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Yeni Vergiler Tatbik Sahasında 

-------· 

Maliye Şubeleri Gece Ya· 
· rısına Kadar Çalıştılar 

---~~ .. ~-~~~ 
Un, Ekmek, Tütün, Kağıt, Cam, Fiatları' 

Bir Miktar Arttı 
i 

Millet meclisi tarafından kabul 
edilen yeııi vergi kanunlannın tat
bikine dünden itibaren başlanıl

mıştır. Bunlardan buğdayı koruma 
':ergisi kanununun tatbiki ıumullü 
bir vaziyet gösterdiği için blltnn 
maliye tahakkuk şubeleri Cuma 
olmasına rağmen dün de gece 
yarısına kadar açık bulunmuştur. 

\ 
ama kadar MaJiye şubelerine 
vermişlerdir. Beyanname verenler 
pazar günü akşamına kadar pe
rakendeciler, dükkancılar ve 
fırıncılar da dahil olduğu halde, 
hisselerine dlişen vergiyi, beyan
namede tesbit ettikleri miktar 
Ozerindeo Maliye tahsil ıubelerine 
yatıracaklardır. 

Evvelce de yazdığımız gibi, 
buğday ve çavdar unlarından nevi
lerine göre, çuval başına 1 ve 1,5 
lira vergi alınması icabettiği için 
Cl&nden itibaren, belediyenin nar
.. mucibince, ekmeğin kiloıu 

Fakat, yalnız undan mamul 
maddeler 1&tan ve imal edenler; 
bugün akşama kadar vergi pul· 
lanndan tedarik elmiş olacaklar
dır. Damga matbaasında tama
men hazırlanan bu pullar, bu 
aabab, bntnn Maliye Şubelerine 
dağıtılacakbr. Undan yapılmıt 
maddelerin, yarından ltibAren, 
kilo batına 2 kul'Uf hetabile 
pullanmıı olarak satıp konulma11 
lizımdır, 

GalataMP'ag Li.-sini11 ge11ç, ilıtigar güz/erce menın• Jiin mektepte çok eğlenceli bir gün geçirdi/•• t•lehlilı 
hatıralarını andılar. Yazısı 9 unca •a.qfodatlır. Resimde eski mezunları birarada gör•got"ssnu 
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'"9 buçuk, Francalanın kilosu da 14 
kuruştan eatdmıya baılanmıştır. 

Kanun mucibince, Makama, 
irmik, tebriye ve hertllrlll bisküvi 
bulunduran topdancı, mağaza, 
.depo ve dükkin sahipleri, fabri· 
ka ve deiirmen ifletenlerle za. 
hire tacirleri, eBerindeki malla
rın miktar ve cinalerini gisterlr 
beyannameler hazırlallllflar •• 

• bunlan dlin' sabahtan gece yan-

Bu,nn memurlar tarafından, 
blltan allkadar mneaeme ve tica
rethaneler bir kontrola tabi tutu
lacaktır Bu kontrolda, dtın akp-

f Dnamr ' inci ıayfada > 

lstanbul Limanı Rekabet
ten Nasıl Kurtarılacak --

Limandaki. Faaliyet, Her Sene Geçtikçe Bu~g~ristanda 
Bıraz Daha Eksiliyor llıtılal 

1.tan6al Li,,.a J 
• nınu• Bir 

Lıman ve kamnr itleri h k-
kında tetkikat yapmak fh a 
P. .d Li ere 
ıreye gı en, man şirketi mn.. 

dürü Hamdi ve Ticaret odası idare 
laeyeti azasından Suat Kara Os
man Beyler şehrimize dönmllf· 
lerdir. 

lktısat Vekiletinin, mühim bir 
ıeçlt merkezi vaziyetinde bulunan 
latanbul limanının ulahı için bazı 
kararlar Yerdiji malümdur. Sali· 
laiyeuar aiızlardan alcbj'lmız yeni 
-ıc...ta sin: liau .... ı..ı 

Talalig• Manzarası 

kadar ehemmiyetli sayılan kömür 
itlerinin halli için de yeni bir 
formol bulunmuıtur. Bir defa, 
limanımızdan ihrakiye alacak 
ecnebi vapurlara ve ecnebi lima~ 
larına gidecek Tllrk gemilerine 
~utlak surette beynelmilel ıabı 
~yab Gzerinden kömllr verilecek· 
~~ Bu suretle, bilhaua civar 

anlarda, maliyet masrafının 
azlıtı dolayiaile, daha ucuza sat.
lan k6mllrlerimlz içia burada da 
ayni vaziyet temia Mllmif ola-

( D...- ı w~ 

Korkusu .. 
Sofya, 2 (Huıusl) - Son glln

lerdo korkunç pyıalar dalqmıya 

baıladı. Baza zllmrelerin yeni hii
kimete k&l'fl bir hareket hazır. 
laclığına dair haberler abetmek• 
tedir. Fakat hilkümet bir ihtilal 
ihtimaline karşı tedbirler almak· 
tadır. Nitekim dtııı polia tarafın-
dan burada muhtelif yerlerde 
anıızın araştırmalar yapıldı, ikiyüz 
kişi kadar tevkif edildt Yapılan 
tahkikat neticeainde bunların 

milhim bir kısmı ıerbeat bırakıl .. 
ı dı. Araıtırma esnaılnda htlküme
ı 

tin eline bazı gizli veaikalar ve 
bir ıniktar ailih geçtiği haber 
verilmektedir. Efkirı umumlyenin 
endiıeal henllz yabımamııtır. 

M. Kemalpafada Bir Kız 
Anaıım Oldurdu 

M. Kemalpap (Huıuai) - Ke ... 
telek köytinden 20 yqlannda 
Hllaeyin kızı Fatma, annesini 
d6verek 61cl0rmtııtlir. Sebebi, 
annesinin bazı hareketlerine mO• 
dahal• etmeainden muğber olu· 
ıudur. Ana katiU im Adliyece 
t.ldf ecli'•iftir. 

İ k tıs at Ve Nafia Vekilet- · 
leri Büyük işler Başaracak 

~~----~-,-~~-~--~~~~-

yeni Bütçe ile Ziraat Vekaletine de 
Mühim Vazifeler Verilmiştir 

Ankara, 2 (Husuai) - Yeni 
vergilere ait kanunlar ve 934 
blltçesi dllnden itibaren tatbik 
sahaaına girmif oldu. Yeni mali 
yıl blltçeai hazırlanırken taaanuf 
esaılan bariz bir dikkatle g6z 
6nünde tutulmuftur. Bununla be
raber 934 bfttçe8İ yapıcı bir bnt
ç; vaziyetindedir. Geçen aene 
olduğu gibi bu ıene de birçok 
yeni itler baprdmuı için bOtçeye 
tahıiut konalmuttur. Bilbaua 
lktıaat, Ziraat ve Nafıa Vekilet• 
leri bu bir aen• içinde, geçen 
aeneden clalaa faal bir devre ge• 
çlrec:eklerdir. lktıaat V ekileti bil· 
yiik nnayi programını tecelli 
ettirecek, Ziraat Vekileti ekim, 
hayvan ve orman iflerile aeçen 
aenekindeıı daha fazla utrapcak, 
Nafıa V eklleti de yeni demiryol
lar lnfuı programına devam ed .. 
cektir. lktıeat VekAJeti bu sene 
en baıhca faaliyeti yeni fabrika· 
lann lnıasında g5sterecektir. 
Kuvvetle temini edildiğine göre 

934 malt yıhnua hitammcla ..... 
leket irili ufaklı OD kadar yeni 
fabrika kazanacak, bu ıuretle 
Tftrkiye bir sanayi memleketi 
manzaraaına kavuşmut olacaktır. 

Bu işlerin mnkemmel bir şe
kilde batanlmasını temin için
dir ki İkbsat Vekileti teıkilib 
eakisine niabetle birkaç misil 
genitletilmiftir. Yeni tetkillt 
kanununa göre iktisat Veklleti 
bundan aonra ıu itlerle utrqa
caktır: 

A) Kara ticareti: 1 - Şirketler 
ve sigortalar itleri, 2 • Dahili ti
caret odaları ve bol'l&lar itleri, 
3-Standardizuiyon itleri, 4- Uyur 
turucu maddeler inhlaan itleri. 
5 • Kredi itleri, 6 • Tarife iflerl, 
7 • Ticaret milmeuilleri ...... 
8 • Harici ticaret " hariçteki 
:rnrk ticaret odalan ifleri, 9 • T8rk 
ıhracat mallarına ve ihraç mem
leketlerine ait ifler, 1 O .. Ticaret 
mukavelelerine ve ticari mllll...-

( Devamı 9 unca ..,,acla ) 

Canlı Bir Spor Günü Yaşadık 

Oibı çok caob •• dolpn bir •por ai\aü Japdık. BUhaua Feaerbahçe 
•tadında yapılan •por bayramı çok muhtqem ye aumetll oldu. Baratla 
arblc •pora ncla ~- ZeklJi buketler aramada ..,ayor•uau• Talllla .,_ ..,, ....... 



2 Sayfa 

( Ha-/kın Sesi) 
Yeni Vergiler 
Ve Fırsat 
Kollayıcılar 

Yeni ihdas edilen vergileri ,.W 
menfaatleri için iltiemar etmek 
isteyen buı fıraat dO~könleri 
hakkında haJtuı ııe düşündüğünü 
fU aatırlarda bulacak&ınız: 

Rıfkı Bey (Samatya caddeai23-26)
HakOmet yeni bir talum verıfler 
kaHJ etti, Bu •.,.Uerl flpheab ber 
•ataadaı Yerecektir. Fakat banda 
ehemmiyetli aayalabilecek ba aokta 
Yan Bütçe &anareti bq.mada kabal 
~dilea bu JeDİ •ersilerin tahail eeJdl. 
ierlAcle ra1et ihtiyatla laueket etmek 
lhımclu. Çblct ben phun IJI• 
hiNediyoram ki; ortada, bua madd .. 
le dea alınacak ..,,Uewin De.tet 
balbaelhae tamamen pmemeal Yui
Jeti mncat olabilecektir. Şlplae pk 
lcq aWuaclar makamlar .... ...... 
icabedea tetbirleri .. ............ . Bu.... wıa. ..... _ ~ .. 
pua. muhakkak Dnlet ker_.. 
rirmelldlr. Ortada ._....., lanet 
kolaaJICI müteldal..ta ~ mntle 
bq kaldumalanaa ...,.... ......... 
•amahdar. • Birat Efendi (Huköy iakele oaddeei) 
- Vel'l'iler içle bir cli,.ceti• Jo1ır. 
Ulda, Yerri almma• el......_ bir
çok maddeleria, claM kamuaaa tatbi-
kınclaa enel 1•n alabednde ,. ..... • 
laıulatım pdGk. Ela, luama ... . 
nzı olma1or. Ba aibUe,.la, tlchletle 
eeaaludınlmalan iham aehDea iDi? 
Hatta bana kalırsa, bu itle allkadar 
makamlar, halkın aldablmamu " 
ondan çıkan fazla paranın miteneat 
ellerde aiyaa uj'ramaaıaa meyclaa 
barakmamak lçio f iat lilteJeri ham· 
laamalıdll'. Bu tetbir aayeıinde meae
leyl Uldladea halletmek miimkün 
olacaktır, aanıyorum. 

-tc 
Ahmet Recai BeJ, f Aynmaray, 

Tahta.minare 133) - Hlk6met karu 
wermİf, Milli Müdafaa bOtçeaini tak
•lıe için y~aidea buı maddelerden 
.erp abaacak her memleket, keacli 
topraklana• korumak için ca_)'lr C&Jll' 
llİlihlanll'kea, Türk mlclafaa Wlt,.U. 
ain takYiye.I lçia altnaealc Yetflyl' 
temin etmek eaaaen hepimize dOfea 
büyük bir vatu bcwcaclar. Fakat 
bunu bir fırsat bilerek ihtikara 
•paalara da pz açtırmamak llzım.._ 

SON POTAS 

DA 1 1 ABIBLBB 
Bir Sahtekirlık Tahkikatı 
Gümrüğe Gelen 12 Sandık Kumaşın 

Geçirdiği Macera 
l•claa bir •J enrel Galata ithalAt gtlmriljihlcle 

18J8Ndikkat bir hldiae olıa111t Japon mamolibndaa 
12 mehle bmq. Yun•niataa ..ı. olarak g8ateril
mek aaretile, ithal edilmek 18teaihnifti. Alchjımız 
maltmata gare; bu aıllüm ahtekarlık tahkikabnm 
derinleftirilmem ......._da aWradaılara emirler 
Yerilmiftir. 

Kama.... ..,..... pplaa tetkibu., toplar 
+ı,.-. kadar açdchia ıamn, Japoa fahrikalanna 

ait damgalann mahirane bir şekilde kesltmif olduğu 
prillmGftlr. Bu kumaılar Yunanistan mcnfe taha
detnamesi ile ithal edilmek istendiği için bidise 
daha hu.ad bir ehemmiyet kesbetmiştir. Verilen 
malflmata g8re; bu mallann aahibi bir Ermeni ta• 
cirdir. Hldiae ile alakası görülenlerin isticvaplanna 
bqlanılmlf bulunmaktadır. Tahkikat henüz bitiril
mediği için, bu 12 sandık kumaş, aahibıne teslim 
edilmemİf, almrllk an,trepolannda muhafaza albna 
•lmnutbr. 

Ekalliyet J Rıhb~ Şirketinin Eczacıların 
Mektepleri ihmalleri Bir Endişesi 
Bunlardan Bazılannm Büt- Mukavelenin Birçok Mad
çeleri Bir Mektebin idaresi deleri Hasıralh EJilmiı 

için K&fi Görülmedi Son zamanlarda, allkadar Ynz kadar eczane sahibinin 
li"L.11:.. kt le L• -•~ makamlar tarafından nhbm tir- iftirakile •Eczacılar Kulübü• iami 

Yeni Kurulan Kulüp Bir 
Kısmının Canını Sıkb 

........ 1et me ep rl uulÇ'CIV" ketillİD mukaYeleai Ozerinde tetı- altmda :yeai bir cemiyet.~ 
riai h. 1ene DIAJll 10nanda ldkata bqlanalmlf buJanmaktachr. mam, bir lamm ec:zan• •ahlplerl 
Maarif ld~ • tetkik "~ ~udik R.hbm firketi, taabhlit ettiii bir arasında bazı endişeler uyandır-
ecler. Ma,.. ıçmde phnmızdeld çok işleri senelerdenberi yapma• mışhr. Bu gibi eczacılar, « Far-
btltün ekalliyet mekteplerinin bilt· DUf, mukaYeleye riayet göater· makologlar Birliği» nin mevcut 
çeleri tetkik ve taadik olununlftur. memiştir. ihtiyacı kartıladığım, bu yeni te-

Fakat bazı mekteplerin btıtçe- Yapbğamız tahkikata göre, tekkWüa gaye edindiği ,eyleri 
lerimn tetkiki esnuında bir nokta nhbm tirketinin tekeffül edip te eaaaen yapmakta olduğunu ileri 
uzan dikkati celbetmiştir. Bir yapmadıja iflerin adedi epeycedir. sürmektedirler. Bazı eczahane 
kı•m mektepler biltçelerini gayet Banlarm bqmda, • Karak6yden sahipleri de, bu yeni teşekkülnn 

arl bir Azapkapıya Ye Emin&ıiindea de eczacıları ikiye ayıracağı iddi-
a~g nddede giistermekte- Unkapamna kadar yapdacak nh· amndadırlar. Konuıtuğumuz bit 
clirle~. Yapalan ~ta, bu 

0
blltçe bm iti ge iyor. Şirket, taahhldli eczane sahibi diyor ki: 

ile bır mektebin bır sene ıdare- hilifıoa olarak rıbbmlardaki tah- " - Ortada, hepimizin men-
sine, maaıların ve Aİr masraflann mil ve tahliye vasıtalarını da uri faatini korumıya çalıf8D bir birlik 
yerilmaine lmlda olmadıiı g&! bir telde koymalillfbr. Bu lfler •arken, ikinci bir eemi:v.etin Jm. 
rlllmüıtGr. buıtin b'I~ aenelerdeaberi devam rulmasını biç doğru bulmuyoruz. 

