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y·eni Vergilerin Tatbiki 
Unlu Maddeler Ve Milli Müdafaa Ver-

~ gil eri Bu gün- r·--·-·-.......... -·-·--· ..... . 
. ~i den itibaren .:@.. 

> 

Muteberdir Bugün 

kab~daya koruma makaadile ı 
dildi edlea kanun dnn netre-

• k.•au mucibince beher 
'uvalı ,,._ kil itib ·ı b' · 

olacaktır. Ekmek timdi (7) kurut 
otuz para olduğuna göre resimle 
beraber yeni narhın (9) kuruı 
(20) parayı bulmam icap etmekte, 
fıracela timdi (12) kuroıtur. Re
simle beraber (14) kururuşa yük· 
Hlecektir. 

. :·..., o arı e ırın· 

CI nev 1 "8ua bir çuvalından 
l50, ildnd lltt'I unun çuvalından 
il. 100 kunıe. h~efit undan 
Jlpafaa ~ ~ .. ~ 
~1'16- ... { •• --* 
iki kunt ............ ktır. 

Fanmcala ona ela ayni niabete 
tabidir. Bir çuval undan (94) kilo 
ekmek yapılmaktadır. Yapılan 
laeaaplara g6re Yergi nisbeti bir 
kilo ekmek Ozerine (70) para 

l.wabalcla (190} tue ekmek ,..,_.._tara.. ilanlar beyan-
nameye tabi tutulacaklardır. 

Allkadarlara göre un piyaaaaı 
ıu vaziyettedir: Un fiatleri dlltll
yor. Bunun iki sebebi vardır: 
Yeni mahsulün çıkması, ve Ziraat 
bankasının un aatmıya başlamuı. 

( Duamı 8 inci ıayfada ) 

Bir Hat Daha Kazandık 
lzı_nir m Kasab~ Yolu Da Bugünden 
ltabaren Devlete geçmiş Bulunuyor 

lznılrd•, lznılr - Ka•6 
la a 0 • temdidi 
attı ltlare•lnin merkezi 

İzmir, (Huıuai) - (736) kilo· 
metreyi bulan lzmir - Kasaba 

d.d. d ve tem ı ı emiryolları hattı da ta-
mamen Devlet demiryollarına inli· 
kal etmiı bulunuyor. Yabancı bir 
tirketin, çok pahalı navlunla istih· 
~al maddelerimizin maliyet fiyatına 
ındirdiği öldürilcll darbeler, son 
yapılan anlaşma Ue bertaraf ol· 
muı bulunuyor. 

Kaıaba hatbnda 72 lel&1yon 
biaua Ye durak mahalli, depolar 
'l'e .. ·w~ H.lkapınuda w· 

1 

makine ve montaj imalithanesi, 
Soma ve Aliıehirde birer makine 
deposu, yedi büyük köprli, 29 
tftnel mevcuttur. Son anlaşma ile 
bunlar tamamen hükiimetimize 
intikal etmiştir. · 
• Bu hatbn ve mllştemilAtının 
;nşa ve tesisi için sarfedilen para 

2 milyon liradır. Halbuki şirket, 
maalesef tesis masrafına artırmıt 
:lrnak için meseli İzmir - Manisa 
.?ttmı Burnuvaıun üzerinden bir 
~unel açmak auretile 30 kilometre 
ıl~ katetmek yolunu ihtiyar etm~ 
mış ve 66 kilometrelik hat 
döşemiştir. 

Bütün bu hat 162,468,000 
Fransız frangma satın alınmıştır. 

Ancak Soma • Bandırma arasın
daki 160 kilometrelik kısım ev· 
velce mubayaa edildiği için bUtUn 

Sipahi OcaOının nihai 
bUrUk konkur lplklerı 
~~ndikaplı ve en yüksek sınıf 

uaabaka atlarıwn mücadeleleri 

. UN 1sat1 
TA•Sbl STADINDA 

Pek heyecanlı olan atlayışlar 
es~askiı~da muhterem seyircilerin 
mum ıo mertebe ıü.kiinetlerini 
•uaı.f~e. etmeleri Ye alkıtlamama
lan b1UaMıa rica olunur. 

Dolgun Ve Zengin Bir 
Spor Günü Geçireceğiz 

Bugün Kadıköylinde Fener
bahçe Stadında dolgun programlı 
bir spor giinll geçireceğiz. Fener
bahçenin (26) mcı yıldönümtl mll
nasebetile hazırlanan bu program 
mucibince sabahtan akşama kadar 
muhtelif atletizm mliaabakaları 
yapılacak, bu arada Fenerbahçe 
ile Viyana takımı aruıncla bir 
de futbol karplqmua olacaktır. 

Bu futbol maçında F enerbah
çenin orta muhaciml Zeki de son 
oyununu oynamıt olacak, bu 

Yukarıda Yunanlı atletlerden bir 
kaçı, aşağıda Avaıtıırgalı atlel/er 

maçtan sonra futbole veda ede .. 
cektir. Onun yanında Ankaradan 
gelen Aliattinin de mevki alması 
mevzuubahistir. Vaktile bir çalım 
ilstadı addedilen Aliattinin oyuna 
ittiraki seyircilere hususi bir 
zevk verecektir. 

Buglln ayrıca Taksim ıtatyo-
munda da nihai konkur ipik 
mOsabakaları yapılacaktır. 

* Bugünld\ atletizm müsabaka· 
lanna iştirak edecek olan Yunanla 
ve Avuıturyala atletler dün 
ıehrimiz• gelmişler, sporcular 

· tarafından karıılanmıılardır. Vi· 
yanala futbolcular ela baıtm ıel
~. 

• a 
• 

Suat Suzan Henımuı Son Posta okuruculan lçlll 
tuna Re hazutadılt bu tefrika, dDnden ıu.,.._ 

lntlpr• b8flılm19br. 8 inci -~amızda 
takip edeblliralnlz. 

ilk Kısım hülisa Edilmiıtir. 

• 
Bir ihtiyar Lokomotif 
Albnda Can Verdi 

Zoapldak, ( HUIUll } - Ça?f8mba giinU öğleden evvel feci 
Wr tren bıua ekla. hıa,... Wı adam, Ereğli ıirketiala idarelinde 
ola lekomotiflerdea blrilhıia altmcla kalarak tlJI• lpertW 
bir pJdlde can Yerdi. 

Kaza Ça111bqanclald ıehir hamamının önlhıde nbbalmur 
tur. K6mllr yıkama fabrikuuwı manevra ıervisinde ç•hpn bir 
lokomotif hamam 6nlbıden geçtiği sırada, arkadan itmek auretile 
ytlrllttnğl bot •aıoDlardan biri ihtiyar ve kulaklar\ •in' duyaa 
bir adama çarpllllf ve uvalhyı on, on iki metre kadar aOrllkle
clikten aonra iki ayafım birden kumiftir. 

Lokomotif, ngonlan itmek ıuretile geri geri glttiğindea 
makiniıt faciadan haberdar olamamlf, boı vagonlar kazazede 
zavallı lhtiyan ılrlldemeye bqladıtı 8ll'ada lokomotifi durdurarak 
kazanın lnlln• geçememlftir. 

Kazazede memleket butanealne naklolunurken yolda otomo-
bil içinde vefat etmlftir. 

Çarpmn tam ortuuıdan ıeçen bu hatbn giizerglbi deilfllril
meclikç• bu gibi kualann mutlak ıurette 6nUnQ almama mtimldla 
olamıyacağı ıüpheaizdir. - * 

Fransanın Müdafaası 
Yeni Bir istihkam Mıntakası Yapılıyor 

Pari., 31 - Meb'uua Meclial bOtçe encDmeninde teıekkGr edllmeldt 
bulunan aakeri fada tab.tiaat meyanında Rorbab yıyla11ma tahldmabDI 
takYiye n timal hududu boyunca ahnacak müdafaa tertibab muraflan 
da dahildir. 

icra Dairel•ri 3 Gün Talasillit V• Tedi.,at Yapmıgaealclar 
·Gazeteler .. 
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(Halkın Sesi) 1 Giiniin Tarihi 
Gürültü 
Mücadelesi 
Ve Halk 

Dahiliye V eklled, Millet Mec
liiliade tehirlerde güriilıü ile 
mücadele edıleceğioi, lıu hu· 
..ta bir de 1uuıun liyihaaı 
ltazırlanmı§ olduğunu ıöyledi. 
Kendılerile görüştiığumüz kım
.ııeler bu mücadele kararını 
Ur.retle tuvip ediyorlar ve 
diyorlar ki: 

Münevver Hanım ( Ko8ka caddeli 
J9) - Bea fenÇ oldupm baJde bizim 
M•jıa alrlJtlaGndea bıkbm. Yaı'an 
Oukmit. mai~t derdi aiairlerilli ıer
IDİf oı.. aUe Yel.ilerine Allah aaıın. 
Akta• e•lerimizde eeab, ldrahata 
lkİN bi.ecliJoru. Fakat anmofoa 
aiirilltüdDClem iatlnlsat lmklmaı bala
•JJOna. Ş.falLJa beralM'r de amtma 
ı8rmemit. •lıcı Haleri baılar. Dahi• 
liye Vekiled bu ~rilltillerle mücadele 
için liyiha banrlamıt- Şehirleri• .a.. 
k6to ve latrabatl namına n kaaana 
tok mOhlm baluyorum. · 

* Salim Bey (Diftllyolu!3) - Dabl-
b7e Vekill Mec:ll.te 18raltl De mG
eadele edecetiz, diyordu. Hakikate• 
latanbul .slbl b6yilk ıebirlerimi&ia 
1ıOodGzil, hatta yan ıeceai bir otultu 
içinde ıeçiyor. Mahalle aralannda)d 
demircilu, kazanalar J'ltİfmiyonnut 
fibi fimdl de rramofon Ye ndyo 
modası baıladı. Sabahlara kadar 
plak planlar, aatre atanlar ekafk 
olmıyor. Hele horozlarla beraber 
bqlıyan irili uf aklı Hbcı scalerl, 
...._,,., daadaıalan, otomobil korne
lerl, JGk uabalarının prii:tüleri 
1n .. .- kal• .,. beyia b1rakmıyor. 

Sinlrleri Jlpr&taa it• strtJtl.nb &ıi
ae ıeçerte Dahiliye Vekiline ebediyen 
minaettu blacatız. .. 

Behice Hanım (Koaka tramvay cad
._ 19) - Bizi• ma abda Wr 
P••.ıo.c. vu. Geee ... diz laoym 
plili ~. Komoular Wur oldalar. 
Dükkindan çık nyahut plik çalma, 
di7or; ekmej'lmi aiz mi .erecek· 
•ind. cenbana alıyorduk. Yeni kanua 
kalan mneclecetl lçla çok memnua ..... 

lkbsat Veklletine 
Bağlı MUesseseler 

brtıaat Vekllefne merbut mil· 
• .-eter yeni tekilit kanunu mu· 
cibiace bugftnden itibaren iJga 
edilmi• •aU,ettedirler. Fakat, dün 
geç vakite kadsr ıehrimizc ba 
buıuata resmi hiçbir malümat 
gelmemiştir. 

Yapılan tahminlere göre; bu
,Unkli teıkilat, yeni kadro tebliğ 
edilinceye kadar mesaiaine devam 
edecektir. Eaa1ea, yeni lktısat 
Vekaleti teşkilitının ıs giln zar
fında tatbiki takarriir etmif bu· 
lunmaktadır. 

Mısırh Seyyahlar 
Yazı geçirmek Uzere ba aene 

büyük Adaya 200 Mısırl~ Be} yab 
ıclecektir. Seyyahlar içın bazır
hklar yapılmaktadır. 

Bir Günde Olup Bitenler 
Bir Borçlunun Verdiği Rehin Garip 

Şekilde Ortadan Kayboldu 
Nişantaşında oturan Şevket B. isminde bir zat 

birkaç gün evvel Balıkpazannda sarraf Dimitri 
Ef. ye bazı qyasını emanet bırakarak bir miktar 
para almlflır. Şevket B. evvelki giln aldağl parayı 
faiz ile beraber Dimıtri Ef. ye iade ederek emaııet· 
JeriDi Wtemip. Fakat yapılan fikiyet ve iddialara 

No. Jı otomobil Boğazkesen caddesinde çarpııarak 
her ikiai de hasara uğramışhr. 

lf- Setrak imıinde biri Kalyoncuda lktısat 
lokanta11 aahibi Hidayet Ef. DİD ate berisini çala· 
rak ıavuşurken yakalanmışbr. 

ıöre, Dimitri Ef. parayı aldıktan sonra : 

Jf Mehmet isminde biri Karak~yde Mustafa 
isminde birinin parasına çalarken tutulmuştur. 

••- Siz emanet falan bırakbnız mı ki benden 
iatiyonunuz ?,. Demiştir. Zabıtaya yapılan şikayet 
Uzerine Dimitri Ef. hakkında tahkikata bqlanmııtır. 

lf- Düa bu hadiseden baıka bazı zabıta vak'a
lan daha olmUJtur. Bunları da sıra ile yazıyoruz: 

Jf. Taqantaımda oturan Abidin Beyin evine 
giren meçhul bir lura1z öteb~ri çaluak aavuşmuştur. * Triyandafili isminde bir çocuk Beyoğluoda 
Yeniçarşıda Esat Ef. nin kurıun borulanm çalarken 
Jalralanmıfhr. 

Şoför Siireyya Ef. nin idaresindeki 2469 No. la 
otomobil ile ıoför Nebi Ef. nin idaresindeki 1433 

lf- Hayri, Ali ve 
Kocamoatafa.,...da 
çeJllllflardır. 

basan isminde es kafadar 
Sl.leyman Ef. Din parallDI 

Nasıl Olmuş? !Haziran Aylığı 
Osman Ef. Kıs~an~h~a Mı Gecikmigecek 

Kurban Gıtmışl' Bü ~- u·neı M -f!.-! eni sene 
M dd • 1 . 1 . d y ... mı e~ y 

O cıumum muavıo erm en bütç · • ik" .. el tasdik 
Remzi Bey dün Kağıthane taraf- tli" ~i • Mali ~ v~~I ti L - .. 
•--- _] H"d d' f d" . tu"I e gı ÇJD ıye ıcaa e &KDUZ 
MUUI08 U aver 1 e en IDID g 8 f t buJ v:ı.=: t L-- b "l'". 
harmanmm havuzunda bulunan u an UAye muwqe ecı ıgıne 
ce1et tabkikatile meıgul olmuştur. memurlann haziran maetlannm 
Cesedin üzerinde hiçbir yara ve dnğıtılmua hakkında bir emir 
bere eseri göriilmemit olmaıına vermemip. Bu emrin bugün ve 
rağ~en müddeiumumilik morga yahut Jlll'ID teblii edilmesi muh-
nakline ltbum ai)atermiftir. Yapı· temel olduğu için haziran maap-
lan tahkikatta boğulan Ali Osman nın fazla ~ecikmiyeceği tahmin 
efendmin, o civnrdıaki Marinin edilmektedir. Dtba Viliyet muha· 
pzinonnda bir Rum kızile öte- aebeai Ye bGtGu malmüdiirlllkleri 
denberi tanıştığı tesbit edilmiıtir. IDUflan bqka b&tiin Devlet 
Bu lcızla gazinonun &&bibi Madam muraflanm dnyuna kalmamaa 
MariDİD Te ga~nlann ifadele!' için tediye etmiflerdir. 
de alınmıştır. Ali Osman efendi-
nin biraderi Durmuş efendi kar- Çocugu~ Isırmış 
dqinin bir kıskançlığa ve reka- _ • • • _ 
bete kurban gittiğini iddia Bir Kopek Sahıbı Bır Gun 
etmekted r •. Müddeiumumi Remzi Hapse Mahkum Oldu 
Bey tahkikatını bu noktadan . . • . 
tamik etmektedir. Bununla bera- Tophanede 84nncı kadırler 
ber fimdiye kadar hiçbir kimse aokağıoda 3 No. h ~~~ oturan 
tevkif edilmiş ve nezaret albna Madam Donna köpegınm tuna, 
almmıı değildir. buna aldırdığım bildiği halde 

Y ... d 'T' bağlamamJf Ye nihayet komşular-agm ur an ~ ren- dan Ali Beyin Alb yapndaki 

G .k çocufu Elcremin ayağından ısır-/erde ecı ıne IDIŞhr. Sultanahmet ikinci sulh 

Evvelki akşam Ankaradan 
hareket edecek olan Anadolu 
ebpreai, Polatlı civanna yağan 
fiddetli yağmurlar neticeıi hattın 
au altında kalmaaı yüzünden dftn 
Haydarpaıaya yedi saatlik bir 
gecikme ile ıelmiftir. 

Evvelki gün şehrimizden ha· 
reket eden Anadolu ekskresi yine 
bu yOzden bir saatJık bir gecikme 
ile Ankaraya vamıışbr. 

Polis imtihanı arı 
Bogtin ÜniYersite konferans 

salonunda polis terfi ımtihan)arı 
yapılacaktır. İmtihanlara 300 ka· 
dar memur iftirak etmektedir. 

ceza mahkemesi dün bu davamn 
muhakemesine bakb ve Madam 
Donnayı bir glln hapse mabkfım 
etti. Yalnız Mada1111n bu cezası 
tecil edilmiftir. Madam çocuğa 
aynca 10 lira da tedaYi parası 
verecektir. 

Beledıyede Tasarruf 
Belediye biitün şubelere bir 

tamim yaparak vazife için ş raya 
buraya giden memurlann daima 
umumi nakil vaı talarından istifa· 
de etmelerini bildırmiştir. Masraf 
olarak tabi licreti yapanlann 
masraftan kabul edilmiyeccktir. 

1 Yol Parası 
Yüzde Elli Cezanın 
Affedilmediği Bildirildi 

Yol param vermediklerinden 
dolayı haklannda kanuni takibat 
yapılan ve ylizde elli ceza ile 
para vermeye mecbur tutulan bir 
kı111D mllkellefler belediye ıube
lerine giderak, kendilerinin aon 
af kanununda istifade ettiklerini 
biJdirmifler. Belediye fUbeJeri do 
yhch elli cezaya mahsup etmiştir. 
Fabt Dahiliye Vekiletinden ge
len yeni bir tezkere ile yol ece 
zalannın af kanunu fUmulDne 
dahil olmadıia bildirilmlı ve eY· 
velce cezaya çarpılan milkellefler• 
den yüzde elli ceza zammile tah· 
ıilit yapılması emredilmiştir. 

Memlekette Bir Tetkik 
Onivenite hıhıuahha ordinar

yDsft M. Hi11 bug6nlerde Anado
luda bir tetkik eyahatine çıka
caktır. Profu8r ba le)'&hatte, 
mekteplerimizdeld hıfzıuahha ted· 
risabnı tetkik edecektir. 

Kadrodan 
Çıkarıldılar 

Belediye şimdiye kadar maaılı 

ve ücretli tahaildulanndan başka 
tahsil edecekleri para nisbetinde 
aidath haD tah8ildarlu da iatih-
dam ediyordu. Dtınden itibaren 
bu gibi tahsildarlar kadrodan 
çıkanlmıfbr. 

Yangın Tedbirleri 
Topkapı sarayının asri itfaiye 

tesisab için istenilen 42 bin lira· 
hk tahsisat kabul edilmiş ve 

müzeler mlklürlüğü emrine vcriJ.. 
mittir. 

Gazi Hz. 
Türk - Sovyet Ruaya 
Dostluğundan Bahis 

Buyurdular 
Gui lh. lloaovada çıkan İndu .. 

trabatiOA mecmuHıoın Türkiye feY• 
kalide aOahasına Türk • SoYyet doat• 
latu hakkmda kıymetli cilmleler 
lütuf buyurmaılardır. Reiaıcilmhuı· Hz. 
demitlerdir ld: 

.. - Birçelc tecrilbe deYreleri ge• 
çirmiı olan Türkiye • Sovyet Rusya 
dort!uju, fİtgide büyümeıile olan b~ 
doatlaktur. Ve dijer hiçbir deYlet 
ale7hine mütenecib deAiıdir. Bu do.t• 
luk her iki memlekete çok büyük bir 
emniyet temin eylemekte ye milletler 
araaıadaki mlaaaebatta aadakatin bir 
nümunainl tqlül etmektedir." 

Mecmuada Bat•ekil Paıanın da 
T6rk·So•1et cloatluj'u hakkında kıy• 
metli 'Hdaeleri Yardır. Ayni zamand• 
SoVJet R...,a rieaU de bu fnkalide 
nilahaJ*, lld do.t memleketin aa mimf 
milaHebetleriDe, bu doatlutun bu· 
sGnld beyaelaaiJel ehemm'yetine n 
memleketlerimbia refahını temenni19 
daJr makalelnle .e.ıemitlerdir. 

