otursam, belki de daha bfiyük 
bir felaketle karşılaşacakhm. 

Uzun uzadıya düşünecek vakit 
yoktu. GözUmUn önünde namus ve 
şerefi tehlikeye giren ak saçlı 
bir kadın ağlıyor.. Aşağıda 
kapının önünde benim yüzUm· 

den hakaret gören, belki de kanlı 
bir tehlikenin tehdidi karşısında 

titiriyen bir adamın mücadelesi 
duyuluyordu. Artık her ne paha
sına olursa olsun bu felaketin 

karşısına bizzat atılmak.. Bu, 
suçsuz insanlan bir fenalıktan 
korumak lazımgeliyordu. 

Hemen arkama paltomu aldım. 
Merdivenleri koşa kosa inerek 

kendimi kapının önüne attım. Diş
çiyi bir tarafa çektim; Hurşitle 
karşılaştım. O, beni böyle öfke

den ürİ>ermiş bir halde görlince 
biraz şaşırır gibi oldu. Gözleri, 
kudurmuş bir kurt gibi parlıyor; 

sık sık nefeı aldıkça ağzından 

ıert rakı kokuıile karışık bir dü· 
man çıkıyordu. Bütün cür'et ve 
irademi topladım: 

- Sen kimsin? •• Ne istiyorsun?. 
Diye bağırdım. Hurşit, hiç 

beklemediği bu sual karşısında 
evveli sendeledi ve sonra derakap 
kendini toparlıyarak, boğuk bir 
se le: 

- Seni ••. 
Dedi. Bu bir tek kelimeyi, 

okadar korkunç surette dişlerini 
sıkarak söyledi ki birdenbire VÜ· 

cudum buz kesildi. Dizlerimin 
bağı ç6zUUiverdi. Dilşmemek 
için duvara dayandım. Artık iflAs 
etmek üzere olan irademin son 
kuvvetini topladım. 

- Beni mi? .. ne hakla? .. Seni 
katiyen tanımıyorum. Her halde 
aldanıyorsun. Bilmeyerek na
muslu insanları rahatsız ediyor
sun. Senin karşında, kuru gti
rültUye pabuç bırakacak budala 
yok. Sen şimdi, güzellikle çıkıp 
gidiyor musun?.. Yoksa ... 

Sözümü ikmal edemedim. O, 
birdenbire kapıya dayandı. Üze
rime doğru sıçradı. Eğer ondan 
daha çevik davranmasaydım, 1Up
hesiz beni bir anda yakalıyacaktı. 
Fakat, taşlığın nihayetindeki mut• 
bağa kaçmam, beni onun bu htı· 
cumundan kurtardı. 

( Arkuı var} 

SON POS1'A 

Çok Güç 
Bir Hesap I 

'" ,.• .. ~ 

- Hesap et bakayım koca
cığım, kaç kilo tuttum!.. 

....... 1 ••••• 1 •• ' ' •••••••••• ' 1 ••• 

Dünga lktuat Haberleri 1 
ı r 

Bulgaristanla 
Ticari 
Vaziyetimiz 

Sofayada çıkan La Bulgari 
Alt1"lıimize gazetesi bulgaris· 

:1 tanın 1933 senesi 
dönüyor harici ticaretine 

ait istatistikleri neşretmektedir. 
Bu istatistiklere göre ( 1933 ) 
senesinde Bulgariıtana yaptığımız 
ihracat (27,4) milyon leva takriben 
( 400 bin lira}, ithalatımız ise ( 18) 
buçuk milyon leva (takriben 280 
bin lira) dır. 

Bu rakamlara göre Bulgaris· 
tana (1933) senesinde yaptığımız 
ihracat bu memleketten yaptığı· 

mız itbalAta kıyasla (8,9) milyon 
leva ( takriben 135 bin lira) faz• 
ladır. 

lık nazarda vaziyet lehimize 

gözükür. Halbuki netice bUsbUtun 

başkadır. (1932) senesinde Bulga· 

ristanla olan harici ticaretimizin 

memleketimiz lehine kaydettiği 
fark (26,9) milyon leva idı [ tak· 

ribeo 400 bin liraya) bugün bu fark 
(8,9) milyon leva [Takriben 135 

bin lira ) dü~Uyor yani takriben 
Oçte birine iniyor. işte bu nokta 

komıumuzla olan ticari münase
betimizin aleyhimize döndüğünü , 

gösteren çok mühim bir hidise· 
dir. Filhakika (1933) ıenesiodekl 
ihracat miktan (1932) senesindeki 

ihracat fazlasından biraz ziyadedir. .. 
Berllnden bildiriliyor: Bir mUd

dettenberi Alman 
Almanganın milli bankası ta-

altınları rafından neşredi· 
eksildi len plinçolarda 

altın ve döviz miktarımn tedricen 
azalmakta olduğu görlllOyordu. 

