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Peh.levi Hz. Yola ıktı 
Şakayı Bir Tarafa Bırakalım, Ziraat . Mütehassısımızın 

Tehlike Büyüktür! . BirDüşünce~VeBirltiraz 
- Müstahsil ile KomsiyoncunQ.D ZıtMen-

_Her Tar afta Harpten Bahsediliyor faatleri Mi Pahalılığı Doğuruyor? 

Konferanıı ölümden k • .,. .~ k 
R" " Urlaran teklifleri gapan Harlclg• Vekllimız • ev,"i 
ıqlu Beg oe Sovget . Harlcige Komlıarl M. Lilr1lno/ 

Cenevrede g~ç~n ayın 29 uncu kat nasıl açı'acak ve seyirciler 
~nn toplanan sılahlan bırakma ne çeşit bir sahne g8recekler? 
kOnferansının birinci perdesi cu- Buna şimdiden cevap vermek 
martesi glinfi ~apandı. ikinci per- hu babayiğidin harcı değildir .. 
de çarşamba günü açılacak .• Fa• (Devamı Sinci eayfada) 

'çzg 

Yeni Vergiler Vaziyeti 
Biraz Geç Amma, lhtikardan Koruma 

Kanunu Tatbik Edilecekmiş 
Dünden itibaren maliye me

murlari, kendi mıotakaları da
hilinde un ve unlu maddeler 
ıatan müesseseleri kontrol etme
ye baılamıflardır. Bu kontrol
larda, müesseselerin şubelere ve
dikleri beyannamelerin bakikata 
uyup uymadığı da gözden geçi
rilmektedir. 

Bundan başka, dolaşan Mali
l'• memurlan, beyannamelerde 
ıösterilcn miktar ve flevilerc 
;öre isabet eden Buğdayı Koru· 
,ana vergisinin tahsiline de baş
lamı lardır. 

Dnn sabah, undan mamul 

-··-· ·--· -···-...................... . ................ ... 
Pehlevi Hz. 
Tahrandan 
Ayrıldılar 

Şehrimize gelen maUimata 
göre, memleketimizi tqrif edip 
Gazi Hz.nin muhterem misafiri 
olacak olan fran hükümdarı Rıza 
Şah Hz. evvelki gün T abrandan 
tehrim ze müteveccihen hareket 
etmişlerdir. 

. Şah Hz. ne Verllecek 
Madalyalar Hazırlanıyor 

lran Şahı Hauetlerine mem
leketimizi ziyareti mUnasebetiJe 
verilecek olan habra madalyaların 
Darpane mUdürlüğQ tarafından 
resimlen haP.ırlatdmaktadu. Bu· 

P•lal•ol Sala Hz. 
nun için Darpaae mlldllrlllğtl llç 
heykeltrqa memur etmiftir. Bun· 
tar madalyanın birer tarafında bu· 
lunacak Gazi Hz.le Şah Hı.nin 
'bllıtlarım yapacaklardır. Madal-
yalar ( 150 ) taae hazırlanacak, 
Şab Hauetlerine •• kendiıine 
nfakat edenlere takdim edile-
cektir. Şah Hz. ne verilecek olan 
altın diierleri gllmllştea yapıla· 
caktll'. 

Bir Tramvay 
maddelerin sahşile meşgul olan
lar, kutu ve tenekelerin Uzerlerine 
kilo başına iki kuruş besabile, 
pul yapışbrmlf bulunuyorlardı. 
Ancak, henüz, buğdayı koruma Mal Müdürlükleri önünde düıekü e· Ar b 
-= ( Devamı 11 inci 1ayfada ) izdihamdan bir 6Örlinüı Dün Gece ır a acı 

Faciası 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a ~lilm ~alinde Yaralandı 
Dün gece feci bir tramvay 

kazası olmuıtur. Gece saat onda 
Sirkeciden kalkan 56 numaralı 
Y edikule • Sirkeci tramvayı Ak· 
saraydan hareket ettikten sonra 
Davutpaıaya geldiği zaman iki 
arabaya çarpmış, arabacılardan 
birisi sademenin şiddetinde yere 
yuvarlanarak iki araba arasında 
kalmış ve çok tehlikeli ıurette 
yaralanmışbr. Kazayı yapan tram• 
vayın vatmanı SalAbattin Ef. ne
zaret altına alınarak tahkikata 
bqlanmııtır. Vatmanın, kazanın 
YUku bulduiu yerde son ılir'atlo 
glttiii, halbuki oraaa makaı yeri 
oldtlta lçia ılir'atin keailme.ı il............ ., ...... 

Megoeltoı• mollar 6ögte ••lir " ._.,.._ Bherl,.tl• RIM ..,,..,.,.,,. 

Geçen gtıo biz yazdık: Uzun- Kayıeride iki arkadat burada Wır 
k6prUden iki ortak kaaap burada komsiyoncuya uhlmak tlaere Wr 
bir komsiyoncaya aablmak lizere miktar banakfladermlfler. Ko.. 
bir miktar kuzu göndermişler, aiyoncu bualan ubmt, parUllll 
fakat kir için girif tikleri bu iıte Kayıeriye atsdermlf. Fakat 1a1af 
bir ha11i wu etmiflet. fiab pi7uı •• ,_ .. 'ıt' • .ı. 