Ziraat Vekilinin 
vennoı izahat 

Ankara, 31 - Büyük M ilet mcc• 
liabıde ziraat bGtfH.inia mtlzakeremi 
eana11nda ıorulın b.ıtzı ıuallere cevap 
veren Ziraat Vekili Muhlia Bey, ve. 
kAietJn hayvaaJara muzır olan kaj'ıu 
arıbalan ve Mire sibi vaaıtalar kar
ıınnda ehemmiyetle durdupnu, kat• 
nilerin kaldınlmaa yeya ıalabı çare
lerinin temla ed;lecetinl, eauen kal• 
nilerin yollan bozduğunu, at cinai 
gibi merkep dminiD de ulahı için 
çahfaldafuu, ciu merkep aygırlan 
ııetirilditiai, Kıbnatan da difi ve 
erkek merkepler ıetirlldijinl, fakat 
ea ziyada at neaHnlaln ıalabıaa ehem. 
miyet Yerildifial alylemittlr. Vekil 
Bey orman meeele.tine de tamH ede
rek bilba... demittir ki: 

.. - Orman meaeleal Vekiletln 
çok ehemmiyetle tlzerinde durduğu, 
fakat itiraf eduim ki ~ok uaab b~ 
ıey yapam•mıt oldup için hüldütl 
ve Mec:lial6Uye karıı daima hicap 
duydutu bir meıeledir. Orman meae• 
leai 7alaız bir Vekllet meaelul 
olarak değil. bt. mlllet, blr dnlet iti 
olmak Cbere ele abnmaaı lhımııele
cek derecede mllhimdir. Memleketi
mizde 8elda laaçuk milyon bektu 
orman tabmla ed~or. Bunun dört 
milyonu baltahkbr. ,. 

Vekil Bey bu hu uıta uzun izahat 
Yererek müsbet ve verimli bir orman 
aiyaaeti batanlacaSını aöylemiıtir. 

Fransız 
Tacirleri 

Marailya, 31 - Tllrkiyede1d aeyı• 
bati baUnada izahat veren Manilya 
ticaret oda• reid M. Praka, TOrkiye
Fraoaa uUtDdakl mGtkülleria kaldı· 
nldıjuu, yalnız baza Fransız etyanD• 
dan alınan gümrük reami meaeleainin 
henilz halledilmediğini, Fraııaanın en 
eald doma olan Türkiyenin mahalU 
aea•Ji iakitafıada Franaanın maddi 
ve manevi mukiiul dütünmeai lüzu• 
muau blldlrnıit. bu huıuataki rapo
runa hariciye ve ticaret nezaretlerine 
ıöadermittlr. 

1 &n~da~ınR~~llH~~=e=s~~~~-------R_a_z_a_r_O_l_a_R_a_s_a_n_B_._D_~_~_K_~~ı 

tamamile Almanlar 
Almanlar gibi ha

Be •• 1 
Huu B. - Sen 

bunları anlatmaya mı 
Azizi& 

buraya 
ıeJdin 

Kısa ke• te fU baDa 1 
borcun olaa het liraJI 

- Aala veremem Hasan ee,. ben ... Almanlar aibi 
liattk t 

CJ, 
- Aalqıldı Almanlar 
edip borçların~ ödem .. 



~. 

JN 

Sözün 
---

Adliye için 
Yeni Eaaslar 
Hazırlanıyor 

0 Son Posta " mn Aclliyemlzcle 
yapdac:•k ıalabat laaldrmcla Yer
diti faabm., maaleaef alalD yl
rllyell Yak'alanna ait taflilM 
arumda ILa1bolup aitti. Wbald 
memleket ifleriacle .. ,. ... ehem
miyeti haizdir. 

Maamafih he.r f8Jclea enel laa
beria bqlijmda lmllemtiinı ialaluat 
kelimeainl d&zeıt .... k llmn. Me.
zuubaba olaiı mesele lıiıı iıiıei dere
cede bildmlerimizia teıflal Ut. 

ikinci deıeceae da.._ 
daha s6r'atle ,............ ..._ 
darchr. 'ŞU Wdl! .... .... .. 
len tedbirleri, .aiyetl •il delil. 
itmam edici mahiyettr ~eli. 

Bunu mlltealap: 
- Eyi amma, .-.,e bdar 

neden yapahnadı? ...... .,.... 
elinbcledir. 



f Sayfa 

Memleket Manzarası 

• 
Yollarda 
Neler 
Gördüm? 

Biga, ( Hususi ) - Bigadan 
Tekirdağına kadar yapbğım kü
çük bir seyahatin iııtibalannı 
kısaca keydetmeyi faydalı buldum: 

Karabiga yolunun, tamir edi· 
len r.erlerine her nedense kum 
yerine sarı toprak döşenmekte ve 
kışın rahmetler yağdığı zaman 
bir çamur deryası olmıya namzet 
•aziyette bırakılmaktadır. 

Köprüler, köprülükten çoktan 
çıkmıı ve birer iskelet haline gel
miştir. Bu yoldan otomobil ile 
geçmek her yiğ tin kan değildir. 
Fakat umum Biga ve havalisini 
denize bağlıyan bu yoldan başka 
da bir yol yoktur. 

Geçenlerde birkaç saat yağan 
rahmet, Karabiga tarlalarına daha 
az düşmüş olacak ki yerler çat• 
lamış ve mısır tarlaları yağmura 
muhtaç bir bale gelmiştir. Kara· 
biga havalilİ toprakları, sahil ol
n:ıak itibarile biraz kumsaldır. 
Onun için diğer yerlerden daha 
fazla rutubetini muhafaza etmek· 
tedir. Böyle olmakla beraber kar
puz tarlalan her halde yağmur 
istemektedir. Yol bo~ larında bir
çok köylü kadınlan bostan çapası 
yapmakta, her çapa vuruşta kal· 
kan tozlar da kuraklığın derece
aiııi göstermektedir. Biganıo ye
gine iskelesi olan Karabiga, üç 
yüz hanelik bir nahiye merkezidir • 
Nüfusunun azlığı itıbarile belediye 
teşkilatı bozulduğu için köy muh· 
taranın idaresine bırakılan nahi
yenin temizlik işleri pek geride 
kalmıştır. 

Vapurumuz iskeleye yanaşıp ta 
Tekirdağına çıkbğım zamao he• 
men hemen umum dükkanlar ka· 
pah idi. Cuma olmadığı halde 
bunun aebebi ne olabilirdi. So
ruşturdum. Musevi vatandaşları• 
mızın gül bayramları olduğu için 
her tarafın kapalı olduğunu an
ladım. 

Sahil kahveleri kaJabahktı. 
Çok şık hanım kızların kolkola 
tur yaptık.lan, birçoklarının da 
belediye bahçesinde oturup eğlen• 
dikleri görülüyordu. Hiçbir Musevi 
ailesi türkçe konuşmuyordu. Ken• 
dimi adeta bir ecnebi memleke
tinde zannettim. Memleketimin 
ekmeğile beslenen bu vatandaş
ların ana dillerinden bir kelime 
bile feda etmedikler:ni görünce 
lstanbul Musevi gençlerinin artık 
türkçe konuşmaya ahdüpeymao 
ederek çahşbklannı, fakat bu 
çalışmanın ne için buraya teşmil 
edilmediğini dfişündüm. 

Dükkfuılarım kapayınca mem
leketi bir boşluk hissettirecek ka· 
dar kalabalık olan Museviler, 
T ekirdağında kantariye, arşın ve 
hububat işleri yapmaktadırlar. 

H. Ş. 

Kiraz Ucuzluğu 
Tekirdağ, (Hususi) - Bu haf

ta şehrimiz piyasauna çok mik
tarda Kirez gelmiştir. Kilosu dört 
kuruş lizerinden aablmaktadır. 

Alasehirde Bir Yankesicilik 
Alaşehir, (Hususi) - Şcyhca• 

mii imamı keresteci zade Mostaf a 
Efendinin cüzdana bir yankesici 
tarafından aşırılmış, içindeki 5 
lira alındıktan sonra cüzdan ka
sabadaki hamamın eşiğine bıra
kılmıştır. Aym günde 2 - 3 kiş~ 
nin daha ciizdanı çarpılmışhr. 
Zabıta derhal faliyete geçmiş ve 
kasabada bulunan iki yabacıyı 
nezaret altına almıştır. 

; 

SON BOSTA 

• 
HABERLERi 

Çorumda Bu Sene 
B r Yol Faaliyeti 

Mühim 
Var 

Çorum {Hu· 
ıusi) - Çorumun 
ikbsadi vaziyeti 
O zerinde çok 
mühim rolü olan 
Çorum-Sungurlu
Çerikli yolunun 
ikmali için büyük 
bir gayretle ça• 
hşılmaktadır. 

Çorum orta 
Anadolunun bir 

bir tamirat haf· 
tasında yapılarak 
yolun bilıalmam· 
aa, ileride büyük 
işler açılma&na 
meydan verame
mektedir. Çorum 
Osmancık arası, 
tesviyesi ikmal 
edilmek üzeredir. 
Ayni zamanda 
mu~telif yerlerde 
köpril ve menfez 

münakale mem- lntaab yapılmak-
leketidir. Bu yo- K k 
lun ikmali halin• tadır. öy anunu 

mucibince köy ve 
de Çorum vila-
yeti iktısaden nahiyeler de mun. 

ta.zam fOselerJe 
çok .ka~anacak· Ço,.umd• IJOI /aaligetind•n bir iıatiba ve geni gopılan köprülerılen 6iri biribirine bağlan• 
tu. Bu yol birinci ıuıaf yollar Sungurlu Çerikli araaında tah- mıştır. Çorum nafıaa bir sene 
meyanına alınmıştır. minen 20 kilometrelik kısmın tea- ıarfmda 16507 metre mik'abı tq 

Ç viyesi yapıldıgı .. gı"bi tam da hazır- hazırlamış 20910 metre mik'abı 
orum - Songurlu arasında ...- 7 k f 

halihazırda on kilometrelik bir dır. Gelecek sene Çorum maddi, taı kırmış, 1 öprü ve men ez 
noksan kalmıştır ki; beş bu- manevi kendini ytikseltecek olan inşa etmiş, 52 köpril ve menfez 
harlı silindirle bu parça üze- Çorum - Çerildi şosesine ıahip tamiri yapmı§, 1167 metre mu-
. d d h ah b f olacaktır. rabbaı duvar armüş, 13098 metrn rın e e umm ir aaliyetle 
ralışılmaktadır. Bu sene Sungur- Çorum- İskilip, Çorum - Alaca, mik'abı kaya, 1559S7 metre mik'· 
luyn kadar ikmal edileceği gibi Çorum • Mecitözü arasında gü- ahı toprak kazmış, 106563 metre 
Sungurludan itibaren Çerikli zel birer şose yolu vardır bu yol· mik'abı imli, 87066 metre toprak 
istikametinden de silindiraja de- larda tamiratı mütemadiye bulun- tesviyesi ve 16 bin metre toae 
vam edilecektir. durulamamak.la beraber çıkan ufak yapmışhr. 

.Şamada Çok 
ileri Bir Köy 

Hatuıe köyünden iki nıektepli kız 
Soma ( Hususi ) - Tren hatb 

tlıer:inde ve Somaya bir saat 
mesafede bulunan Hatun köyO 
muhtan Mes'ut Bey köylünün her 
sahada tenvirine çalışmakta ve 
köyün imarı, terakkisi için hiçbir 
fedakarbktan çekinmemektedir. 
Köyde 30 yaşına kadar olan 
delikanlılarla 30 dan yukari olan 
erkekler her akşam ayn bir 
odada toplanarak köy ve ziraat 
işleri hakkında basbihal etmekte, 
biribirlerinin dertlerini ve müş
kü:lerini öğrenerek icap eden 
yerdamlan yapmaktadırlar. Bu 
odalarda lzmir ve f stanbul gaze
teleri muntazamen takip edil
mekte, köylü bu suretle dünya, 
ticaret, iktısat ve ıiraat ahvalin· 
den de haberdar olmaktadır. 
Köyde koyunculuk, palamutçuluk 
ve zeytincilik ileridedir. Bu köyün 
hiç vergi borcu, bir santim bile 
bakaya.sı yoktlll'. Köylli devlete 
olan mükellefiyetini \•aktinde ve 
zamanında ödemektedir. 

Köyde l:Jelediye teşkilab ol
mamasına rağmen Belediyesi olan 
kasabalardan bile ileride bir 
temizfü'le ve intizama şahit olun-

} - Kogmalcam Adalet H., 2 -
Maarif memura Şükrü, 3 - Şube 
r•isl Mehmd, 4 - Beledige azan 
Alımet, S - Daimi enclimen aza•• 

Ahmet E/endll# 

Lice'de Çocuk 
idarecilerin 
İcraatı 

Lice, (Hususi) - Bir haftalık 
idare müddetleri esnasında çocuk 
idarecileri kazamızda ıayam dik· 
kat işler yapmışlardır. Kaymakam 
ve Belediye reisi olan Adalet H. 
telgrafla Ankara Tayyare Cemi
yetinden Gazi Hz. nin 7 bü~tfinll 
sipariş etmiş, bunlardan ikisini 
mektebine, diğerlerini de devaire 
aahn aldırarak bedellerini Tay• 
yare Cemiyetine verdirmiştir. 

Jandarma kumandanı olan çocuk 
milli serpuf kullanmıyan eşhası 
toplatarak adliyeye tevdi etmiştir. 

Gemlik Ve Balı-
kesirde Yağınura 
İhtiyaç Var 

Gemlik, ( Hususi ) - Hafif 
yağmurlar yağmışsa da bunlann 
mezruata pekaz faydası olmuştur. 
Çiftçi 24 saatlik ağır ve devamh 
bir yağmura ihtiyaç göstermekte
dir. Zeytin mahsulleri iyi yetir 
miştir. Fakat meyvalar, bilhassa 
ormanlar kuvvetlir yağmura muh
taç vaziyettedir. 

Balıkesir, ( Huaus1 ) - Bazı 
mıntakalara yağmur yağmıf, ku• 
raklık tehlikesi zail olmuştur. Fa• 
kat birçok köylerde ve kazalarda 
henüz yağmur yoktur. Çiftçinin 
endişesi devam etmektedir. 

· Taşköprüdeki 
Kesme Kaya 

TaşköprO (Hususi) - Kasa· 
baya iki saat mesefedeki Donalar 
köyiinde çok garip bir eski eser 
vardır. Bu tıpkı bir 4ato gibi 
oyularak s6slenmiş, pencereleri 
balkonu ve dahili takaimab olan 
bir kaya parçaaadır. Kayanın nze
rinde zamanla merdivenleri ap
mış bir de kuJu parçaaa vardır. 
Kuyu 160 metre derinliğinde ve 
2 metre genişliğindedir. Dibi 
kurudur ye acıini clinlemek için 
halkın atbğı tat parçalan ile 
doludur. 

Kayanın üzeri birçok kabart-

. ................... --................. -.............. ... 

ma yılan boğa, geyik vesaire 
resimleri ile sll.alildilr. Kaya hak· 
kında birçok efsaneler vardır. 
Kaya timdiye kadar mütehassıs 
bir Arkeolog tarafından tetkik 
edilmiş değildir. Halkan söyledik
lerine nazaran Bizanslılardan 'Veya 
o devrin derebeylerinden kalma
dır. Fakat yapılış tarzına nazaran 
Dara zamanından kalma olması 
çok muhtemeldir. Şimdi bu ka
yanın oyukları ve pencereleri içe
riırinde kartal yuvalan yardar. 

maktadır. Sokaklar tertemizdir, 
gübrelikler köyün haricinde~ir. 
Hulasa Hatun köyO emsaline 
numune olacak bir kö7dür. 

Heziraa ı 

1 1 
18eden Terbiyesi Bahs4 

' 1 
Sistemim 

Yazan: Muller 
T•rcüme ed•11ler: Yıizbafı Lutfi ve 

Stileyman Beyleı 

Garpte ••KOJtür fizik,, denilen 
beden terbiyesi, yahut jimnastik 
bugün bbbıu saha111na da giren 
bir tedavi usuJn olmuştur. Bugün 
hastahanelerde, kliniklerde bazı 
hastalıklann beden hareketlerile 
tedavi edildiğini, çok muvaffakı• 
yelli neticeler alındığını görüyo
ruz. Esasen beden terbiyesi dün• 
ya milletleri arasmda fertlerin 
senelerdenberi teker teker meı• 
gul oldukları bir İft:İr. Fakat 
bizde yalnız mekteplerde bir 
ders feklinde tatbik edilen beden 
terbiyesi, mektepten uzaklaştık• 
tan sonra hepimizin unutup ih
mal ettiğimiz lüzumsuz bir şey 
gibi telakki edil:yor. Her sabah 
yataktan kalktıktan sonra on beş 
dakil:<acık olsun beden bareket
lerile uğraşan kaç kişi aayabiliriz? 
Her halde bunu yapanlar yüzde 
beşi bulma7. Bu ihmalimizi, bize 
rehber olabilecek pratik eserlerin 
eksildiğinde ararsak yanlış bir 
fey yapm•mıı oluruz. Bu sebep
ledir ki Almancadan · imize 
''Sistemim,. ismile çevrilen beden 
hareketleri kitabını gorunco 
içimizde sevinç lirpermelerl 
du_yduk. Maruf bir j~mnastik 
üstadı olan Danimarkalı M. Mül• 
ler'in bütün dünyada şöhret 
kazanan ve yüz binlerce aatılan 

"Mon Syıteme" isimli beden 
hareketleri eserini, genç. zabit• 
Jerimizden yüzbaşı Lôtfi ve yüz· 
başı Süleyman beyler dilimize 
çevirmişler, çok nefis küçük bir 
cilt halinde basbrmışlar. Bu kitap 
sıhhat ve vticut düzgünlüğü için 
günde on beş dakikalık beden 
harektlerinin tatbik usul ve ıekiJ.. 
Jeri.ni ihtiva ediyor. Kitapta hC4 
den hareketlerinden başka vüc\I" 
dun muhtelü uzuvlarmıo sıhhi 
bakımına dair de çok pratik 
tavsiyeler vardır. Bizi çok fay
dalı bir i~e ahşbracak olan bu 
eserden hepimizin birer tane 
edinmemiz muhakkak ki faydalı 
vo lazımdır. Bu eseri tercüme 
etmekle çok hayırlı bir iş başar
mış olan genç zabitlerimizi tak .. 
dir ederiz. - lf. 

Sapanca Tenezz··h 
Trenleri Rağbet Buld~ 

Sapanca, ( Husu3i ) - Devlet 
Demiryollarman lstanbulla Sa• 
banca arasında tertip ettiği te• 
nezzüh trenleri çok rağbet bul· 
maktadır. Son hafta tenezzüh tre• 
nile latanbuldan gelenler beş biu 
kişiden faıla idi. Bu hal yanız 
Sabant:•hlan değil, Geyve ve 
Geyve Akhisan ile Adapazarı ve 
civan balkı için de istif adeyl 
mucip olmut, Sabanca pazarı da 
cuma glioleri kurulmıya başlaml
mışhr. 

Adapuanodan da 500 kiti• 
den fazla balk bu tenenühe işti• 
rak ebııiştir. Tenezzühler Saban• 
ca galilnde motör ve yelkenlilerle 
gezintiler de yapmaktadırlar, 
Devlet Demiryollan tenenlih 
trenlerinin mazhar olduğu rağbeti 
nazarıdikkate alarak cumalan 3 
tren kaldırmıva karar vermiştİI'. 
Pazar günleri de bir tren tahriki 
tekaniir ettiği söyle mektedir. 

Orhangazide Bir Kaza 
Orhangazi, (Hususi) - Görele 

başmuallimi Cemal Beyin iki ço
cuğu mektebin üst katındaki bir 
pencereden taşlığa düşmüş, ağır 
surette yaralanmışlardır. Çocuklar 
Borsaya hastaneye nakledilmişler-
dir. 



( Sigaet Alemi) BABiCI Tll.GBAfLAB 
Bu 61Samur Kürk,, 
Kimin Üstünde 
Kalacak? 

Silihlan Bırakma konferaoarnın 
aç lııı ·ıe beraber ıörule.n m nzara 
ıu odu· SoYJet Ru•J• Fran.anın ya
nındadır Ktlçlk itil" ta bu grupu 
tamamlamaktadlr. Bu milnaaebetle 
So.yet Rusya murahbu M. litvinof 
kendi• nd• beklenen kudret ve me
laarette bir nutuk eöylemıf, tam bir 
1antte .Uiblan bırakmak mümkGn 
olmadıtına nazaran hiç olmazsa bir 
.., yapmıt olmak için deYletler an
raaoda yekdij'Wiala ••Di:retinl tekef• 
aı eden •n'• ... alu 1apalmaauu tek-
81 ebaiftlr. 8a amuml anlaımadaa 
IOora da, •ntakaYI bir takım emnl
ret muahedeleri 7apdabDecetlnl Deri 
llrmlttlr• M. LltYbaofa aiSre ıilllalan 
tahdit "" mltma ......... her 
teJ'den evnl ltlJlk deYletleria arzun 
.... ı..ıdlr. f.1- ._.anan Wr buM9I 
.. fikre ...... ...... WçWr .., 
..... k ... kla el•••· Ba .._._ 
lllltnat ffldrlerl ..... .,. ....... 
... kolar tl•til6· Bi•ena.leJla ba 
~ &amaaa bu•k•ak " ... clillk .... 
liladea emDi,.t tecll»irled alarak ye 
ll•ahed.a... 1aparak çakmak dotrudur. 