Haziran ayı başıoda bu azabı 

mühim bir miktara baliğ olmuı· 

tur. O kadar ki haziranın ikisin· 
de yapılan bliinçoda ( 130 ) mil
yonu altın ve ( 6 ) milyonu döviz 
olmak üzere yalmz ( 136 ) milyon 
mark (takriben 65 milyon Türk 
lirası) altın kalmıştır. 

Bu hesaba göre Alman para

sının altın karşılığı yUzde 3,7 

nisbetine dUşmUıtUr. Bu nisbet 

normal senelerde etde edilen en 

aıağt seviyedir. 

Tenis 
Fransızlar Almanları, Çek

ler Yeni Zelandalıları 
Yendiler 

Paris, 1 O (A. A.) - Fransalı 
Borotra ile BrUnyoo, Almanyalı 
Fon Kram ile Denker'f, teniste 
yenmiilerdir. .. 

Prag, 10 ( A. A. ) - Çekos· 
lovak tenisçileri yeni Zelandablan 
Uç maçta iki defa yenmişlerdir. 

Haziran 11 

Bir Yıldızın Vasiyeti 
Hiç Beklenmiyen Fakat Çok Güzel 

Tavsiyeler Meydana Çıktı 
Birkaç ay evvel hastanede bir 

ameliyat neticesinde vefat eden 
meşhur sinema yıldızlanndan 
Lilyan Tashman'ın bazı kanuni 
ıebepler dolayısile vasiyetnamesi 
ancak geçen glln açılmıı ve 
sinemacılığın iç yüzünll bilmeyen• 
Jer arasında bUyUk bir hayretle 
karşılanmıştır. Genç kadmın 
ölümünden evvel yazdığı satırlan 
hüliisa edelim: 

"BütUn servetim F edersi Re
zerv Banka mevdu olan 20 bin 
lira ile laymeti 30 bin lirayı geç
meyen miicevherlerimden ibaret
tir. 

Buna mukabil arkamda me~ 
but liste mucibince ödenmesi icap 
eden (41) bin liralık borç vardır. 
Demek ki vArislarimin taksim 
edecekleri servet azami (9) bin 
lirayı geçmiyecektfr. 

miktarı az bulanlar hayret 
edeceklerdir. Haklan vardır. ÇOn
kü son aylar zarfında muhtelif 
stüdyolardan asgari ( 10) lira aylık 
alıyorum. 

Fakat hakikati söylemek li
zımgelirse, bir sinema san'atkirı 
senede azami üç ay çalışır, aldığı 
aylık bu liç aya milnhasırdır. Se• 
neye taksim edilince ayda vasati 
2500 lira eder. Bu para da ta· 
mamen kendisine kalmaz, nısfın· 
dan fazlasını mutavassıtlara ve 
ilôncılara vermek mecburiyetin· 
dedir. 

Bu izahatı mütcakıp genç kız• 

, ' OABCOViCH ve Şürekası 
'l'elı 44708 .. 7 • 41220 

Avrupa ve Şark limanlan ara~uoda 
muntazam poıta. 

Anven, Rotierdam, Hamburg Ye 

hkandinavya lim&n.lan ipin yakında 
hareket edeoek vaPurlım ve dUny&DUl 
baelıoa limanlarında transbor demen 

Yakında gelecek vapurlar 
Gudrun vapuru 12 Hazirana doğru. 
Y nkında hareket edecek vapurlar 

Gudrun vapuru 15 Hazirana doğru. 
Fazla tafsillt için Galat~ Frengyan 

han umumi acenteliğine mUraoaat 
Tel. U.707/8 • 41220 

• ••••••••••• 

TBEO BEPPEN 
vapur acentahaı 

Polieh • Palestine Line of the pofub 
Trnnsatlantio Sihpping Co. Ltd. 