Dlln Kayilerlli bir tacir anlatb. ( 0.Yue .,..._ ) 

Filistinde " Son Posta ,, 

Taberya Feliketi Nasıl 
Patlak Verdi? 

Yafa (Huauai) - insanlık ta· 
rihinin yazdığı . feliketlerin en bü-
yGklerinden biri de geçen hafta 
içinde Fa.Uatinde wkua geldL Bfi.. 
tün Faliatio halla el' an bu feli
ketin verdiği korku ürpermesinin 
mllthft tesiri albndadır. Öyle 

·zannediyonua ld .. T..._...Je., fa
ciasımo ilk haberlerini ~ 
size getirmit olacakbr. Fa"-t M 
feliket, birlmç ~ utlra il 
aolaplamıyacalc liadar ........ 
olmuftur. Ba ilim " ı...W 
manıaruıaa kaaaca ..,_ 

( Deram t uca n~tla ) 

Zevk Me&elesi / •• 

- Şehir Tiyatrosu bu aene iki kısma &)'nlacakm•ı; T.-bıpmıla 
ciddi plyealer. Beyojiuoda da etlenceil opereti• .,.ı•ııw ı 

- Tepebıpndald life ........,._ •llfde ._. 1 ı ' 
~-- .,.. ..... kJalwl 
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(Halkın Sesi)l 

Sinemacıların 
İddiaları 
Ve Halk 

Dün yazdık: Sinema sahipleri 
beledıyeye verdtkleri Dııruliceıe 
lııB&esini gayri kanuni bulduk• 
lan i~in bundan böyle bu pa· 
ruyı vermemek kararını almış• 
lar. Kttndilerile temas ettiğimiz 
kimseler bize bu husustaki dii
fÜocelerini eöyle &Dlattdar: 

Salih Bey ( Fatih Kızt.qı 82 ) -
Darülaceze lıtanbulun pek mühim 
lhtiyaçlanna cevap nren bir hayır 
1nüe11cıesidil'. Bu hayır evinin bul'ün
kü lütçeai n hazırlığı bile ki.fi 
değilken •İnemalardan alınan darül· 
iceze biııee•:nin ke•ilmeainl istemek 
hiç doğru detildlr. O kim•eıiz ynru
lara •e iciz:ere ekmek ve ant temin 
etmekte heyeti içlimaiyemizio bir 
borcudur. Onlar latanbullulıınndır. 

* Şerif B. (Eminönü Huırcılar 72)-
Slnemacılar, .,erditimiz •erirİnİn mik
lan bi.et bapoa 1üz.de otuzu bulur-
ken bir Naurlar Mediai kararile ka• 
nunauz olarak ıimdiye kadar alınan 

• 

Bir Genç Ortada Yok 
Cuma Günü Oturduğu Yerden Ayrılan 
Bu Genç Bir Daha Geri Dönmedi 
Ôfrendiğimize göre evvelki gün poliae bir kay

bolma hadisesi ihbar edilmiş, bir gencin ortadan 
kaybolduğu bildirilmiftir. ihbar belediye civarındaki 
Mahmudiye oteli idaresi tarafından yapdmıthr. Kaç 
gtindür ortada görünmiycn bu zat, birkaç gün ev• 
vel mtm:cketi olan Kayseriden tedavi için ıehri• 
mize gelen ve Mahmudiye oteline misafır olan 
Mustafa Nazım Efendi isminde bir gençtir. Nazım 
Efendi cuma gllnü 6ğleye doğru, Adaya ıezmiye 
gideceğini aöyliyerek otelden ayrılmış, bir daha 
otele dönmemişt;r. 

Bunun lizerine otel idaresi bu gencin gltmea 
muhtemel olan yerleri araıbrmış, fokat bulmak 

Fesat Meselesi 

mUmktın olmamıfbr. Bir glia daha beklenilmiş, Na
DID Efendi yine d6nmeyince kaybolduğu neticesine 
Yanlarak polise malumat verilmiştir. 

Ad&Iar polia komiserliği Heybeli ye Bilyllkada
Jarda çok e1Bslı araştirmalar yapbnnlf, fakat biJ.. 
dir:Jen hüviyette bir gence teaadof edilememiıtir. 
Ayrıca latanbulda da yapılan arafbrmalardan bir 
netice çıkmamııtır. Nazım Efendinin ansızın mem· 
leketine gitmiı olmasa ihtimali de dilfiinOlmüt. 
fakat bu cihet mümkün görülmemiştir. Çünkll 
yanında gayet az bir parası Yarmq. Eşyasuıı ve 
asıl para11nı otel idaresine teslim elmİftir. Polia 
araşbrmalarına devam etmektedir. 

Darülaceze hiHc•int •ermiyoruz, di· 
yorlarmıo. Müeyyedeai olmıyan bir 
reami •enelerdenberi belediyenin al
mıı olacağını biç tahmin etmiyorum. 
Maamaf.h bu resim kanuni bir fe• 
kilde nhnmıyorn sinemacılar haklıdır. 