Bta fikir karfuında ilk tereddüt 
.. manlerl Lı,ııtere ve ltalyada giSrül-

Almanya lae bıddete kapdch. Fll-
'-ld M. UlYlnofu tesl AhnaDya)'a 

elJa edilmİf bir oktur H bir ta
Japoa_7a11t cliter taraftan da 

~a..ıW:ayı SoY)'et a..,.ya taarruza 
a&termeldecllr. Ba -tku mO

F,.aa .. mUl'ahlaua ela bir hi-
•ftf. etti ye bu •&ite Jttfrak •erisa• lıa iki deYlet, .. e1aı 
ltla • -..loe an ...... .W.ldan 
ltllrak tanl.naaa C••Yrede 
..... ~ klmHJI baJNt• dltlr-
.. fa daı.: .., .. tıer deYletlu, bir 
IR.Jenlerle "'.!»!! muhafaza etaaelc 
..... r ........ ~ defipaeslnl arzu 
11aıanmızcla ~ Ud dmre oı._...1c 
m J • •-... ettiler. Emaıyet 

.e.e eaı, !neJce '9ddeclfl•lt oldutu 1' 10 ~wıu ileri •ilreııler ..,.acaklan 0~ 
t::eyı zaten biliıorlanla. Fakat me1ele 
le nferanma alal...eı __.ullyeUoi yGk-

mek olclata lflm flmdl, biiten lr.,.. 
.-Uer bana temine matuftur Emaı. tt lbHeluinia tekrar orta1a ·çakma• 

..... Wrklp .. ,..... .. 
adam ar•-tta. ......_ ~ ,.. ... 
fllamaz. - .,.,,. 

Afyon 
Aonferansı 
Çin Mümessili Ecnebi 

Devletleri itham Etti 
Cenevre, ao - Afyon konluan

ıının toplanbamda Çia aailmnıill, 
Çinde uyuflurucu madde kullananlara 
aı ceza verıldit iddiaaını kabul 
etmemiı, Haah b r kontrol yapıldıj'ını, 
fakat Çınde ec:acbl erin uyuflarucu 
madde kapkçılıta yaptatmı ileri 
•Grerek bu sfbUeria meaıup oldaldan 
hGkOmetler tarafıadM Çiaden 1rerl 
almmalarına teklif etıaııtir 

Bulgaristanın 
Harici Siyaseti 

Yeni Kabine Eskisinin 
Yolundu Gidecak 

Sofya, 31 - ... k Bqn1dl .. 
Mupnof, a.-sa~ta mlltlnlllt mime .. 
ıillerine Japbll beya11•tta bllhana 
demlttlr ldı 

" - EYYelld hClkümetia hariçte 
takip ettiti bGtiln devletlerle doılluk 
ve anlatma ıiyuetl, en iyi neliceler 
vermif n Bulgari.stanla ko1Dfalan 
arasında doıtane münaeebat tHi81ae 
hizmet ederek muallak meeelelerln 
halli için iyi bir yol açmlfbr. " 

il. Mutaaol, bu siyuetia flmdlld 
lalkGmet tarafından da kal:al edil
dlfhaf n tamamen tatbik edOeceflnl 
-~ .... -- d-lt* idi • - Bu itibula, buna .. ......, .... 
rak baza eca~bl •• eteler tarafaadan 
netredllen haberreri .. ldkate mahallf 
ıuldet..ekte,U.. " 

Amerika İşçileri 
Vatl•ıtoa Si - Demir, ~k ye 

kalaJ ltçilerl federaeyonu, kat'I ... 
reket 1Aatlnln çalmıt oldutan• blldir• 
mittir. Patroıalar itÇilere, mümeaıil· 
lerinl ta7in hakkını tanımak iıteme· 
dikleri takdirde, federaıyoa batna 
Bdfetllr Amerfb'cla umumi ffeY illa 
edecektir • 

Meuucat fecleruyo1111 Nut. pa&ar• 
teal .ünll !cia uaauml sre• ,.,ıı ••. 
- Mlclla ....... ........ ~ ... ·.r1 ....... 
lruan ........ orcllr. 

Yaflnıton 3l - M. Ruznlt, çelik 
an.,U kananana hnıalaanftır. Bu 
kanun mucibince, patronlarla t&tlt@ 
mele bere itçUerin __......... 
ta}'lnine aalihiyetlerl ı-ardu. S. 
ıuretle umumi ırevln 3nflat ı•sll .. 
cet' lm1t edBlyor. 

• 1tlo Ghntle ( A..,..a~cla t J1 -
-- Koatlwtta 1 .............. ,.,._ 
••• ,, ....... kili ..... • ..... 1araa-...m. 

"Soa Po• • nm Milli ve Edebi Te&ı"kuı: 
7 

........... , 
ÇOL Glal 

O ••• bir el, aaçlanman 1 braalık bJr .. 
ltaldelerial oktadı. Gözlerimi ka· ... l&Jle, ~ bW,..-
padım. Uıulca: °Korkma Nemin, Yok... s-y._ .,;... . . dea 
iri olaca"-1,. •lltlm uaclnn. 1 nuıl ıeline IJle rap. .: çok 

S... la -. ne oldum 'YuDUJim. Yazd•klarw .. ,.,.. ..:;,Jba. yanımda cajım. Belki tlnda ·tt.. ca,.. 
..._ .:••!..__ ~. . hu&- nm. 

d ~-,·~• -•.v-. .. G . . ah. 
ol atana W' ••illa 7 ece IUDll)' 
d&rt gece aoara llatata= taa içimde bir korku var. Dur,.... 
dam. Kimaenia Wr teJdea ha= claa lrperiyorum. 
1oktu Klorofomua tuiridlı de- "-tki ben "altuı koz•nm 
1İP geçtilel'. ' aaWbi ta Nesrin hanım mı, deh• 

Halbald 1m yea. ederiaa, ::. parua •ardırl,, deye analq 
laap11hane odumda, beni rlr6nee hi.cle olacajıma, ayaklanman dl-
lta,.ıaa kadın, •onu , &ldlren, ••Mn1t, ~ ~ 11Juyu kDclk 
91ye lldOrdDifl bllinmiyea o yafh ' detl oluyclm. 
bclaa, baaa ameliyat pcet1 Nemn 
.. korkma N..U.. i,Ueıecebinl ,. * 
.,... beyazlı kaclmda. ......... 

Sana fala bir sldlm yok N..._ Saclık 8•••• 
Necdet. "Altm Kı 

D--- ....,,,,. .... 
~ rria et. Hayatamın mr.., L11-1.. ........... c .... 

Silihlar Konferansı ,,_ 
Bir lngiliz - Fransız Anlaşamamasına 

Müncer Olacak Gibi 

Bir lngiliz ııu.te.U....,. •ililıları bırnkma kon/erauının hadiNta 
agan /ıakilci ııuuagraıı ille IHular I 

C~nevre, 31 - Franuı Hariciye l araundakl temaı noktalara da .aıtıe-
Nazın M. Bartu Sfllh bırakma kon• riyor ld, ihtffif mahdattar. Aaeak 
feraa11ndakl aatkancla lepterenla k_,__a h aaladat ihtlMflana ela 
Al•aa7a1a Ul'fl laareketiDi ..,.da çarealol mı.•az•., tlliblan barakma 
ayaa.lca" ve koaferanN kuıı ~aziye- itDlfnamH ala aktlae lmkla olmıya. 
tlal •matHat., olarak tanif etmlftir. caldar. • 
M. 8utu laaHb: pllamı aa bir 11... &erlin, 31 - Kore •po.clana Politik 
ile teaJdt etıaif, AlmaaJuwa •illblaa• gazete1i, Siliblan Bırakma Konferaa
muına meydan verilmemek hakkın- •anda Sovyet Pu1Ja mOme11ill il. 
ki karan dhtılmesinl ı.temlftir. M. Utvinofun nutkunu talılU •"-k• 
Buta •illhıızlaama praibine karta tualan JADJOI': 
Almanyarua tecavib ettijini de .a1• • Cennre komedyaaına iftla'ak 
liyerek, Franaanın emniyeti tekeffll edenlerin 1ıepal, mütterek menfaate 
albna almmalmzan •illhlanM bırak- hizmet ettikleri intabıuna hual et..,e 
malr Juuuıwada Abun7aclua e..W çalıfıyorlar. Fakat hakikatte ı.o.IW.-
alamıyacatını blldirmiıtir. likleri a8zlerlnden ıınbyor. M. Utft. 

Cenevre, 31 sır Con Slmoa aorua nutlaa, J..clblDUk ......... 
ılllheıllanma Jıonfera....ıa, ln,ntere- bir müalldJr. E.-·• ku4W.. IAll• 
nla tılütillciılerilü bildi,... bir .. tak olan teJ, So~yet pr~pa,anda11na 
ıGylemıftlr. Sir S'-8oa, devletleria urpn olma.. ıçln neticenın menfi 
ailll 1>uaki1111 lıueusuada lıuıtlne ka· çakmelMılıl'. Ba pro......... enelce 
d• .. tekile Welret ettlkleriala w. emPWJaliıt bir bup talalikeal u.t 
"••ul U&.m aelditial ileri a1rer ... k ıtlrlleiek J•Pllllllfbı'· ŞI-.• •• 
bılha11a demfttir )da Atmaa,. n J•,..,.1• k.,. cep .. 

" - Sıllhlah lmakma menleahltle alUlıyw. Nutuk, Alman,.. Mklaada 
be,a.a.u.l •w ula .. amn .__., birçok telmih " iddialarla ~oludv. 
~uaz mllmklba defildir. .Ba Fakat ıama1a bu iddialan bota çab-
bult nde keyfiyet .. az Salndea racaktar. ,. 
•• tebdmaaaWtr. Berliat Si - a.... ..-arl• iL 

H.Wde, •OD 11ael.-cle ulfol.... Llblaof'u 11111baa taJalil ;u;;ı,...: 
blltila •a1retJel'den, NDU ~lmlyea RISnea:t.sua diyor ldı 
mbakeN ve mhakatalardaa •onra, -Hl~ ı ılı. 1lomlllht ....... 
ltlllfa ........... Wr kl.,.e w..... blrpk M• tehclit etmlfllr. ... 
mıyacak oıu,.a, bunu• aeticut cok tOa dlaya1.. bolp'rik tahriklbatlu 
vahim olacaktır. ne earetle 7aka aiynlacajaaı •lder• 

lııgtltlreye ,Sre in '11 çarelhal, lfiller olm ıfblr. M. Ut•...,_ MI/ .. 
,m. Makcloaald pllnm. ı.ua .... •lllljlae .. -. ... , .. 
t *'•• A••••paıa aon tıeldlRed Lokal Am.arı- .-aeu tle Fr ... 

te.IJ• l.taııbulclayım. 

Kadanlar Haptthaoeli: Badruı ım 
Kwm, 
Ben bu .azt, bir anne için 

kelimelerin en glzeH olan " la
zım,, lklbıl nice zamanlar, kl
çllk bUytlk okadar inuna .ayı.
elim de, meni. benim lama ola 
..U. tam oa ~ HDedir ha Wm
le çatırmamaja mabk6m edildim. 

G6z yaflanmın bepsiDI alan, 
tnketen, ifte bu hakimdi, Nea
rin. Allabuı nrdiji bir lallk&ml 

Buua içiD. dla, la.lldmleda 
katil cürmAaden m•m11a kaclma, 
eababı mulaaffefeler bularak ver
clildırl 6 aeaelik ajır laapi8 ._.. 
ıau bea ne atladım. ne titredim. 
8eDd aade biraz arardım -
yutlamdum. 

6 •nelik hapil karanl He.
hangi bir kadm lcia bu. elbette W 
korkunç, mDtlıit bir ıeycli. Alb 
... hep barada, 2184 ... bep 
ba daftrlann ba kokalarua, bu 
celaeaaemin ...... 

Ben bu ,tmleria daldkalanm, 
Alliyel.W, uatlerial. gecelerml, 
aydınlığım. ............. laepaial 
18dmla ..- getiriyorum. o~ 
a,m t.rada,... Etrafımı ljren
mıdaL •~ ,..._ ,...,.. 

cafun bu 1erin hlltb korlmnçla
iunu ......... bildim. 

Ona njmea dü§ÜDilyorum. •• 
Yine de 13 1ene evvel hayabma 
Allabın ç8kerttiği o ceza htikml
nn çok daha çekilmez, çok daha 
ap buluyorum. 

itte INmua ipi clDa hlldml..ıa 
&aWebeaaaatJadlm,•d• 
llbeclim lmunl 

• 
Bilmem 1e111 dinJenilme.ıine 

izin verdikleri bu ıon karar cel-
1e1üade nr mı idin? Bir 18• 
enel ıelea Necdete imi ahp 
1118 bir ,erlere ritarm.I ip. 
JU•anaafttm. llanffak olda -. 
bDmem. Bir arük, hafif, ldlçlcllı 
bir çaihk daıar ıibl oldum. O 
Ha mi idin? Yoba içleri suçla 
birkaç kffm•• hıçkınjma ma 
duydum bea? 

Necdete ...... • M:alta? 
S-ia'ı Wcbir al.._ almapa 

_, aldah' "lddltilmil -··· 
............. --- l.on:waa 
allımu 1ç1a ellerial bu b• 
... Wr ,.bacm olduğuma in .. 
nabildin mi. toeuğum? 

Buna inanman, inandınlman 
llznn. Y efilk&ydeld o pml pm1 
parmılchldarla çevrli bhriD ba
..... ilk zamaalan w.•, 

f ( Gönül lıter ) 

Kıskançlık 
Yuva Yıkan 
Bir Afettir 

'Kocam kıskanç bir adamdır .. 
O derece ki kardeşimle lpDpem 
bir hafta ıurat eder. Eve erkek 
getirmez. Erkekli bir mediu git
meme mtlaaade etmez. Sanki her 
siren erkek bana dftal lfak 
olacakmıı gibi, beai Wr .-kek 
arkaclqına bile takdim etme&. 

~aa başka kuuru yoktur. IJi 
bır adamdır. Kendi8ini çok aew .. 
rim. Fakat bu im~ bana 
hayab zehir ediyor. Geaç ça,_. 
da evde bir mabbaa hayata ya
flJOrum. •• 

KachkeiJ • l'atın,e 
Seftla kirdir. S..ea ~ 

• k111U1'11118 .-..... om içia 
ıevginio k6rllli1Dde bile bir ... 
Yimlilik vardır. 

Kııkaıaçlık ta kirdir, fakat 
iyiliklere kaqa kirdir. Kukanı 
adam, daima olmayan klllW'lan 
.... , •-miy•tl, fazileti, .. te= 

llliditi ~---- Erkeld.-1 ...... ....... ,. ...... bir hapan. b-
dmlan her erkete t.U. olacak 
ZAJif bir malaJiik faneder. 

Kıakaaç ada••• manbkı r• 
tur. Ona manblda vaziyeti izala 
edenıeuiniı O • llfak bir Jua. 
reketi auitefaire haar " mlte
mayı1dir. 

Yalnız kıskanc iuanlann aa
lamadıldarJ bJr Pi nrdlr. Kar
plannct.lrini ...._.., maadırdık-
lan. ı...... ~ zevk alar • 
Fakat ...- ....... manuız ve 
~ W~htı ae•giliyi de o 
.... dmd• UUDdınr. Onun için 
lrılkançlilr çok defa " 11ku Wr 
afettir. 

Kocanw bu hutahktaa k...
tarmak için, kadın d09tlaruuza 
evinin davet ediniz. Zaman Ue 
mlifterek taıııchjımz temiz an .. 
leriD medialeriue devam ediniz. 

:.':i::..:W..1= .t.M. 
e::ıenm. Sonra koc- --

çhiJu fazla ela,m~ n.-
aeyiniz. BaraJnmı iltediiilli ..,_ 
--. hlldijial yapu. fabl • 
ele Jalsbir feJ yokmuı sibl ha,.. 
tmua deYam edin. 

BANIMTEYZI 
-.... liddet ..,...ti d. ,,u. 
t•eala llmetler eel&iJetlH mOtem1ll 
1f7aawtl ~-dakt tullal llttlilfs c.. 
DnrHe .,....... old•.a..•u b .... 
..,.. -·- 7 

ıonra da ,.tmzea cllktq.. pp 
lana temizlijinl, ıtlzellilhd ~ 
letmemek, bet yqandanbert .._. 
retini çektijba anae laa1alial _.. 
durmamak için ba lhua. 

Seaelerdir, ben 1llldımı ..., 
bwı• Jcin tapcbm Neaia, *• 
lcia ......... baaua içjlt~ Wr 
tek defa .. imam ., ..... 
bw demir pannaklald .. _.._ 
dlttnm. 

Neccletia .....,_ ı•• • 
w. .......... ..,.. ....... . 
çetalaa kara ...... kW. ... ....... .... .... 

Ylsl • ,... ~ ...... 
......... ak .. ç1anma, kamllana 
pkm11 YllcudDme. bCltlbl o eald 
Yarhjımm &llallne rap.en lMnl 
tamdı. 

Bir 181 de•ııiea, •lda .. rca, 
del ~ .lddea kalall .. mu .. 
,... •idi. t1ılalrı balda, 
.... .. ~ Mr tef IOl'llladaa. 
,_, ,.akl•fb; Y•Y&Ha. tipin 
ÇGC ' hı.. dairi 8'Jleyifile: 

- Siz benim ablam.. ipek 
ablampnn.. diye fısıldadı. 

Sesim çıkmadı, duvara tatmt
dum ve bilmem ne kadar bir 
zaman o sustu, aade jlllla• 
baktı. ben de ....... 1ra....
dujum ellerime, atmlejime ... 
maclaa clGfea ık ,... ı•• ........ 
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:f K<UI Melctupltın 

Biga Hayrat 
Hademe•inin 
Maaşı 

Buradaki camilerin imam ve 
müezzinlerine tam altı aydanberi 
maaı verilmemektedir. 

Geçenlerde yine böyle topla
nan maaşlarımızı da böyle bir 
tikayet Uzerine almışbk. Evkaf 
umum MUdürlüğünün bundan 
haberi yoktur. Çünkü mahallinden 
yazılmayınca halimize agah ola· 
mazlar. 

Her birerlerimiz evlat ve ayil 
aahibiyiz. Yirmişer liradan ibaret 
olan maaşlarımızı altı ay alamB7.
aak düşeceğimiz ihtiyaç çukuru 
tabii derin oluyor. Ait olduğu 
makamın merhamet nazarını cel
betmenizi rica ederim. 

Bigada Çartı camii imamı ve hatibi 
Hahı Kimil 

Kerpeten Meselesi 
Gazetenizde bir hastanın Ba· 

kırköyünde bir Ermeni ditçide 
tedavi olunurken kerpeten yuttu
ğu yazılmıştır. Burada benden 
baıka Ermeni dişçi yoktur, benim 
tedavimde de böyle bir hidise 
olmamıştır. 

Vak' anın bir Rum diıçinin ka-
binesinde cereyan ettiği anlaşıl· 
maktadır. Yannki nüshanızda 
yazmanızı rica ederim. 

Bakırköy Diş tabibi 
H. Süslüyan 

Terkos Suyu Alamıyorum 
Bundan bir ay evvel CibaJi 

Terkos sular ldareaine evimize ıu 
almak iç.in müracaat ettim. Ter· 
kos idareıi bir tUrlU evimize ıuyu 
getirmeyor. Bir aydır bekliyorum 
ne yapayım.? 

Fatih: Haraççı .Muhiddin mahallesi 
Gelenbevi ortamektebi sırasında 

muallim Hadiye 

Belediyenin lhtikAr Mücadelesi 
Hakkmda Bir Mütalaa 
bıtikarla mücadele için Bele

diyenin faaliyete geçtiği yeni 
mağazalar açmak gayeailc tetki· 
katta bulunduğu yazılıyor. Bence 
Belediyenin ıöreceği daha mil· 
lalm itler vardır. Kapımızın önün
de oldukç• işlek bir aokakta 
~ocaman tir çukur var; lçeriaine 
ınıan, ara a, otomobil düşebilir 

we bu ,idişle de düşecek. Aylar
danberı bekliyoruz, fakat bir ka· 
patma h~eketi görmiyoruı. 

Beledıye ticaretle uğraşıraa 
kontrol .vazifesini kim yapacak ? 
Bugün ticarette ihtiklr yoktur ve 
olamaz, zira rekabet vardır. Bu 
maruzabmla rekabet karşısında 
kalmak korkusile hareket ettiği
me zahip olunmasın. 16 ıaat ça· 
lıtan bir adam bu memlekette 
hiçbir zaman aç kalmaz ve ka
nundan başka hiçbir ıeyden kork
maz. Ticaretle de uğraımm, reç· 
berlik te yapanın, çoluk ve çocu
ğumun istikbalini temin ederim. 
Ben ancak Belediyenin mağua 
açmak hususundaki taaavvurJan 
hakkında mlltalialarımı bildiri· 
1orum. 

8amatya tramvay durağı 

2!19 bakkal H. Ziya 

Bir Kariin Temennisi 
Yeni malt kanunlarımız tan· 

J..im edilirken bükiımet 6 çocuk 
uhibi babaları kazanç Yergiıin· 
den muaf tutsa hem nüfus ıiya1e· 
tim.ize hizmet edilmiı, hem de 
ye~n~e bir muafiyet uıulil tatbik 
edılmıt olur kanaatindeyim. Bu 
mUlahazamın neşrini rica ederim 
efendim. 

Nişantaşı: Ahmet Şevki 
• (Son Posta] - Kariimiz bu 
mUJAhazasını neırettirmekte biraz 
gecikmiştir. Çünkn yeni kazanç 
Jiyihası M. Meclisinde müzakere 
edilmiş ve kanuniyet kesbet
mittir. 