Maarif idaresi bu ciheti tetkik ettiği tekilde Ye gayet betaetle F armokologlar Birliği bugün iyi 
etmektedir. Bu mekteplerden va- yapJmaktacbr.. • ıekilde şalışıyor. Fakat eğer bir 

A Sirk d tra kısım arkadaflanmızı bu faaliyet 
ridat menbalannuı neler olduğu ynca; ecı ~ • mvay tatmin etmiyorsa, aicfip baıka bir 
~- 1 ~-- istasyonunda nhbm ıırketi tara- 6. 

Ullls •oru ~uıwa-. • fından İDfHına başlamlan 8 na· cemiyet kurmak IAzımgelmez. Bil-
.tanuul hususi. ıdaresi de, marah büylk antrepo ela tamam- akis, elbirliği ile çalıtmalıyız. 

ekalliyet mektepleruae her aene lanm&llllfhr. Diğ'er teraftan fİr- Vahdetin faydalarmı burada da 
bir miktar 1ard&m )'&Pmaktac:lır. ketin taahb&tJeri arumda. bir de unutuyoruz. ,, 

Şirketlerin 
Kontttolü A A ayn bulondurulmau iktiza eden 24 Saatı·n srı efP için vOc:ude getirilecek ... 

lkbliat Veklletinin yeni tetkf
llbada, firketlerin ve bilbaua 
laik6metin mali İştiraki balunaa 
mlea1eıselerin murakabe n koat
rolana yepyeni bir Yeçbe ftl'ile. 
ce~ a laftlmaktadır 

Verilen malhaa~ fire; baailn 
tlrkctlerde bulanan komilerler, 
dojradu doğruya merkeu .ı... 
caklar •• teftit MJeti emriae 
Yerilecejrlerclir. lkti.t V eklJttiade 
letkil. edilecek ola,a .... kez blro-
811Dda aynca bir de telmik Fbc9 
llalunacaktır. Bir ~ • ., .... 
eue1eain vaziyeti kontrol ldlbDek 
lap ettiji saman, komlaerler •• 
teknik ln•mlar için de mlh.acli9-
ler tanif edilecektir. Halllaı 
Marabl:te Ye kontrol İl! dalui 
eauludanlaeakbr. 

•ıezarlık trepoıar meselesi vardır. Şimd:ye Hadiseleri 
lV.l t kadar bunlardan yalnu bir halı Samoel isminde biri Cibali 

Belediye, Şifli Bnyiikdere antreposu hazırlanmış bulunmak- caddesinden geçmekte olan hamal 
1o1u lzerindo aabn aldığı arazide tadır. Şii-ketin mukavelealain al 
uri mezarlık vücude getirmek tetkiki ıırasmda yapmadığı diğer Ahmedin cebinden para ç arkea 
lizere te&İ8ata baılamak ilzeredir. işler de gözden geçirlecektir. yakalanmıştır. 
Arazinin ihata duvan İDfaatı ihale '1- Sabıkalı Necati Beyazıtta 
edlmiftir. Mukavelenameye gare Cam Ve Şişe Fabrikası aıçı Ahf Efendinin dükkanından 
m•arm ...... .. ay i9nde bitmif .. bankası tarafaqdaa weJıri.. 6teberi çallDlfbr. 
olaeaktuı. l>n• için t5 Mn lira mi%de kurulman takarrilr eden • Kirkor ı.minde biri Samat-
-'9dileeeldlr. cam •e fite fabrikam için Çu- yada Slley- Efendinin ekmekçi 

Kanii Bir laza lnlldada m&aait bir arazi temin dlkklnmdM bozdurmak baba-
"' kL- BaL. ediha&ı,tir. ._u. 5 lira almıı, kaçarken ta-

Bqiktap ~oçL .... mam .. Sahil boyanda bulumn ba 40 bllmaflm'. 
bl aokajmda 26 numarah evde dhlmliik ••hallin devir iti 'fa Muharrem ı..m.de biri 
oturan hahkp lh.u Efendi, elin· hmu111acla icap eden muameleler Pangalb'da bir k~ JBdaden 
de IUl'abi ile merdivenden inerken ikmal edilmek Bzeredir. Verilen çdwa bYfl' 11etic:alncle Sabri 

::-.:~== ~:..= mailmata ,are iki ay içerisinde i_.... Wriai bapkla bqmdaa -.m. fabrika inpatma başlanecakm. 1arala••p. 

( GW~ Tarih/) 
Dil Kurultayın• 

Hazırlık 
T. D. T. C. Umumi K&tlplitindem 
Cemiyeti kuran ve koruyan BilyGk 

Reı. Gazi Mutafa Kemal Hz. ala 
WmayeJerl r albnda 18 •tutoa 1934 tarihi.,. lataabulda toplanacak olaa 
Odıaci dD kurultayında irat edılecek 
tealerfn baı~ıca mevzulan pnlardır: 

A - TO..k dilinin d001a dilleri 
araaıodald yeri: 

l - Tllrkçe ile Hint-Anupa dil
leri araaındald münasebetler. 

2 - Türkçe ile aami den len elli· 
ler araaındald münaaebetler. 

3 - TGrkrenio VraJ.Alta1 dilleri 
denilen diller araaındaki mevkii. 

4 - Tiikçenin muhtelif lehçeleri 
araaıadaki miln:ıaebetler. 

B - Tihk dilinin tarihi akaoı: 
1- TDrk dilinin kablettarihi, tarih 

teahıta ve en· eaki dil yadighlan 
tberhacleld mukayeaell paleontoloji 
lusOlatlk tetkiklerinia Yerdiği neti
eeler Ye bualar hakkındaki tetkikler. 

2 - SGmer, eti, elim gibi bililae
bUea en eaki Türk dilleri hakkmcla 
letldJd•r Ye bUDJana tiirkçeliibala 
cleliUerf. 

S - T&rk dlHnlo 80D 13 aauhk 
ldlhaleleri •• muhtelif TOrk lehçel .. 
riam tekimülleri baklunda tetkikler. 

4 - TOrldyede dil.., ...... •......a 
tariW ... uhtellf. ._..,... Gzerlnde ........... 

C - lHı lnkal4bmıa mınuı w-e 
laedeflerl: 

1 - Umumi baklf: bteDUeo •• 
azlenileo öz Türkçe dılin mahiyeti Ye 

bu Glkiiye ermek için ıidilecek yollar. 
2 - Cemiyetin dil lnlollbıaa dojna 

olan faaliyet mevzuları iberiod l' tet
ldlder Ye mGtalialar. 

3 - TGrk dilinin lhtJyaçlan Ye 1• 
ruald tekimGIG Gzerine tetkikler. 

Tez yapacaklara lclaYUZ olmak 
laere u,.ı- bu menulardaa batkı 
dil itlerine ait menulu Ozerine de 
tea verilebilir. 

BirJncl TOrk dW kurultaya azalQJ 
ile cemiyetin merkez ve dııarı teıkl
IAb ualanndaa tez iradetmek iıtfyea
leria tezleriai slndenaelerl .. -... 
ta1a lftirak eclebUecelderln isim •• 
adrealerlni bildirmeleri için aon mehU 
lS Temmuz 1934 akıamuıa kadardır. 

Yalmz diimJ dınle1ici olarak ku• 
raltaya pmeli iatiyenler Temmaa 
1934 sonuna kadar iaim w-e aclrealerlal 
bildirebUirler. 

lllracaat Ankarada T. D. T. C. 
-S kitipliji adreaine 1apılmahdır. 

Y•.._n Bir MUtterl 
Nimet Hanım iamüade bir 

kadın evv~lki gün mftşterl mfa.. 
tile Kapahçarşıda Karabet Efea• 
dinin dükkinına giderek iskar
pin eeçmeye bqlamışhr. Nimet 
Hamm; Karabet Efendinin diier 
mllşterilerle meşgul olmasmdaa 
istifade ederek iki çift iskarpiaf 
mantosunu altına saklayıp aayg. 
turken yakalaa•ıftar. 

Polisler 
lıntilıan Edildi 

Bir derece terfi etmek I•~ 
DOIWerla lmtllaanJan clla Oaiveı: 
Is_,...._ ul••da 7apalDllfhr. 
..._. 350 kadar poU. n muaYla 
........... Netleeler bir Wta ku. 
.... Wll ol••kbr. 

Son Posta'nın Resimli Hikagesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 

... Bu iki ojulun ikisi ele laa
rii tabiat& foCUldanmt-



Hergün -----
Ecnebi Şirketlerle 
Devlet Teşebbüsü 
Arasındaki Fark .. -

Devlet veya belediye tarafın
dan görlUmeai lizımgelen amme 
hizmetine müteallık işlerin çoğu 
ecnebi tirketlerin elindedir. 

Ecnebi şirketler memlekette 
ecnebi ıermayesini temsil ederler. 
Burada çalışmak istemelerinin ye
ıane ıım, paralanna kar temin 
etmektir. Osmanlı devletinin aciz 
zamanlarında kuruldukları için de 
lıükümetle bir taraflı mukaveleler 
yapmıılardır. Son Postada topla
uan halk fikiyetlerinden de anla
yoruz ki, Bu şirketler mukavelele
rinin her maddeaini yalnız ken
di menfaatlerine göre tefsir ede
rek tatbik etmiıler. Hiç bir va
kit halin ve halkın menfaatini dO
fllnmemiflerdir. 
e Halbuki bu tirketlerin ifleri, 
amme hizmetinden oldutu için, 
kirdan ziyada hizmet menubua
bistir. Ve bu itleri yapanlar as
ıari bir klrla iktifa etmek mec
buriyetindedirler. Fakat ecnebi 
firketlerin faaliyeti bunun tama· 
•en zıddına olmuştur. 

Amme iş!erini devlet tarikile 
yapmak tqebblisll ciimhuriyet 
devrinde bqlamııhr. Hnkümet 
bir taraftan ecnebi şirketlerin 
elinde bulunan demiryollarını al· 
aııttır. Diğer taraftan b&tlln şi
IDendiferleri kendisi yapmıftır. 

Belediye tarafından yapıJmaıı 
lhımgelen amme hizmetine ait 
itler de yavaı yava şbelediyelere 
aeçnıektedir, aeçecektir ve geç
~··i~ir. Terkoa ıu şirketi ecne
bılerın elinden kurtanlmııtır. 
Bel~i yakında Rıbbm ıirketi de 
hllkumet veya belediye eline ge
çecektir. 

* Belediye tarafından işletilen 
amma hizmetine müteallik ifleri 
aören mlleueaelerden biri de 
Oıküdar tramvay tirketiclir. 

Bu tirketin faaliyeti bize 
ecnebi firketlerle devlet teıeb
bhleri arasındaki farkı bariz 
bir surette a&ıteren en iyi bir 
misaldir. 

Belediye vaktile Üsküdar ve 
Kadık&y mıntakasının tramvay 
iıletmesini lstanbuJ elektrik ve 
tramvay firketine teklif etmif. 
MOzakereler cereyan etmı, ve 
firkete pk mlluit prtlar slate
rilmiı. Muell uzun mlddet ver
siden muafiyeti kabul edilmif, 
latimlik işinin belediye tarafından 
yapılması kabul edilmiı ve aaire 
ve saire •• Fakat lstanbul tramvay 
firketi bu iti yapmağa yansıma
mış. Çilnkü bu işte istediği kadar 
kir görmemiş. 

Bunun &zerine belediye kendi 
Jardım ve bimayesile bugünkü 
O.küdar tramvay şirketini vücuda 
aetirmit- Şirket birkaç sene za
rara katlanarak Üsküdar halkının 
laizmetini g6rmiiş. Şimdi de hatb 
Kadıköy ve havalis 'ne uzatarak 
vazi} etini dözeltmtğe muvaffak 
olmak Uzeredir. Bize verilen 
ı..esap!ara göre Üsküdar tramvay 
tırketı artık açık bir bilanço 
fapmaktan kurt 1 k d · airmittir. u ma evresme 

Bu tlrket mOnh . 
çocu klannın elindecib.8'raB Türk 
,alışkan bir renç va d •tında 
mühendillerl. blitiln t~k~· Bütan 
blltün memurlan TGrktnr~'v:1e~ 
mlleısese, Tü.rk .ç~uldan için bir 
IDektep vazıfeıını görmektedir 
Belediye bu mektepte yetiıtirclitf 
m&tehusıılarla, yarın tehriD b&tlln 
aakil vuıtalanm eline almak 
lmkinına bazırlamııtır. Üıkndar 
tramvay tirketinin yalnız bu 
laizmeti, belediye için kAfidir. 

Ecnebi firketin gayesi kir, 
Devlet mlleaıeaelerinin hedefi 
laalka hizmettir. iki teıebblia 
ara•ndald fark budar. 

SON POSTA 

Resimli Makale a Aile Bütçesi a 

Alle Bütçe•t 
0 @ 

Bugünkn kazanç imkanlara önünde, aile bütçeai, etrafı 
bora tepenlerin çemberi Ue çenelenmit bir halde bulu
auyor. Bunlar bakkal, kanp, tlrket taballdan, Yel'l'İ me
muru, alacakla veaairedir. MiltemacUyen biçarenin etraflnda 

zaplamaktadırJar. Bu suretle aile bütçeal çetin bir imtihan 
dureal reçiriyor. Bu imtihanda munffak olmak için aile 
hatlarının çok kuv.etU olması ilamdır, yokH ber türUI 
feliket mukadderdir. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 

Silihları BırakmaKonf er ansı 
Ölümden Kurtuluyor Mu? 
Berlin 2 (A.A.) - Korreu

pondan Politik gazete8İ F ranmz 
hariciye nazın M. Bartunun Ce
ne•re nutkunu mevzuubahis ede
rek diyor ki: 

"Bu nutukta M. Bartu birçok 
sualler sormaktadır. Hakikatte 
iae bu sualler daha fazla mukabil 
suallere yol açmaktadır. Meseli M. 
Bartu Alman harp bütçesini 
telmiban Almanyayı kim tehdit 
ediyor? demektedir. Mumaileybe 
ıu IUl'etle mukabele edilebilir: 

Fransayı kim dehit edi-

/şf f ı/memiş 
Bir Felaket I 
Bir Efgan Köyü Olduğu 

Gibi Yere Gömüldü 
Pepver 2 (A.A.) - 150 ba

:~~en ibaret Afgan köylerinden 
k 1~. geçen gün vuku bulan hare
be 

1
1 arz neticesinde ortadan kay· 

b~ muştu!. Toprak yanlmıı ve 
. tu~ . koy evleri ve hayvanlan 
ıle bırlıkte içerisine gömUlmUştlir. 
. Bu . fe\'kalade hadiseden evvel 

şıddetlı yağmurlar derinden ge
len glirlemeler olmq ve halk 
felaketten evvel tehlikeyi biue
derek kaçabilmiftir. 

Matbuat Tayinleri 
Aokara,2 (Huıusi) - Matbuat 

umum müdürlüğü nefl'İyat milp
virliğine b:mir ticaret odaıı istih
barat tefi Zeki, Memleket itleri 

yor? 800 milyon marklık 
harbiye blitçeaUe Almanya, iki 
milyar 700 milyon marklık har
biye bDtçeai olan Franaadan daha 
mı tehlikelidir? HaYalarda kim 
daha ziyade tehlikeye maruzdur? 
Hava filoıu olauyan Almanya mı, 
yoksa cltlnyanın en kuvvetli bava 
filosu na mailk olan Fransa mı? 