Beıedige ~"iddetli 5 Bin Lira 
Memurların Bu işte Kaba- Bir Emir Jt erdi Eir Vap~ fçi~ Ôd~ne? Pey 

bati Olmadıgı" Anlacıldı Akçesı Gen Venlmıyor 

Darfıliceze sakinlerini aç ve iliçaız 
bırakmamak için belediyemiz derhal 
barf"ket~ ge~mell TO Taziyeti tetkik 
etme:idir. 

* Silim D. (Edimekapı Sultanhamamı)131 
- İmparatorluk bCikQmeti zamanında 
VGke!i Mccliai Dariiliceze için ıinema 
'H tiyatro biletlerinden ltırk para 
hiaee alınmasını kararlafbrmlj ve bu, 
ahnıyo:-mu1- Nihayet m'Cilga ıchrema• 
Deti bu h:sseyi kanuni bir resim hali· 
ne ve bugünkü tekle ıokmu~tur. 

Hayat pahahlaşhğı, birçok vergi 
mtlkellef retle-rini ifaya mecbur bulun· 
duğ'umuz. bir zamanda ıinemalara 

kanuni bir mahiyeti olmayan bir Ye,.. 

giyi tahmil etmek doğ(U değildir. 
Vaziyet tetkik edilmel~ eğer ıine• 
macılar haklı iae belediye bu ha
yır müessesesi için bqka bir aclir 
membaı bulmalıdır. 

* Ali Bey (Sultonahmet Firuzeğa 24) 
- Sinemacılanmız.ın Darülaceze his• 
acsine itiraz. etmelerimi doğru bul
muyorum. Bunu onlar değil, halk ve
riyor. JJana sinemacılar halkın fuzuli 
avukathğanı yapıyorlar gibi geliyor. 
Bu müeasesede bulunan ihtiyarları, 
masum yavrulan aç bırakmayı kimıe 
arzu etmez. Siaerna ve tiyatro bir 
lükstür. Keyf ırnizi yaparken bizim 
v~receğimiz bir lokma eJcmeti ve 
bll' yudum •ÜtQ bekliyen ihtiyarlan 
•e çocukları düıilnmemiz de lizımdır. 

Adliyede Bir Hırsız 
Ban yanpeaicile ve hırsızlar 

IOD zamanlarda Y enipostane bi
Datındaki Ad!iye dairelerindeki 
AbdeıthaneleriD aifonlanna •• 
m~ukJanna musallat olmuılardar. 
Geçen ,On iki yankesici aifonlan 
çalarken clirmllmqhut halinde 
1akalanmJflardı. Evveliai atin hir 
açıkıaz lifonlardan biriaiDi daha 
8f1l'IDllbr. 

v Hamit Bey, Darülaceze 
Fenerde hurda demir tücca• Vapurculuk Şirketinin yeni 

nndan Kamhi Ef. kazanç vergisi Resmi iv. utlaka Tahsil aldığı \apurlardan ikincisi de, 
vermediği için haczedilen eşyası- Edilecek, Diyor Cenubi Amerika •e~eri ıdeaı 
nın sablı~ı esnasında müzayedeye Sinemacılann, bundan böyle, d~n~r dönmez, ln~lterenın Kar-
f - • dıf lımanında teslim alınacaktı. 
esat kan~tırıldıgı hakkınaa müd- Darülaceze resm"ni vermemiye ka· FHhnkika vapur geçen hafta 
deiumumiliğe. mü_ra~a.at e!miıti. rar verdiklerini, bo karann gay• Kardife dönmO~, fakat teslim 
lstanbul tahsil mudurü Ali Rıza ri kanunui olarak alındığı iddia· alınmamııbr. Verilen malumata 
Bey bu mllzayedeyi yapan Fener iile belediyeye bir de protesto çek· göre evvelce pllnlan tetkik edi-
tahıil memuru Ömer Lfıtfi Bey tiklerini dlln yazmışbk. Bu vazi- lerek pey akçesi adenen bu gc-
hakkında tahkikat yapbrmlf ve yet üzerine belediye derhal ha- m"nin, yolcu vapurundan ziyade 
müzayedenin tamamen kanuni rekete geçerek alakadar şubele- bir tilep olduğu görüld6ğü için 
bir şekilde olduğu neticesine var- re emir vermiş ve Darülacize res· alınmasından da va1geçilmiıtir. 
m~~ır. Kamhi Ef. fesadın memur minin eskisi gibi tahsil edilmesi· Fakat gemiyi satanlar, aldıklara 
tarafından değil, alıcılar tarafın· ni bildirmiştir. Darülaceze resmi· 5 bin liralık pey akçesini iade 
dan karıştırıldığı idwa~ını da ser• ni ödemeden, belediye istiblik etme'Dek ısrarındadırlar. 
detmektectr. Müddeiumumi mua• vergisİ.1İn k~bul edilmemesi veri· Vapurculuk tirketi mndnnı 
vini Sadun Bey bu idcLanın taıı. len emirde tasrıh edi:miştir. Be- Mustafa ve Hukuk müşaviri Cev• 
kikile meşguldür. Jediye reis muavini Hamit Bey det Fahri Beyler bu meselen n 

Ucuz Seyahat dün bu mesele hakkında şunlan halli için Londraya gitmişlerdir. 