Gdynia • America Uno. 
16.000 tonluk 

"POLONIA,, 
Transattantlk vapuru ile 

Köetence-lstanbul- Hayfa - Yafa. 
Pir• arasında muntazam ve lüks 
azimet ve avdet seferleri ı, ı n 
8 ünclieınıf kamaraları vardır. 
Hayfa • Yafa- ve Pire ioin seferler: 

14 Haziran saat ır; te 
28 Hnzirao saat 15 te 
12 'l'emmuz saat 15 te 
26 '11emmuz saat lfı te 

DoQru Köstence için ••feri.en 
11 Haziran saat 19 da 
25 Haziran saat 19 da 
9 Hariran saat 19 da 

i3 Haziran eaat 19 da 
6 Ağustos aaat 16 da 

Serahat mUddeU 1 

İstanbul _ Köetenoe 1~ ıaat 
letanbul - yafa 61 " 
latanbul - H.ayfa 71 ,. 

Fazla tafsilat için Galatada Freng
yan hanında umumi acentalıklara 
müracaat. Tel. 4-4707/8-41220. Yolcu 
için atlantik vapuru aoentasına. 
Galata rıhtım caddesi 'J'el. 40019 ve 
V 8 gonli • Kok ve N atta eeyn.hat 
acentalıklarına müracaat. 

(33) ..., 

lstanbul ikinci lflls memur
luAundan: .Müllis Vıraşiç efendiye 
ait ve yeni yapılmış gardirop, yazıhane 
karyola takımı 9ay masllBı koltu~ ve 
eaireniıı ikinci arttırmaaa 15 hazıran 

Gaçenlerde ölen Lilgan Taıhmon 

lara hitap ediyorum: Sakın İne• 
macılığa intisap etmeyiniz, fakat 
şayet böyle bir fel&kete ablmıı 
bulunuyorsanız ihtiyarlığımzda aç 
kalmamak için yapacağınız şey 
faaliyet zamanlarınızda kazandığı· 
nızın laakal nısfını bir kenara 
koymakbr. 

Varislerimden kendilerine fazla 
birşey bırakamadığım için af 
dilerim. 

Denizyol ları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karaklly K8pr0b f 
Tel. 42362 - Sirkeci MUhGrdarr:ado 

Han Tel. 22740 ........ ~----
Trabzon Yolu 

V A T A N vapuru 12 
Haziran 

Sah 20 de Galata rıhtımı~ 
dan kalkacak. Gidiıte Zongul· 
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 

Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun• 
lara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacakhr. "3058,, 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 11 

Haziran 
Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (3095) 

İZMİR SÜR'AT 
iskenderiye Yolu . 

EGE vapuru 12 
Haziran 

Sah 11 de Galata rıhtımın
dan kalkacak. Doğru lzmir, 
Pire, lakenderiye 'ye gidecek 
ve dönecektir. "3096,, 

lstanbul ikinci lflls memur
luğundanı Müfiis Avunduk Zade 
biraderler kolektif şirketi ile ıerik 

Mehmet ve Üzeyir ve Hamdi ve Remzi 
Şevet Hakkı Beylerin ifiii8 iıine ait 
dosya yanmıştır. Yenileme hakkında 

tetkikat icra ve cari muameleyi tasvip 
Ye yapılacak işler he.kkınds görüşül
mek iizere alacnklıların celp ve dave
tiue karar verilmiı Ye alacaklılann 
18-6-934 pnınrtesi gUnil saat lo,30 ta 
ikiuoi iflas dairesinde hazır bulunma-
ları ilan olunur. (819) 

984 Cuma günü saat 10,30 ta yapıla

caktır isteyenlerin Şişlide Ebekız s~ 

koğında ~itli pnla1 altındaki matazada 
hazır bulunmaları ilan olunur. (317) 
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.. 

&e,annameler ffaklcinda 
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ba balundurmak •çandan c:ua
laadmlmalan iateailmittir. Mah
keme yalanda karanm ftl'eeektir. 
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...uu.ı,,,. "••-'•· 
ana Alk4••d. 

'7SK11- f 

llOINOTABIAT llAT8AASI 

Kredi mektupları· Ealaam •e 
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Sovyet Rusya 

iki Memleket Si1ui Mü
nasebetlere Batlachlar 
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Hecelstir. 