Siyasi noktai nazardan yegAne 
mevzubalıa olan mesele şudur : 

Franaa aillhların tanzimi hu· 
ıusunda bir mükavele aklini mi, 
yoksa nihayetsiz bir eilib yar&fl 

mı istiyor? 
FrenH Teminat Verdi 

Cenevre, 1 - Dnn burada 
siyaıi görtı,melerle geçmiştir. M. 
Bartu Ue Sir Con Simon arasında 
bir mnllkat olmut. sonra da Tev-
fik Rllttii Beyi kabul ebniftir. 

M. ISartu, konferans reiai M. 
Hendersona temioat vererek kon
feranaı en kısa bir mliddet zar
fında mOsbet neticelere vardır
mak hususunda yapılan her gay
rete Franaanın mlhaharet edece-
ğini bildirmlftir. 

Dünya Kupası Boğazlar 
Alman, Çek Ve Avusturya Meselesi 
Takımları Galip Geldiler 1 ·ı H • · N · 

Roma, ı (A.A.)- Bugün ya· ngı ~ere arıcıye ezaretı 
pılan dünya kupası maçlannın Bır Nota Hazırlamıı 
neticeleri şudur: Sofya, 2 - Cenevreden bildi-

Milanoda: Almanya-İsveç 2-1, rildiğine göre lngiJizJer Boğazların 
T orinoda: Çekoalovakya - 1.- tahkimi mesele•ine ehemmiyet ver-

v.içre 3-2, mektedirler. lngilizlerin noktai naza-
Bolonyada: Avusturya·Macaris- rına g6re boğazlann tahkimi işine 

tan 2-1. Türkleri, müttefiki olan Sovyet 
Floransada : ltalya·l.panya 1-1 Rusya sevketmektedir. 

bu maç iki defa uzabldığı halde Bu hususta Hariciye N t• 
t. d v• • tir ezare 1 

ne ıce egışmemış · tarafından Tiirkiye· Fransa 
aa,vekil Patanın ltalyaya verilmek liz~re bir DO;: 

Nutku hazırlanmıttar. Notada boğazlar 
Ankara. 2 (Huıusi) - Baıve· mese}es~n . ~ynelmil~I bir meHle 

idi lamet Pqa Hz. nin bugün oldugu bıldu·ılmektedır. 
Mecliate irat edecekleri uutka hu- Ankarada Briç Turnuvası 

susi bir ehemmiyet atfedilmektedir. A k 2 
·------···----··-·--·- o ara (Hususi) - Anka-
müşavirliğine ~uhan:ir . Sa~ ra palasta birkaç gGn deYam edecek 
Etem Beyler tayın edilmışlerdir. bir Briç twnuvaaı tertip edilmiflir. 

iSTER iNAN JJ'1'ER iNANMA! 
M Silihlan Btrakma Konferan•ı bani bani plafayor. 
..:rabhular •ulhln deHmın1 temha lçha utrqdma11nı, 

•nlniyet r5aterllmealnl teklif ecll1orlar n her 
murahhu kendi memleketlnla •alh içha daha fasla 
çahıtatını Heri Mlrlyor. Fakat INırl tarafta ltalJ• 
BatYeldU Sia,_ Muıollnl de ıualan ..,llyor ı 

" - Bir kadın erkek içia aa11I liamN harp te 
beteriyet için liyle IAmmdar. Tffllhab ••nçlettirmek 
llamchr. Bea ebedi •lhe lnaamam. Sulh, blul Jlprabca 
bir f8Jdlr H biferla yarablıflna uypa detildlr. ,, 

Bu ılizlerl de lfitttlkten aoara ılllhlan bırakmanın 
mlmldln olaeatın., 

IST•a INA11 18TBR iNANMA/ 

s.,ı. J 

Sözün Kısası 

Münderecatım'ızın çoklu
gundan dercedilememiş
tir. 

Bandırmada Müthi 
Bir Cinayet 

Bir Genç Av Tüfeğile 
Dört Kişiyi Öldürdü 
Bandırma, 2 - Evvelki glln 

Çepni köyünde bir cinayet olmuş, 
ı5 yqmda Kara Huan isminde 
bir genç köy kahvesinde çifte 
tüfenği ile 4 kişiyi 6ldiirmüş iki 
kişiyi de yaralam11br. ' 

Cir.ayetin eebebi henüz ma
lum değildir. Katil kay kahvesine 
gelmif ve kahvede oturmakta 
olan ftvey kardetf Kara Mehmet 
ile eşraftan hacı Ahmet Ye Meh· 
met Beyler ve Mehmet oğlu 
Mustafaya ateş etmiftir. 

Bu dört kişi aldıldan yara
lann teairile ölmtiılerdir. Katil 
bu kanb netice ile iktifa etmc
mif. kırmuanı kahvede oturan 
diğer inaanlara çevirmiş. muhtar 
Muataf a Beyle korucu Mehmedi 
de yaralallllfbr. Kara Hasan 
cin~etteo sonra kaçarken yaka· 
lanmlfbr. 

Dört Nazır 
Cenevrede Balkan M isak 

Etrafında Görüıtüler 
Genevreden bildJridijiae pre, 

Balkan devletleri Hariciye Nazır
ları araamda banda yapılan bir 
toplanb neticesinde fU resmi 
teblii aefl'Olunmuştur: 

"Balkan anlaşmaa konseyi M. 
Makaimoaun riyaseti altmda uzua 
bir içtima aktetmİftİr. Nazırlar 
bu içtimada ruznameye da
hil bulunan bütiln meaeleleri 
tetkik etmişler ve aralarında 
tam bir görftt anlatması mevcut 
olduğunu mlf&bede etmitlerdir. 
Duadan maada c:llrt Hariciye ... 
zırı Atinada lms•laaaa miaaln ea 
kısa zaman zarfında Milletler 
Cemiyetinde teaçil ettirmeyi 
kararlqtırmıtlarcbr. . . 

Balkan Anlatması konse>:ınıa 
senede iki defa içtima etmesı de 
kararlqhnlDUfbr. Ôn6mhdeki 
içtima 27 tepinlsani 19.14 tarihin
de Aabrada vukubulacakbr. " 

iki Vak'a 
Balatta iki Kiıi Yaralandı, 
Sarıyerde De Bir Kadın 

Vuruldu 
Dün gece yarısına doğru Ba

latta bir meyhanede sarhoşluk 
yiizOnden kanb bir facia olmuı, 
iki adam ağır aurette yaralan
mışlardır. 

Balatta Y akonun meyhane
ıinde işret etmekte olan kundu-
racı Ahmet ile kalaycı Ali, tütün 
amel esinden Rafet, T acllddin ve 
şoför Hüsnü isminde bet kiti 
aralık bir kavgaya tutqmuılar, 
birbirlerine mütekabil ldifOr 
ve tekmeler aavurduktan sonra 
bıçaklanna aanlmıtlarchr. Etraftan 
yetifilip kavp bertaraf edilinceye 
kadar kalaycı Ali muhtelif yer
lerinden ve Tacettin Ef. de elinden 
ağır surette yaralanm11lardır. Ya
ralılar hutaneye kalcLnlmıtlar 
diğer kavgacılar da yakalanmış· 
lardır. 

Jf Sarıyerde oturan Ahmet 
isminde bir kunduracı kendisin-
den aynlan ye tekrar bantma 
tekliflerini reddeden metresi 
Klniye Hanımı kundura bıçağile 
yaralamıfbr. 

Ansızın T eftiı 
Ankaradan bildirildiiin• göre 

Nafıa Vekili Ali BeJ Ankara 
poetabaaeaini aawzın teftit etmif, 
life memarlanadan 4 han•aun iyi 
çahpnadıldanm a6rerek ·uifele. 
rlae ailaaret ..-... 



.. ~, .. 
: t Memt.Ut Msnmrmat: 
Bigada ·Evlenme 
Jıferasimi 

Nasıl Yapılır? 
Biga {Hususi ) - Burada ya

pılan evlenme merasiminin ken
dine mahsus birçok hususiyetleri 
vardır. iki taraf, düğün haftasını 
aralarında kararlaştırdıktan sonra 
okuyucu denilen bir davetçi konu 
kolllfuyu gelin hamamına, kına 
gecesine, hamam eğlencesine 
davet eder. 

Düğün haftaaı içindeki aab 
günü kız ve erkek tarafının 
Clavetlileri hamama giderler, 
fakat yıkanmazlar. Hamamın 
soğukluğundaki şaduvanm etra· 
fına aandalyeler sıralanır. Def, 
diimbelek çalan bir çengi oyun 
havalan çalar ve olanca zinet ve 
ihtifam asım takımlaram ve en 
ağır elbiıelerini giyip dalenen 
hanımlar akpma kadar orada 
ahenk edip cilmbiqleairler. 

Gelinin ye c:laınadm birer 
• uğdıç,. lan vardır. Buna ah
retlik dahi derler. S.tdıçlar ba 
eğlenti gllnl hayli masrafa duçar 
olurlar. Gelin, muile biitiln 
davetli hanımlarla oyuna kalkar. 
Da•etliler, gelin oynarken baıın
dan para serper ve çalgıcı ka
dınlan da bahşişlere garkeder. 
Bu bahıişler adeta mfiubakaya 
çıkılmış gibi hararetli olur. Mu
tedil davrananlar bile o gün bir
kaç rradan çıkarlar. 

Hamamını bu suretle düğln
ctiJere açan hamamcı, o günftn 
kazananı düğüncülerden alır. 
Biltün masraflar damada aittir. 

O günün gecesinde de büyü-
cek bir evin avlusunda veyahut 
hanay albnda kız evi tarafından 
davetlilere bir kına gecesi tertip 
edilir. Kına gecesine gelenler 
mutlaka bir hediye ile gelirler. 
Ba hediyelere dala tabir olunur. 
Bunlara AÇI da derler. Ortaya 
çakan bir hamm aaçalan toplamıya 
baılar ve her 18ÇI veren hanımın 
iamipi ytlluek ae81e bağararalc 
.. Filinca bammm, gelin hamma 
bir bakır tenceresi " abam 
veya bir lira saç• vardır• diye
rek herkese duymar. Orada yazı 
l>Denıerdea birisi de getirilen 
lllÇllan bir klğıcla JIZlp teebit 
eder. 

Ba ~mel~, • ileride açı ge
tlrenlenn ne ıabi bir açı getir-
di~l erini anlamak ve onlar da 
cliiüa J•par1a onun aJlllDI g6-
tllrmek ıuretile mukabelede ba
lanul~ak i?n yapılır. 

Gonderilen cihaz ve oda 
takımlarile birlikte oğlan evine 
irsal olunur. 

Bundan sonra gece yarılanna 
k_adar çalmak ve oynamak sure
t.le eğlentiye devam olunur. 
Gece yansından sonra kız evin
den İntihap olunan yirmi otuz 
genç laı ve kadın, ellerinde def 
ve dümbelekler olduğu halde 
otlan evinin akrabalarını nterm. 
de ziyaret edip birtakım eski 
manilerle çalg1 çalarak methet
meye baılarlar. Buna da mahalli 
ısblahınca "öğme" tabir olunur. 
Ôğmelere 16yle başlanılır : 

Ko.. kop l'eldim .ize 
Selim verdim hepinize 
Benim ..Ozel, tirin Beyim 
Başlayorum methinlze ... 
Bu 6ğme gezmesinde geBn 

olacak hanım kız dahi bulunur. 
Oğlan tarafı da çarıamba 

günü akşamı delikanhlara bir 
kına gecesi yapar. Bu gecenin 
davetlileri dahi hallerine g8re 
birer hediye getirirler. Perşembe 
Kftni alessabah damat sağdıca ile 
liama~a ve berbere gider Ye 
eve donerek gelini bekler. 

w Otom~bil ıle alınan gelin, 
oglan evıne ptirilirken davetli 
hanımlar da beraber gelirler. 

Damat koltuktan ve geline 
ytız görümlüğü olarak ağırca bir 
hediye taktıktan sonra birkaç 
dakika eğlenip çıkar ve saidıcile 

• 
EK T ABERLERI 

Sapanca T enezzühleri Rağbette 
Sapancalılar Misafirleri Ağırlamak İçin Tedbirler Aldılar, 

Nahiye Mü~ürlüğü Bir Şikayet Kutusu İhdas Etti 
lstanballa Sa-

panca arasın

daki fevkalade 
tren tenzilih 
mlihinı bir netice 
vermiştir. Geçen 
hafta bin beş 
yüze yakın bir 
yolcu kalabahiı 
vardı. -Bu hafta 
üç misline var
mıftu'. latanbul· 
dan buraya ka
dar tren yolcu
luj'u ayrı bir 
~evk ve eğlence 
ile geçer. bmite 
kadar trea gtlzer-
gahı karfezia en tirin mamaralari
le bezenmiftir. lzmitten 10nra bat" 
hyan yolculuk, muhiti ve değişen 
manzaralarile yepyenidir. Sapan
ca, meşhur gölü, ormanlık dağlan 
ve her adımda başka bir gUzel
likle değişen bağ ve bahçe ve 
korularile emEalsiz bir gezinti ve 
eğlence yeridir. insan koru· 
luklannda gezerken Evliya Çe
lebinin (Sapanca ormanlannda 
iz yitirerek kaybolan seyyahlar) 
kaydını pek mübalağalı bulmaz. 
Bu rağbetten sonra Nahiyede 
yeai yeni faaliyetler başlamıştır. 
Bahçec:kten naklen ta~ in edilmiş 

Balıkesir de 
Elektrik Ücretleri 20 

Kuruşa indirildi 
BaLkesir, (Hususi) - Belediye 

Re elektirik firketi arasındaki 

kilovat ücreti meae&e.inden de
vam eden ihtilif hallıedilmiştir. 

Şirketin direkt6rl Bahkesire ge
lerek Belediye ile yaptığı müza
kere neticesinde, belediyenin tek-
lifi veçhile 1-1-934 tarihinden iti
baren kilovat llcretlerinia 25 
kuruıtan 20 kurup indirilmesini 
kabul etmişbr. 

birlikte ayni otomobil ile gezme
ye gidilir. 

Gelin arabasının arkaamdan 
bir balur au atılır. Bu da tara
feynin geçinmeleri au gibi hafif 
olsun manasını ifade eder. Kol· 
tuk merasimi esnasında saçılan 

paralan, orada bulunanlar kaJlı• 
ıular ve bunu bir uğur, bir 

&,,...ee .Si• inen-'•• 6lr m.,.z.,. 
olan Nahiye Müdür& Hakkı Beyi 
ba faaliyetin baflllda görilrs6n6z. 

Hakkı B. lataayonda misafirleri 
karşılamak ve arzu ettikleri ma· 
hallere götfirmek nzere birçok 
gençleri rehber tayin etmiştir. 

Ayrıca, Ahmet çavuş bahçesi, 
Kumbaz, Seyrekbasan gibi Sa· 
pancanın meşhur eğlence yerle
rini gelenlerin zahmetsizce bula
bilmeleri için icap eden yerlere 
tabelalar astır01Jştır. Hakkı Bey 
ziyaretçilerin neden tikiyet ettik· 
leriui ve nahiyenin yükselnıesi 

hususunda neler düşilndüklerini 

M. 
Kemalpaşada 
Tayyare Cemiyeti Menf &• 

atine Hususi Koşu Yapıldı 
M. Kemalpaşa (Hmasi) - ~ 

kilometre mesafede bulunan ka
zamızm Devecikonağl nahiyesinde 
( T ~yare Cemiyeti menfaatine ) 
Nahiye Müdilri Süleyman Naci 
Beyin deliletile ve kaza k6ylüleri 
arasaoda hususi at, tay, merkep 
ve insan koşulan yapılmıftır. 
Havanın kapalı olmasına rağmen 
koşularda büytık bir halk kütlesi 
hazır bulunmuş, birinci ve ikinci 
gelenlere ikramiyeler verilmiştir. 

bereket sayarlar ve keselerinin 
dibinde saklarlar. 