D . il . . • • söylemiştir: Söy~endiğine göre, ihtilaf mah-
enız yo arı ıdaresmm tertip Ald D 1 k · tik 1 d k b. h' tti .. · f k d · f 1 . . " - ığımız arü aceze res- em eye ın a e ece. ır ma ı-

~ki gı ucuz 5 J0 e~~ye se er ennın mi kanuni mahiyeti haizdir. Gay• yet almıştır. 
yann yap aca ır. ri kanuni biç bir tahsilat yapıla· 24 S f • 

Bakırkögünde maz. Sinemaa1ann bu hareketine LJ"'d_aal ın. 

M l
. ş b . müdahale edeceğiz ve kanuni na ıse erı 

a lye U esl yollardan l ürüyerek muamele ya• d b h 
Hasan ismin e ~r amal Bepacağız. Kanunun verdiği hakla 

Bakırköy en çok vergi veren 
kazalardan biridir. Buna rağmen 
burası şimdiye kadar iU tahsil· 
darla idare ediliyordu. Maliye 
Vekaleti burada tam teşkilatlı 

yeni bir tahsil ıubesi tesisine 
karar vermiştir. Buraya (25) lira 
aali maaşlı bir tahsil baş memuru 
da tayin edileceklir. Yeni teıki· 
lit yakında işe başlıyacakbr. 

Yeni Adliye Binası için 
Milddeiumomt Kenan Bey dün 

belediyeye gelerek Re:a Muavini 
Himit Beyle yeni yapılacak 
Adli7e binaaı araua hakkında 
akllfm&ftllr. 

Darülaceze resmini tahsil etmiye yazıtta sırtında yük ile geçerken 
devam edeceğiz.,, düşerek başından ağır surette 

yaralanmııtır. 
T. Sarayı Müzesini Gezenler * Eyüpte Kırkmerdiven cad-

Topkapı sarayı mllzesinin d· de!inde oturan Galip Efendinin 
)'aretçileri her sene biraz daha oğlu Blilcnt dut apcına çıkarak 
artıyor. Geçen aene mrue 15888 dut tcıplamakta iken ağaçtan dü-
llralık hasılat yapmışken bu ıerek ağır ıurette yaralanmıftır. 
aeneki hasılab (22950) liraya çık· * Vezirbamnda bir ağaca çı-
mışbr. Bu aene müzeyi gezenler kan Arcn ve Ohana iaminde 
arasında (13784) mektep talebesi iki genç apçtan diferek muhte-
ile ( 1555) uker de •ardır. Mlb:eyi lif yerlerindeo yaralanmışlardır. 
gezenlerin çoğunu ecnebi aeyyah· * Son yirmi dört aaat zar-
lar teşkil etmektedir. Ziyaretçi- fanda ,ebrimizde yedi hınızlık 
Ierin artmasında Müzenin hazır- bAdiaeai, iç yangm baılangıa ol-
ladığı yeni ilmi rehberin de çok mllf, iki de otomobil çarplflD&ll 

•--,.ll-..1:1-.:~-. faydası görillmliftür. - ucw --r-· 

1 [ Güniin Tarihi ) 

Himayei Etfalin 
Yardım Ve 
Hizmetleri 

Aüara, 2 - Himayeletfal cemi
yeti amaml merkezi 16 maya• '3C 
tarilainden ••11• nihayet:ne kadu 
2J'7 çocuta 7ardam etmittil'. Bunlar
dan 458 ha.ta çocuk ve kadın umumi 
merkezin polikiliaiklerinde •ua1 ... 
•e tednl edilmittir. Aynca dit ... 
•,eneainde 469 çocuj'un diılui mu. 
J•e we tedaYi eclilmiıtir. 

949 çocuk Ye anne umumi meı
kezin banyolanndan iıtifade etmittf7• 
Süt damlası kıımında 126 çocuia 
1046 kilo "daYa •Üt tevzi edilmittı.. 
Fakir iki aileye Ye bir t.ılebeye 41 
lira elli kurut para yardımı yapılmı .. 
tar. Fakir talebeler için açalaa afha
aeden bergün 145 çocuta sıcak 8tfe 
yemeti ve •Jnca 43 fakir talebeye de 
hera-ün 43 tane nndoviç nrilmittfr. 

4 f akil' çocuta elbiae, a7akka ... 
kHket .,. mintan Terilmlıtir. 

Sahhet Veklllnln tetklklerl 
Şehrimizde bulunan Sıhhat 

Vekili doktor Refik Bey db 
bazı hastaneleri gezmit. ötled• 
aonra Sıhhat mld6rlliiüne gelerek 
bir müddet meşgul ol ..... 
Dünkü aba _..etelerindeo biri 
Haydarpaf• hastanesinin buıGa 
açılacağım yazmışsa da bu lut
ber doğru değildir. Haydarpqa 
hastanesi ancak eylülde açılabi
lecektir. 