ADAPAZA: ... :;ı 
Türk Tıcaret Bankaıı 

ITIMADI MiLLi ........... ,~. 
Tel 4188' ·. ·. 
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Bir adet HASAN TIRAŞ BIÇAGiLE yirmi defa t1raş 0=:r ıc::.:~d•r On paraya gelir: 
O kadar keskin ve tıraşı o kadar latiftir ki inıan braı olurken bu inceliğe ve hafifliğe hayran kaltr. Şimdiye kadar piyasada mevcut olan biitün br8.f bıçaklan bu 
mükemmeliyet karşısında ıaşırmqlardır. Avrupada daima birinciliği muaaddak Hasan marku1111n bu braı bıçaklan emsaline çok faiktir. 10 adetlik kutusu 50 kur11ıtur. Hasan 
brllf sabunu ve sabun kremi •l\rmek zevkin nihayetidir. Başka marka verirlerıo almayınız. Taklitlerinden ıakınımz. Hasan Ecza Deposu. 

Zafiyeti umumiye, iştihuabk ve kuvvetsizlik halatuıda biiylk 
f aide ve tesiri prillea: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI · 

kullanınız.. Her eczanede sablır. 

DiŞ 
Ağnlar1nı 

BAŞ 
Ağnlanm GRiPi 

FEVROZll NECDET 
Mailt\p . Eder. 
Her ecza ede bulunur. Romatizmayı 

Nakriai 

T A M ı-Aıl_!L!!!_K!!:tN_.. 
A T L A S ye;re •e asabi bulıraıılJn kartı 

methur Prof. Brown Sequard ve 
Ş&eioahın ketlidir. Eczanelerde IOO 

Bu hafta ~ıkıyor kuruta ..ıa1ır. DepoeU= t.ıanbuı 
Y Zaman ecza depoau. ._ ____ ~ (249) 

Sahibinin Seal bat mugaoolyeai 

FiKRiVE Hamm 

PANORAMA BAHÇESiNDE 

Clldlre ,,. ZUhre~• 
Haetahklan müteh1111111 

Dr. Ç i P R UT 
·BqOğha. Asmalııa88Çit Bana Puan 

ittisalinde Atlas Han Tel 43353 

Birinci ltlb ...... .suıundana 
Müflil Dimitri Argiropal.. mu&1ını 

ıiddetle alakadar eden bazı mühim 
meeail hakkında okwıao8k rapora din· 
lemek ve ioap eden bnrlan l"°1u 
elemek üzere alaoakldarg ıelıri h&lin 
ıs fuıcü 9aqamba gtlnil .... ıs te da
iremizde toplanmaları ilin olunur. (318) 
____________________ ._...... 

9on Posta Matbaa91 
&abibl: Ali Ekrem 
Netrfyat MldirO: Tabir 

lstanbul Evkaf müdüriyeti llinlan 

1 - Ktıçlikmuatafa Pqada Kuburbelinde 6 No. lu hane 
2 - Pqabaçede Çınar caddeainde 1 No. lu gazino 
3 - Nuruosmaniye caddesinde 45 No. lu dtıkkin. 
4 - Mercanda Tığcılarda 68 No. lu dtıkkin 
5 - Çelebioğlu Aliettin, Yenicami avlusunda 134-8 No. lu dllckla 
6 - Eytıp 'te Rami kariyesinde 42-44 No. lu dtiWn 
7 - Çengelk&y'de cami sokağında 8 No. lu diikkln 
8 - Ortaköyde Büyftkayazmada 6 No. lu dlikkin. 
9 - Sllheyil Bey, Dolmabahçe caddesinde 481-477 No.lu d&kkla 

10 - Emin Bey, Dibekli mektebi albnda 13 No. lu dlkkAn. 
11 - Galatada Mehmetalipqa ham iiat katta 50 No. lu oda. 
12 - " ,, " alt " 44 ,. .. 
13 - Babçekapıda DirdOncl Vakıf Han birinci katta 12 No. la ocla 
14 - tt tt H H u n 33 tt " 

15- " .. " .. dkdOndl,. 20" " 
16 - u u u u " H 28 n • 
17 - Galatada Y enlcami, Fermeaedlerde 36-37 No. la depo. 
18 - Çaqıcla Çaclırcdarda 80 No. lu d&kkia. 
19 - " Kazalar Orta ıokakta 69 No. lu dllkkAa. 
20 - Çarpda Kuazlarda 35 No. la cltlkkln. 
21 - ,, Keaecilerde 46 ., 