O gQn ziyaretçilere maruz 
bırakılan gelin, ertesi g6n dahi 
tekrar aüslenerek bütün tehir 
hanımlanna teşhir olunur. Cuma 
gecesi k1z babasa tarafından 
damada bir tepsi baklava ile 
kızarmlf tavuk gooderilir. Bunlar 
gelinle güveye aittir. - H. Ş. 

anlayabilmek için 
bir kutu ibdaı 
etmiştir. 

Bu kuta mey• 
o alışverişi ve 
aair hususatta 
gerek yerli ve 
gerek yabancı· 
lamı uğrayacak· 
lan müşkülat ve 
yolsuzluklara dair 
iyi bir müracaat 
vasıtuı olmak· 
tadır. Bu gıyabi 
görlifmeler bir 
nevi anket tqkil 
etmekte ve çok 
latifadeyl mudp 

olmaktadır. Yollarm daha zi.. 
yade tos Ye Aireclen km-
tanlmam gezinti yerlerine gi· 
den caddelerin daha müsait 
bir hale konma11 dllşünlil· 
mektedir. Belediyenin faaliyeti 

ve Sapancaya gösterilen rağbet 
devam ettikçe şüphesizdir ki bu
gUnktı ehemmiyetinin kat kat 
fevkine çıkacaktır. Sapancaya 
yakın köylerin de kendilerine 
has güzellikleri, temiz havası ve 
sulan vardır. Velhasıl bu mmtaka 
bilhassa yaz devresinin bir te
nezzüh mahallidir. - M. M. 

Yalvaçta 
Bir Halkevi Tesisine 

Çalışılacak 
Yalvaç, (Hususi) - Vali Fevzi 

ve Halk Fırkası Reisi Remzi 
Beyler kazamız• gelmitler, teftit 
Ye tetkikatta bulunmUflardu. 
Gerek Vali bey gerek fırka reitli 
kaunuscla ela bir Halkevi t..w 
için t•bbllıat ve yardımda baı
lanacaklannı ndetaaitlerdir. Vali 
beyle fırka reiıl terefine Hima· 
yei Etfal reisi Hayrünnisa Hamm 
tarafından bir danalı çay tertip 
edilmiş, bu ziyafette vali ve fırka 
reisi birer nutuk irat etmişlerdir. 

Emetta Musiki TeşekkUIU 
Emet, ( HUSUll ) - HaJkeYi 

musiki kolu mesaisini ilerletmek
tedir. Gençler haftada bet giln 
musiki muallimi Cemal Beyin ne
zareti albada talimler yapmakta
dırlar. Yakında faaliyete geçe
ceklerdir. 

Resimli Memleket Haberleri 

1 - ikinci Umumi Müfettit lbrabim Tali Beyin Trakya 
mıntakaauıdaki teftiıleri devam etmektedir. lbrahim Tali 
Bey her 8'ittili tehir ve kasabada tezahüratla karıwuı· 
maktadır. Reaaılmizde lbrahim Tali Bey Kırlderellncle 
kendiaini iıt"kbal edenler araaında görülmektedir. 

2- Bursadan bir muallim gnıpu Yalovaya gitmittir. 
Heyete Gem"lkte ve Oı-ha...We bilyak bir alika p.t8'e 
rilmi• ~·J al1afetled •erilmJt. YalOTada da kendilerine 

bGyük otel ta&.la edilmlftlr. Grupa Bur.. Maarif mGdGrtl 
Fikir Bey riyaset etmiftir. Reamlaabde muallimlerden 3 
hamm l'örGlmektedir. 

l - bwaci Umumi Milfettlı lbrahlm Tali Bey Kırk• 
larellnl teftit ettiti uman prefine ortameldep 
talebeleri tarafından bir mGaamere verilmlttir. Reamlmlz 
.. •6-erede .._. eclllıea • Mes'ul kim., eserinden bir 
ulaneyi ı&ıtvmelde6. 

ı 
ikiye 
Bölünen 
Tigatro 

ı : 

Narallalı Alı. 

Bir gazetenin verdiği haber( 
g&e Şehir tiyatrosu öofimüzdeld 
leDe ikiy~ ayrılacak, Tepebaf1Dda 
kalacak olan heyet ciddi eserler, 
Fransız tiyatrosunu kiralıyacak 
olan ikinci kısım ise operetler, 
vodviller oynıyacakmlf. Tiyatro
nun ıimdiki halinden p°kiyd 
edenler bilmem bu tekildea 
memnun olacaklar mı? 

Ben düşündüm ve, doğrusu, 
hOtGn arzuma rağmen memnuu 
olamadım. Çiinkil benim için fena 
olan şey, Şehir tiyatrosunun ciddi 
eıerlerden ziyade öbürlerine yer 
vermesi değildir; bütün bir sene 
içinde yalDIZ bir tane YOdril bir 
tane operet oynamam da taham
mOJ edilecek bir teY değildir. -

Operetin, hattl vodvilin m .. 
Ukkak •nat har:ci Ayılma• 
icap etmeL Musikiden anhyanlar 
Cemal Reşit Beyin ............. 
beğeniyorlar; .....-emı de çolr
gnsell.W ı&sterebiliriz ( meseli 
Labiche'in ve Feydeau'nuokiler). 
Zaten Şehir tiyatrosunun oynadıjl 
eserlerden tikiyet ederken yalnız 
vodvillerini ve operetlerini mevzaa 
bahis etmiyorduk, bilhaua öbllr
lerini, ciddilik ılisti albnda fifa 
bulmaz bir manasızlık bayağılık 
saldıyanlan ittibam odiyorduk. 

Ciddi ve ciddi olmayan eserler. 
Bu tabirlerin ~lbette hiçbir sara
hati yoktur. Tiyatro, akalilann 
iddiası hilafına olarak, bir 
«eğlence» yeridir; ancak burada 
« eğlence » kelimesini en şllzel 
manasuıda anlamak lizlmdır.' lnsaa 
tiyatroya ders almağa, faydalı ıe1" 
ler 6ğrenmeğe değil, eğlenmefe, 
•akit geçirmeğe gider. Şu kadar ki 
ba eğleKe bizim kafamızı zenp 
leftirir, fakat bilgimizin kemiye
tlni değil, ancak keyfiyetini yilk
Mltir. T"ıyatronun ve bütiln saa
atia bir «etlenee • divertisaement» 
oldupnu unutmak .....t eaerle-
rini birer ders haline ıokmak 
tehlikesini dojurur. 

Ciddi olmıyan eser derkea 
•dece bu kafayı zenginleıtirmek 
meziyetinden mahrum olanlan 
kaedediyoruz. Fakat bunlar ope
retler, vodviller ara11nda oldup 
kadar dram, L:omedia, hatta 
trapdia isimleri takınanlar içinde 
ele bulunur. Biz Şehir tiyatrosu
nun vodvili, opereti atmasını, in
tihap edeceği eserler hususunda 
milşktllpesentlik · göstermesi içia 
18tiyorduk. ikiye aynlıp dram, 
komediayı bir tarafta, vodvili, 
opereti batka bir tarafta oyna
ması davayı halletmez. 

Kıymetli e1erler bir tar~ 
kıJmet.sizler lb&r tarafta mı or 
aaaacak? Bu pek prip bu 181 
olur ve bizim ist ~d.ğimiz yine 
elde edilmiı olmaz. Çünkü biz 
Şehir tiyatrosunun kıymetsiz eaeıw 
ler oynamuma tabamndll edemi
yoruz. Hele bunlımn kıymetli• 
olduğunu keadiıi de itiraf edene 
İf hakikaten güHinç olur. 

isminin de söylediji gibi Şehir 
tiyatrosu bir ticaret evi sayılamaz. 
Onun bir gayesi vardır: lıalkı gl
zel eaerle eilendirmek, yani ona 
ıGzel mefhumunu aplamak, onma 
zevkini tashih etmek. 

Şehir tiyatrosunun fenayı, çip 
kini, iyi ve gilzel sanması, hataya 
dOpesi böyle «cyoiame» gösterip 
k6toy6, çirkini bile bile yaydığıQI 
iliD etmeğe kalmasından elbette 
iyi idi. 



aaatcı 'l'ILIB&rLA 1 ( Gönül lıleri ] 

O Monro• 
Bu Monroe 
Değildir 

Am rıka de Japonya araaında bir 
Monroe preasipl mlaak .. aaıdır, 
ffd"yor. Japonya iddia ediyor ld 
Amerikanın Amerika İflerine baıka• 
ıını k nşhrmamak için ileri ıiırdüğl 
bu prenıip pekila Asya için de 
kabihtatbiktir. Binaenaleyh buna bir 
muka ele olarak A.ya AayaJılanadu 
clOıturu n.' ·a ilen .UrGlmeıia ? 

J o yanın ba iddian kendi nok· 
talnazanndaa doJrudar. Fakat Ame• 
llbblana -kabl icldlaa ..... , 

Monroe pnulpl IJaa eclildijl 
AIDU Ceaabi AmedkUa birçok 
l..,an7ol mllltemlekeleri btikW b
mm11lanlL Biaaeaaleyll. lap.ay ... 
6lln1 kat'ı nrette fimal Ye eeeep 
Amerlkuıntlaa ~ektirmek .._., 
0.aa fçindlr ld Reiıic6m._ ..._.. 
Amerika AmeriJaWlanadtr, ....... 
... etti. 

Fakat burGD. m- Amedkacla 
arazi Hhlbt, malt n lkbacll .Ukul 
olanlara bu alAb n ha arazderlndaa 
r.,.,.at etmeleri teklif olunmamakta• 
rJır n olu m mıtbr. Halbuki Japonya 
mevc:ut munh deler hilihna olarak 
Qadea Ye bntnn Uzak Şarktan 
deYletlftla eDerbd çektirmek llte
mektedlr. Oidana llontout, bizi• 
lloaroemfz cletllcffr, dqorlar. 

Şimdi, Uzak Şark ela.._. Mı 
N11auı da Mdur. - Süreyya 

1'.übada 
ispanya Elçisine 
HalUD-et Edildi 

Ha Hnı, 1 - ffllrA•.t clla lfc'
ler tarafınd• ,.._ de kaqdanaa 
flpanya teflrl9e t.nt,. ••rmiıtir. 
ı.,,...,.. Hfiri -.utaal l.pasıyaya 
pleeektlr. 

• a. ...... ı - 8unMWd Ş1ll .... 
Mld-.ta alruaat eJcz• poMeh.ı 
lauull lkametılheMa arqtuma 
ppmak ben laaarlaadaim Wldinaft 
ft tfk&yet etmıpir. 

AmerlklMla ....... Para 
Yatlnl'to., - Ga. .... .de albn 

ıtbl para mikyHt olarak kullaıulsnaaı 
Mkh•dald kam meclilte kabul 
Milmlıtir. 

Amerika Doaa=••• 
v ...... J - c:-.. • ,.... 

& -·d 1lk 
WtJfte 

Almanya 
Donanma 
istiyor 

Hamf>ars, ı - Jatt.nd denla -· 
harebelini• yddhOml mGnaıebetle 
Hamburga plmif olan bir torpido 
filon zal.itlul terefme .-dili .ı,.. 
fette, belediye rei.t demfftlr ld: 

"- Baıvekil. bir .....ıefcetia ... 
rici ticaret ,....... ı ' in aa•k bu 
memleketla, ticaretine fninatrih ola• 

..................... 
Letonya'da 

ithalata Kar11 Sidcletll 
Bir Kontrol Kondu 

.... ı - H&lııtt, .......... 
ı.wa l.etonyaya itbaJtnin laalllll 
bir komilyoaaa miaaacleaiae hatla 
oldufuna dair bir emirname neıret-
miıtir. Bu lromısyoa LetollJ'•J• ftl..t 
edilecek mallann mwlranlelerinl 
tanzim edeeek f'e t.er amf •-' lçfa 
lro.teajan kOfllCltlrbr. 

Romanya'da 
Harbiye twın Kabineden 

istifa Etti 
Bikree, 1 - Harbiye DUin ldlla 

elmlft bu nezareti bat•eldl it. Tata
r.U.O deruhte et•\f&. 

Hudut Harici 
Edildi 

...... l-Loadraclapbao.,11 
Telpaf,.......~ ........ 
gazeteme Almaa,. Uldanda uydw-

ma ....,._ ıra•• rlifl lddlulle •· ...................... 
rıızterce 
Yaralı 

Oayouiti (AmerllmA) ı - ....._ 
deld blJlk llm.e n.......,-... 
m•pa ....... Ylzlene,..ta...._ 

T ... llo••• Y-ll 
........ -ı...6r ....... 

taa ............... .., ..... 
kaz ı W f ' hıialıa R 5 W ~ 
ed- ._ ..,... ..... .. 'sik 

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

........ s...ı 

ÇOL Gial 
Haplıhmenin, bahçe .. .- , nnclan, anlatbJcta,ndaa, duy...,. 

Yerdikleri etrafı doyar pkill, batlaclıiıa llpbelerdea kalkıp fa 
lrlçucnıc. kıra. kobla adllun· buralara bel. seliei+ 1ebep-
daydık. Cama idi. Erkeeklerin, !erinden babaeı.teye bqladıktau 
pal 1ceca1.m. babalama, kar- 10Dra ha dawHe'w Mııılirlılerinl 
ile,leria. llJant atbı8. konlarcasma clllM•'ıı. 

Bu duvarlar içinde Jqayaa• Anhyordum: O.C. ••••, ae 
larua •Wac. benzer hir ıeyle rstırap pahasma herked• •ldt
&eraber, hlraı da ilik )'Od yahildiğim kara y&zll acı •,eyi. 
ılrdnkleri Wt-. Od .abarek belki de araıbra arafbra &ğrene-
ıGnllnden biri idL cektin. 

Z yaretçilerile k~ a•hıda Bu dllşllnce, birden sanki göz· 
konupbilecek kadar ......_ lerimi kuruttu ve Necdete bak· 
hyılan mabkOm kadmlarin daha tam. o lı benim biLlijbn eski 
1abahtao tarandıktan, temizlen- t• te .. ~k çocakta aankL 
dikler. baltl aülilttilkleri bir - Anlatm... Nedir, ne olma? 
llDd8. .. Aklım alma1or. Siz nasal sal 

. Ben d~ ağlıyor mu idim.~ olusunuz? Bu nasd teJdir? Enir 
itilme ki. Ne . ~udaldanm titri· tem de bilmiyordu, değil mi? 
rordu, ne de açım hıçlanyorda. Bilmesine imlrla yokta. Daha ıı. 
Sade o damlalar, ard arda ılizt. medea evnl bile hep kanamm. 
llp d6flyorda. Iİzin yanuaıa, onya. o lrabria 

H e Necdet. senin yazdaki.. yamna 13-"l•ek UteclijW llJ-

Kari/erimin 
İngiltere' de Buhran Suaff,,.rine 

Cevaplarım 
Makdonald Kabinesinin Sukut Edecegıv• Ankarada ."Yeş"l o zlü,, Hanı.mar 

Erkeklenn gCSnnl meselelennde 
Kuvvetle beri Sürülüyor dddt olmadıklarını ıaylüyonunuz. 

o..nı-.11 .ı,ı .... -.ı11• ,_.,_.ını. iki •Mi• ,.laıil: S.ltl• S.,..lcll 
& ••W••ll, •iti• Mellg• "azın il. Çnahrlafll 

Londn, l - Bir bbine buhrana çıkacatı H Makdonıld lrabfnelfaln 
..enileeefi hakkaada hahrle dolalJllalmum. Niyuı Kronikl pnted, ıonba· 
hrda bir bbfıle ......_ plrmunnn arb'k mabalrlrak olclutana r•DT•· 

Bir Sovyet Gazetesi Diyor Ki: 
• 

Harp Tehlikesi Bütün 
Dünyayı Tehdit Ediyor 
lıloekon, 1 - Pravda suetHI 

JUIJOft 
•s..,.a tae,.d munh ...... ı tuafın

._ C...nede izah oluaaa ..U. mG· 
cadele pnpama Yaaila ye mllbettlr. 