Yeni bir llkmektep 
Kadık6y0nde, Yeldeğirmenı.. 

deki Fra1181Z mektebi kapan
dığı ıçm, bina Maarif ld .. 
resine aablmııtır. Dün Maarif 
Müdürlüi6 binayı teıe:ınm et
miştir. Onllmlizdeki e} lulde bu
rada bir ilkmektep, açılacaktır. 

Balkan Ticaret Oda•ı 
Balkan Ticaret Odası Meclüıl 

dün öğleden sonra bir toplantı 
yapmıştır. Evvelisi gün tehrjmize 
gelen Yunan murahhası heyeti 
de toplantıya iştirak etmiştir. Bu. 
içtimada Balkanlan a~ikadar 
eden ticari meseleler görllfll
milıtnr. 

Belediyede Bir latlfe 
BeJediye yollar oubesi mtldW 

mühendiı Nebil Bey varlfe•ind• 
iı.ifa etmittir. Y ~rine, köprüler bae
mGbendui Galip Bey tayin edilmittlr. 
• 

lstanbulun 
Planı 

ı.tanbulun mnatakbel plAmaı ,... 
mak üzere dnet edilen mütehaaua 
mimarlardan M. Lamber tebrimi&dekl 
tetkikabna dah- 1azdıta rapor da t-. 
eGme edilmif YO baıtan:mııtır. ŞI .... 
Gç mOteba .. a1111 raporu da hazar .a. 
dupndan, Beledlyedeki jüri M,etl M 
ay içinde toplanarak, raporları te .. 
kik etmlye bqlıyacakbr. Jüri heyeti, 
nihayet üç ay içinde l u miilebuaıe
lardan hangiainin latanbul pllmDI 
,..,aeat Dl ...,.. edecektir. 

Son Posta'nın Resimli Hik~gesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 

..:... Beo düoyayı doiqtım Ha
aa Bey .. 1 

... Gezmedik ne Avıupa. ne ı ... Ne Afrika, ne de >..merika ,..,... -...1m ... ..• lstanbul kadu suyu bol 

bir Jet: ı6rmedim- ı 
ı ... .. ) - • .. •"-' .. . iA , •• 

un •ueuoı kaıan bır 7-' si••• " .... c1.,_ .. .. _,, 



4 Haziran 

r---------------~ .. 
Başkaları 
Ne 
Diyor? 

erg un 
--

Falih Rıfkı 

Mlllf Seyyehçıhk 
Hepimiz, mümkünse ~n TU~k 

çiftçisi, ileri memleketten gezıp 
&örmeğe ınuhtacıı. Herkesin müm
künse bütün frenkleri getirip on· 
lara Türkiye'yi tanıtmalıyız. Sey
yahçıhk teşkilatı iyi .bir şeydir. 

Fakat bilmen neden, biz bu 
aeyyahçıhğm hep dışarıya doğru 
kısmı ile uğraşıyoruz. Sanki bir
çoklar!mız Türkiye'yi frenklerin 
tauıdıgmdan daha iyi mi tanıyo-
ru:ı? ft ~çeriye doğru gidildikçe, 
vakıa ansam bir zevk ve umran 
a!en!i karşılamaz. F ekat yeni Tür
kıye de. yeni Türkjye'nin ilminde 
fenninde, idaresinde. siyasetinde 
söz sahibi olacaklar için k .. !ııdi 
memleketini tammak bir zevk 
meselesi değil, bir mesuliyet da· 
Yasıdır. 

Şimdi bahardır. Biraz. aonra Avru
panan her yerinde mekteplar tatil 
olac ktır. O zaman bu memleketleri, 
ecnebi memleket ere doğru kapıları 
açılmıf birer kııla vaziyetinde görmi
yccekıiniı. Her memleket:. 9ehir 9ehir 
kasaba kasaba, kendi içinde dnğıla
c k, genç çocuklar biribirlerine va
tıttılannın dağ baolarında rastgele
cekler, her tehrin r.ıcktcplisi bir 
ı,aık.a tehria kır kampında acceliye-
cek tır. • 

EQ'er batından taıkın iti . 1 hlemleket gençliğ.ni Tü e~ı o .~asa, 
taraf taraf dağıtmak . rkır': ıçınde 
kadım isterdim F k tvfıazıfesını de far-

• a a rka bu • · · 
çalış cAk olanlara ancak k 'f 1 ~ 1~ 
ı<>st~rebilir. Zamanımızda ha okay ı 
L d 1 b• re et o 
K ar esas ı ır unsur olmu t ki 
memleketi tnnırnak da artık ş ur 

"h b f onun tarı .. v; co6ra ykaıına okumak detjl, 
onu gorup gezme manasına ahnabiJ· 

~ stamonu gençiiği Erenköyünd~: 
vf: laıtanbul grnçliği llgazda kamph
yacaktır. Genç ruhlar, engin memle
ltet hnvaaı içinde yuğrulacak, Türki
yenin haritası onların gözü önünde 
dökülen ıelaleler, akan ıular, ıe11iz 
uzayıp riden ıitepler, gOnet görmez 
ormanlar halinde canlanacaktır. 