Taribl Mlsababe 

iman Dersi Veren Masal 
Bu Masal, Çocuk1ar İçin De 
Ayrı Bir Vatan Sevme 

Hallac• Mansur, şarkta adı en 
çok anılan adamlardandır. Tam bin 
sene evvel yaııyan ve ipe çekile· 
rek ölen bu cezbeli, çok iddialı vo 
velveleli adam, türkçe şiirlerde 
de yer tutmuı, kanaat ve iman 
uğrunda can vermek zevkine ör
nek aayılmışbr. 

Hallaca Mansur, asırlarca muh
telif hUkUmlere maruz kalan bir 
yaşar ölUdUr. Ona sihirbaz diyen
ler vardır. ÇilnkU yaz mevıiminde 
kıt meyvalan ve kinun aylarında 
yaz meyvaJarı gösterir dil.. Kapah 
panjurlar ve kapılar ardında, dört 
duvar araaında yapılan ıeyleri 
görür, ıöyler ve İfİ yapanlara 
itiraf ettirirdi! Gizli fikirleri ıe
&erdi, boı elini havaya uzabr ve 
bir ıanlyede para ile dolu olarak 
reri ,ekerdi! 

Ona bu hokkabazlıkları ianat 
etmfyerek büyilk bir keramet ehli 
" ermiı bir adam hüviyeti ve
renler de vardır. O gibilere g6re 
Hallaç, bütün beteri zevkleri çii· 
nemeyl bilen ve bu yüzden Alla-
hını bulan bir azizdir!.. Bi.ıim 
ham aofu dediğimiz kimselerin 
inanııına göre iıe Hallaç, ıibirbaz· 
lara da taı çıkaran evliyadandır. 
Onlar, Hallacın bir hac ıeferi 
ııraaında (aç kaldık, canımız kuzu 
istiyor!) diye sızlanan dört yüz 
müridinin her birine - koynundan 
çıkarmak ıuretile - birer kızar
blmış kuzu, taze iki kUçlik ekmek 
dağıttığını ve bu müritlerin kuzu
ları mideye indirdikten sonra bur
ma da istemeleri üzerine şöyle 
bir silkindiğini ve ortaya birkaç 
bin kitlo hurma döktHdUi\inU ıaöy• 
lerlerl 

Hallaç; lıter aofu, iıter ainıi 
bir ihtililci olsun, devrinde bUyllk 
bir nUfuı sahibi idi. Bu sebeple 
Baidat bUkiımetinin dikkatini 
tahrik etti, tevkif olundu, uzun 
ıorgulardan ıonra idama mahkum 
oldu. Onu ölüm cezasına çarpb· 
ran halife Elmuktedir'in veziri 
Himit idi. ,Bağdat kadııından 
idam bUkmnnn alır almaz halifeye 
gitti, hlikmUn ne ıuretle infaz 
edilm~i lizımgeldiğini ıordu. 
Elmuktedir: «Mahkuma bin kırbaç 
vurulmasını, ölmeue bin kırbaç 
daha ablmasını ve sonra kafası· 
nın kesilmesini,, emretti. Fakat 
vezir bu emri baıka ıekle aoka· 
rak cellatlara bildirdi. Hallacı 
Mansurun - kırbaç altında ölme· 
diği takdirde - el ve ayaklannın 
ayrı ayrı koparılmuını, lialteaki· 

Dersi Olabilir 

Halloç o sırada 
b/r demirci dük
kanının önincle 
bulanugormuş, Jıal
laç mulıa/ızlardan 
bin alır, clükkô.
"a 6irer, Ör•iin 
istüne çıkar, ya
nık, çok yanık 
hl, H•lt1 halırır: 
- Allalıüekher/. 

ben ipe asılmasını, ipten lndiri- Hallacın çıplak omuzunu okı rlar: 
Jince başının kesilmesini, ceaedi· - Sen olsan, derler, naaıl 
nln yakılmasım söyledi! ezan okurdun. Kalbini ağzına ım 

Hallacın gülerek ve batta oy· çıkanrdın? 
nıyarak darağacı dibine gittiği O ıırada bir demirci dükki-
muhakkakbr. O korkunç ağacın nırun 6nUnde bulunuyorlarmıı. 
basamağı üzerine ayağını koydu- HaJJaç, muhafızlardan izin alır, 
tu. vakit: ••işte mi'racın yolu. Gö- dUkkina girer, örsün Ustnne çı• 
ke böyle çıkılır,. dedi. Elleri ve kar, yanık ve çok·yanık bir seıJe 
ayakları kesilirken kllç.Uk bir bağırır: 
inilti çıkarmadı, 111on abdestimi - AllahUekberl •. 
kendi kanımla alayım,, diye yü- Muhafızlar, korkulu bir hayret 
zünU kana buladı. içinde, örsün eridiğini ve Hallacm 

işte bu gibi halleri ve ölUmU İae iÖZyqları içinde fU sözleri 
merdane karşılayışıdır ki ona ölil• mınldandığım görürler: 
mllnden aonra da birçok fıkralar - Ben de yanm imanlıyım, 
isnat edilmesini intaç etti. Mürit· ben de biraz müraiyim. Eğer 
lerine kuzu ve hurma yedirmeai imanım tam olaydı, dediğime ek-
nasıl bir efsane ise ,o fıkralar da ıikaiz iD&lllDlf bulunaydım Bralln 
tamamile uydurmadır ve yalandır. değil benim erlmekliğim llzım 
Fak at içlerinden bir taneai, iman ıelirdif •• 
kuvvetinin ruhlarda naaıl yer tut• Bu muab aöyllyenler, ıu bO-
maıı llzımgelecejini - efıanevi ,tik kerametin de alhlre hamlo-
l>lr temıil ile • ıöıterdiji için lundujunu •• ilk ta1kınbk •~ 
bize cidden gO.zel 16rlln6yor. Bu tikten •oma mahkiimuo yine d&-
maıaJ ıöyledir: .Olerek, .c>ğiilerek, Ozerlne her 

Hallaa Manıur, uılmak Uzere taraftan çamur, taş, toprak abla· 
claraiacına 16türnlürken vakit luak darafacına g8tDrUld0ğllnO 
öğle imif. Bir meacidin 8ntıne hikiye ederler. 
eeldikleri sırada ezan ıeal duyul· Masalın kıymeti, derin bir 
mıya bqlar. Müezzin, alııkanhğın nllkteyi g6stermeıindedir. Filha· 
verdiği bir li6balillkle malüm kika bir nlküye bağhlıkta kayda 
olan cümleleri haykırır 't'e tere· prta ve dütUnceye yer olmamak 
feyi dolaıır. icap eder. iyi, doğru ve faydah 

Manaıur, 11Allab bUyü.ktUr., görlllen fikirler, hareketler ve 
diye bağıran mUeu.inin bu keli· bilbaua lllkUler ıar11lmaz bir 
meleri yalnız dilile söylediğini ve iman, en ldlçUk bir rllzgirı kabul 
o anda Allahı değil belki kazan· edemiyecek kadar sağlam bir 
cını veya ıevgilisini dllşllndüğUnü cihan halinde vicdana geçmelidir. 
ıezer, canı ııkıhr, yUrümekten Biz, "Türküm., diye ıonsuz 
kalır, yanındaki muhafızlara yUzU· bir gururla bağıran yavrularımızın 
nll çevirir: 0 güzel yurdumuz., diye ıeve seve 

- Herif • der - dilile bağan· göğllılerini kabarta kabarta bah· 
yor, yUreğile ağlamıyor! .edecekleri vatan için böyle bir 

Muhafızlar iıtihzaya başlarlar, muhabbet bealemelerini lıteriz. .............................................................. 

Boa Posta 
iLAN FlATLARI 

1 - Gazetenin esaı gazııilt1 
6:r sütunun iki sotı,.ı bir 
(uıntim) sayılır. 

2- Sag/asuca gör• bir $Gntİ· 
min ilan //atı ıunlardır: 

liay:fa sayla ıayia aayfa Diğer 
1 2 3 4- 5 yerler 

400 250 200 100 60 
Kış. Krş. Krş. Krş. Krş. 

Son 
sayfa 

30 
Krş. 

3- Bir santimde vasati 
(8) kelime vardır. 

4- ince ve kalın yazılar 
tutacakları gt1re göre 
tantimle 81,ülür. 

Mualdakl örs, hayatın mUıkUJle-
1 

ridir. Onu eriden ıes, itte o iman 
ateıidir. 

V aktile ıürlerimlzde değiımeı 
bir yer lıgal eden Hallacı Mansur 
maıallarından bugün için alınacak 
hlHe veya zevk bundan ibarettir. 

M.T 
M. Kemalettin imzalı mektup ı&

hibine: 
. Size cevap vermiyecektinı. Oünkü 
~ n.~a bütün hayatında mini 
mınl bıı ılkmektep risalesi gören ve 
bu cüce bilgi ile, binlerce sayfalık 
tarihi yazılar yazan bir adama "ya
lancı,, demekten ~ekinmiyen bir ıat ile 
müoa.kaşa edilemez. Fakat ayni cür'eti 
bir daha ıöstermemeniz için şu kısa 
1atırları yasıyorumr 

l - Mekkeye, Medineye bircok 
Avrupalılar aitmiıler ve bir~ok ta 

: r Bilmecemiz ı : 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Birer kart elacaklan 
letnnbul kız lisesinden 559 Saime, 

Ankara İnönü llkmektebi talebeıindeı:ı 
80~ Lamia Nail, Kırklareli Ortamektebt 
talebesinden 204 Münip, Bursa Nalbant
oğlu İlkmektebl 4 üncü 81Dlftan Nermin 
Rıza, Divnnyolu Turan apartımıuı l 
Oeman, Salihli Altınordu nkmektebl 
talebcıtlnden 697 Kazım, Denek Birinci 
mektepten 196 8aJnhattin, Blıkesir Al· 
tıeylül llkmektebindeo Osman, Beyoğlu 
21 inci mektepten 19 Necdet, üsküdaı 
80 uncu mektepten SuheylB Kony• 
Akifpaşa mektebi talebesinden 537 Sım, 
Uzunköprü bakkal Sabriden Ahmet, 
Samaun Sakarya mektebi talebesindes 
29 Sündüs, Bakırköy .İ.l.kmektebi tale
besinden Halim Memduh, 49 uncu 
mektepten 167 Muammer, Eski§ehit 
Turau mektebi talebesinden 174 Pervin, 
Menemen Kubilay mektebi talebesin• 
den 137 Sabiha, İstanbul ktz ortamoi· 
tep talebesinden Perihan Tah in, Kon· 
ya memleket haatabaneıi kimyager 
Kadri Bey kızı Riza, Karaman Gü· 
neımektebi talebesinden 29 Yatar. 
Kız list1inden 916 Hayat, Taraut 
Hayat eczanesinde Basan, Malatya 
liıeıinden Z49 Nizamettin, Yozga 
lsmetpaaa mektebi talebe11inden 7 
Rüştü, Davutpqa ortamektep talebe• 
sinden 308 Ercüment Cel&.l, İstanbul 
kız liıeainden 766 Handan Fevzi, 
Konyt! posta telgraf makiniatı Haıa.o 
Bey oğlu Celi.lettin, Sıvas Hafızre~ 
cep mektebinden 208 Celili, 1staubuJ 
kız ortamektep talebesindtın 749 Mo· 
zaffer, Sağhk Yurdu karşısı N bahat 
Osman, hmir erkek muallim mektebi 
956 Aliettin, Konya İnceminare arkuı 
Pınar mahallesi 10 Ulviye, letanbui 
kız liaesi talebesinden ô21 Muzaffer 
Adll, Sultanahmet Soğukçeeme yokuıu 
Nadire, İatanbul kız ortamektep tale• 
besinde 362 Şüktlfe, Aydın ortamek· 
tep talebeeinden 888 Kenan, Naı.illl 
Reeepbey llkmektep talebe1inden Ot· 
han Osman Bey •• Hanımlar. 

.......... ...,._.................. • .................... WA\. 

Yelli Netr11at ı f ... 
Fen ve San'at - lımirde oıkaıı 

bu aylık l&D&yi mecmuuının mayı• 
nüıhan ı.eogin mündereoatla çkımııtıı-. 

Mimar - Her ay intiıar etmekte 
olaa bu mimari, tehircilik, n tezyini 
ND'•tlar DMCmaatınm ('°} numaralı 
niıan •ayıaa oıkmıtbr. loinde birçok 
inoa edilmiş binalar. ait, reıimler •• 
yazılar vardır. 

Tıbbt tahllller - PUlfrilı Foto. 
metriıi ile yapılan bbbl tahliler ltmI 
albnda baktriyolog Dr. Fethi B. tara• 
fmdan kıymetli bir e1er neeredilmiştir. 
Bu eaer bu gtlne kadar bp ve kimya 
laboratuvarlannda büyük iıler gören 
kolorimetre yerine Pülfrih F'otomet
risinin neden kaim olduğunu hesaple.rlı 
misallerle, reıimlerle izah ve ispat 
etmektedir. Bu eeer, hiç bir etalon 
mahlfile ihtiyaç göstermeden kanda, 
idrarda ve uzri maiyatta birçok mad• 
delerin dozajlarını doğrudan doğmya 
yapan bu aletin her hususta daha haı• 
eas olduğunu ve neticeler üzerinde 
d&ha emin ve sahih kıymetler alındı· 
!:rını göıtermektedir. 

Tıbbt tahlilerle meıgul olanlaı içil\ 
bu eser mükemmel bir rehberdir. 'J.'av
ıiye ederiz. " 

Azerbaycan prtbllglaf- Ay. 
da bir çıkanlan bu kültür, tarih ve 
edebiyat, mecmuasının 29 uncu •a;}ı•ı 
da intitu etmiotir. 

ın =--ıt ..... ' ' 1 1 "~~ s 

kitap yazmışlardır. Bunlardan liurtoıi 
ve Vamberi pek meıhurdur. Vambe. 
rinin e1eri Türkiyede tercüme olun• 
muıtur. 

2 - S&veci Bey vak'ası - ıizia 
elinizdeki risaleden baeka. - bUtfüı Os
manlı ve frenk tarihlerinde yazıhdır. 
Sadettin, İdrisi, Ne§ri, Cenabi, Solak 
zade, Takvimiittevarih, Ali, Hayrullah, 
Haberisahih, Feridun Bey munıeatı, 
K.antemir, Haınmer, La Martin tarihle· 
rioe ve daha yüzlerce kitaba bakarea· 
nız o vak'ayı bizim yazdığımız şekilde 
gö::Uraünüz. Bunlan bulmak kadaı 
okuyup anlamak ta güçtür. O halde 
Ahmet Rasim Beyin resimli ve bari· 
talı Osmanlı tarihinin birinci l'ildini 
almız, (88) inci ıayfa11nı okuyunuz. 

M. T 



1 Huiraa 

Ziraat Bilgisi (*) 

Düşünmektense, 

Sorup 
Öğrenmeliyiz I t 

Ortakoyde Halil Maşuk Beyeı 
Bahçenizin bol glineı görmeli 

için: MOmkün mertebe ·ağaçları 
aeyreltmeyi ve eski büyUk ağaçları 
1eneden ıeneya gökletip bunların 
7erioe küçük boylu ve muntazam 
tekilli fidanlar dikmeyi diifilnü
nUz. Genç fidanlar iyi bir bu· 
dama sayesinde hem bol mabıul 
verir. Hem bahçenin giineılen
meaine engel olmaz. Babsettijiniz 
bastahklar fazla rutubetten ileri 
ıelir. Şimdilik eski ağaçların 
mOtemadiyen kart ve kurumaya 
ytız tutan dallarını keainiz. 

Suallerinizi aakJıyorum. Mev· 
ılmi ıeldikçe birer birer ceYap
Jannı yazacağım efendim. 

* 
Antalyacla İbritim zada Sıtkı Beye: 
Bai yapraklarını yiyen batc· 

reye karıı: Tam göründükleri 
mevsimde yapraklar lizerine .ze
hirli bulamaç serpmek lhımdır. 
Bunun için Antalya ziraat mü
dllrl6ğ1ine müracaat ederek zehir 
ye talimat alabilirsiniz. · Meıkdr 
mildllriyetten haıerenin fenni 
ismini 6ğrenerek bana bildirirse· 
Diz daha etrafla izahat vermeğe 

çalıf1nm. 
Bundan evvelki ilk mektubu

Duzua auallerine 23 Şubat 934 
tarihli aazetemiıde cevap ve· 
rihnifti. 

* Nazillide Bekit Sıtkı Beye: 
Btltlln auaJlerinize muhtelif ta

rihli gazetelerde cevap verilmiftir. 

• Bakırko~ Litroa köy1hıde Böand 
Beyeı 

Keten ziraatı: Me .. im seç· 
mittir. Zamanı gelince mufaualan 
yazarım. Yazılan takip etmenizi 
tavıiye ederim. 

* lıtanbttl Safra köyünde Cemal Beye: 
. Yonca ziraati: Mevaimi deiij· 

dır. Mevsim ıelince size •traftı 
iaahat yuar, temi& tohum tedari
khae ele yol ae.teririm. 

Y ualanm baklanda ghtercli
ğiniz tevecdlhe tepkldlr ederim. 
(Çiftçi] etrafında olduğunu hi11et
tiği okuyucularının çokluğu aiabe
tinde Ziraat ilemine faydalı oJ1111• 

ya çalııacaktır. .. 
Vizede muallim Lutfollah Beye: 
Ziraat gazeteleri: Bizde ilci 

zirai ıuete intitar etmektedir. 
iJıiai de aybkd1r. ( Ziraat gazeteai
nin) abonesi 150 ( Dönlim mec· 
muasınan abuneıi 300 kuruştur. 
Birincisinin adresi [ Ankara Ban· 
kalar caddesi numara 76) ikinci
linin [Ankara posta kutu.o 415) 
dir. 

. Atçıhk kitaba: Ragıp Ziya Be· 
Jla (Apcıbk mubtara11) iımindeki 
kitabım Ankara Ziraat kt b' •ennlan ıne e ı 
tlrteb~=m~.•tine Yazarak ge• 
d" . •tabı poataya te· 

Kı!te tarthll veraıelerinl Y•zıaaz. 
ı. ap ıe nce paraıını •lndenı

ıioız. Şaban Hami Beyin ( " -- • 
aııcıhk) kitabı ile Anka,.da ~ 
k . . ··•ç oruma cemıyetınden letirtebU 
ceğiniz Faik Beyin (Apcılık) .::: 
tapları •ardır. 

Vranya ~ehiri: Bu zehir yeşil 
renkte bir tozdur. Kazanız zirat 
memurluğuna mtıracaat ederek 
tedarik ediniz. 

Fidan ve tohum tedariki : lıA
aını gördliğUnüz zat size iıtediği
niz tohum ve fidanları tedarik 
edebilir. itimattan e•vel teraiti 

SON POSTA 

Dlafada Olap Bitenler 

, Aptalları Tedavi için Bir 
Hasta .. e Açıldı •• 

, Büyük 

Muhare-
be Esna· 
sındaMec 

buriyetin 
Doktor Hovard. J. Crum 

bOyUk muharebe · ilin 
edildiği za~an Londranın 

Saint Jims Hoıpital baı· 
tahaneıinde operatördö, 

gönüllü olarak hizmet 

arzetti. Kendiıini lngiliz 
ordusunun Kale şehrinde 

açbjı bir butahaneye 
g6nderdiler. Orada ame
liyat edilmeıine ihtiyaç 

ıösteren hastalar yoktu. 

Yaralılarm müıtacel gö

rUnen tedavileri cepheye 
yakın olan yerlerde ya• 
paJdıtı için it pek azdı. 

Doktor Hovard. J. Crum 
bu vaziyette boş vaktini 

yaralanan askerlerin ... 

Doğurdu
ğu Yeni 
Bir lhti-
sas Şu
besi .. 

barebeden ıonra Ame
rlqya pçerek kendi be
Abma hulUI bir baata
hane açb. Bu hutaha
nede yapılan it doğrudan 
dojnıya 11hhatle deiiJ, 
fakat mibıhasLran glizel· 
Jikle ali.kadardır. Meseli 
bir erkeğin veya kadımn 
parmaklan mı çirkin o 
d&zeltmekte, ayağı ma 
etri, o doğrultmaktadır. 
Fakat haatahanenin en 
bllyllk hususiyet~ burnu-

ı nan, aizuun veya yllzlln-

kat kalan llZuvlanm lmkin nia-1 zamanla 
petinde dlzeltmiye baretti " Jllk bir 

de herhangi bir parça
nin tekil dolayuile aptaJ 

ıörtbıen lnunlan, k8ç0k 
bir ameliyat ile ıekl g&ı
termektedir. Koydupmuz 
resimde b&yle bir ameli

bu uhada okadar btı- 1 yat ıeçireıı hutanm eYvelki ve 
ihtiau kupetti ld mu- BOmaki limuını 16r0yonanuzl 

Film 
Yıldızının 
kızı 

Sinemada Edna Beat adı De 
tanıdıjımız Miliı Herbert MarpJ 
Amerikada bir kız çocuğu doğur• 
muı ve nekahet devruioi milte
alcip bebeğini yanma alarak Lon
draya plmiftir. 

Annenin refaketlncle ~rilD· 
tttnttz kadın Hol1vood ta bu ... 
ne zarfında birçok yeni film çeYir
mit olan Miı Banklead'tır. 