Keadlunl telalllrMes uacle r••••• 
blleeelı hl~blr memleket ,.. ..... 1.
,u......._ Ye fal'kl Anupuun etilin• 
de IMlluaaa bul memleketlerdeki 
lalld.. lllllllu huW lseadl lehlerine 
.._.. ..n " lclan etlaMlecekleri 
...,.._ ............. me.ı .. 
...... W llUw lreacHlerlal ç.IP 
... W. YU1Jette Wacaldarchr. 
... ............ ,. ....... Slmo-
,.wı ........ k .... Wele S..,.t .. 
lllerlae bq. A•• ,........_ .n1rat11.... ,.,. .... .....,. ~ 
ı••••'sılr. s..,.. ... .._._ ltllrak 

.... Oaca ....... icia? 
Sl,laeaize. - İÇİll hiç.... 

Di,., lalar~·· •i••
bulamıyor. Zayıflıktan eok çok 
ihtiyar bir kaclm Pi minibait 
çenemin yamadaki Wldlil yere 
bakıyor ... 

- Dolma ,.... idi&.. .... 
brlıJ....... llte ---... w 
..... ha? Diye_..... 
JOrciL 

Bea .. .,_, ... cenp ... 
Yenmiy•, fala bir t F 7 ızlyetle 
içi• dolaa ıarip .. 5kce1ıenlen 
ıeal .....,_. iPa bir tef, leDİ 
ln8Dllncak Wr pkil aıywdaa. 

.... o u ..... .,-.. ... 
kıı,..ı ...... . 

Necdet - plecek " tlJle 
diyecekti ı cKah slı 11•, zatea 
pek bipn Wr ..,. Sema aklnaa 
gelen prip .., ... aalattun. Bir 
karclqim ... Ôhllnlilğtınlll 
adamla •itn'-• elr &zere bulu
nuyordu. Bua _..,_ ytizllnden 
bu kızcap ciajdi badisi için 

Yapbmnm ....,.. Bizi l>u dert
tea ~ ilteneniz. hakikati 
ı&,te,iniz. Siz yeriyorum, buna 
yalnız kardefimle bea bilecejim, 
dedim. Onun da İllaafll bir daki
kuma geldL Ba iti abluınm al
dablmıı ve ba ytizden de hasta
lanarak aımot bir nlidınm bın
cmı almak için yaphfam anlatb. 

Ya kizım, Necdet ıana bayle 

··- iL Bama. laıWa huWJıe .... nam ba beyanabaul ........ klfl 
derecede açıkp fffa etmlttfr. M. 
Slmon Cenewe kilr1tııtlndea açıkça 

bGtGn sulh tedbirlerinin Uıasnu mll
dafaa etmiftir ki, bd lfruet harp 
•• n d+plaruua faalfretlnl kola1lqtur
ma11 lltlWaf eder. il. Simonun nat• 
im beteriyetl 1enl bir fellkete HY• 

kedea kaYfflleria nerede oludatuau 
...... & Bartaaua aatb iM 
.......... _ ............... NWsetla 
,.._ ppieir .,........ ltalaaaa 
bfl'etlwla ........... t ...... " 

AllMB,.... P8pehlc atçllerl 
..... 1 - PnıılJa ft Ba.,...aDID 

papa aaclW.W .......... bldml• ..... 
.e,ı.,eceldL O daldlrada ba fikri 
..ı immclrracak kadar manhkl 
" aulı Wclma. 

Necdetle fazla konuf1D8ma 
zaten imkln olmadığından, nll
fmlu bildikleriniz vana, buut 
bir tekilde İzİll ahp plmaial 
ll1ledim. 

Bacaldaruaa tlbemı tt .ı.r-
... ,. p .. nnk aynlclnm. O 
•n•I Nectletia lldacl siyaretiai 
......... geçirdiğim iç tinin 
azabına barak ta hiç anlatmıyayım, 
daha eyL 

Şimdi MDa Diçia bmJan JAZ

clajum ft daJaa da, DeJ8 81UD 

llZDD bir ..,.._. ,...al aaı
lataya& 8DraclaJd ,...Jlllm•D 
maclcb lallarmdaa Wrhc•. yap
bia prdmlar, blJlldenlen elde 
~ te ıl lede DlerebDen Nec
deti cllrt het d.& clüa g5rdUm. 

Seaelerclir lmrlnll ıtırülde
mİJ• pbahya avalh annenin 
Jeriae. tlmcll !tabanla beraber 
Y qı1klyh ldiçllk m~cla 
jalan kadima ldm oldqpna.- bl
tlrl .,. kara epiz aalllrm, ..... 
~lddr bir zaaf dakikaaanda 
dofduğuna kısaca anlattım. 

O, aazlerl yerde beni dinlerken, 
sonra da bir şey diyemeden 
aldığı acıyı içine sindirmeye ça· 
!ışırken aklıma bir teY geldi 
Nesrin. 

Bir gOn, bilinmez na11I bir 

Eter erkekler bCSylo olmupa bun
da lozlarm da kabahath oldakla• 
nm kabul etmek lizımdır. Bazı 
aenç kızlar çok hercai oluyorlar. 
Ba hercailik erkekleri sukutuha
yale oğrathğı için, dediğiniz gibi, 
aanıl iflerinde aksamalar oluyor. 
Kadın kendini eğlence olmak 
derecesine dilşllrmemelidir. Aksi 
takdirde yine kendisi zararh çıkar. 

... 
"Geçende bir nikAha davetli 

idik. Orada beni bir gence tak• 
dim ettiler ve bu pnciD beni 
1eYdiğini söylediler. ister iatemez 
e gençle o gl\n allkadar oldum. 
Fakat o gün bugftn bir ıes çılf. 
madı. Arkadqlanma sordum 
benimle, alay ettiklerini ıöyledl
ler. Söylediler amma. ben o ada· 
ma karp atıaden pe artan 
bir zaaf duyuyorum. Kendiaiae 
hissimi ve vaziyef mi anlatmama 
da imkan görmGyorum. Ne yapa
catımı IAflJ'dım. 

Nlftfll' 
ln1a11 bir defa pati Wr 

erkeğe a11k olmas • imimi W.
lerine bakim olmıJ• çahf. zaaf 
ıöste.V.- .adqlanmn alayına 
ı.tilıık•k n.Letmit olursun. Onla· 
l'lll yanında bu kadar küçülmiye 
..... olma. 

• Bebek K. s. 11am-
Çocujunuzu mntebaasıı bir 

doktora ıötürmeniz llumdır. 
Doktonm ta•liyelerino riayet et
mekle beraber terbly..._ ct. 
itina ~ .. 

lzmirdeıı "Kaqıyaka,, uuulle .ı
dığlm mektup Wıibiııe: 

Muelo aiıin dlflndlljtbala 
tfbi &letildir. Mahkemeye gitme
Dizi tavai~ etmiJecejim. Baaa 
bir alle mecliıinde halletmek 
mBmldhıdOr. Bu ıuretle daha iyi 
bir hareket yapmıı olununuz. 

HANDrlTByzB 

yffile ile, zaten b•blttba ... 
mediğimiz fftpbelerini yenldea 
uyandıracak bir hldiae kal'fl11Dcla 
kahraan, bugline kadar hep hiJ. 
memen için ömrlmll feda ettiğim 
• o teJI " ana annenden bqka 
bir lnsau•n ı&ylemesine, anlatma• 
maa dayanamıyacağımı dDfhdthD. 

Sen • o ıeyi ., btitnn karaa, 
auçu, ondan ıonra da ıelea 
etsiz ııhrabı, dayanılma cesa 
y&kleri ile ancak benden cllale
yebilirıin çocuğum. 

Hattl bö7le bir P. ,.Up 
çatmaaa da, yani blltDa çocolduk 
•• ~ kalak .. c:cı·· aıda 
wulrak ail...... tini duy-
c111jaD ..... •i olduja halele 
1e11den daima uzak kalllUf olma· 
11111111ebeplerini 6jrenmeMD bile. 
istiyorum ki, sahiden ben ple-
rimi yumunca, • hele ıen de 
evlenmiı bulununn • ba yaza
caldarıma o'lmyuuı. 

Dtm hakimlerha ağzından çı• 
ba ve keaai kendime .. kullarm 
hükm8., adım verd· ğim o 2184 
gtbılOk bapiı ceza mı yüklenerek 
buraya, ıu taı duvarlann ara11na 
döndüğüm zaman, kafamı pence
renin demir parmaklıklarma da· 
yadım, iki kolumu da demirleria 
-çizdiği o küçük dartk&felerden 
kal'Şllıkh iki tanesine sokup, elle
'riml kenetledim ve dllflbıdllm. 

( Arka11.,) 
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Edirnekapı - Eyüp yolu hakkında 
mektup yazan Fatia Beye: 

Bu yol asfalt olarak inşa edil
mektedir. Ve T opkapı - Y edikule 
kısmında inşaat başlamışbr. Ge· 
lecek sene de Topkapı • Eyilp 
kısmı yapılacaktır efendim. 

* Bir sigorta şirketinin eski tahsildarı 
Kemal Efendi~ e: 

Şikayetinizi mıntaka ticaret 
mildürlüğline bildiriniz efendim. 

* Arif Nurettin Beye: 
Mektubunuz çok uzundur, da• 

ba kısa ve kiğıdın bir tarafına 
yazınız efendim, ..,. 

Ankarada Tahsin Beye: 
Bulunduğunuz yerin askrır~k 

pbesine müracaat eder~~ • ı!· 
tediğiniz malômab alabılıramız 
efendim. • Eskişehir Ziraa* ıiloıunda Demirci 
Ahmet efendiye: 

Endişenizi Eskiıehir Ziraat 
Bankasına bildiriniz efendim. 

• Adana.da Nuri Beye: 
Milli ithalat ve İhracat Ano-

aJm Sirketin merkezi Ankarada· 
dır. flali faaliyettedir. Bir mek
tupla müracaat ediniz. 

* Tekirdağında tüccar Huldsi Beye: 
- Verdiğiniz haberi tahkik 

ettiriyoruz efendim. 

* İzmir Karataşta N. Kemal Beye: 
Musevi vatandaşlarımızın Tilrk· 

çe konuşmaları nezaketleri ica• 
hıdır. 

* bmirde Reşat ve Fethi Beylereı 
Cevabınız çok uzundur. Ayni 

samanda yazınızın mevzubahı 
ettiğiniz gazeteye ganderilmeaı 
daha doğrudur. ..,. 

Ortaköyde Fıstıklı köşktjn mektup 

gönderen zata : 
Resmi gazeteye abone ol• 

mak için Batvekilet Nepiyat 
Ml\ dilrlüğüne, aradığınız kitaplan 
bulmak için BabıAli kitapçılanna 
mliracaat etmek lazımdır. 

* Ankaradan Sabri Efendiye 
İş Bankasına mllracaatla bize 

yazdığınız mektup muhteviyatını 
anlabmz. Mektubunuz çok uzun 
olduğundan biz neıredemeyiz 
efendim. 

* H işnretile mektup gönderen ıata: 
lhbannız mühimdir. Ancak 

imzasız mektuplar hiçbir yerde 
nazarı dikkate alınmaz. lmzah 
Ye sarih adresli bir mektubu· 
nuzla lstanbul Mıntaka Ticaret 
Mildürlüğüne müracaat ediniz 
efendim. 

• 
Cebeli Berekette, Oamaniyede Hafız 

Ömer Efendiye 
lstanbuldaki gramofon marka· 

lanna mektupla mUracaat ederek 
arzunuzu bildiriniz efendim. 

• Gedlkpaşa Ermeni kilisesi ıoka· 
ğında Nuri Efendiye: 

Mesai saati kanunla tah• 
dit edilmemiştir. ikinci ıualiniz 
varit değildir. Temizlik ameleıbı· 
den bir kısmı gece tıçte baılar, 
gUndn 12 de tatil eder, bir kısmı 
da ıekizdeı başlar altıda tatil 
eder. 

* İzmirden Mehdi Efendiye 
Bize yazdığınız mektubun aynı

nı istida ıuretinde Büylik Millet 
meclisine gönderiniz efendim. 

• •rıp Fakiılteeinde Mucit Muştak Beye: 
Yazınız çok uzun olduğu 

ve kiğıdm her iki tarafına yazll
dığı için dercine imkAn ıörWe
medl efendim. 

SON POSTA 

Dlarada Olup Bitenler 

Mezar Taşları Arasında 
Muhteşem Bir Otomobil 

Nasıl Ve Kimin Tarafından Öldürül
düğü Anlaşılamıyan Bir Kadın C~sedi 

Gözsüz, Kulaksız Ve Dilsiz Bir Şahit 

Amerikanın Nevada eyaletinde 
intiıar eden gazeteler, mayıs ayı· 
nın ilk haftaamda, Deep W ood 
Cemetery kabristanında bekcilik 
eden John Vilıon•un manıet ha• 
linde yazılmış bir cUmleaile çık· 
blar. Bu cümlede: 

- 30 ıenedenberi bekçilik 
ediyorum, böyle bir vak'a ile 
ilk defa oluak karşılaştım, deni· 
liyordu. 

Yine ayni gazetelerde birkaç 
giln sonra: 

- Değil bu küçücük kasa· 
banın, koca (Nevyork) ve Şikako 
ıehirlerinin zabıtalan bile timdi· 
ye kadar böyle garip bir mesele 
görmemişlerdir, cilmleleri okundu. 
HAdiseyi anlatalım: 

_. Mezarlık bekçisi bir aa· 

telefona yapıımıı, zabıtaya haber 
Yermif. DOtD.ndllğO tudur: 

Vakıa buraya ölll gelir amma, 
böyle geyinmiı olarak açıkta ve 
kendi kendine değil. Muhakkak 
yanında onu getirenler vardır. 
Lütfen iti tetkik ediniz. 

Zabıta hemen tahkikata ba.
lar. ilk işi bittabi kadının hUviye• 
tini teıbit etmektir. Bu, okadar 
gllç olmaz. Çllnkii otomobilin 
içinde kadının el çantası ve çan-
tanın içinde de kartvizitleri 
vardır. 
Kadın Amerikanın meıhur 

bah kultibeainden ·""--~~ çıktığı zaman bak• _.... 
mış ki mezar taş· 
lannın arasında 

· muhteıem bir oto-

mobil duruyor: 
- Anlaşılan aile kabrini d

yarete gelen birisi! diye dllşUn· 
mllş. Fakat bir az yaklaşınca 
görmUş ki, otomobilin pencer~ 
sinde bir kadın kollannı çıkar
mış, hareketsiz durmaktadır. 

Bekçi merak ederek~ birkaç 
adım daha atmıf ve o zaman 
anlamıt ki hareketsiz duran 
kadın bir cesettir. 

Derhal kul6besiae kotmuı, 

1 

muharrirlerindendir, adı Misis 
Pearl Dancey'dir. Fakat oraya 
niçin gelmiştir ve neden .. öldürlil• 

1 

müştUr? Anlaşılamaz. Malum olan 
nokta beynine bir rovelver kur· 
fUDU aıkıldığıdır. 