. .Anadolu, açılmış bir kucak 
g&bebı,. cümburiyetin çocuklarıni 

kliyor. Cümhuriyet çocuğu. 
ntahalli, taşra ve gurbet sözlerini 
ortadan kaldıracaktır. Bizim inkı· 
lAbımızın başlıca hayatiyet un· 
suru, memleketçiliktir. 

Saray için, lzmit bir menfa 
idi. Gene Osküdardan öteye mfic
rimler geçerdi. liu eski tetbitten 
birçok gönüllerde eser kalmamıı 
olduğu iddia edilemez. Bu ha•· 
talık Anadolu içlerinde tedavi 
olunabilir. 

Her şehrin ve kasabanın Halk
cvi, diğer şehir ':e kasaba genç: 
lerinin kardeşlerı ve rehberlerı 
ile doludur. içeriye doğru gençlik 
akını tecrübesine biz de başlıya
lım. Bu tecrfibe hiç yok d~ğildit'! 
Fakat pek tereddütlü ve pek ya
kın civarlara münhasır kalmışbr. 
Çocuklarımıza uza~laş~anın,. bli
yük yolun, ir1ad~yı çehkleşb~en, 
ııhbati ve neş cyı kuvvetlendıren 
aevdasını tatbraiam. 

" Hnklmlyeti Mllllye • cıeıı 

Rüşvet Maznunları 
Ank8:ra, . ~ (Hususi) - istin· 

tak Hakımlıgı Metr Salemin ve 
Leon F aracinin Müddeiumumili· 
~ıı mütalaasına karşı vukubulan 
ıbraılarını reddetmiştir. Meselenin 
~ hafia zarfında mahkemeye in
tıkal etmesi muhtemeldir. 

Sokakl~rdaki Gürültü 
için Kanun 

Ankara 4 ( Huı - ) 0 h" liye Vek • usı - a ı· 
vakitJ" ~etı seyyar satıcıların 
rah t' va ıts ı bağırarak herkesi • 1 

1
•z etmemeleri İç:İn polis 

J :'~•he eri kanunu ııa mlizeyyel bir 
ayı a bazırlamışbr. 

Posta Ve Telgrafta Tasfiye 
Ankara 4 (Hususi) - Posta 

"~ telgraf kadrosunda mevcut 7 
hın memurun ehliyet ve kademleri 
üzerinde tetk kat yapılmaktadır. 

Bu tetkikat temmuz nihayetine 
~•dar bitecek. kendilerinden 
?,da aötnlmiyen memurlar taıfiye 

• .. dcceldW&r. 

SON 
-== 

Resimli Makale a Çocukların Kabusu a 

Bakalorya imtihanlar. nı vermekte olan çocuklar rece· 
leri kibuı reçiriyorlar. Sıkı imtihanlar onları 11· 

kıyar, üzüyor ve uyutmuyor. Fakat bilyükler hergGn ha-

Hayat battan bata bir imtihandır. Hayat imtihanına, mek
tepteki imtihanlarla hazırlanır ye alııınz. Bugün imtihan
dan korkan çocuklar, yann hayat imtihanı karo111nda 

yatta bunlardan i'Ok daha çetin İmtihanlar weçiriyorlar. afallayabilirler, imtihandan korkmayınız. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 

İran Sefirinin Beyanatı: 
iki Büyiik Devlet Reisinin Mülika.tın
da Hudut Meseleleri Halledilecektir 

Trabzon 3- Şah Hazretlerini 
istikbal için giden heyet meya· 
nında buluoan İran Sefiri Sadık 
Han vukubulan beyanatında 
ezcümle demiştir ki: 

- Pek eıki olan Türk • lran 
dostluğuna rağmen ara sıra bazı 
ehemmiyetsiz hudut ihtiliflan 
çıkmakta, fakat bunların kolay• 
hkha halline muvaffak olunmaktadır. 

Memleketlerinin ve halkmm 

Uludağda 
Bu Hafta Kar Yağdı. iki 

Kişi Dondu 
Burıa 4 - Son yağmurlar 

esnasında Uludağ dvannda bir 
~öye mebzul miktarda kar yağmış. 

u esnada kırda bulunan Ali 
Osman ve Mehmet Ali isminde 
iki kişi donarak ölmüşlerdir. Bun· 
ların cesetleri Bursa ya getirilmiştir. 
Gerede'de Bir Çobanla 

Dört Koyun Dondu 
Bolu 3 (A.A.) - Gerede ka

zası yaylalarında kar yağmış ve 
havalar birdenbire soğumuştur. 
Gerede"! iJe Kızılcahamam arnsın
da yağan karın yaptığı şiddetli 
suğuklardan bir çoban ile dört 
koyun donmuştur. 

rcf ahını düşünen iki büylik dev• 
let reisi herşeyden evvel mutlak 
ve kat'i bir dostluğun lüzumu· 
nu bissetmiıler ve bu mllnaaebet
le memleketlerini yakından alika· 

dar eden hudut meselesini kökünden 
halletmek maksadile bir mülikat 

· arzusu izhar etmişlerdir. 
Müliikatm evvelce Van Viliyeti 

dahilinde bir yerde vukuu ta
savvur edilmiş, fakat Şah Hz. 