••••H••••UH•••t1•••••111ıt11uaı .......................... . 

teıbit eder ona gGre kabul eder· 
tiniz. Fiyat ve teraiti mu haber• 
ederek öğreniniz. 

Arıcıbk levazımatı ı Galata • 
Pertembepazarı numara 91 adre
li.ne bir ınektupla m8racaat edl
mz. Katalok ve tafsillt verirler. 

1
. Diğer ıorguJarınıza 11raıı ıe-
ınce cevap verilecektir efendim. 

Çiftçi 
(9) Ziraat huıuıundakl •lltkllllerlatn 

ıorıanua. Sorı Poıt,•nın (flftçl) al 
lfaı cenp ftreceldlır., 

j Arsen Lupenin Habrına 
Gelmiyen Vak'a 1 

Hafta içinde Londrada bir 

lunızhk vak' u• oldu, 6yle bir 

luı11zhk vak'uı ki, hayali en ıe
Dlt bir romancıya liyleMDiz, 

dlttln&p tertip edemez, o derece 

kurnazcadır ·ve yapanlara da o 
derece tehlikeıiz g6rilıımOıtnr: 

Hidiaenin kahramanı iki tane 
undık yapbrtmıf. Her ikisinin de 
llzerine: 

- Karılacak eıyayı muhtevi· 
cllr, dikkat ediniz! Ctımlelini yaz
dıktan Hnra birinin içine kum 
doldurmuı, 6bllr0niln ~ine de 

kendisi girmiş. 

Hanızm arkadqları bu iki 
aandıjı muayyen bir iıtaıyonda 

indirilmek tiıere poıtaya vermit
ler, posta 1'agonuna koymuılar. 

Hınıı yolda sandığı açarak 

çıkmıt. pollta vagonunda kimse 

olmadıtı için taahhntlü mektup 
_,... ... '41 ............... 1 ..... l ... ......... .... 

' .. 
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Gla 

'° -
CUMA 

1 Haziran 834 

Arabi Rumi 

Hıaır 

27 -
17 Safer 1105 19 • llayaı • 1150 

-
Yak!t. Esant Va1at1 Vakit Bıant VHat 

Qla .. 08 !S9 .. 31 AktBlll 12- it 33 

ot1e '38 12 il Yatıı 1 59 31 30 
lkbtlll 8 38 it 10 ....... • 49 2 17 ... . . ,, 

k 

çantalanm aÇllllf, parayı ihtiva 
edenleri bot ADcbj'a dolclarmllf, 
aonra kencldi d~ kendi undajınm 
içine ıfrmif. 

Katar mua11en iıtaıyona va

nnca memur ••ıonu açarak bu 
iki aandıiı indirmişler. 

Hırıızın arkadqlan ellerinde 

ilmllhahaber ,le bekliyorlarllllf, 

ıandıklan alarak ıetirdikleri kacn
yona blndinnifler. 

Şimdi bu kadar basit, fa· 
kat o derecede de kurnazca 

tertip edilmif olan bu bU'· 
ıızhk vak'aaınm naııl mey--
dana çakımı olabilecetmi merak 

eclerainiz, detll mi? Onu da 817· 
leyelim. Zabıta bunu alrf hir 

teıadlfe medyundur. 

Filhakika hırıtzlann kamyonu 

ıllratle ıfderken bir alaıi tuad&f 

neticui olarak mukabil iatikamet
ten ıelen bir otomobil ile pr
PlflDlf, taahhlltl8 mektuplan ibtift 
eden 1a11cLk yere dtlferek parça-
1anm1f, içinde bulunan mektuplar 

yere aaçdmı• 

Hldiaeyi gören polisler de bu 

kamyonda bu kadar taahhiltlU 

maktubun bulunmasını garip bu-

larak hırsızları yakaladıkları gibi 

poliı karakoluna g&tlrma,lerdir. 

Sayfa 1 

Resnılnizi Bize Gönd•rinb 
+ • 

Slzt1 Ta/Jiallnızı Sögligt1lim 
Rumhalıd kupo:1 ile rBndvtnı .. 

Kupon dlieı nyfamıadadır. 

1 hmir: İaak Al· 
diti Efendi: Sokulgan 
Ye işgüıardır. Heı 
feye ehemmiyet ver• 
mek istemeynn zahirf 
lakaytliğine ragmen 
mesuliyet bahsine ala
ka gösterir neşesini 
nadiren zayi eder. 
Boğazını ve rahatini 
fedaya pek rım değildiı 

• 
2 Akıebir; Ali 

Efendi: Pek şakası 
yoktur. Alaya gele

mez. çabuk kızabilir. 
İntizam Jruyudatile 
pek yorulmak: iıtemez, 
o)duğu gibi hareket 
eder. Tesadüflere t&hi 
olur. 

Qlln •debilir. 

.. 
4 Adana: Tabıia 

Bey: Zeki "Ye ağırbat
lıdır. Gürültülü •e 
mücadeleli işlerle ug
r&§mak istemez, kala
balık yerlerden ıiyade 
sadeliği Ye IDZıV&)'l 

tercih eder. Cesarete 
mütevakkıf. atılganlık· 
larda bulunmaz. Etra· 
fım kendisinden m•m· 

• 55 f1tanbul: Nail Efendi: 
( Re1mlaba Wdıd t.temlyor) 

Çetin itlerde munffak ol~ v~ P9 
itleri kolaylatmanın yolunu bilir. Men
faat bahainde bi.ıi ve çeviktir. 

• Sf Ankara: A. K. Bey: 
( a..mıal• dercl•I latemi1or) 

.Muayyen ve memuriyet işlerinde 
mu,,affak olur. Baıkalarırun iradelerine 
kolaylıkla uyar. Serbest tavurlu •• 
yaratıcı değildir. 

• 
S3 İltanbul: Kadri Efendi: 

t Rumlıdn dercini iltemlyor ) 

Oyunlarda elebaşı olmaktan hu 
duyar. Yaramaılığuıı zekaaile örter ve 
kendiıini ae-.dirir. 

• t 
S2 E.lldfelalrı D. iL Haaaiııa: 

' a ....... dercıl.ı ,......,_ > 
Zamana1 hayata uymasını bilir. 

Cok konutur1a da mkmu. Methedil. 
mekten hotlwr. Süe, inti~ dilrkat 
eder. Parayı sarfa mtitemayddir. 

• 51 Konya: M. S. Hanım: ( •et..,.,.... derclal ... ,, .... ) 
Kendi halinde eamimf n uyıaldır: 

Gevezelik yap~ daha ziyade silk6ti 
ve mahçuptur. GÜrültüln ve mücade
leli itlerden uzak bulunmak iıter. 

• 3 lstanbulı M. Z.bri Hanımı 
(RM•tala-.... ı.tcal)'or) 

. Eli ~yağı tek durmaz, arkad~ 
gücendirmeden kendiıini eevdirerek 
ıakalaıır, alaylı tavur ~• hareketler 
alır. Samimiyeboe itimat tdilebillr. 
Menfaatlerinden bqkalannı da iltifadt 
ettirmeğe mütemayildir. 

Son Posta 
Y nm1, al1aal, Huadl• we Halk sasete.ı 

Eski Zabtiye, Çatalçetme 90kağı, 28 

ISTANBUL 
- ff 

Guetemisd• çıkao yazı 
N8im)eriD bütün haklan :ahfus Ye gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 • 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. kr. - -·----TORKIYE 1400 750 400 ıso 

YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

- .__ 
Abone bedeli peıiodir. Adre8 

deği,tirmek 25 kuru~tur. 

Gel•n evr•lc 6•rl verilmez. 
lllnlardan mea'ullyet ehnrnaa. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul iliveai lazımdır. 

Posta kutuauı 741 İstanbul 
Telgraf ı Sonpoata ,, 
Telefon ı 20203 
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lst nbul • Ber in ekspres nin ye· 
mek salonunda.. Biri çok g zel 
bir genç, bin y olı v ·yop, öte
ki çok tık e daha öte • de 
korkunç b kı ve ir ko ain 
mübtelwna beıwyen dört d m, 
eynl renkte ikl ura çantanın, 

hepıl de, ayn ayn endiluine alt 
oldufunu iddia ediyorlar. Ar la· 
nnd çok nazik c leleri mu
aakqalu oluyor. 
Karıı m ı da lstıınbuldan Ber· 
line ilden lkl genç kıL. iki ·nin 
4o bml Fatma .. Dört adam ara-

ndaki ç nta müaak .. a• genç 
Fatmalan çok alakadar ed yor. 
Korkunç balcışh adam bir a k 

int yGkaelUyor • na ta 
bOyOyor. Bu eırada Fatm rdan 
biri mGdahale ederek d8rt erkek 
araınndakl çoata ih ifını lle-
diyor. Genç Ye wfi%el erkek 
Fa aya teıckldlr erek agon• 
da aynhyor. 
Fatmıılardan biri öteki Fatm ya: 
"- Ayıp yol, iyor, delika lıya 
yiy c k gibi b yor un ,. 

- Ne güzel adam dedL .. 
Nekadar Türke benziyor ... 

- TUrk ü?. 
F af omuzl nnf ilktf : 
- Hiç te benzemiyor, dedi .. 

B1r Amerikalı film arti tine 
benziyor. 

Bi den Fatoş: 
- Olmadığı oe malQm dedi. 
- F lim artisti böyle i giyi· 

nlr d dı.. kimbilir.. ne temiz 
giyinır. 

- B çoc fena ı giyini· 
yordu 

- Allah kına F atot g6r-
edin mi?... Pek te zengin hali 

varmidi onda. 
- Vardı yal.. 
F fa hidd tle: 
_ Bizi tek başımıza dü ya• 

run obllr ucuna yolluyorlar F ato, 
dedı. Daha trende aşık olmaya 
kalk rs n. 

- Aşıklık mı? .. 
G" el Fatoş çok pi kin bir 

gül ~le güldü... Ah bu zam nın 
a-enç kızları kendilerini tanıdık· 
!arına ve dünyanın en tehlikeli 
şeylerini istihk r etliklenne ne 
kadıır d emindirler ... 

F ato yirminci asruı bir çocuğu 
idi. O ıkla is 'hza ederdi. Bu 
hi te ne demekti kuzum.. Fatoş 
aşık olmaz. Olamazdı vesselam. 

F f on yedi yıışında idi. 
F kat çok d ha makul ve biraz 
da e ki moda bir kızdı: 

- Büyük oz söyleme F tof, 
diyordu • Bu çocuğa bakarlten 
daha gôzlerin değ.şiyor. 

* Tren bir g n içerisine girmiş 
ve tevakkuf etmişti. Burası küçük 
bir istnsyondu. 

Fafa pencereden bak rak 
ı•rın ısınini okudu : 

- Sogon. 
- Oh daha Berlıne Yarmıya 

yıl var. 

- Sabırsız mısın Fatoş? 
- S bırs z da söz mü f fa .• 
F fa bileği ıdekiJ saate baktı: 
- S at yediyi elli dokuz ge-

çiyor dedi. Halbuki tren elli ye
dide burada olacaktı. 

Aman bu- Fafa da ne kadar 
muntazam bir genç kızdı. Fatoş'un 
Wç antamadıia ve en (Uç cebir 

- - -------

SON POSTA 

Yeni Vergilerin Tatbiki 

Yazan 

t uzan 

muadeleferi gibi halledemediğı bu 
tren tarifelerini ne kadar da gü
zel l }or ve n ıl ezbere bili· 
yordu. 

• 
1-6-934 

mu tu.. Fakat yine b şını çevir
meden ve soğukkanlılıkla tekrar 
•ordu: 

( Battarah 1 inci sayfada ) 
Ziraat bankası birkaç gün evveline 
kadar aab ı bir müddet durdur
muştu, onun için fiatlerde yüksel· 

alameti hasıl olmuştur. Ayrıca 
eneki mahsul çoktur. İlk 
ul de d ehrimıze gelmiştir. 

Mersinden gelen i it mah ul (200) 
tondur. Unun çuvalı ımdi (4-5,80) 
lir arasındadır. Bir iki hafta 
aonr bu fiat daha çok düşecek· 
tir. Ekmeğin kilosu (5,20) kuruşa 

- Ne o, rovelver mi çektin atılacaktır. ( 70 ) para re mi de 
iyetin bozuldu galiba .• ? Genç.. ilave ederseniz yine kilosu (7, 10) 

sin sakın bir b it etme •• ku~a gelecektir. Yeni resim 
Tr , bir kere sarsıldı.. Bir bir yUk olmıyacaktır. 

kere daha.. Bir inledi.. Bir ho- K d · 'b Spor kost mlü güzel adam anunun yarın an ıti aren 
murdandı Ye tekerlekler dönmiye b.k d'I b'l · · • lik d yataklı vagonlardaki komp rti· tat ı e ı e ı mesı ıçın a a ar-

manlardan birinin kapısını açtı... başladı. larm yirmi dört saat içinde fab· 
( Arkaa• nr t .k d v • f v Pencerenin önünde iri g-vdeli ______ ,__ _____ ,__ n a, egumen, uıo, magaza, 

bir erkek dumyurdu. Ba ı pen- C. ) depo ve ticarethanelerinde mev• 
cereyc donmüştü. 1 t onu ___ T_o_e_ıa_n_tı.....,, _D_a_v_e_t_ıe_r ___ ., cut un v unlu miimulibn mik-

seyrediyordu. Adaleli bir en- A tınordululare tarını bildiren birer beyannameyi 
sesi çıplak bır başı vardı. k.u- Altınordu •por ldübündea: iuaıt mensup olduklan mıntakaların 
r ki nndao biri ezilmiı patlamış mukaner konpe hakkında ihzari bir varidat tahakkuk baı memurluk-
gibi idi.. genç adam kompartı· içtima aktedileceğindan müzakere için lanna vermeleri liıımgelmcktedir. 

bupn nat 14 te bilumum arkadaı- B t · · · b .. 
manın kapısını açbgı· ve tta unu emın ıçıo, ugun cuma 

lann klübQ behemehal tepiflerl rica b 1i 
apadığı zaman bile başını rka.. olun r. olmasına rağmen Otilo ma ye 

ya çevirip içeriye kim girdi diye ( tahakkuk şubeleri aç.ık bulunacak 
bakmadı. _ TebllAler ) memurlar da gece aaat yirmi 

tçerl. gı"ren delikanlı çantayı di>rde kadar işbaşından ayrılım• Galatasaraylllar Hatıra 
hiddetle filenin içers:ne tb ve yacaklardır. Cuma ruhsatiye i 

Ziyafeti ı v ti tb geniş kanepenn·n üzerin du er o mıyan mag z Te care ane-
'bl oturdu. lngiJ zce ko u- Gat taserayhlar Cemlfetln• ler bugtin için açık bulunabile-
ordu. d n: Bugun t bini Galataaııray cekler ve belediye kendilerinden 

1 L. md verilece senelik ziyafet içın 1 ktır 
- te diye homurd ndı... ceza a mıyaca • 

daha da tiye! rini almamış olan eaki d b 1 h 
Bu enh rAntadan urtulama• Döküm halin e u unan, er r- d n Galat raylı arkad laruı 
dım ıtti. • Değiştirme imkanı bugun abah 8 t on bire kadar Ga- çeıit buğday ve çavdar unlannın 
olru dı. 1 y Liaeı den ve Galatasaray- vegilerl tahakkuk memurlan 

miyeti merkezinden tedarik tarafından nyın tıçllne kadar utem di) en ·garını 
o D iri, )MI adam. .. 

ekte 

- Ya dedi çantayı dcğiştire-
medin öyle mi daha iyi.. 

Soğuk kanlı idi ve ağır ağır 

konuşuyordu. 
Genç. adam ise sakin ve mü

tebes im değildi, vagon restoran
dakinden bambaşka bir in andı. 

zı.ıim, dedi, bu çanta bi· 
zim ebebi felaketimiz olacak. 

Diğerı sigan dan derin bir 
nefes çekmişti. Şimdi onun du .. 
manlsrı içinde vücudn cehennemi 
tUttüre tüttfire yakan bir zebani 

loetine benziyordu. 
- san bu çantad 11 vaı· 

geçmeye mana yok. diyoı-um .•• 
Bu işi sonuna kudar götürelim. 

D lil.nnlı erni cebine soktu 
Ye iddeUe gllmüı sig ra t baka
aıoı çıkarırken tırnağı mad in 
üzerine çarpmışb. 

Öteki bu madeni sesi duy· 

Odun Kömürü 
Bunun Fabrikalarda 
Ku lanılması Yasak Mı 

Edildi ? 
1ımir gazetelerinden biri, odun 

kömilrO de iı eyen fabrikalarda 
i etki •a11ta olarak odun köm6-
rüniın kullanılmasımn yasak edil
digini yazıyordu, 

Bu husu ta mıntaka aanayi 
müdürü Refik Beyle görüştük. 
Bize dedi ki: 

'' - Bu mevzu Uzeıinde ve· 
rilmit bir karar babrlamıyorum. 
Bugün bılhas a Edirne mıntali:a· 
ında odun kömOrft ve gozojenle 

i leyen sı aı mllessetelerin adedi 
epeyce ir. E sen, odun kömürü 
kullanılma ağaçların ince dal· 
lanndan yapılması itibarile. or-
manlan mızın harabisine değil, 
bilakis inkişafma hizmet eder. 
Birçok cnebl memleketlerde, 
tatbik edilegelen bu usul eyi 
neticeler vermiştir. Binaenaleyh, 
odun komürile işleyen fabrikala
nn k pahlacağı yolundaki haber 
do ru olmaaa ierektir.,. 

klerini nrzederiz. te~bit dileceği gibi bllynk 

tbuat Cemiyetinin 
Kongre 1 

lst nbul Matbunt Cemiyetinden: 
• nbul 1atbu t ce iyeti ikinci fn

d kongre içtimaı 4 haziran 1934 
paı.art Qn • t 13 te cemiyet 
merke::inde yapılacaktır. Bu içtimada 
meTeutla iktifa edilecetindea muh
tere azanın behemehal teıriflerl 
rica olunur. 

Ruı 

1 - Blna meı eri, 
2 - T kaüt ndıtı metelelL 

Tirebolu MUddelumumt ini 
Davet 

Aıkerden tcrhiailo iıtanbuldi bu· 
lundutu anlqılan n adreal memurl-
1 timiz.ce meç ul olan Tirebolu aı d· 
deiumumiıi E at B~yin derhal vazife· 
ılnc hareket eylemesi İıtanbul Cfim· 
huriyet m ddeiumumiliğmden bildi
rilmektedir. . 

icra Daireleri 
Yakında Hep Bir!ikte 

Postane Binasına 
Yer!eşecek 

Adli~ c dairelerinin Y eniposta• 
hane binasına nakli mllnasebetile 
yapılan tadil ve tamirat bt-delle
rinin Viliyet muhasebeciliğince 
verilmesinde tereddllt hasıl ol• 
mu~tu. Maliye Vekaleti dlln Vili· 
yete gönderdiği müstacel işaretli 
bir telgrafla, nakil y\i%Unden 
Yeni postahane binasında yapılan 
tidilit ve tamirat paralannın 

Yerilmesinin Vekiller Heyetinin 
takdikine iktiran ettiğini bildir· 
miştir. Bunun için Mnddeiumumi· 
lik bir hafta içinde hariçte kalan 
btmın mahkemeleri ve icra dair~ 
lerini de Y enipostahane binasın· 
da toplıyacakbr. Bunun için 
binanın en Ust kafında bu Ağır 
Ceza salonu yapılmıştır. Aynı 
katta bllyllk salonlardan birisi de 
on odaya bölünerek istintak da .. 
irelerinin yerleştirilmesi temin 
edilecektir. ikinci kattaki bOyUk 
salona da icralar nakledilecektir. 
Şimdilik hariçte sulh hukuk mah· 
kemeleri kalacaktır. 

ıandıkl r içinde bulunan ma .. 
mul irmik, makarna, ıehriye, 
bisküvit kutu ve pakeUeri 
için de sahipleri ayın üçllne 
kadar damga pulu tedarik ed~ 
rek yapışbrmak mecburiyetinde
dirler. Ayın üçllncll günU yapıla• 
cak kontrolda fazla görnlen unlar 
ve diğer mamuller için vergi iki 
misli olarak alınacaktır. 

Mevcut Stok? 
Maliye tahakkuk mlldDrllikle

rinin tesbit ettiklerine g6re bg. 
glln latanbulda ancak ( 22) bin 
çuval kadar un stoku vardır. 

lıtanbuld eskiden günde beı 
bin çuval kadar un aarfedilirken 
bu 0 ktar bugün (2500) ve (2700) 
kadar düşmtiflür. Şu hesaba göre 
lstanbul hergiiq_ (3500} ile (4000) 
lira arasında buğday •ergisJ 
verecektir. 

Mllll MUdataa Vergisi 
Milli müdafaa istihlik vegisf. 

nin tntbiki hakkında da dun ali• 
kadarlara emir Yerilmiştir. BugUn• 
den itibaren, tütUoı sigara, enfiye, 
ıigat"et, pipo ttitünleri, her tUrlil 
içkiler, kahve, şeker ve çaydan 
muayyen bir miktarda vergi alın
mak lizımdır. Fakat gtinlln cuma 
olması, kanununun tatbikatını 
yarına bıraktırmıştır. 