Kadın evlidir, kocuına aoru-

luyor, ondan alınan mal6mat ıudur: 
- Gece yu11J1na dojru 11kıldı, 

biraz hava almak ve yeni yazılan 
için mevzu diitlinmek iatediğint 
möyledi. Mutat Gzere kendi.inin 
kullanmakta olduğu otomobili 
hazırlatarak çıkıp gitti. YalnlZ 
idi. Ara aıra böyle gezinti• 
ler yaphiuıı bildiğim için 
gecikmesi \eni meraka dUtOrme• 
eli. Ôlnm haberim şimdi aizden 
6ğreniyorum. 

Gerek bu erkek ve ııerek evin 

,-1 - --~ 

içinde bulunan hizmetçiler o gece 
aokağa çıkmadıklan için onlardan 
1Dphe etmiye ~a~al yoktur. O 
halde bu cioayetı kım yaptı? 

Zabıta iıin içinde bir aşk ma• 
ceraıı olması ihtimalini düşünUr, 
fakat kadının kimse ile münase
bette bulunmadığını alelhusus o 
gece biç bir yerde görünmediği• 
ni öğrenir ve elde ip ucu bulun• 
mayınca meseleyi zamana tilik 
ederek doıyayı ıaklar. 

• Anlatbklanmız hAdisenin ilk 
kısmıdır, ikinci kısmına geline: 

Zabıta kadının cesedini taıı· 
yan otomobili birkaç giln Adliye• 
de alıkoyduktan ıonra kadının 
kocasına iade eder, adam da ar• 
tık bu otomobili görmiye taham• 
mUl edemediğinden sahlmak Uze
re bir garaja gönderir, 

Garajda otomobili müşteriye 
temiz giSıtermek için kanla olan 
döşeme kılıflannı sökmeye lüzum 
görlirler ve bu ameliye esnasında 
da tam ıoför yerinin karştıında 
sureti mahsusada yapılmış mini 
mini bir sıranın içinde mini mini 
bir fotograf makinesinin durdu· 
tunu hayretle anlarlar. Bu fotoğ
raf makinesi oraya o tarzda teı
bit edilmiftir ld d3temenin lubfı 

: 1 Dünya Hddisel;rl t 
İngilizler Kıra/i
çenin Kupasını 
istiyorlar / 

lngilterenin Gosport tezgah· 
Seksen sene larında çok zarif 

evvel bir yelken gemisi 
yapılan yapıldı. Bu gemi• 

• nin uzunluğu (39), 
bır muha11ere genişliği ( 6 }, de--
rinliği ( 4,5 ) metredir. Buna mu
kabil yelken direğinin uzunluğu 
(51) metredir; yani bizim yangın 
kulesinin irtifamdan fazladır. 

lngilterenin en değerli mll
hendislerinden Mister Nickolson'un 
planlarına tevfiken yapılan bu ge
mi Endiavour admı taşımaktadır. 
Bir haftaya kadar Okyanusu geç.e
rek Amerikaya gidecek ve orada 
hazırhklan yapılan yarışa gire
cektir. Maksat, Kıraliçe Viktorya 
tarafından 83 sene evvel konu
lup ta Amerikalılann eline geçen 
kupayı istirdat etmektir. Mesele
nin esası ıudur; 

185 J senesinde Londrada açı• 
lan beynelmilel sergi mlloasebetilo 
bir yelkenli yanıı yapılmışh, bi
rinciye kıraliçe Viktorya tarafın
dan hediye edilen bir kupa ve
rilecekti. Y arıt• 26 yelkenli lftl
rak etti. hunlan (25) i lngiliz, bir 
tanemi. de ~erika adını taşıyan 
Amerıkalı bır yelkenli idi ve ya• 
nıı da bu Amerikalı yelkenli 
tarahndan kazanılarak kupayı 
aldı. O vakittenberi muayyen 
fasılalarla bu yanı tekrar edilir, 
daima Amerikalar kazanır v• 
kupa da orada kalır. 

• 
1851 de yapılan yanı eına• 

11nda kıraliçe Viktorya bir 
Kırat iç.tnin yata binmiı, açık 

t mll denize çıkarak m0ı 
mo e ıabakaya iştirak 

giiniJ ede~ yelkenlilerf 
ıeyre baılamıf. Y anıın bap 
ladığmı bildiren topun tıidilme

lhıden bir saat ıonra ufuk el'aa 
boşmuş Kıraliçe ipret neferine 
yaklqarak IOJ'DlUf: 

- Yelkenliler g&rtlndü mU? 
- G6rllndll efendim. 
- Birinci kimdir? 
- Amerika! 
- ikinci kim? 
Fakat Amerika diierlerinl 

o kadar btıynk bir atır'atle geç 
mit ki, göriinilrlerde ba9ka yelken
li yokmuş. Ve iıaret neferi, t .. 
easllrllnden titreyen bir sesle: 

- Haşmetpenah ikinci yok• 
tur, cevabını vermiı. 

Tarihte meşhurdur, Kıraliç.o 
Viktorya o glin teessüründen 
bastalanmışbr. Bakahm İngilizler 
çok sevdikleri Kıraliçelerinio kil'" 
pasını bu sene istirdada muvaf• 
fak olahilecekler mi? ........ -·-········--·-· ......................... ~ 
ile örtüldüğü için hariçte yalnız 
objektifi kalmakta ve görünme
mektedir. Ve resim de direksi• 
yona hağlı gizli bir tele basarak 
çekilmektedir. Anlaşılıyor ki mak· 
sat sırf otomobilin içinde oturan
lann haberleri olmadan resiml~ 
rini çekmekten ibarettir. 

Garaj müdlirll cinayetten ha• 
berdar olduğu için derhal maki-
neyi sökerek adliyeye götlirllr, 
orada içinde bulunan cam deve-o 
loppe edilir ve görlllilr ki yan· 
yana iki resim vardır, birincisi 
kadandır, ikincisi de Wels ismind~ 
bir adamdır. 

Adam hemen tutulur, fakat 
der ki: 

- Arada sırada bu hanımla 
gezdiğim doğrudur, fakat bu 
resim o gece değil, başka bir 
zaman alınuııtbr. 

Cevrp zahiren makuldür. Fa· 
kat adliye filimin cinayetten yirmi 
dört saat evvel sabn alıni!ığına 
tesbit edince adamı hapse atar. 

Serlevhamızda bahsettiğimiz 
gözsüz, kulaksız ve dilsiz ıahit 
bu fotoğraf makinesidir, resimle· 
rimizde de alakadarları görüyo .... 
ıunuz. 



Fen_.. .... ile Viyana takımı •ra•ındakl maçtan iki en•tantane, ortadaı Zeki arkadatlarlle aınllk mu .. faha•ı '~ 
............................................................................................................................................................. , 
Muhteşem Bir Spor Günii Dünkü Konkur lp~k 

Fenerbahçenin Bayramı Ve Müsaba- Nihld Müsabakadan iyi 
kaiar Çok Heyecanlı Oldu Neticeler Alındı 

fln F enerbalaçe atadyomanda Klzım Sedat, ikinciliii Cihat, Mandikuan yaptıta aaman 51 415 Sipahi Ocajı tarafbaclaa ter- bep bir arada meruiBa 't'uiyetla-
.. ~~· .,.. bayramı timdi- lçtlnctUGjtlde Halil lbrabim aldı. tir. tip edilen ilkbahar Koakur ipik· de durdular n ..,. ko .... 
re b memleketimizde biç eti ~--- ..1•-•--•!.ı_ ec1·1m • JCı... 200 Metre 8Ur•t lerlain nihai mllablıka•n dtln bqlamı.ı- Neti--..1- .....,.. S. olmayu bir gln tb. f. ........ n UllltUUU• ı eune ra.- w. çeuw 

bahçe kultlbllalla'2fi ydeD~ m• MUdib•n yapbjl 15 Amye GalatuaraJh atletlerin iftiiak ppdda, ba .aıetle binicilik m•rak- dettia Bey • BaWr • llhilll etle 
Bmllall tesidea na illa eclilclL etmemeli ylldnden ba yanfl da hlan zmdi bir ,an daha ıeçir- birinci, birind mili• B;i1f .., 

~eraaimi •• atleti,:~b't: 8080 M•tr• Yananh, Awamyalı atleti• cok mif oldular. .. Cin.az ,, ..... ata. ........ 
lullı beraber fatbal ~ :Z.. Bu k0tuya bizim atletler illa bir 'e'kiıme ile yapblar. Ve Tabim Stadyomu dla de m&Uzim F.W a., •Alp,. ilimli 
metli bir heyecan bav• içinde lftirak ettiler ve neticede Teoha· neticede Yuanh Frangadil birinci, ıeçea haftaki gibi luncaluaç atile il••• .. JlzNta Kıbç 
_.._l~ etti. rio et.!- bOirlnlcl.d 1 RemZazl ikialcıO·, ~81/riS Avulturyah Maelmi lkind vı kalabahkb. Cevat, Akademi Ka· Tedk leJ ele .. Atin• " isimli 

........... apor . vuLL•--- · a!~nc: 0 u ar. man ,v~ J1 Fenerli Raif irindi o1..1-..•ar. ..Jl•-la- di llltii ~ ih f; ...... w uw mandam Fuat•• S&vari Mlfet- ... uunıuuctl gel ·ıer. 
ortaya koyan cllaldl ~eralhaln 18oo Metre Muk•v•m•t Zam~:U 22 9110 dar. titi Mtırsel Pqalar da diba • .,... Bunu mtlteakip llçllncl olarak 
Ttırk lpOI' tllribhadeld ..,. Umn meale yarlflannclu e atma - Yaaaahlarm bablarda ham bulu.._. Cumhuriyet Halk Fn- •lkl-
7erini bizden aonrakiler de ıBICla- Qlan bu kJtagoriye de yerU atili' ljtlrak ettiği bulb mGabakada Eneli Halke'fl _..,.bmn fab koplan yapdcla. Ba ıon mt-
leri bbararak okuyacaklardır. 1 ..;a_,_ Fenerden Ateı rahim 13,04 m•--ba'--'- p-LL n-•ara ı~ bak ı k h nlı ldu e.-uaaı: lftirak ettiler bunda da ... __ ,_ kazandı. ikin ı y --L .... llUllllQ .-- UUlll ;, aa ar ço eyeca o •• 

DlakO ıpor bayramının ° birin ili" --t.. •~- c DDllllll binici ve 18 havwan :.+: .. ak ettL ril · b k ffaki lraclar azametli Ye 0 derece par- c il Y-a-opolo, lküdllll Poteraım..~dt Yanaah K~ ı w ..... ıüva · erimız iyi muva yet-
lü: oı.c.t..ti: .. ~ bıılll Garpla, ııcımcaıııp Maaol ııau.. pbill9 ol • Neticede birincilik ve Uıiııdliii ıer petererek catkuııca ııJlııtl-
olmQfba. ,aae giclea ,._ ~. z...- 4,25 1/1 trr. YllkMk atlama _ Blıiaelllil ayn ayn atlarla Melllaat Hanım, ...... Neticede Wriilci mll•n E,_ 
par1ann llfeclea 80m'ıild ~· _. ...... 8Dr•I Yaunh Paterabis 1,85 atlayarak lçlDdUllj8 Hicri, dlrdtlncllllil de Bef ~,._ ... Cttftt ._,. 
ımda rer_ balmak lmkl• oı • ..-. • ,...... Yua•n•ı.r " knaıia& bm.d F.....-ıaçeli Sedat, Orbaa Beyler bmclalar. Meli- lkindlille ,m. C.nt Be1 batb 
S..t ..... Feaer Stacli ..... Awamyablar ela slnUler· Birinci lç8Acl,.... FeaerklıçeH Polyoe bat dtln çok aDrıfl••dı .. OD Dd bir atla nçlbldl•il .. birlacl 
bclar dolmat bulunuyordu. 1Car- lllllf atlet olu miafirlerimls ara- oldular. ~-'--'- ___ ... _ lld --•-•L L- n- ..1a...a......aaaaa 
plakla triblDleria 0,000 kifl aldığı •nda çok ula bir kOfll oldq. Dilk atma - Kaeaelala 36, .... ......... ....... t ..,. mllAda Saim 1197 

-----.· 

" trlMmlerden ~ada bllttın Neticede Ywwüatanm en 1J1 82 metre Ue birlac:i y orılJ•clil ıanmak aaretlla llplratB bir .... kazandılar. 
ltadm çepçevre ıeyırcilerle dolllıaut aı-ı_...ı O ........ _ 

1 8 
_u_,__ ion olclajana ll;at etti. KencU- lla..bablar bittlktea ..,. 

Oldafu dtııtınülilrse, seyirci ade- atletlerinden olan Mandlku ......,.U, m:-w. n~c ~· mal tebrik ~eriz. Cevat Pqa derece alnlara 
cliniD 10,000 den fazla re- birinci, Anstui,.ah Apfelbek l1ID • - uu mtla~· inan& m&Wab tahaiı edilen mlklfatlaam teker teker verdiler. 
Mlqalmıf olar. ikinci, •e Ragıp lçtln~ll oldulu. ( DeYUm 9 ancu l&Jfada ) ikinci m&aabablar hizmet atla- Gerek Sipabi Ocaöım ıerebc ,._ .... "..... .. 

~cec• atı.U.. rma blnmit sabitlerimin malı- ı••ç ••arimld ba mllli ıporaa 
baflaach. Yana- IUltu. On zabit •e on hayvan halk araamda Jer edinmlll 

Distum eD Hçate d6rt f8lbpiyo- lftirak etti. Kıymetli ıllvarilerimia hmulllllda pyret ,aaterclilderi 
nu ile iki Viyanah atletin Ye kopl•• bqlamadan evvel ulıada için cudaa tebrik ederiz. 
biıimkileriD ittirak ettikleri bu 
mBlabablar hakikaten. pek laele
eailh 't'e çok glzel oldU. 

100 Metre Y•rıt 
Atletilm m ... bakalarma 100 

metre .. kOfU u. baflanclt. • 
Janfll Yaa••alana meıbut Fran
pdis He Aw•turyah atlet Ma ... 
lilu v• bizden RaifJe Mufahbam 
paiitJerdi. 

Tabanca ile beraber fipk 
._.. 19rlerden çıkan atletler g6z 
açıp kapayıncaya kadar muvasa• 
lat çizgisine yetiştiler. 

Birinciliği Yunanlı F rangudi1, 
ikinciliji Masehiu, 8çllndlltlğtl 
Raif .Wv. Mllddet: 1 ı 4/10 idi. 

• too Metre Kotu 
L-L• •eafede kotn..tk illere 
UCIUeJleD B . 
oldaju lcha ;.-:ıı Galat~~ayb 
800 metrede bafiftik.4'tnıecligınden 

Bu k0tu Georrak ul 
AvU1turyah Apfelbe&JP oı De 
mllbim ve çetin bir aramnda 
101 açta. Netie d Yımllcadeleye 

e e llD•nb IOll
lara dojru kunetli rakı"bial 
rek birinciliji kazandı. AV: 
1ah lldad ve yine Yun•nh Dta 
rlvoı GçllncD oldular. Bu k v
mlddetl 2,4, 5/10 idi. Ofunun 

110 Metre M•nl•lı 
Yanınb Mandikoa'un airdiii 

bu kOfU çok heyecanh oldu 
Yunanlı vakıa birinci ieldl Fa: t:: .. '!t.s;niaya da devir~ için 

edUcl ve blrlacllil 

Viyana: 4 - Fener: 2 
Din Kacbk6y Staclmda atle- , 10kta. Viyanahlar bu plclea 

tia8'I me..bakalan " meruim ıonra n.t Gate llka hlicumlara 
bittikten ..,. Viyana talama ile baılayarak Fener kaleaini tazyik 
,__.bahçe arumdaki futbol ma· albna aldılar ve bir arahk solda• 
çma ıeçildi, F enerbahçe takımı 
fU kadro ile 1ahaya pizildi: 

Kaleci: Bedü· Mlldafiler: F azal, 
Y apr • Muavinler: Cevat, Rıza, 
Eaat- Muhacimler: NiJui, Alled
clin. Zeki, Muzaffer, Fikret. 