Gümrük Muhafaza Teş-

Türkiyenin 10 sene gibi kıaa bir 
ı:amRn zarfında vücude getirdiği 
eseri yakından görmek için Gazi 
Hz.ne Ankarada mülaki olmayı 
iıtemiılerdir. 

Şah Hazretlerinin Ankara' da 
Gazi Hz. ile görüştükten ve 
tarihi glizel lstanbuluda ziyaret· 
ten sonra doğruca Tahrana dön
meleri bu dostluk ve kardeşlik 
fikrinin en güzel delilidir. 

Yunanistan da 
kilatı Tayyaresi 

Ankara, 4 (Hususi) - Güm- . Bir Milli Müdafaa Meclisi 
rük muhafaz_a teşkilab memurları Toplanıyor, Kararlar Alacak 
ordumuza gumrük muhafaza teş· At" 3 (H ft) M ı k t 
k"JA d b" ına, ususı - em e e ı uh a mı taşıyan ır tayyare .. d f t lJAk d 
h d. · k . mu a aasına aa u e en mese-

e ıye etmıye arar <vermışler 1 1 • - ü k · p eden k y1· ti T C · • e erı gor şme ve ıca 
:ve e. ıye . . a~yare. emı) eh kararları almak üzere Başvekilin 
merkezme bıldırmışlerdır. riyasetinde bir müdafaa meclisi 
Gedikli Kücük Zabitler toplanacaktır. 

Ankara 4 (Hususi) - Mec- Meclisin kararları Me.b'usan 
liste bugün müzakere edilecek ve Ayan Meclislerinde alenen 
olan g~dikl_i küçük zabitler h~k: ml\zakere olunmıyacak, bütün 
kındakı liyı~aya nazaran .Gedı~lı fırka reislerinin bulunacağı bir 
Küçük Zabıt mekteplerıne dk içtimada kendilerine bildirilecektir 
tahsilini bitirenle! ve sıhhi Hava Hareketler• · 
sebeplerden gayrı sebeplerle J , 
askeri liselerden çıkanlar tale- Varşon, 2 (A. A.) - aveç,IJ tay• 
be ol k J k b I yareeilcr heyeti Grudzlondz • uç-
8-12 ara 8 maca • .un ar muılardır. Orada Tayyare mektebini 
f sene müddetle ord~ hızme· ziyaret ettikten •onra Gdynia'ya gl• 
ınde bulunacakların~ daır taah- decek ve oradan da yann lıveçe 

hütnume vereceklerdır. hareket edeceklerdir. 

iSTER /NAN /STER iNANMA! - Bir eabab gazetesinde okuduk: · ı· laııldıktan •onra dahi bu para ı-eri ırerUmiyor. HGkü· 
"GGmrilkler idereai hariçten relen etyıınıo mua- met için hiçbir kanuni mecburiyet yok iken "Rıhtım 

melesi g-Urillürken GGmrilk resmlnl yüzde otuıı: nlıpe- Şirketi ile bir alakanız olmadıtJna dair bir katıt ıe-
tinde fada alıyor. Bir ht1ap Janlaılıtı olablllr, mili~- tirinl:ı.,. Denil~yor. Bu usul Ue hOkum~t ~ıhh~ Şirketi 
baıı:a1ile allnan bu faala para depozito teklinde yerilır. hesabeoa tahııldarlık yapıyor. Hem de fırk•hn hiçbir 
Fakat GGmrQk muamelib olup bittikten, beHplarda kanual hak Y• aalibiyete istinat etmekılıln halktan 
:rapılan kontrol netlceainde hlç ranhthk olmadıtı an· btaditl paralaran ahnma1mda tahılldırhk yapıyorf" 

STB · /NA IST· I 

S1yfa 3 

Sözün Kı Si 
~----

Harp Mi 
Var, 
Sulh Mu .. ? 

A. E --

Yaratılış itibarile, bedenen ve 
ruban yaratılış ıtibarile Heriyo ve 
Musolini kadar yekdiğer:ne ben
zemeyen adamlara ender tesadüf 
edilir. 

Hirincisi sevimli şişko tipin
dendir, vücutca görünüşüne rağ· 
men daha ziyade ideal ile bes
lenir, piposunu çekerek dalgın 
nazarlarla dumanlarını seyreder. 
ilim adamıdır. Halk arasında hiç 
yaşamamış, ellerini kulJanarak 
hiç çalışmamıştır. Onun için her
şey ilimdir, nazariyedir, edebi, 
yathr • . 

İkincisi ise eski Romalıların 
asker suratım tavır, sporcudur 
ve hareketıi bir hayat ya
şar. Fikirleri nettir, izhar edi· 
lişinden az sonra tatbik sahas:11a 
konulur. Kendisi fiil adamıdtr. 
Kuvvetli bir tahsil yapmamıştır. 
Amma yakından tetkik ettiği ha
kikatlar ü:ıerinde çok düşünmliş
tUr. Evvelce amele idi, sonra 
asker olmuştur. insanları ve ha
diseleri oldukları gibi görmek, 
ona göre hareket etmek ister. 