BUtUo içki ve tütlln bayileri 
yarm sabah bulundukları mıota• 
kanın inhisar mildürlükleriae birer 
beyanname \'ereceklerdir. Bu be• 
yannamede, ellerinde mevcut mal· 
lnnn miktarlarını fiatlerile beraber 
bildireceklerdir. Bu beyanname· 
yi vermeyenler hakkında takibat 
yapılması için alakadarlara emir 
verilmiftir. 

Bu abahtan itibaren, bayi 
dnkkanlannda ve imalat yerle
rinde atılan inhisar mamulatında 
u nisbett bir fiat farla ola

cakbrı 
25 kuruş ve daha ziyade Eiatla 

aafalan cisara ve tütiln paketleleri· 
ne birer; (25) kunııtan aşağı fiata 
ablan pakelleredo yirmifer pa• 

ralık pul y pı§brıl caktır. E fiye 
ve tönbeki fiatlerine, bUyUklüklo
rine göre, birer ve yirm er para 
zammedilecektir. Rakı, konyak, 
votka, likör 'Ve vermutlarm (25) 
sautimetrelikten bliyilk hacimdeki 
şişelerıne i şer, d a kuçUklerine 
birer, her bira ~i esine, açık ve 
kapalı araplarm her litresin 
birer kuru ilave edilmiştir. 

Yalnız, viski, ıampanya ve cın 
gibi içkilerin her şişe inden (25) 
kuruş re im ahnacaktır. 

Bir Hat 
Daha Kazandık 

( Baştnre.h l ın i sayfada ) 
hat bizim paramızla 22 milyon 
liraya hUkumetimize geçmiş bu
lunuyor. 

BugUnkü Yaıiyet ve idaresız· 
lik içinde hatbn yevmi hiıılab 
(9000 • 98000) liradır. idare tan
zim edildikten ve balkın ve 
istihsal mıntakasının iatekleri 
yerine getirildikten sonra basılib 
yevmi ( 15000 ) lirad o fada 
olmaaına intizar edilebilir. 

• Sabo alm mukaveıena inin 
parafe ve imza edildiği berl 
lzmirde ve bülUn Garbi Anado-
luda büyük bir memnuniyeUo 
karıılanmış; istasyon binaları 
bayraklarımızla donablmııhr. T~ 

llüm muamelesine bir haziran
dan itibaren başlanacaktır. 

A. Adnan 

DABCOViCH ve ŞUrekası 
Telı 44 708 • 7 • 41220 

A vrut>a ve Şark limanlan ar nnd 
muntazam poıta. 

Anvere, Rotterdam, Hamburg ve 
hkandinavya limanlı:m için yakında 
hareket edecek va urlan ve dünyanın 
bqlıoa limanlarmda tnuısbor demen 

Y kında gelecek vapurlar 
Gudnın vapuru 12 Hazirana dognı. 
Yakında hareket edecek vapurla.r 

Gudrun vapuru 15 Hıızirnna doğru. 
Fazla tafsilat için Galata, Frengyan 

han umumi acenteliğine müracaat 
Tıl. '4707/8 • '1220 

__... .... ...... •••••• 
vap r acentahDı 

Polisb • P Jestine Line of he polieh 
Traneatlantio Sihpping Co. Ltd. 

Gdynia • America Line. 
15.000 to iuk 

"POLONIAn 
Transattanllk vapuru ile 

Köstencı-lstanbul· Hayfa -Yafa. 
Pire arasında muntazam ve ltlks 
azimet ve avdet seferleri 10 ~ ve 
Sünen 11mıf kamaralan vardır. 
Hayfa • Yafa- ve Pire için eeferler: 

81 .Mayıs saat 15 te 
14 Haziranıaat 15 te 
28 Haziran saat 15 te 
12 Temmuz saat 15 te 

Dotru K8stence lç1n aeterten 
10 Haıiran saat 11} da 
24 Haziran aut 19 da 
8 Haziran •w 19 da 

23 Haziran saat 19 da 
6 Ağustos ıaat 16 da 

Seyahat mUddelt ı 
lataubul - Kö t D us 
lataobul - Yafa 61 ., 
İstanbul - Hayfa 7l ,. 

Faıla tafsilat için Galatada Freog
yan hanında umumt acentalıklara 
mür c at. Tel 4-4707 8-41220- Yolou 
için tlantik vapuru aceotaaına 
Galata nbtım caddesi Tel. 40019 ve 
Vegonli - Kok ve Natta aeyahat 
ac ntalıklarına müracaat 

(33) 

latanbul ikinci Hila memur• 
lu1Jundan: Bir müflise ait kundura 
cılıkla malzemes'nin pazarlık uretilı 
aatılma ına karar verilmiatir. Satıoa 
6 haziran 984 çarşamba günu sabah 
eae.t dokuzdan itibaren bqlaoaoalı: ve 
yevmi mezkfuu müteakip gunlerde 
aatışa devam edilecektir. Talip olanla
nn İstanbulda Mercanda ttcılar cadde· 
sinde 48 No. lu mağazaya müracaat-
ları ilin olunu '8()) 



tTTIBAT ve TIBAKKI 
- Her hakkı mahfuzdur - Nasıl Dofda? .. 
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lngiltere Kıralı Hindistan Seyahati Es-
• 

nasında Kim il Paşaya Iltif at Etmişti •• 
- Kamil Paşa, meseleyi ltlzu-1 

mandan fazla izam etmiıler. 
Gerçi umuru dahiliye 't'e harici
yede bazı mlivazeneıizlikler var l 
iıe dey bu da sayei ıahanelerinde 
halle di!ecektir. 

Dedi... Kumu Sultan Reıat, 
tlzerinden mes'uliyeti atmak için 
liyihayı sureti hususiyede Ahmet 
Rıza ve Ta!it Beylere ganderdi. 
Bunlar da ayni tekilde mukabele 
etti. Ancak .• layiha mftnderecab 
cemiyet muhafiliııde pyi olur 
olmaz: 

- irtica.. İhanet.. Khıil Paıa 
bid Paclipha jurnal ediyor. Daha 
WIA, otla Amiral Sait Paşanın 
çevirmek istediği fınldaklara alet 
oluyor. Bizi, lngilizlere utmak 
lltiyor. 

Diye 1rir vaveyli yftkıeldi. 
Bltarafbğımıza binaen en enel 

pnu arıedelim ki; bu layihayı 
yazan vakıl Klmil Paşa idi. 
Fakat bu şekilde yazdıran. baki· 
katen mahtumu Amiral Sait Paşa 
ldL O Sait Paşa ki, pederi Ki· 
IDil Pqaya karşı lttihatçılann 
~eri menfi hisleri ve bil
haı.. kendi ıahsı aleyhinde 
mebzulen aarfettikJeri hakaretleri 
bir tilrlti hazmedemiyor; Cemiyeti 
devirebilmek için el altından her 

•asıtaya başvurmak fırsatlarım 
ka~ırmıyordu. Şu da bir baki· 
kattir ki Kimil Paıanın bu IAyi
lauı, hiç bir zaman bir ( jurnal ) 
mahiyetincle dejild.i. Hatti bilikia 
o eanada Klmil Papmn Pa-
dipha bl,ıe bir ariza takdim 
etmesi, kendine tevdi olunan 
•••al bir •azifenin ka bab ta· 
Wtyesiodeodi. O vazife de paclan 
ibaretti. lngiliz Kıraliyeti tahbna 
heniz c616a etmif olan ( Kıraı 
'Ço!J). a,ni .... nda (Hindistan 
................. ) tacuu ela giymek 
için hindi.tana sfderken ( Siiveyt) 
den geçecekti. Mısır toprak
lan, (Eczayı Memaliki Osmaniye) 
den sayıldığı cihetle, oradan ge
,ecek olan Kırala, tarafa Padi
phiden (anı hot amedi) ye me
mur olarak en b6ytik şehzade 
Ziyaeddin Efendin riyaseti altında 
bir heyet g&nderilmiı; • o mrada 
Jlaurda bulunan • Kamil Paıa da 
bu laeyete ithal edilmişti... Kıra) 
(Mediae) yatile (Portsait) lima
mna geldiği zaman bu heyetle 
Kırahn huzuruna çıkan Kamil 
Pap, biç llmit edilmiyen ve 
timdiye kadar emsali görtılmemiı 
.._ bir lalnMt ve teveccühle 
~ 1 • z ı · Koaoca (lnJiitere 
...... •• Hi diata KlmD p 0 n lmperatoru~ 

L ... ,. bir kan•peye otu
rup, aencfW .te Oll1ID _.__ 
durarak ....ı. ~aaıada 

hareket, betan "'·da İ.ny:: 
bir Yelvele ayancLnnııb. yer 

Sıığda ayakt'1 duranlar: (1) Lord Kiçner, (2) Ingiltere Kıralı, (8) Hidiv 
Abhaa Hilmi Paşa (4) ıehzade Ziyaettin Ef., (5) Kıraliçenin biraderi Duk 

Dotek, (6) preoa Mehmet Ali pqa, (7) Serdar Vingat pqa, oturanları 
Kıraliçe1 ıadneabak Kamil pqa 

de kalmallllf, Kamil Pqa De bir
kaç defa hususi mtilikatlar yap
mıştı. Bu mülakatlarda Osmanlı 
devletinin hal ve istikbali mev· 
zuubahı edilmiş ve kıral Kamil 
Paşaya: 

- Hekanı sabık A bdülhamidi 
lngiitere siyasetine temayül ettir
meye çok çalııtmız. Fakat o zat, 
yanllf b:r siyaset takip etmek 
yüzünden korkunç bir alribete uğ• 
radı. Bari, şimdiki hükümdanmza 
vaziyetin vahametini açıkça an· 
labnız. Zati fahaneleriJe hllldi
metleriai tehi keden kurtannız 
demifti. itte bu mülakatın mah-
suln olan lal ihada, ( Bu baptaki 
hiuiyab acizanemin mllstenit ol
duğu malumatı tahriren takdim 
edemem. ] Söz?eri; KimiJ Paıanın 
burada kıraJın ismini zikretmek 
iatememea~ndeo ileri gelmişti. 

Bu İfe, Amiral Sait Paşanın 

kar1şnıa11 meselesine gelince; 
evvelce de bilmünasebe söylemiş 
olduğumuz veçhile Kamil Paşanın 
bu mahdumuna karşı bftynk bir 
zafı vardı. Ondan hiçbir ıeyi 
saklamazdı. Padişaha bu layihayı 
yazacağı zaman da Sait Paşa ile 
müdavelei efkar etmiş ve ancak 
ve milntekim oğlunun telkini ile
dir ki, lttilıatplar hakkında ıid· 
detli bir mütaJea serdine mecbu
riyet hisseylemişti. 

Layihada lttihatçılann en çok 
nazarıdikkatlerini ceıbeden nok• 
talar açık ve sarih tehditlerdi. 

( Arkası var ) 

Bir rica - Dün matbaamıza 
Trablusgarp harbindeki zevaltıın bazı-
lannın grup lıiilinde bir resimleri 
bırakılmış fakat bu hususta izahat 
verilmemi§tir. Reaim hakkında izahat 
alınmak üzere, gönderen veyahut 
bırak ın r.atin süratJe adresini lütfetme• 
ıini rica ederiz. 

1 RADYO 1 
1 Haziran cu .. 

VARŞOV A - (l~S m.) 17.JS -aat 
kon11erl, koaferan., 19.1' hafif ma•lkl, aah
t. lf ba......... aoş -1kl bahialerl, 21.15 
Hnfonlk ko...,., 2J pl&k, 23.30 dana mual• 

kl.t, •'•• cin•• m-lklal, 
BÜK.REŞ - (364 m.) 13 bergUnkU pro

pırı, 19 udyo orkeatraaı, 20 tıa~crlcr, 20.15 
.tc .. traaın d••• nu, Oal•eralte deral, 21.20 
pl&k. konfer nı1 22 vlyo on1el •o'o, muaa• t:b., :l2.U hafif muaikl ~3.15 karıtıl& kon1u 

beller. 
8UDAPE$TE (558 m.t - 19.40 Ken1t• 

U,.tr.._ue ı.ouerl, 21UO Operadu aald .. 
k~aenahı•ar t.lebealnla lmtlhaalan, 23.40 

• ·••D ••lldal, 
VIY ANA - (5117 m.) 20 ka•a haberler, 

J~15 llOkak muılk'.•I, 20.SS haftanın haber
•• ., 21.0S kakla 0111nlan •• net'•ll mua ld, 

21 llaberıw, U.15 balk opera orkemlrUJ. 
....... ~a - ( C1t m ) 21.JG •••••r, ma-

•---. 22 ...... 1 (Y..-ı.. tukalan), 
22.b ,...._ "-.... ••allal»o, 

DEUTSCllLANDSENDER - C 1571 -. ) 
21.10 ıemlcl ••.ldaı. 22 ......... 22.JI 
ıençlık .. ,rlyata, ıs alpMte dalı IS.le 
babeıler, 24 SUıtratt•• .._ a....W. 

BELGRAT - CG7 m-» • p a, •• 
ubabe, 21 Zagrepte• ..ıcıı, n llaberıer, 
danı pllkları, 23.'5S kah .. hano ko:ıaerl. 

HAMBURG - (JS'l •) 2LH t....U 
l~lr.a <iold, 22.0S valı uatı, 23 haberlor1 

11.2' 111uıiklll aeff11at. 24 komaa koDMrl, 
erk .. tra refakati .o. 

2 Haziran Cumartesi 
V ARŞOV A (134j) - 17.3S Hnfonlk 

mualH1 ko ferau •eaalre, 21 Chop n'la eaer
lerlnd ·n kc.aıer1 21.30 Madrltten naklen la
panyol mualklai (fllbarmon k takım tarafı.,.. 
daq) 1 22.J(ı muahabe., 22.45 pJAk, mU1ahabe, 
daaı. 

BOKREŞ - (364 m.) ıs hergUn1 o 
netrlyat, 19 hafif maalkf1 20 kadın aaatl 
20..15 .kouerla dnaaıa, Oaı•enlte, 2J.20 
p Ak. konferan., 22 t.tsanW, 22.20 rad7e 
orkoatrHı, 25 maaahabe 2S.30 ract,e wfce• 

BUDAPE.ŞrE - (BJ ~ 19.40 llacu 

fal'luları, 20.50 tlyatre 22 Madrlttea beJael• 

.U.l koa•erln lldnd 7anaını aaldl, 23.20 
c1 ... mualklal, M R11e1 •'••• takıma. 

VlYANA - (511 •) 20.35 k ... haberler, 

tl.50 "IA1llk fllbloadijt saman. lal•ll tem

an, 2L\5 lladritton aalden beJIMlmUel lr 
pa•7• koaMrl, 22.55 laaberler, 11.10 ._ ........ 

PRAG - cm-.) ıt..ts .ı..aea .. 
.-.111 1Hpl7at, S.Mri•, 111.25 Popa!w ... 
•Ud 22.50 p.ü. D.15 pl&ke 2J.JO ak ... 
buort. 

DEUSCfQ..ANDSENDER - (1571 m) 
iL •• 'Snltaalt, ...... _ ..... ı .......... .. 
il pl&k UfllJab w ............ 2'5 Budapefte 

71lztınde ıevket ve azemetln 
timsali mllceuemi addedilen L.-

BRESLAU - (316 -> 1LSO çift plyuo 
keaMl'I, mu11habe, 2J,10 teıanrıl, 22.10 oakl 
.. Pili muılki parçaları, 23.20 haberler, 
• n.• ·~••'• rec• kon1erL 

1 ......................... .._ ........... " __ 

operuaııa dair aal4mat, D.20 llaborlcr, ıc 
Lanslrton ..._ .... klaf. 

BELORAT - fG7 a.) -.11 R.d,e 
......, .. (Gllaka) 22 lladritto• a..,..ı.u.ı 
A...,a ...._... aakil (2 llcl ..._.aa), 21 
haberler, daaa pWdan, 21.50 al~aa •-:kJat. 

siliz hlikümdarmm, İngiltere te,
rifat kanunlarım altüst edercesine 
aldığı bu vaziyet, tabüdir ki se
bepsiz değildi. Çünk6 Kimil P1., 
Mttln Iİyall hayabnda lngiltere 
politikam takip etmiı; kendisini 
tabsen lngfliz milletine aevdlı
llllfti. K ıral, btlyük bir kaclirp
llaahk ifade eden bu hareketile 

ALENi TEŞEKKÜR 
Senelerdenbf'rl mlzmln bir apan

diıltten •uztarip bulunuyordum 12 
Mayıı 934 te Heaeki hutaneıi dSr
düncü kotufUDa yahnlarak erteli 
~nl ( lS Mayıı 934 ) te mahterem 
kıymetli doktort.nauzdaa Zihttl Bey 
ta..afmdaa ••••ffald7etle ameliyatım 
yapılda. Hayatı111a kanatan muma
Ueyhe tqekkGr ederim. 

<"> Gmı.- Vaaf 

HAllBURG - (S32 m) 20.SO teman 
Aaker•erlorea, 21.10 kantak a.,r17at, 23.28 

•aelk le aefl'IJ•t. M dau " Def'•ll muaikl. 

BRESLAU - (316 a.) lt.20 akıa• 
•oDHrt, •uMeltf .. ...._, 21.10 MJabatl.

do qk lalmll Fnael"lll iç pudellk OJ"'Ctl, 
• ........................... D.55 .... 
1 ..... 

lstanbul Mıntakası 
Varidat Tahakkuk 
Müdürlüğünden: 

, 

1 - Nqrohmaa bajday koruma kanmaa mucibince beher çu•al 
yetmif iki kilo itibarile birinci nev'i mnın bir çavalmdan 150 ikinci 
neY'iden 100 ve her ney'i undan mam61 makarna, phriye, irmik ve 
lüldlYinin bel.er kilomnclan 2 kuru, •ergi ahnacaktır. 

2 - Unlarua Yerp dejirmenlerdea mlana laiai ihracmcla 
abnır. Ve Yerri unu 6ğllttGrea m89teri tarafından verilir. Kendi 
heaabma buğday veya an alıp 6i0ten dejirmenciler de kanun aua
rmda mOfteri addedilmiıtir. 

3 - Verginin talı.ili için kabul olunan ... tudun 
A - Muhtelif kıymette Ye cilt halinde biliimum mal sandık· 

larile Ziraat Bank Şubelerinde bulundurulacak olan ve beheri yek
diğerinden birer zımba ile ayrılmq Oç parçadan mOtepkkil mak· 
buzlar ihzar olunmuftur. Değ:nnenlerden an çıkarmak iateyenler, 
evvelemirde bu mahbuzlardan bedel mukabilinde tedarik ederek 
değirmene gidecekler ve ihraç edecekleri beher çuyal içia nevile
rine göre yüz elli veya yilz kuruş hesabile ae miktar vergi iaabet 
ediyona o miktar makbuzun birinci parçasını dei:rmen aahibioe 
teslim ederek çuvallan alacak ve ikinci parçalanna da Mali~• 
kontrol memuruna tevdi ederek çuvallarım •iihkletecek Ye dejir
menden pkaracalrbr. 

Bu makbuzlardan keadWnde kalan Gçlncl parçalan nakliye 
tukere81 makamma kaim olacak ve çuYallarm bir mahalden diğer 
mahalle aakli, behe'llehal kul'fUD mllhürle oldaia halde ba tezke. 
releri hamil olanlar tarafından icra edilecektir. 

Değirmen sahipleri aJdıldan birinci parça makbudaki malimab 
aynen mal dairesinden tudikli olarak aldıklan bir deftere kayd 
·ve makbuzlan lufzedeceklerdir. 

Bu makbuzlar toplanup Ziraat Bankaaı tubelerile mal andık
lanna teftİİDe kadar değirmen ve fabrikalardan un çakarmak i.te
yenler evvel emirde varidat idarelerine mliracaat edip hangi dejir: 
menden kaç çaya} un çıkaracağına ve beher çuYaha kilCNPılDU bildi
rerek bir makbuz talep ve Varidat lcıue.i ele buau mllkellefe 
derhal temin edecektir. 

Kaylerde su ve yel De işleyen •• elek " wala tertibab bulun
mayan değirmenlerin yalnız kaylercleki halkın ihtiyacım temin 
etmek üzere 6ğütttikleri anlar wugiden müstesnadır. Ancak b11 
iatisna yalnız köylll balkın ihtiyacına inhisar edip bu değirmenlerde 
öğütnlen unlardan tehir ve kasabalar halkına ublanlar veya ticaret 
malı olanlar verfi mevzuuna dahil olacağından Varidat dairelerinin 
haberdar edilip vergisinin verilmesi lizımdır. Akai takdirde cezaya 
tabi bıtulmlar. 

B - Paket, kutu Ye aandık içinde buhmaa mal61 maddeler 
esbabı mal aandıklanndan veya bayilerinden pul satm alarak pa
ket, kutu ve saodıklann açılacak mahalleriae bizzat 1apllbrmals 
suretile edayı mükellefiyet edeceklerdir. 

Kanunun Neşrinde Fabrika; Fınn ~e Ticaretha· 
nelerde Mevcut Un ve Undan Mamul Madde 

llakkındaki Muamele:er 
t - Kanunun nqri tarihinin ferdUJ gllDI batday " çavdar 

unlarile makarna, tehriye, irmik ve her nevi biaktlvit bulunduran 
toptancı, mağaza, depo dlikkia aahiplerile f,. brika, değirmen 
ve fırın işletenler ve zahire tacirleri yeUerinde hulunaa 
bu nevi mevaddın nevi ve miktanm mtlbeyyin bir beyanname 
tanzim ederek yirmi dört saat zarfında •alaza, depo, fınn, 
değirmen ve fabrikaların mensup bulunduğu tube Tahakkuk bq 
memurluğuna makbuz mukabilinde vermeğe mecburdJrlar. Da 
mecburiyet, nezdinde bir çuvaldan fazla un bulunanlara da pmilir. 