Feaerbahçeller kallplerinia 
26 uaca iellli devriyeaİlldeki bu 
meruim lpa etki emektar Fenerli 
Alleddbd de Ankaradaa getirtip 
takımda, fUtbola ...da eden Z.ki
DID yamaa koJID'lllarch. 

Kemal Halha Be,m hakemliii 
De bqhyan mapa ilk oa dakikam 
bnpk n hakimiyet hiçbir tarafa 
meJledemedea seçti. 

Bu sırada Vi)'BD&Wu aleyhine 

bir Frikik cezuı verildL Kaladen 

Jirmi bet metre uzağa dikilen 
topu Zeki timfek gibi bir vurllf)a, 

Viyana kalecililinin kıpırdanma· 
... ..,... ....... iprl 

bir htıcum açblar. Kale J•lmla
rmda topa aap getirdiler· Sat 
iç ve merkes ..UcimlD mlfterek 
htlaunile 6' VIJua mub•cimi 
blrdea , .... blecWae çalluclı
Jar. Bu 9Ul'etlede beraberlik 
ıoDerlni attılar. 

Birind devre aibayete erdljl 
ıamu iki talam 1· 1 berabere idi 

ikinci deneye· diha aıkı b ... 
hyaa misafirler Feaer nıaıf .. 1ıa-

11U pcliler. 
Yirmi llçlacll dakikada Nama

juı a1ağile bir gol daha atan 
Fenerliler galip vaziyete girdiler. 

Hemen bu gollln akabinde 
mukabil hlicuma geçen Viyanah
lar soldan inerek 10l için yerden 
bir t6tile beraberlik aaya11nı yap
blar. Viyana takımı bundan sonra 
iki ıol daha atarak mttaabakaya 
2-4 ıalip Yuiyett• Wtirdi. 





tTTIBAT ve TBBAKKI 
- Her lıakkı mahfuzdur - .Va•ı! Dold• ? .. 

Naıl Y .,.4ı 1. 
2 • e - DM Naıl Ôldl?. Dördüncü Kısım No. 109 

'-=~=~~~~:> Zi)'a Şaki,._ ............................. ·-------

(Arba •ar) 

Gerek Salt Pqa " awek 
lttihatçalllr, ba .... tel .. 

Wda idiler· Çinke 
... -.~· ..., ...... lmlt 
...,_ Mr dr'atle latitu 
ediyor; 7almz fatanbalda ve 
Anadoluda değil. Cemi1etiıı ye
ılne istinatgihı olan Rumellde 
!aile korkunç bir tekil almak 
lltidadmı ,e.tenyorda. E••elce 
mahall sneb'118lardan letelddu 
ed• ( Ahali ) ve ( Mutedil Htır
rlyetpen•) fablarile laanıen 
Aıaant. Ram, Bulgar, Arap 
_...,_... derhal HOrriyet ve 

İkbsat Ve Nafia Vekiletleri Büyük 
işler Başaracak 

lalllf fftuma iltihak etmitlerdi. 
• hamlede bu 7eni fırkamn 
Meclisteki azası, ( 70 ) i bulmuıta. 
Birdenbire haıule gelen bu ta
hanll a....cıa, artık Cemiyetin 

yfa aayfa aayf~ eayfa Diğer Son 
1 2 3 4 - 5 yerler l&Jfa 

400 2&0 200 100 60 30 
K f. Kr . Krş . Krt. Krş. Krş. 

S- Bir ..,.tfrıule ....,, 
(8) 1ı.1;.. •rdır. 

.,_ laee .. blua .-.zı.,. 
lıdacald... ..,,. ..... 
.. ,,.,. llpililr. 

( Battanfa 1 laci 997Wa ) 
betlere dair itler, l 1 - llilb ikb
Am korama . ifled, 12 • Ecnebi 
devletleria ildısadi tedbir ve mev· 
ıuabna dair ifler, 13 - Neşriyat 
ve propoganda ve turizm işleri 
14 • thracab teşkilitlandırma itleri. 

B) Deniz ticareti: 1 - Liman 

21ıizmetleri ve teçlıizab itleri, 
• Uman tirketl~rl İf eri, 5 • Milli 

Ye beJDelmilel deniz ft m 
laeft .. b " ecnebi vapur itleri. 
4 • Dnlete ait ftpur tetelddWeri, 
itleri. a • ffulUI tqelddUere ait 
Yapar itleri. 6- Hanı: •• fabri
kalar iti.eri, 7 • Kılavuzluk ve yat
lar itlen. 8 • Hava ticaretine ait 
ifler, 9 • Tablili,e .e pmi kurtar
maya ~e fenerlere alt lfler, 
1 O • Demz ve ha•aya mlteaDik 
fenni tetkikat işleri, 11 - Deniz 
mahsulleri ve avcılığı işleri. 

C ) Sanayi ve maadin: 1-Sana· 
yil teıvik işleri, 2 - Sınat mlllki-
7et işleri, 3 • El ıan'atlan ve 
k&çnk san'atlara müteallik itler, 
4 - Sllmerbank ft Devlet aerma
yelile tesis olunacak fabrikalar 
Uman, glhnr&k, belediyeler ( mll
nakallt) iskeleler " nhbmlar ft 

aigorta tarifeleri ve imtiyazlı fİr
ketlerin mukavelelerine merbut 
tarifeler sibi memleket ikbladl-
7abu mleair olan İflerİll alaka
dar •eklletleree ilmar edildik· 
t• llODn icra Velrilled He,etl 

branna aneclUmek .._. -
tetkik ve mlitalealanna alt İfler. 

Nafıa Vekaleti de dOnden iti
baren yepyeni bir veçhe almıı 
itleri, 5 • İt ve işçilere müteallik 
İfler, 6 • Elektrifikasyon işleri, 7 -
Sanayi tetkikat itleri, 8 - Ölçülere 
mOteallik iflor, 9 • Madenler ta• 
hani rubutnameleri Ye imtiyaz 
itleri, 10 • Madenler taharri ve 
ifletme ifleri, 11 • Madea kim._ 
leri ve ml\ftekkabu alt ifler, 
12 • Maden tetkikab ifleri. 

D) Kara ve deniz nakliyab ile 
bulaau1or. Yeni tqkilit kanunu• 
nan ilk maddesinde Nafıa V eki· 
letinln vazifelm tiyle teabit 
ediliyor: 

.. Nafıa Veklleti, devlet tq-
killb içinde memleketin imarına 
Ye ticari, iktıudi inkipfına ve 
içtimai kayn&flD•lllUl hizmet eden 
demiryollanm, limanlanm ıose ve 
k6prillerini yapmak ve su itlerini 
tar..zim etmek ve karada, havada 
münakale ve muhabereye ait 
Nafıa uerlerl kurmak, ifletmek 
ve idare etmek ve mauır terakı
kileri takip. devlet daire ve mll
euemelf'riae ait her tlrlO hiaa ve 
lnpabD ye TB.rk mimarlaiala tar-
unı tayin ile birlik temin ve fen 
w•ta •• uasurlanm yetiştirmek 
aawml ve ltuauai kanunlarm tahmil 
e,lecliii diier İflerİ yapmakla 
aokellef bir tetekklldlr. • 

Galatasarayda Çok Eğ
lenceliBir toplanb Yapıldı 
Genç Ve ihtiyar Yüzlerce Galatasarayh 

Talebelik Hibralarını Andılar 

Ydord•ı &H ... •-l•r ..,._ 4 98'1J _.._, --•-1• .. t,_, ... _._.,. ,,.. ... ,,, .... .,,,,,,.,., ..... ,,.,, ... -..., ........ ..,.,,.. 
IUı ...,.,1n,. oldup .ıw dlsi lıol_. ,...,. 11111,.,.ı.r 

Galatuuay lileainiD ea1d me- lardan atlamak mretile ejlemnlr 
smlan dGa liae blqaı•acla p lerdir. Ôjle .,.idi, iki nabet tubar 
..ı bir toplam T"...ı.r. ea p1maı,. ~· b11t11n .muı1ar 1:: 
toplaabya, pç, ti)far Jblerce .Uhanede toplanlDlflardar. 
mezmı iftirak etmif, sabah tut racla, Galatasaray plll!I ile irmik 
ı o dan itibaren mektebin halı- helva• ikram ecn:llllft aofrada 
çetinde teplamlmıfbr. -e1erce enet okunaa deraler 

Banlar aramncla •ki Parit etrafmcla Plfllmllftlir. Bu ara
lefirl Mlalr pqa, Ferik Cnat da arbclqlar biribirlerini imti-
Pap da bal•ayorlarcL. ban etmiflerdir. Bundan IODfAt 

ôtJe,. kadar bahçede kaim- mezııınlar bir kafile halinde Tak• 
-., ba .addet 1arfenda eski sim Abideaiae siderek bir çelenk 
meaanlar ktiçlldl\k hltıralanm çok koymuflarcbr. Bundan baPa 
aet'eli bir surette anmıflardır. mektebin eski mezunlanndaa 

Gençler, mektebin pmdiki Dahiliye Vekili Şükıil Kay~ 
müdürü Behçet Beyi ve diğer ho· Maarif Vekili Hikmet, inhisarlar 
calanm alb okka yapmlflar, Vekili Rua Beylere telpaf çeld-
orta yqtakller air almaca oyna- lerek aellm ve muhabbetlerilıl 
IDlflar, ihti1arlar ela parmaklık· bllclirmiflerdir. = 

Muhteşem Bir Spor Günü 
( Battarafı 7 inci 11ayfad. ) 1 içildi ve Gm IU. ala itada nk-

da Yunanh Paterakiı Ye Fenerli zedilen b&atlbllln rami ldlfadı .,.. 
T ~'- tt..:!.-: d 6 7ır. tre U paldı f enerbabp ddaci reisi Hayd eVIlll, ...... e ' ., me e Gtlaef k lllbl 
birinci oldular. CeW 891, Att.- u 

rehi Ce•at Abbaa Bey, ve Fena-
Atletizm mOubakalan netice- ~ idare Heyetiadea Sait S.-

lendikten 80Dn Fenerbabçe ku- llhattin Beyler birer hitabe irat 
IGblntm 26 na aener devriyesi ettiler. 
mllnuebetile merasim yap•ldı. Bunu mllteakip aenelerce bera• 

Bu merasimde, bOtün Fener- ber ayni Aflarda oyun oynaya-
bahçe faal 1porculan, önde Türk rak lmllibllne prefler kazandıraa 
bayrağnaa tqıyan Ateı lbrahim Zeki arkadaşlannın arasında 
Bey olduğa halde bir resmigeçit futbolden artık çekileceği i ve 
yapblar.. yerini Fikrete terkettiğini söyledi. 

Tertemiz ve ahenkli kıyafetleri Türkiyede ilk defa futbol OJ-
De Fenerbahçe sporculan ve nanuş olan Fuat Bey F enerbab-
bill•••• beyaz formahlarile yOzO- çeye kaydının hatırasını ZekiJ9 
elleri çok fazla alkışlandılar. verdi. Ondan sonra Milli takım 

Resmigeçide iştirak eden spor• namına bir buket verdi. 
cular sahanın ortasında kendi En nihayet Fenerbahçe yllzl-
kulilplerinin remzi olan ( F ) har- cftleri bat kaptanlarına bir teref 
fini çizdiler. heykeli verdıler ve ba sureti• 

Bmıdaa tonra sporcu anda meruim bitti. 
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Dans Numaraları •• 
" Nailin Ortağı, Evinde Sık Sık Çay 

Meşguldü .. ,, Ziyafetleri Vermekle 
------~~ ~ 

Boş, dolu hemen her sö-
ze, işkembeci dükkalarındaki 
pişmiş kelle gibi sırıtmayı da 
ögrenmişler. Tangoların, fokstrot· 
larm, şimilerin bele bilhassa 
blak·butomla çarlistonun bütün 
fığürlcrini benimsemişler: Fakat 
bütün bunların züppece bir taklit 
olduğunu hatırlarından bile geçir
memişler ••• Eğer sizin ( galanteri) 
dediğiniz kibarlık bu ise, fikren 
çok ayrılıyoruz, Nail Bey. 

- Fakat mon ami ...• 
- Bir dakika daha mllsaade 

buyurunuz, Nail Bey.. Söznmn 
bitiriyorum. Ben vaktile kapalı 
örtülll bir aile içinde yetiştim. 
Fakat sonra biraz taliin ve daha 
çok da kendi kabahatimin neti· 
cesi olarak, nihayet şu metres 
hayatına katlanmak mecburiyetini 
hissettim. Şimdi. bu hayabn ica· 
batana boyun eymek lazım oldu· 
ğunu takdir etmiyor değilim. Fa· 
kat züppelikleri biraz güç bazme
debiliyorum. Belki günün birinde 
bende bir terakki eseri göstere
ceğim. O, meclislerde cırcır 

böceği gibi öten alamot ha· 
nım larm en ön sırasına 

geçeceğim. O zamana kadar beni 
mazur görünüz ve mfimkün oldu· 
iu kadar az tenkit ediniz. 

Nail Bey herhalde bana uzunca 
bir cevap vermeye hazırlandı. 

Fakat buna vakit bulamadı. 
ÇUnkU hizmetçi Mari içeri girdi: 

- Rasim Efendi geldi. Sizi 
pek acele görmek istiyor. 

Dedi... Rasim Efendi, Nailin 
gümrUk itlerine bakan bir adamı 
idi. Bu kadar acele görmek iste· 
ıueıinde bir sebep vardı. 

Netekim, Rasim Efendiyi göl"" 
mek iç~n salona giden Nail, beş 
on dakıka sonra telaşla avdet etti: 

- Mil pardon, mimi. ( Son 
zamanlarda Nail Bey bana böyle 
hitap ediyordu. J San mil fuva, 
pardon.. Mühim bir para mese· 
lesi için derhal çıkmıya mecbu· 

•···························································•• -· 
S n Posta 

Y~vmf, ılyaat, H nvadia ve Ha lk gnı: etcal 

L~kt Znbtiye, Çnttt lÇeşme sokağı, 26 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı 
ve resimlt!rin Lütiin haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

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

Abon~. ~edeli peşindir. Adreı 
degıştırmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak ,eri verilmez. 
UAnlardan mes'uliyet alan maz. 
Cevap için ~ektuplara 10 kuruşluk 

pul ıluvesi lazımdır. 

'lPo•ta kutu•u. 741 .ı.ıanbuı 
Telgraf :Soupost• 
Telefon : 20203 " 

rum. Y arm öğle yemeğine beni 
bekle. 

Dedi ve derhal giyindi, gitti. 
)f 

Yüreğim biraz hafiflemişti. 
Onu l.llah edememit olsam bile; 
hiç olmazsa onun zfippeliklerini, 
şımanklıklarmı, hotbinliklerini 
yutmadığımı ona ihsas etmiı 
olmak ta benim için bir teselli idi. 
O gittikten sonra hemen yazı 

maaaaının baıına geçtim. Her 
cümleme karşı kendini mUdaf aa 
için çırpınan ve fak at hiç birine 
bir cevap vermeye muvaffak 
o1amıyan zavallı Naile içimden 
hem güldüm, Hem de şu ıabr
ları yazdım. 

Arhk, müsterihim. Şimdi, tatlı 
ve deliksiz bir uyku uyuyabilirim. 