. 22 - ,. Kavaflarda ao ., 
23 - .. GellıılClk • .. .. 
24 ..ı.- ,. Perdahçılarda 8 ,. ,. 
25- " ,, 1 " .. 
26 - ,, Huırcılarda 5 ,. ,. 
'l1 - ,, Kolancdarda 11 ,. .. 
28 - ,. Kolancdarda 14 ,. " 
29 - ,, Kahvehane 10katuıtla 4 No. la dl .... 
ao - ,, Parçacılarda 17 No. la dllkki•. 
31 - ,, Sahaflarda 95 ., ,. 
32 - Çai-pda Sahaflar Bedeaten kapU1Dda 7 No. lu clftMclm, 
33 - ,. ineci Huan cami mahalli 14 No. la 
34 - ., Çuhacı Han a.t kabnda 59 No. oda 
35 - ,. Alipap han orta kabnda 5 •• ., 
36 - ,, Çuhacı han lllt kabncla 31 " ., 
37 - " Canhir beclutenl Şerif ata 10kajuıcla 131 No. la kDkJctn 
38 - ,, Bede.tende aajcla ildnd •dada 29 Ho. la dalap 
39 - ., Cevahir Bedesteni ıolda birinci adada 38 No. lu dolap 
40 - .. Bedestende Şerifaja sokğmda 124 No. la dolap 

41 - " " " " 54-55 u " 
42 - ,, Cevahir Bedeateai ikinci adada 43 " ., 
43 - .. Bedesten derununda 21 No. b dolap 
44 - Abaray, Tqmektep sokapnda 49 No. h boatan 
45 - Fatih, Çarıambada, 87 No. b lapanakça araa11 
46 - Sllleymaniyede imaret 10kajancla 2-TJ No. la mabz• 
47 - Y enicaml a.tmuncla KUfÇalar aokatmda 32-33 No.h ._ 
48 - Gedikpqada Eminıinan mahallesinde 12·9 No. h haaı b 

hlaıeıl 

Balida muharrer emlak 935 aenul Mayıa nihayetine bdar 
kiraya verileceğinden mtlzayedeye wazolunmllflur. Taliplerin 18 
Haziran 934 Pazart..t gllni saat onbqe kadar Evkaf mlldllrltljlbule 
Vakıf Akarlar kalemine mllracaatları. 113018,. 

lsta11bul 6 ıncı hukuk mah- 1 
kemeslnd... Edirnekapı civarında 
Otak~ Jtsmazgih cadd..U.de mı
., _.. ..... 17 na.maralı hanede ıakin 

Uiililbim oğlu S.Jfettin efendi. Abirea 
Konyada lçkarw1- maJaallui 11 m-
maralı hanede sakin Bedriye hanım 
tarafından mumaileyh Seyfettin efendi 
aleyhine açalım boşanma davuınm icra 
kılman muhakemesinde ikametgihmin 
meçhuliyeti huebile vaki ilin.en tebli
pta rağmen mahkemeye ıeloiediğl 
gibi vekil dahi göndermemiı olduğu 
anlaıalarak bittabi gıyabında mahkeme
ye başlanarak tahkikat zabıtnamui la· 

raat ve davacı iltiçvap oluı'11ttlf " 
itbu muameleden bahisle sır&P k:::~~ 
rıwn 15 gün müddetle ilapen te ıgı 
karargir olmut -..e bu bapta müttehiz 
gıyap karari .-blceme di•anhanesine 
talik kılmmıı bulunduğundan tarihi teb· 
liiiadea itibaren beş ıün içinde itiraz 
etmedili ve yevmü muhakeme olan 
15-7-934 Pazartesi saat 10 da latanbul 
Aıliye mahkemesi 6 tııoı hukuk daire
ıinde heyeti hakime huzuruna gelme
diği tahdirde gıyabında tahkikatın ikmal 
olunacağı tebliğ makamana kaim olmak 
üzere ilin olunur. 

BUMBAPI . 
deniz hamamlara •tal* 

t.emi.Uk. •• m.eYldl de IHflaudu.. 

NE YAPIŞTIRICI Vl NEDi. PÜLVERI 
ZATÔ~ ŞEHLINDE OEtJILOI~. 
Kii~UK fİ~E 45 KRı 
BirYUK -- 7__5 •• 1S1111iç;Nd!ititt, 
= ./lnaJoluc/11;1aenfa4ran~ 
8iirli1ı1 SAllK lllW/lllİOEPOlİTEllİ 
NAiM D~TOLEDO 

ISTANBU&.,SUtTA# NAHA# H.1co11u&oNA11~1 
- 1'11c.,,,oN· o••o -

Hakiki 
Kaşe KALMiTi.N Her eaaaecla 

but ..... 