2 - Beyanname günti ıubeler gece uat yirmi dörde kadar 
açık bulundurulacak ve tam aaat yirmi cllrtte aon beyanname içhl 
verilecek makbuz dip koçanımo &zerine me..,.hat verJerek bey .... 
name kaballl maamelealne nihayet verileceğinden her mükellefia 
ba •ata kadar beyannamelini vermek hususunda i8tical etmeli 
IAzımdır. 

3 - Ellerinde vergiye tabi madde bolundağu halde yakanda 
yazıh müddet zarfında beyanname vermiyealer ile eDerin~eld 
mab verdikleri beyannamede noksan göstenalerdea ba Yefll iki 
kat olarak derhal tahail edilecektir. • .. dald 

4 - Beyanname ile bildirilen lltoldana ....Perl 8f811 
yaı.ıldıp lıere tahsil olunur. 

A - Fabrika ve deiirmenlenleki .toldana beyanname veya 
teıbit edilecek miktanaa pe tahakkuk edecek Yergileri •bt " 
mleueseden ihraçlan mrasında alınacaktır. • 

B - Mağaza, depo, fınnlardaki anlarla tlllrlm Mlincle çuval 
derununda ublaa mamul maddeler ~ • bıhaklmk mem~u
ğunca tahakkuk ettirilecek 3/61934 Pazar thl mlkellefler nezdine 
ıelecek memurlar TU1ta1İyle •eraiJeri talaall " çuvallann •izi 
mtlhDrleaecektir • 

C - Paket, kata ve unchklar içinde bulanan mamul irmik, 
makarna, phriye, bisldlYit saldplerl ellerindeki malı beyanname ile 
bildirdikten tonra 3/61934 Pazar glnftnden evvel işbu zorufun içiade 
bulUDIUI mevaddm beher kilosuna iki kuruş besa bile damga pal• 
mtlbayaa ederek zarflann açılacak mahallerine kendileri tarafınc:lu 
yapışbracakbr. 

3/61934 Pazar güntı ikinci kontrola gelecek memurlar, evvelce 
beyannamede göıterilen veya tesbit edilen ba meTadda pul yapar 
bnlmadıit glrnldüğll takdirde versi iki lult •nk laeaap ve der
hal tahlil ohmar. (2912) 
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Sosyete Hayatı •• 
"Nail, Hergün Gösterdiği Bir Takım Yap· 
macıklarla Canımı Sıkmağa Başlayordu .. ,, 

Dedi. Güya bu sözlerle 
beni taltif etmek istedi. Halbuki 
potun en büyüğünü şimdi kendisi 
kırmı~.. kalbime acı bir darbe 

1 
indirivermişti. 

Doğrusu dayanamadım. Hemen 
elimdeki şarap kadehini masanan 
lizerine bıraktım.Arkama dayana
rak onun gözlerinin içine baktım: 

- Teşekkür ederim, beyefen
di . Sayei alinizde .. 

Dedim.. Al:ah biliyorya, tu 
şımarık adamla iyi bir mücadeleye 
girişmek ve ona bir dera vermek 
istedim... 0, benim sözlerimdeki 
istihzayı fark edemedi, mağrurane 
sözline devam etti: 

- Efendim, bu hayata giren 
kadmlar; ne etraflarındaki ( o~ 
korasyon) lan, ne de (Personaj)lan 
( Net ) olarak göremiyorlar. Kn.. 
çük iltifatlar karşısında derhal 
cıvayı veriyorlar. Fakat görüyo
rum ki sen bilakis ( Hot soıyete ) 
ıçan yaradılmış bir kadınsın ••. 
Hele dün akşamki çatal tutuş
lann.. bardak kaldınşlarm, .• 

- Yeter Nail Bey •• ~Bir daki
ka mlisaade buyurur musunuz? •• 

Büyük bir ~iddiyetle sözünO 
kesiverişim, onu birdenbire şa· 
şırtmışh. O da elindeki çatalı 
bıraktı. Dizlerindeki peçete ile 
dudaklarını silerek yüzüme baka 
kaldı. Birdenbire bqıma çıkan 

kanın verdiği heyecanla devam 
ettim. 

- Nail BeyL Bu söylediği· 
niı •özleri, tanıdığınız kadınlar· 
dan hangisine a6yleseniz, iltifat 
telakki ederler. Halbuki ben bu 
fikirde değilim. ÇOnkn, zanneti
ğiniz gibi aıağı tabaka arasında 
doğmut ve yetitmiş.. Sonra, zati· 
alinizin aayeainde ytıkteJmif bir 
kadın değilim. Vakıa ıiz bent 
Madam Manniğin evinden aldınız:, 
Hem de, Sait Efendi gibi sliflJ 

bir adamın elinden kurtardınız. 
itte, sizi aldatan şey, beni soldan 
gorüşünüzdür. Mazim hakkındaki 
f~krinizi .. tashih etmek için ben 
sıze dogduğum ve bUyüdüğUm 
yerin adres~ni verebilirim. Fakat 
siz, hangi prensin sarayında 
doğup büylidüğünfi7.U bana söyli· 
yebiJir misiniz? .. 

Nail, birdenbire şaşırdı. Afal
ladı. ihtimal ki ne büyük bir pot 
kırdığını o zaman anladı. Peçe
teyi dizlerinin üzerine bıraktı. 
Ellerini havaya kaldırdı : 

- Ah, (Mon Diyö) l.. Ne işi
tiyorum.. (Maparol donör) bu bir 
(Mal antandü} dür. Galiba ben, . . .. . ... . ------· .. . . . . . . . ·---

.,. ' 

Re$im Tahlili .Kupona 
' •• u .................. ıuı ... 

TabiatiDiıi öğreıımek istiyorADll 
resmiDizi bu kupondan tO adet 
ile birlikte gönderiniz. Rt~OJinia 
ıııraya tibidır ve iade edilaıcz. 

leim. meslek 
veya eao'a& 

-
bulunduğ" 
memle1'et 

Relim intitar 
edecek•' 

Retmia ldİfelİ - bNtlM 
pul muk.t>iliade ~. 

\ 

arhk günlerdenberi içimde biri
ken hicranları boşaltmak, ikide 
birde kırılan izzetinefsimi bun
dan ıonra olsun korumak için 
sözüme devam ettim: 

- Hayır .. Nail Bey .. Fikrinizi Erkek - Ben tenasuha ina· 
Ve benim hakkımdaki düşünce- nmm, öldükten sonra ihtimal bir 
terinizi çok eyi anlattınız. Fakat hayvan olarak tekrar dünyaya 
sizi mazur görüyorum. Çünkü siz, geleceğim. 
hayah benim kadar ve benim Kadın - Bunun için ölmek lazım 
gördüğüm ıekilde anlamış bır değil ki! 
insan değilsiniz... ister, bir prens ·· · '"' · · ' · · ' · · L • • • • • • • ' • ' • • '"' 

~araym~a d~nyaya gelmit olunuz, 
ıstersenız bır oduncu kulübesinde 
doğmuş bulununuz; maziniz her 
ne olursa ol;)un, yalnız ben şunu 
anlıyorum ki ıiz, hayatta felaket 
ve talihsizlik denilen şeyi görme· 
mişsiniz. Ne ıekilde olduğunu 
bilmiyorum ve öğrenmek te iste
miyorum; hayata atılmışsın ız. Ta
libiniz yardım etmiş; büyük para
lar ve dostlar kazanmışsınız. O 
gtlnden beri kendinizi ve muhiti· 
niz.i tamamen toz pembesi rengin
de görmeye alışmışsınız. Bir za
manlar çok iyi bir vaziyette olan 
bir insanın, gtlnün birinde talihsiz
lik yüzünden fena bir dereceye 
düşebileceğini aklınıza getirmi
yorsunuz. Heni bir tarafa bırakı· 
nız; şu sokakları dolduran binbir 
çeşit inıanlara bakanız. Bunların 
içinde dün ekmek parasına muh
taç iken bugün etrafına hqmat 
ıaçan.. dlln herkeaten hürmet ve 
tazim toplarken buKDn bir tek 
ferdin bile selamına nail olama
yan ne ibret alınacak phıslar 
vardır. Bizim alaturkada: 

-Düşmez kalkmaz, bir Allah •• 
Derler. Buna, sizin alafranga

da ne dediklerini bilmiyorum ••• 
Size dostçaatna birşey tavıiye 
edeyim Nail Bey. Muhitinize 
aldığınız insanları iyice tetkik 
etmeden onlara bir mumara 
vermeyiniz. Ve bu numarayı ver· 
meden evvel de, onları küçük 
veyahut bliyllk görmeyiniz. 

Nail Bey, iyice sersemlemişti. 
Her halde benim bu uzunca 
nutkuma cey,ap vermek için bir 
şeyler ıöylemek mecburiyetini 
hissetti. Fakat: 

- Meeeen, nooo.. Şeri. 
Dedi ve kekeledi... Onun bu 

•arsılmasından istifade etmek 
isted.m: 

- Durunuz da, bitireyim Nail 
Bey. 

Dedim ve ıözUme devam ettim: 
- Sayenizde, 11Z1n (mond) 

namı verdiğiniz toplantılara gir
dim. Doğrusunu söyliyeyim, ora
da gördüğüm adamlar, bana ne 
hissini verdi bilir misiniz? Haniya 
çocukluğumuzda Galatadaki Trng 
lştayin gibi hazır elbise mağaza
larmm kapılarındaki kuklalar yok
mu; iıte sizin o (monden Bey) -
Jerinizi tıpkı onlara benzettim. 
Hepsinde de, arkalarındaki farak
laranın, aimokinlerinin içine ra~atça 
yerleıemeyen bir vUcut var. He
men hepsi de yabancı bir adamın 
elbiıesinl giymiş te tedirgin olmut 
gibii kollanm nuıl tutacaklanm, 
ellerini hanıi ceplerine sokacak
lannı bilemiyorlar. Dikkat ettim; 
vakıa bu monden beyler, fuu(.. 
yenin çatal ile yenllmeai ilzam 
gelecetinl atrenec:ek kadar in-
celmifler.. (Arkau vaıt 

1 Dünga lktısal HaHrl•rl 

1 
Avusturganın 
Ticari 
Vaziyeti 

Viyanadan bildiriliyor: Avus

Bir taraf tan turyanın harici Ü· 
artarken careti, son sene-

müoazent1sl lerde hemen her 
tarafta görülen 

._d_•_b_o_z_u_ı_u_g_oı... vaziyetin akıine 
olarak, ticari muvazene açığa 
ehemmiyet vermeksizin, artmak
tadır. Böylelikle gerek ithalat, 
gerek ihracat miktarları 1924 
ıenesi dört ayı :ıarfında artmıf 
fakat bu arada ticari müvazene 
açığı da çoğalmıştır. 

Filhakika 1934 senesi ilk dört 
ayı zarfında A'VUSturyanm ithalib 
384 milyon tiJine baliğ olmuıtur. 
Halbuki 1933 senesi ayni devresi 
zarfındaki ithalit 260 milyondan 
ibarettir. 

ihracata gelince, o da. 1933 
seneıi ilk dört ayında 227 milyon 
filin iken 1934 seneai ayni devre21i 
zarfında 281 milyona yükıelmiştir. 
Bu iki taraflı yUkıeliş umumi 
harici ticaret hacmını 1933 sene
sindeki 488 milyon şilinden ibaret 
olan ıeviyesinden 1934 senesinde 
665 milyona çıkermııtır. Ticaret 
mlivazenesi açığı da ayni nisbet 
dahilinde büyümüştür. 1933 senesi 
ilk dört ayanda yalnız 33,5 milyon 
olen bu müvazene farkı 1934 se
nesi muadil aylan zarfında üç 
mislinden fazla yani 103 milyona 
varmışlar. 

* Brükseldeu bildiriliyor: {1934) 
Belçikamn senesi ilk dört ayı 

zarfında Belçika-
mad en da istihsal edilen 
kömiirü maden kömürü 

istihsaldtı miktara (8,926,040) 
tona varmıştır. ( 1933) senesi ay
na müddeti zarfında ( 8,580,790) 
ton kömür elde edilmişti. Şu 
hesaba göre ( 1934) sen!si ilk 
dört ayı zarfında istihsal edilen 
miden kömürU miktarı, bir sene 
evvelki erkama kıyasen, (345,250) 
ton fazladır. Maamafib bu istihsal 
fazlalığı bir ihtiyaç fazlalığı ol
maktan uzaktır. Filhakika nisan 
934 aonunda Belçikada bulunan 
stok maden kümlirll miktarı 
( 3,042,SOO ) tona balii olmuıtu. 
Bir sene evvel aym tarihteki 
ıtok miktarı iae yalmz (2,811,270) 
tondu. 

* v artoYadan bildiriliyor: lngil· 
L•h tere il• Lehı.tan 

•- aruında cereyan 
"ömiirl•rlM eden k&mtlr ihraca 
rnalar~l•r mtlzakerab talik 

eclllmiftir. Bu itibarla Polonya 

Haziraa 1 

( BIBAYE 
Bu Sütunda Hergjn 

• Nakleden: Hatic• Hatip 

iki Kıskanç Bir Trende 
Saadet kaşlarını çatarak, te- 1 

pinerek: 
- Öküzsün, öküzsfin işte 1 

diye inat etti. Alnında boynuz. 
olsa da olmasa da, suratı sana 
benzese de benztmese de öküz
sün, öküzsün ! Öküz 1 Daha bir 
diyeceğin kaldı mı ? Bir öküz ki 
hangi arkadaşımı tamtsam derhal 
aşık oluyor, beni elaleme giilünç 
ediyor. 

- ••••• 1 ••• 
- Sen her 6nUne çıkan ka· 

dına yaprağını veren bir laba· 
nasın.. Bir lihanaki göbeği, içi 
yoktur... İşte sen busun.. lçsizin. 
kalpsizin biri. 

- Zavallı karıcığım, aen ma· 
naaaz bir kıakançhğa tutulmuşsunl 
Ne beyhude nefeı tllketiyorıun 1 

- Beyhude mi? Utanmadan 
bir de beyhude diyorsun hal Eğer 
fırsat versem, sen evdeki hizmet
çilerle bile bana ihanete kal· 
kışırsın. 

Bu sırada hizmetçi kız 
kahve fıncanlarını almak ıçm 
salona girmişti. Saadet, onun 
gözlerinde manidar bir gülümse
me hisseder gibi olunca büsbütün 
köpürdü: 

- BugUnden tezi yok anamın 
evine gideceğim. 

- Hamm bu dırdırlannı kes .• 
Benim sana ihanet ettiğimi iapat 
eden bir vesika var mı elinde? 

- Yok.. Yok amma bu, böyle 
bir veıikanın mevcut olmayışın· 
dan değil, senin gibi bir hayvanın 
ceplerini karışbrmıya tenezzül 
etmeyiıimdandır. Hem artık se
ninle oturmıyacağam. Şi .• m ... mdi 
anamın evine gidiyorum. 

- Uğular olsun. 
Ne? Gitme demiye bile 

llizüm görmUyonun ha? 

Bir kapı açıldı. Bir valiz kapa
ğı kapandı. Bir baıka kapanın 
açılıt ve kapanıtından çıkan seı 
duyuldu. 

Saadet kocasının evinden 
çıkıp gitmişti. 

* Bu hadisenin cereyan ettiği 

saatlerde, Kumkapı civarındaki 
evlerden birinde · de makiniıt 
Recep Efendi yumruklarını sıkmış, 
kaşlarını çatmıı, tepinerek, ağ· 
zından köpükler saçarak, karısını 
hatbyordu: 

- Sen aşağının aşağısısınl 

kömürlerini ihraç edebilmek için 
yeni yeni mahreçler arıyor. Bu 
miinasebetle Varşovada bir lsveç 
grupu ile müzakerat cereyan et-
miş ve müsbet bir neticeye bağ
lanmıştır. lsveç Polonya kömür· 
leri için ötedenberi iyi bir mliş-
teri olduğundan bu netice esasen 
beklenilmekte idi • 

Danimarka ile olan anlaşma 
da dört ay mllddetle uzatılmıştır. 
Bu sıkışık vaziyet üzerine Polonya 
bu memleketle- olan anlşmasanı 
uzun bir mUddet için yenilemek 
iste yor. 

Estonya ile Lehistan arasında 
yeni aktedilen ticaret muahedesi 
Lehistan k6mürlerinin Estonya 
pazarlarında mllıait tartlar dahi· 
linde ıablmasım temin edecek 
abklmı ihtiva etmektedir. 

Yunaoiatan htıkümeti ile de 
Leh kömtıril utmak için mUzake
rata firifilmiftir. Fakat heniz 
bir netice elde edllmİf dejildir. 

Y altuz ltalayanaa Leh •• Sov· 

sen namussuz, rezil, hissiz, tinet
siz bir kadınsın .. 

Muhterem zevcesi ise, kendi.
sine en tatlı iltifatlar savruluyor
muş gibi likaytb, müstehzi bir 
eda takınmış, inadına kahkahalar 
savuruyordu. 

- Kalpsiz kadın! Kalpsiz, his.
siz ve terbiyesiz kadıol Ne zaman 
~şe gitsem rahat durmuyorsun .. 
ıhanetlerin bini aştı. Geçenlerde 
Eskişebire gittim. Hüaamettinle 
buluştun, daha evvel Ankara 
postasını yapbm. Ragıpla fink 
attın. Bu hafta da Maliyedeki 
katibe göz atmıpın .. 

lıbat edebilir misin? 
- lsbat mı? kaç bin delil 

istiyorsun? 
Kadın bu ıözlere kulak u· 

nıadL Duvardaki ıaaU g6ıtererek 
sükünetle: 

- İşinden koifulacalwn. Dedi. 
Bak ancak bir saatin kalmıı 
yanılmıyorsam, Eskişehir poıtasmı 
bu akşam yine aen kaldıracaksın. 

Recebin yumrukları birdenbire 
çözllldü. 

- Mel'un diye mınldandı . 
Az kalsın tren vaktini de kay
bettirecekti bana .• 

Ve sokağa fırlayarak kota 
koşa mahalleden uzaklaştı. 

* Trenler yavaı yavq hareket 
ederler ve istasyonlarda tevakkuf 
edecekleri zaman yine atır' atleri 
yavaş yavaş kesilir. Çlinldı ani 
bir siir' atle kalkmak veya son 
sllr' atle giden bir katarda loko
motifi birdenbire •top etmek 
yolculan rahatsız eder; aaraar. 
Saraalanlar ya biribirlerine yahut 
öteye beriye çarparlar, yere 
dQşerler. 

itte bu aktam da tam uat 
yediyi yirmi bir geçe Haydarpa· 
ıadan kalkan 237 No h lokomo
tife de birdenbire ıon ıllr' ati 
verildiği için olacak, müşteriler 
çok kaçırmıı ıarhoılar gibi biri
birinin Uzerine yıkıhvermitlerdi. 

Birinci sınıf kompartımanlar
dan birinde bu sarsıntıdan yere 
yuvarlanıp doğrulmaya çalışan tek 
gözlüklü bir genç sunturlu küfilrle 
karışık homurdanmııb : 

- Az kalsın bir yerim kınla
cakh.. Ne acemi makinist bul 

( Arkası var ) 

yet kömlirlerine yeni bir rnmrnk 
vergisi konacağı söylenmekte ve 
bu haber Polonyalı kömür tile· 
carını düşiindürmektedir. 

lf-
Nevyorktan bildiriliyor: Mti-

Am•rikada messiller meclisi 
tütün resmi tutii~ . ve cıgara 

indirildi r~smını yllz~e ~ırk 
------• naabetinde ındıreo 
kanun projesini kabul etmiftir. 

ltalyaya Yapllacak ihracat 
Hakkında 

Tllrk Ofisten tebliğ edilmiştir: 
latalyaya kliring şekilde veya 

takas suretile ihraç edilecek 
mallar için hususi formWllne göre 
tanı.im ve tabedilmiş olan m~Dfe 
pbadetnamelerinin Tnrk Ticaret 
Odalarmdan alınma11 llzamdar. 
1 haziran tarihinden •onra Tllrk 
Ticaret Odalarında gayri her 
hangi bir tekilde almacak meate 
,ehadetnameleri bllklhndı adde-
clileceğinden alikadarlann bu 
ciheti ehemmiyetle oaaarı dikkat
te bulundurmaları illn olunur. 



1 H ziran SON POSTA 

İstanbul Vilayet Muhasebeciliğinden: 

TARiHi: 

7 Haılr n 934 Perşembe 
9 " 

., Cumartesi 
10 " 

., Pazar 

" Pazarte 
. 

il .. 
12 " 

,, Salı 

13 ti ., Çarşamba 

14 it ., Perşembe 
16 u .. Cumartesi 

17 " 
" Par.ar 

18 
" 

,, Pazartesi 

19 " " Sah 

20 it " ~arşamba 
21 .. erembe 

" 

7 Haziran 934 Perşembe 
9 " ,, Cumartesi 

10 ,, ,, Pazar 
11 u ,, Pazartesi 

12 
13 

14 

16 
17 
18 

19 

20 

" 
" 

" 

" 
" 
" 

" 
" 

,, Sah 
" Çarşamb 

., Perşembe 

,, Cumartesi 
,, Pazar 
., Pazartesi 

,, Salı 

" Çarpmba 

Emlak ve Eytam Eankasından maaşlannı kırdırmak isteyen zat maaşlan 
ahiplerinin malmüdürlüklerine vize ettirmek iç.in müracaat günleri: 

TAR1H1 
3/Haılran/ 1934 

4 ., " 
6 " ff 

Pazar askeri 1etimlcrL 
Pazartesi mllkiye yetimlerL 
Sah eri tekaüdü. 