4 Kanunusani 

Allabıml.. Ne bora .• Ne fırtına ... 
Hayır.. bora, fırbna değil.. Bir 

tayfon bir felaket... Ve ben; bil· 
tiin f eli ketin ortasında çalkanan 
Y~lkensiz, dümensiz bir gemi gibi· 
yım ... Şu anda nasıl yaşıyorum?. 
Bu, en büyük felaketin tazyik 
ve ısbrabına nasıl dayanabiliyo
rum ?. Buna hayrette kalıyorum. .. 

Naile o dors verdiğim gece ha· 
klkaten milsterih uyumuştum. Sa· 
bahleyin kalktığım zaman bir tny 
gibi hafif, bir kanarya gibi neı· 
eli idim. 

Dün Nailin kalbini kudığım 
için bugtın bizzat kendim mutfağa 
girdim. Ona, en sevdiği yemek· 
leri kendi elimle pişird:m... Saat 
on ikiye çerek kala, bütnn itle
rimi bitirmiş.. onun en sevdiği 

robumu giymiştim. 
Saat, · tam on ikiyi çalarken 

o kapıdan içeri girdi. Tıpkı be.· 
nim gibi hafif ve neşeli idi. Her 
zamanki gibi alnıma alafranga 
bir buse kondururken: 

- Şer, mimi .. Dün akşam seni 
birdenbire terkettim. Bu, ( galan· 
teri ) ye karşı biraz ( en direk ) 
bir harakettir. Fakat ne yaparsın?. 
para işi.. bir yerde bir batak iı 
vardı. Gittim, hemen onu hallet
tim. Dün akşamki kabahatimi 
affettirmek için bugün seninle 
( Olyon ) a kadar gidelim... Dün 
( Vitrin ) de gördüğüm bir mavi 
kumaş, benim pek hoşuma gitti. 
Eğer onu beğenirsen ne ala .. 
beğenmezsen başkasına bakarsın. 
Olmaz mı, mi mim?. 

Dedi ve sonra, başını bira:z 
önüne eğerek: 

- Sonra ben ıeni.. bilmiye· 
rek o kadar kırdığımı da zannet
miyordum. Artık bana olan ... 

( Arkaaı var ) ----
Makil Vasıtalarmm Muayenesine 

Başlandı 
Bugünden itibaren ·karada ve 

denizde iıleyen bütün nakil va· 
sıtalarmın aanelik fenni muayene· 
lerine baılanmifbr. Nakil vuıta· 
lan ile birlikte çalışan usta •• 
itçilerin vaziyetleri de tetkik olu-
nacaktır. Sıhhi raporun ve mensup 
olduiu cemiyetten cüzdanı olma· 
yan kimaeleria faaliyetleri y111ak 
edilecektir. 

SON POSTA 

İş/er Eyi 
Gidince .. 

. - Ne o, timdi de iki şapka 
ile mi dileniyorsun? •• 

- Ne yaparsın, işler iyi gidi· 
yor, büyütmek lizımgeldit.. ................................................................ 

1 
Kapın Yün 
Ve Ti/tile 
• 
ihracatı 

Pretoria 'dan bildirillyorı Ce· · 
nubt Afrika itti· 
badıoın ylin ve 

ne tiftik ihracab hak· 
ltaldedi~? kında resmi ista· 

tikler neşrolunmuştur. Bu ihsai 
erkama nazaran ( 1933 ) senesi 
temmuz ayında başlayan mevsi· 
min nisan ( 934 ) sonuna kadar 
devam eden ilk on ayı zarfında 
bu meml~ketten ( 205 ) milyonu 
kirli ve (5.600.000) yıkanmış ola
rak cemaıi (210) milyon (600) bin 
libre yapağı ve (10. 750.000) libre 
tiftik ihraç olunmuştur. Nisan 
sonunda Cenubi Afrika'da mev· 
cut miktarı ( 73 ) bin balya 
olarak tahmin edilmiştir. 

Avustralya ile Yeni Zelan· 
gelince; 

Melboumo'den bildiriliyor: Tem· 
muz (933) tarihinden niaan (934) 
90nuna kadar devam eden on 
aylık devre sarfında Avustralya 
ve Yeni Zelandanın ylln ihracatı 
(3.343.000) balyaya balij olmuş· 
tur. Bu miktar geçen ıenenin 
ayni ayları zarfında yapılan ibra• 
cattan (120.000) balya noksandır. 

* Yugoalavyamn harici müvaze· 
Yugoslavya· nesi son üç sene 

lı i t zarfında mlltema· 
nın ar c diyen memleket 

ticareti lehine olarak de· 
ğiımektedir. Dünya buhram do
layıaile her tarafta görillen daral· 
ma keyfiyeti Yugo.Iav harici 
ticaretinde de kendini göstermiş· 
tir. Maamafih bu azabı ithalatta 
ihracata oisbetle çok daha fazla 
olmuş bu yüzden 1930 senesinde 
180 milyon dinar açıkla kapanan 
Yugoslav ticaret bilançosu 1932 
senesinde bilakis 192 milyon 
dinarlık bir ihracat fazlalığı kay· 
detmi.ş ve bu artış geçen sene de 
devam ederek 1933 senesi sonun• 
da tam 495 milyon dinara baliğ 
olmuştur. 

Bu memleketin son dört sene· 
lik ithalat ve ihracat rakamlan 
ıöy tesbit olunmuştur. [ Bin dinar 
heaabile ] 

hhalat ihracat 
1930 6.960.113 6.970,054 
1931 6.800.281 4.800,965 
1932 2.859.669 3.355.579 
1933 2.882.S 16 3.377 .844 

Bu cetvelde dikkate değer 
cihet l 933 senesinde ticaret 
muvazenesinin lehte azami farkı 
vermesile beraber gerek ithaJit 
ve gerekse ihracatın bir aene 
evveline nisbetle his olunur dere· 
cede artmıı bulunmaaıdır. 

* Viyanadan bildiriliyor: Alman· 
yeni bir Al yanın Rur kömür 

hana•ndan 30 bin 
an .. Aınu- ton kok kömllrü 

truga taka• almak ve muka· 
anlaıması bilinde 50 bin ton 

maden vermek nzere bir takaa 
anlqmaa yQcude ptirilmittir. Bu 
anlqma hemea ~tblk .. 1ıuıoa . 
konulacaktır. 

Haziran ı 

BIKATB 
Bu Sütunda Hergün 

Nakleden: Hatictt Hatip 

İki Kıskanç Bir Trende 
DUnkU Kısmın HUIAsası: 
Kocası ile aralarında geçen bir kıs· 
kançlık kavgasından sonra Saadet, 
annesine gitmek üzere evden çıkı· 
yor. 

Ayru ıaatlerde Kumkapı cıvarıııda· 
ki evinde makinist Recep efendi de 
yine kıskançlık yüzünden kansile 
uzunca siıren bir kıı vgadao sonra 
tren saatinin kaklaşmakta olduğunu 
görerek hızla evdeu çıkmıştır. 

Recep efendi bu kızy,ınhkla makineyi 
acemice işletmekte bu suretle yol· 
cularm tiknyetine, meydan vermek· 
tedir. 

Bu •ırada katar müfettiıi 
koridordan geçiyordu. Şapkasının 
viz yerine elini değdirerek: ' 

- Affedeniniz Beyefendi •• 
• dedi • lokomotifi idare eden 
makinist Recep Efendi idarenin 
birinci aınıf uatalanndandır. 

lf. 
idarenin birinci sınıf ustaların· 

dan Recep Efendinin muavını 
Eşref te ekstra açık gözlerdendi. 
Karanlıklan yararak uçan lokomo
tifin kazanına gelberi vururken kı· 
zıl ateşin ışığında ustasının çabk 
kaşlarım ve bu çabk kaşlar alhn· 
daki gözlerinin sabit bakışını gö
rünce çapkın çapkın gülümsedi: 

- Ne o Wita? Evde yine bir 
maraza mı çıktı. 

Bu sırada 237 numaralı loko
motif Pendiğe yaklaşıyordu. Re· 
cep Efendi cevap vermedi. Ma· 
kastan yol kesmeden geçti ve 
istasyona iki vagon boyu geçince 
hareket manivelisını hızla çekerek 
treni durdurdu. Tevakkuf okadar 
ani olmuştu ki muavin Eşref az 
kalsın elindeki gelberi ile be
raber lokomotifin külhanında 
soluğu alacaklı. Yanan ellerini 
Ufleyerek~ mınldandı: 

- Aaaahf Karı ne ettlnae 
bize ettin yine... Bakalım bu ge
ce yolcular bu herifin elinden 
neler çekecek. 

* Kocasının evinden kaçan Saa· 
det Eskişehirde oturan anasının 

yanına gidiyordu. 
Yolda acıkan Saadet yemek 

salonuna geçmek için ortalığın 
tenhalaşmasını beklemişti. Yemek 
vagonundaki masaların en ucun• 
daki iki kişilik masaların bir tane• 
sine yerleşmişti. Henüz çorbasını 
içiyordu. Cüretkar bir insana pek 
benzeyen tek gözlUklU... bütnn 
masalar bot olduğu halde geldi 
kendi masasında yer aldı. Bu 
masaya gelmenin manası aşı· 
kirdı. 

Oradan, buradan lif açmıya 
baılamışsa da evveli Saadet bir 
müddet tek cümleli cevaplar ve-
rerek muhavereye girişmeli iste· 
mişti. Fakat nihayet delikan• 
iman llst üste açtırdığı ve genç 
kadının ilk kadehi bin nazla 
fakat kadehler arthk~a daha ko· 
)aylıkla kabul ettiği ıarap muha· 
vereyi kızışbrmıştı. Hatta bir 
aralık delikanlı göz allzmeye baş· 
layınca Saadet onu kahkahalarla 
teıvike kadar iti ilerletmif ti. Bun
dan cüret alan erkek güzel 
kadının güzel elini olqayıp öp
mek iıtemif ti. Birden trende ani 
bir .. nuıb oldu. Masanın nstün· 
deki iki fite şarap ve garsonun 
aetirdiii kom~olar olduğu fil>i 

herifin üstüne, başına yllzfioe 
gözüne dökülüverdi. 

Tek gözlUğü dllşmliş, üstü 
ıslanmış rezil kepaze bir hale 
gelmişti. 

- Oh Şer Hanımefendi.. Mil 
pardon diye söylenerek dörtnala 
kompartımanına koştu. Mesele 
basitti: Tren Boz6yük istasyonu· 
na girmiş ve girerken do makl
niıt Recep karısını habrlamııb. 

* 
iki saat aonra yataklı vagon· 

larda el ayak kesilmişti. Biraralık 
siyah elbiseli bir hayalet vagonun 
bir ucundan girmiı, bir kompar
tımanın aralık duran kapısından 
dalı vermişti. . . • • • • • 

Kıskanç kadın kocasının yap· 
bğa neviden bir hareketle intikam 
almak için çok dilıünlir. Maamafih 
kıskanç kadın da bir kadındır 
vo unutmamalıdır ki her kadın 

da nihayet blr u.-ac1ır. 
itte Saadet te biltlln ihtiyat 

merhalelerini yavq yavq fakat 
nihayet geçirmit bulunuyordu. 
Hazmedilen yemek, gece, tren 
tekerleklerinin ahengi ve fısıldıyan 
bir erkek seal. Son ihtiyat bağ
larım koparmış, aon dllşllnce 
frenlerini kaldırmııb. Düşen tek 
gözlüğilnlin yerine başka bir 
tek gözlük takmıı olan delikanlı 
genç kadmın önünde diz6stü 
duruyordu. 

Birden bir sarsınb oldu. 
Züppe ellerini b8f1na g6tllre

rek boğuk bir aeı çakardı. Sonra 
ıırtUstü yere yuvarlandı. Yine o 
anda raflarda ne kadar bavul, 
paket, tuYalet çantua vana pat 
küt, pat, kOt bepll kafasına 
dnınvermifti. 

Saadet net' eli bir kahkaha 
savurdu. T eaadUfün 6n0ne çakar· 
dığı bu züppe itık 6yle giilünç 
bir hale gelmifti ki yumutıyan içi 
tekrar eski haline giriyordu. 

Kıskanç makinistin hızla çek· 
tiği, manivela yüzünden aşıkının 
kafasına düşen bavullarla, valizler 
genç kadının dllşmek llzere bu· 
lunduğu vazi) eti kafU1Da dank 
ettirmişti. 

Jf. 

Bu sırada dirseğini lokomotifin 
bir tarafına çarpan muavin Eşref 
yine hiddetle homurdanmıştı: 

- Ah • kahpe kan· ne oldusa 
bana oldu. 

1
VAPURCULUK' 
TÜRK ANONtM ŞiRKETi 
fstanbul Acentalığı 

•Liman Han, Telefon: 22925 • 

Karabiga Yolu 
H~~·- CUMARTESi, ÇARŞAMBA 
günleri bir vapur Tophane nhtı
mından kalkar. 

BONO 
Bonolarla Ye emliklmazbuta 

yurtluk. ocakhk vesika .. alır, Htar 
satmak ietemeyenlıre emlik ve 
araz.l ahr. Bahkpazar Makıudiye 
han No. 3S Uturlu zade M. Dervlı 
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•2 Sayfa SON POSTA 

Elektro - Otomatik 

AD i UM 
Mabterem vataadat : Ecnebi tıraş bıçaklarına 

tercihan 1erll malı olan ve ballı · lsveç 
çellilnden yapılan 

SOGUTMA HAKiKi RADiUM 
DOLAPLARI 

Tıraş bıçaklarını 
Dalma kullan ve ber yerde ara ı 

YALNIZ 

2 O O Türk Lirasıdır. 
Umumun sağhğına yarayan gayet . kullanışla ve her evde 

bulunmaıı elzem olan bu kıymetli 

Elektro - Otomatik 

RADiUM 
S O U T M A Mabterem Vatandaşlar 
D 

Yerli Mah Kullanmak Memleket Borcudur. 
Ü L A P L A R J M ) Z J Ecnebi malını kullanmak ise, paranızı dııari göndermektir, 

• .Bir kere gilrllnllz, mllkemmeliyetini takdir ve piyasadaki dolaplarla mukayeoe Menfaatinizi gözetmek ve paranızı beyhude yere aarfetme-
ıle fıatları arasındaki farkı anlayınız. mek için yalnız "EMiR,, markalı yerli tıraı bıçaklarinı her 

Bu hususta kat'i bir kanaat edindikten sonra bu fırsattan istifade ediniz. yerde sorun, arayın ve alıp güle güle kullanın. Hem iyi, 
Ticarethanemizi teşrif ederseniz teferrUatile her Ulrltı tafailit verilecektir. hem de ehvendir. Arbk ecnebi tıraş bıçaklarına kat'iyyen 

DiKKAT: Ayni dolaplara (350) vo (400) Lira vermek yazıktır. ihtiyaç kalmamıştır. 

RADİ UM TİCARETHANESİ Telefon: 42878-Telgraf: lstanbul RADIUM- P. K. 1313 

Markoni - Sahibinin Sesi 
Radyo gramofonunun en büyük meziyeti 

AVNi PARA İLE 

Yalnız bir radyo değil, istediğiniz zaman 
. musiki dinlemek kabildir. 

Faikiyeti, markalarile temin edilmlf 
yegane makine 

S h •• Sahibinin Sesi, 210 istiklal caddesi Beyoğlu. 
8 f yerı · Nurettin ve Şki Ankara - Vetter ve Şki, lzmir. 

- ,.. ---...: HER SAN' ATA ELVERiŞLi 

Biralık Fabrika Blllası 
Son Po•t• Matb•• .. 

Sahibi: Alt Ekreıa 
---· - -~~~ 
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Zafiyeti umumiye. iştihası:ılık ve kuvvetsizlik halabnda büyilk 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 