6 " " 
Çarşamba mülkiye tekaüdü. 

~i , 1 ve 
tos ı 191L....n .... 

EMiNÖNÜ MALM0D0RL0GONON 
Sirked emirler camii MalmQdilrlüğünde 

A• 1cttml 

1 - 200 
201 - 400 
401-600 

60J - 800 

801 - 1100 

1101 - 1300 

1301 - 15CO 
ısoı - na 

Aa. t kaltlerl 

5001 - 5300 
6301 - 5600 

5601 - 6900 

5901 - 6200 
6201 - 6628 

Mlllklye yetimleri 

1 - 150 
151 - 300 
301 - 450 

451 - 600 

601 - 750 

751 - 000 

901 - 950 
951 - ili 

Mli'l..lyc tekatltlerl 

3001 - 3150 
3151 - 3300 

3301 - 3500 

3501 - 3700 
3701 - ili 
hmJyo .. avaııa 

FA TlH MALMODORLOCO 
mukezde 

1. inci kife 2. inci kite 
Aa. Jetlmlerl Mlllld7a yetimlarl 

1 - 250 
251 - 500 
501 - 750 
751 - 1146 

2341 - 2600 
2601 - 3000 

A1. tehOtlerl 

3501 - 3750 

3751 - 3900 
3901 - 4100 
4101 - 4283 

4563 - 5750 
lımfyc 

0801 - 9950 
••aıuı 

6701 - 6000 
8901 - 7054 
7767 - 7850 

MGlkl)'fl t lıaGt 

8201 - 8400 

8401 - 8579 

• r 

BEYoGLU MALMODORLOGO 
L inci kişe il. inci ldşe 
Galatasaray Ka ımpaşa 
A-. yetimleri Aa. yetimim 

1 - 175 4001 - 4200 
176 - 350 4201 - 4400 
351 - 530 4401 - 4670 

llmlJC Yfl ıı 1cı,.. 

7etlm eri 

531 - 712 6001 - 6110 
MUJklye Jetlmlerl 

2001 - 2150 6111 - 64IO 
A-. tcıkaDtlerl 

2151 - 2300 5001 - 5150 

2301 - 2400 5151 - 5300 
2401 - 2500 5301 - 5450 

Aa. tekal1tl•r1 

1001 - 1200 5451 - 5600 
1201 - 1400 5601 - 5750 

Mü:ldye tekaOt 

1401 - 1625 6201 - 6275 
Mlilldye tekaUt 

3001 - 3250 6276 - 6375 
3251 - 3485 6376 - ili 

Samatya lriıeıi: Samatyada: 

Aa. JC 1 ler 

1147 - 1400 
1401 - 1600 
1601 - 1942 

ikiye yetim 

7059 - 7390 

Aa. tekalltle• 

4283 - 4500 

4501 - 4750 
4751 - 5054 

M lkl7e te\uılitlerl 

8579 - 8956 

' 
ÜSKÜDAR MAU\ıIÜDÜRLÜGÜ 

Paf 
l.nci Gişe 

Aa. 7etlmlerl 

2001 - 2200 
2201 - 2400 
2401 - 2600 

2601 - 2800 

2801 - 3000 

3001 - 3200 

3201 - 3400 
3401 - 3700 

Aa. tekal1tlerl 

1 - 250 
251 - 500 

501 - 760 

761 1050 
1051 - 1300 

kapı&Jnda 
iL nci Gişe 

Mülkl7e yetimleri 

5001 - 5100 
5101 - 5200 
5201 - 5300 

5301 - 5400 

5401 - 5500 

5501 - 5550 

5551 - 5600 
5601 - ilô 

l'JU kiye tekaüt 

4001 - 4120 
4121 - 4240 

4241 - 4360 

4361 - 4400 
4401 - 4560 

Eyüp klteai Eyüpte: 

Ae. 1etlmleır 

1943 - 2250 
2251 - 2340 

iye 1ettm 

7391 - 7600 
7601 - 7765 

Ae. tekaGtlerl 

5075 - 5250 
5251 - 5462 

21 ., .. Perşembe 1 - 200 8960 - Q300 

1 

b l1e 

1 - 20 

Petl .. , 

1 - 41 

Sayfa ıt 

• 
1 
BEŞiKTAŞ 

ALM0DORL0ô0 
mildüzlüğü binasındi 

Aa. :yetlmlerf 

1 - 250 
251 - 500 
501 - 750 

751 - 1058 
Mlllld7c 7eUmleri 

3501 - 3750 

a151 - 3923 
Al. lekaGtleri 

1601 - 1800 
1801 - ~000 

2001 - 2200 
2201 - 2516 

• nldy tekaDtlerl 

6001 - 5250 
flmfJfl Ye 8YAM 

5251 - 5392 

KADIKÖY MALMÜDÜRL'ÜGO 
Kadıkay haliodo 

1. inci kite 2. incl kiıe 
ru. 7ctlmler kly 7etlaılerl 

3001 - 3250 ı - 150 
3251 - 3500 151 - 300 
3501 - 3753 301 - 400 
3751 - 4000 401 - 600 

001 - 4250 
4251 - ili 

Aa. tekAlltler 

5001 - 5200 

5101 - 5400 
5401 - 5600 
5601 - 5803 

5801 - 6000 

6001 - il 

601 - 700 
701 - ilA 

MOlklye tekalltlerl 

1500 - 1600 

1601 - 1700 
1101 - ila 

nana, ilmiye 

1 - Zat maa~lan sahiplerinin muayyen günlerde kişelere mUracaatla maaşlannı almalan IAzımdır. Aksi takdirde istihk klan umum tediy tın hitamında verilecektir • 

Türk 
Dili 
Çalışmaları 

T.D.T. Cemiyeti umumi kittp1iğin-

den: d T- k · ö 1 - O maniaca an ur çeye z 
karşılıldnn tarnma dergisi dıyle 
neşredilmekte olan erin 4 üncü 
fasikülü de çıkmıştır. 

2 - Bu fasikül 6 formadır. l har
finde K harfine k dar olan kelime

' bu fasikülde yer bulmuştur. 
3 - Ankarada mebus Beyefendi

ler d ğıblacak nüshalar B.M. Meclid 
•mumi kitipllğine gôndcrilmiıtir. 

4 - Cemiyetiu kol ve bölükleri 
azaa:ndan olanlara verilecek nüıbalu 

linmdıyeaht merkke.zinden imza mukabi 
e naca tır. -

S - l.tanbulda kend'ıl ... i k • ...r ne me • 
tup göndcrılmtı olan 2-tlar D J 

b t . ev et 
at aan ea •t Y rınden kendileri 

alt nn halan ldır bilirler. ne 

6 - Ankara " Jıtanbuldan baoka 
erlerdekl zatlar bulunduklan yerin 

arif müdürlütünden veya mauif 
emurluA1Jndao kendi .adlanna gön

derilen oüsbalan alac klardır. 
7 - Tarama dergisinin S inci 

faaikülü de yakında çıkncnkbr. 

Ş h Hz. ni Karşıhy cak 
H yet Gitti 

İran ahı Riza Pehlevi Haz
retlerini hudutta karşılıyacak olan 
heyet dün akşam saat 20 de 
Karadeniz vapuru ile Trabzona 
hareket etmijtir. 

• 
mtih lar 

Lise ve ortamekteplerde son 
ı;ınıf bakalorya imtihanlan dün 
sabahtan itibar n başlamışbr. 
Şif hi imtihanlarda, mllmeyyiz 
gruptan bir gilnde va ati 50 • 60 
t lebe imtihan etmektedirler. 

Dnn büWn lstanbul ortamek
~ep~erinde tahriri olarak riyaziye 
ımtıbanı, liselerde de ilahi olarak 
muhtelif derslerden imtihanlar 
yapılmıştır. T ahrir1 imtihanlar 
Galatasaray, İst nbul erkek ve 

kız, Ercnköy, Kandllll liselerinde 
Ye Kız Muallim mektebinde, 
ıifabi imtihanlar ise her mektepte 
yapılmaktada. Resim bir tahriri 
imtihan anaamda ahnmı br. .,. 

bkmekteplerin on sınıf imti· 
hanları yarın başlıyor. Bu aene 
lstanbul ilkmekteplerinin son sınıf• 
lannda imtihan olacak 6 bin 

talebe vardır. 

Ankarada atılık Kırtasiye Mağazası . 
. Sahibinin taşraya azimeti dblayısile Ankara Mekt~pliler Pazarı 

Kırtasiye mağazası devren :Ublıktır. Sağlam teminat mukabilinde 
tediyatta zami ıühulet ifÖ&terilecektir. (36) 

Adanada 
Fırka 

1 v • 
.n.ongresı 

Adan , 31 (A.A.) - Günler
dcnberi ehem...-ıiyet ve merakl 
beklenen C.H.F. Seyhan vilayet 
heyetini seçecek kongre bugün 
kazalardan c şehirden 48 mil· 

messilin iştirakile fırka reısı 
Aksal'. y mbu u Sllreyya B yin 
reisliği altında toplandı. Evvela 
fırka reisi ıf tile Stıreyy Bey 
ısa veciz bir bit be ile kongreyi 

açbktan nr birinci, ikinci 
reisler ve iki kltip eçimi yapıldı. 
Sonr büyüklerimize kongrenin 

vgi e ı ygım ıunuldu. üt • 

"ben ld re hey tinin dolgun 
meaaisine ait izııhat takdirle din
lenerek yeni idare heyeti eçımı 
yapıldı. Yeni heyete şu zevat 

seçildi: 
Belediye reisi Turhan Ce al, 

ziraat bankası Adana müdürü 

Fazlı, bık mebu Rl!mazan zade 
'Kemal, doktor Bahri, kimyager 

Mustafa Rifat, vukat Abdürrah
İ m n AU. çiftçi Ca it Ihsan, Ateş 
@itu Ha a ve vukat fohri 
beyler. 

mreketten Telgrafı r 

Bilecikte 
Tetkikat 

Bilecik 31 ( A.A.} - Vilayet 
dahilinde tetkikatt bulunan 
meb'uslanmıı. Salih, İbrahim ve 
Nurettin Beyler şehirli ve köylO 
ile konuşarak dileklerini tesbit 
ettiler ve dertlerini dinlediler. 

Sllrtte Bulvar 
Siirt, 31 - 1darei Hususiyece 

asri şekilde yapılmakta olan bul· 
vann birinci kısmı itmam edil· 
mlştir. 

K re B ledly Bütçesi 
Kan, 31 - Şehir Meclisi 934 

enesi bütçesinin varidat yekunu
nu 5.978 lir olar k kabul et
mi tir. 

* Kntahya, 31 (A. A.) - Halk-
evi Köyçiller şubesi kongresi 
mukayyet 220 azanm lştirakile 
toplanmış eski heyetin iki senelik 
çalışma raporu kabul edildikten 
sonra yeni heyet eçilmiştir. 

* Adapazarı, 31 ( A. A. ) -
Halkevi temsit şubesi u sönen 
limit,, piyesini çok mu\ affokiyetl 
temsil etti. 



•2 Sayf• 

,------------------------------~ DAİMA ve HER YERDE 

APEL İ 
( Cappelli) 

ı 'l 'ık; film, ve Fotoğraf kağıtlarını tercih ediniz. 
Her rerde 

KAPELi ESPRESSO 
Yeni alaıninut kartlarım arayınız. 

HER YERDE SATILIR 
Umumi acentesi Umberto. J. Reforzo 

Beyoğlu Posta kutusıı 2295 

1-,_ _-!~.n~h--ı·~-~r-~~r_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.... -_-_-_-_-_-_-_-_,-1 U. Müdürlüğünden: 
A - Çamalb Tuzlası için: Liıtesi mucibince " 25 ,. kalem 

malzeme; saat "14 .. 
B - Sulha Tuzlası için şartnamesi dairesinde bir adet elektrik 

tulumbası aaat "15., 
Taliplerin pazarlığa iştirak edebilmek üzere 0 13/6/934,. çarşamba 

ıUoü her birinin hizasında gösterilen ıaatte Cibalide Levazım 
idaresi Alım, Sabm Komisyonuna mUracaatları. «2900» 

- GÜZEL ORMAN ÇiFTLiGi AÇILDI~ 
Kadıköy, Acıbadem; Küçük Çamltca 

C\1m& ye Pazar rllnleri Alaturka Ye Alafranga HZ vardır. 
FiyaUar ehven ve servisler MUkemmeldir. 

Salonlarımız hususi ziyafetler, ni9an, dütün ve hı tan meradmlerf ne 
m«baittir. Kadtköyden otobüı ıeferleri temin edilmiştir. 

'---~-----------..(17106) .-

Elektro Montör Aranıyor 
Anadoluda bOyükçe bir elektrik santrale bir baımakioiat muavini alına-

caktar. Taliplerin qafıda yazılı evsafı olmalıdır: 

SON POSTA 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
fstanbul Acentalığı 
Uman Han, Telefon: 22925 

Trabzon Yolu 
DİKKAT 

vapuru TARi 3 Haziran 

Pazar günü aaat 20 de Ga-

lata rrhbmından kalkacak olan 
bu uapurda zamanın her türlü 1 
konforu, kamaralarda oanti
latör, akar 111 flardır. 1 inci 
kamaralardaki gataklar ka
milen kııryoladır. GiltJsrte 
golcuları için lıa•usi ranza
lar mevcuttur. 
Gidiıte : Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık. Samıun, Ünye, Gireaon, Tire• 
bolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. 
Dönüfte bunlara ilbeten Of ve 
SOrmeneye uğrayacaktır. 

GLANOOKRA TiN 
Ademi iktidara, zefiyeti umumi· 
yeye ve asabi buhranlarA karşı 
meıhur Prof. Brown Sequard ve 
Şteinahın keşfidir. Ecza.nelerde 200 
kuruşa ıatıhr. Deposu: Lıtanbul 
7'aman ecza deposu. 

"'--·-----~- (16837) 

KIRALIK 

Haziran 1 

B~~nden ÇiFTLiK 
ıtibaren PARKINDA 

LYAa Deniz kızı E 
ve Kemani S A D İ Beyle 14 kişilik aaz heyetini dinliyeceksioiz. 

~~~-------------(73)--

PASİPİN K.ENAN 
Sizi soğuk algınllğından, nezleden, 

gripten, baş ve diş ağrtlarından 
koruyacak en iyi iliç budur. t (3 ı) 

Emlak ve Eytam Bankası ilanları 

Tekaüt Yetim ve Dulların 
maaş .iskontosu 

Haziran batından itibaren kabul edilecek olan MOtekaldfa 
Eytam ve Eramil Eylül, T eşrinlevvel ve Teşrinisani 934 maaolanna 
ait kuponlar mezkür ayın Altısından itibaren numara sırasile tecil• 
yeye başlanacakbr. Maaı aabipleriniu kendilerine tahaiı edilen 
günden evvel müracaat etmemeleri rica olunur. 

Maliiliyet veıikuı ile müracaat edenlerin maqlan alhın günliae 
iskonto edilecektir. [354] -
~PANORAMA'nın~ 

ALATURKA KISMI BUGÜN AÇILIYOR 

Eıld LONDRA YeaJ TORK 
birahanesinde aaz heyeti 

F i K R i Y E Hanım da 
~-------.. ittirak edecektir. (79) -~ 1 - Bir 1anayi nya fen mektebinin elektrik kıamından mezun olmak. 

2 - Askerliğini yapmıf olup bir ilifiti kalmanuı olmak. 
1 _ Y••ı otuzdan yukan olmamak. 4 .. TGrk olmak. -- Beyoğlu'nda Melek Sineması kar§ısında Yeşil sokağında 22 No. dı& 

""" Mösyö ve Madam POURİTZ idaresinde 

Fen~r yolu taraflarında sahile yakın 
5-6 odah terko• suyu ve elektrik 
tertibabnı havi mobilyah bir kÖfk 
yaz meV1imi için aranmaktadır. Tek· 
liflerin AE 211 rumuzu ile 176 latan· 
bul Poıta kutuıuna yazılmaıı. (83) 

Bu nsafa haiz olmayanlar kabul edilmiyecetinden bunlan haiz olanların A ARI N R K U y A Z ' 
mektep ıabadetname.i, çalıtbfı yerlerden aldıkları veaikalar Ye nOfuı tez.. ARMUTLU KAPLIC l Y E İ T U lft 
kerelerl auretlerile Ye bir fotoğaraflarile ve talep ettikleri maaı mikannı çok tlfahdar. Bilenlere aorunuz. çiçekli bahçesi 3 Haziran Pazar güntl açdıyor. 
bildirerek nihayet 10 2ii.n zarfında teklifJeriol B. S. rumuzile lıtanbul posta Rebperini Babçekapı Anadolu Hanı ~---------., Telefon: 40516 (70) .--
btuıu l 76 numaraya gandermeleri ilAn olunur. (76) ••• ._. No. 6 dan a.lımz. • ... ,. 

--....... ~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~--

DAl=iA 
'BiQiKTiREN 
RAhlAT•bD~Q 

HOViYET iŞLERi 
Dünyada eıi olmayan bu kitapta parmak izine da1anan fenni bQY17et 

itlerinin hepı~ kırtaaiyeclliğin yllzde ona indirilmesi çarul, hGYlyete dm 
itlerin muhaberelerin selameti en ince teferruata kadar tahlil ve ifa edllmlttlr-

Bütün hukukçular, polia, jandarma, nGfuı, tapu, aaker alma tubelerl, 
maliyeciler, bankacılar, belediye, puaport, mahalle muhtarlan, hablaltaneleı 
,tbi hü•iyet iolerile al6kadar bOtün reami n fayri reım.I mtleneH1er lçla 
çok ilzam olan ve bizde ilk çıkan bir eeerdir. 

Oç forması çıkmıttır. Her a7 lkt forma çıkacaktu. Bu kı11 m yirmi for• 
madır. Her formanm fiab bet kurut bO.tlln loımın bir liradır. 

Tevzi yeri İzmirde HDkümet konata caddesinde blrint'l noterlik daireal 
kerıınnda Türk ptOphanHidir. Viliyetlerden abone olmak iıte1enler po.ta 

Ücretini de göndormelerl H formaları almayanlar keyfiyeti birinci formada 

yazılı müellifin adrHino ihbar buyurmalan. 

:z~· ıa • ı\lll 
~önUt ,l ~ J.'-J....I 

r ,l N J:."J- 3 Haziran 1934 
J:."J- Pazar gUnU 

Ödemiş sulh h&akuk hlklm· \ 
illinden: Ödemişte mukim avukat J 

Açdıyorl 

Sabri Şerif Bey tarafından İstanbulda. 
Yenipoı:hlıane arkasında Elkabet b.~~ 
nında 2 numarada mukim Kayserilı 
Ali Kamil ve mahdumu şirketi aley· 
hine ücreti vekaletteu 135 liranın 
tahsili hakkındaki tasdiki haciz do.nsı 
üzerine icra kılınmakta ?lan muhake· 
mede meddeieleyb:in ıkaınetg&hı~ıo 
meçhul bulunduğu cilıelle kend F>lne 
ilıl.nen tebligat ifa kılın.mı~ ve mua.y .. 
yen olan 24·5-984 tarıhla celsede du
ruşmaya gelmediği~den hakkında. gtyap 
karau ittihaz edılerek ( 928 senesine 
ait 3880, 4379, 8038, 8849. 3040, 3039, 
8041 ve 3037 nuo;ıaralı icra dosyala· 
rile bu meseleye aıt olan haczi ihtiyati 
dosyasının berayi tetkik gönderilmesi 
için dairei icraya müzekkere yazılma• 
ıına. karar verilmi~ ve muhakeme de 
20·6-934 çarşamba günü saat 10 a 
talik edilmiş olmakla. işbu ilanın tarihi 

Denizyolları ""' 
iŞLE TM ESl 

Acenteleri : Karakay K6pdlbaı 
Tel. 42362 - Sirkeci MUhürdarzade 

Han TeL 227 40 ........ ... .... 
Ayvalık 

Sür'at Yolu 

Nil Of ER vapuru 2 
Haziran 

Cumartesi 17 de Sirkeci 
nhbmıodan kalkarak bir gecede 
Ayvalığa varacak ve lzmir'e 
kadar gidip d<Snecektir. "2904., 

neijrinden itibare~ . müddeialeyin on 
beş gün zarhnd~ ıtıra~ etmesi ve me• ............................................................. ._ 
earifi gıyabiyeyı peşmen mahkeme 
veznesine tediye etmek euretile mah
kemede hazır bulunmuı akei takdirde 
davayı ikrar ve kabul etmiş addile 
mahkemeye kabul oluomıyaoağmız fü. 

&on Posta Matbaası 

Sahibi: . Ali Ekrem 

aumu ilanen. tebliğ olunıır. tl•ori7at MCldilrG: TaWr 