* Geçen hafta Herio bir kon-
ferans verdi. Dedi ki: 

"Harp barbarca bir hareket
tir, medeniyetin bağnndan sökil
lüp atılmalıdır. Bunun iç.in ihtimal 
uzun müddet ç.alışmak icap ede
cektir. Güçtür, fakat öyle adam
lar vardır ki yaşadıklan müddet
çe bu ideale varmak için çalışa-
caldardır. " 

Hemen aynı günde Musolini 
de bir nutuk söyledi: 

- Bir kadm için annelik ne 
ise, medeniyet için de barp odur, 
sökülüp atılamaz. Felsefe ve 
fikir görümlinden ben daimi bir 
sulha inanamam. E!asen sulhun 
yıpratıcı bir mahiyeti vardır. 
insanlann ancak kanlı sa•aılarda 
tam manasile görünen esası. 
meziyetlerini zahire çıkarmaz, 
kırbaçlamaı." 

* işte size iki fikirdir ki. Yek-
diğerine söyleyen adamlann şab-
aiyetleri kadar zıtbr. .. 

- Hangisinin bakh oldugu? 
Suali insaniyetin tarihi kadar 
eskidir. Kestirilip ablamaz, yalnll 
ben düşünüyorum ki, fikirler her 
şeyden evvel bunları serbestçe 
ortaya athklannı zanneden adam
lann karakterlerine bağlıdır. 

Herio ilim adamıdır. Başka 
türın söyliyemezdi, Musölini de 
beden ve ruh yaratılışı ile öyle 
düşünmek, öyle söylemek ve ha
reket etmek mecburiyetindeydi. 
Hakikat bir türlü değildir. Her
kese başlta başka şekillerde 
görünür. Bunun içindir ki ıclaima 
ayni meseleleri daima ayni delil
lerle münakaşa ettiklerj halde 
yekdiğerile mutabık kalamazlar 
ve k lamıyacaklardır. 

Vote!'deu kıım•• 

Bir Kadın Yandı 
Kalyoncuda Sakızağacı ~a.d

desinde oturan Madam 5ofi ıs· 
minde bir kadın yemek yapmak· 
ta iken sıçrayan kıvılcımlardan 
entarisi tutuşmuş, yanmıı \'e vO· 
cudiinün muhtelif yerlerinden ağar 
ıurette yaralanmıştır. 

Bir Kadın Bir Şoförü 
Yaraladı 

Haygaooş isminde bir kadm 
henüz anlafılamıyan bir sebepten 
Beyoğlunda Ahmet isminde bir 
ıoförü tehlikeli surette başından , 
yaralamııtır. Hastahaneye kaldı
rılan Ahmedin hayatı tehlikelidir. 

Gümüı Paralar 
Ankara, 4 (Hususi) - Maliye 

Vekaleti gümüş paraların tekille
rini teıbit etmiftir. Ay nihayetine 
doj'ru paralann ba11lma11 için 
çahtalmaktadır. Ufak. paralar ,0-
mlif paralardu ıoora basılacaktır. 
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Ziraat işleri 1 • 

Şehir 
Ağaçlarının 
Muhafazası 

-ı -
Şehirlcria ağaçlarla lt'ts!enme

d moda ve gÖlıteriş şeki!lcr:nc.en 
çıkmışbr. Ağaç, en küçLk bir 
kasabadan en bryük b r ~ebre 
kada,!. uzanan gidi1 ve vanş yol· 
lanmn belli baş:ı bir vnrlığıdır. 
Eu varlık en cau·ı ve en kuvvet:i 
bir ihtiyaca cevap vercb:lir. 

Ağaçsız bir şehir saçuz. bir 
bap, ağaçsız bir sokak ise ıu
•~z bir çöle benzer. Hele mem· 
lckct:miz gibi l azı fazla güneşli, 
habn sayılacak kadar bunalbcı 
ı•cakiara göğü• veren bir iktm 
albnda imarına çalışılan kasaba 
•e ıehir!ermizdet •e batta köy!er
dc gölge denilen mahlukata •: 
rinlik ve crcn:ı!ık Teren neanenın 

kıymeti bizde her memlrkcite!1 
faz.la ve mühimdir. Bu ehemmı• 
reli b~baua yazın herkes takdir 
edebilir. Y awı gölgeli biı E~ 
kakla yiirilmenin ne kadar rahat 
~e nefea verici olduğu m~ydan• 
eladır. 

Yiue ya:ıın ağaçlıklar altmda 
oturmanın, dinlenmenin ne kadar 
11hhl olduğunu herkes takdir ede· 
bilir. Şehir ağaçlarının diğer 
ağaçlar gibi fiz~ olojik hayatı gil!ı· 
düz!eri müvellidülb~muza neşret· 
mesi suretile şehir halkı için bu· 
lunulmaz bir nimettir. 

Teneffüse çok faydalı olan 
boğazın hiç bir külfete Iüzuın kal· 
madan kalabalık muhitlerde bile 
kolayca temin edilebHmesi ancak 
ağaçlann sayesinde kabil olabil· 
mektedir. Ağaçların bu hizınet:
c!ir ki yann halkan sayfiyelere, 
bağlara bahçelere, ormanlı mesi· 
relere akın ve hücum ctmes:ne 
sebep olmnktndır. Hava tebdili 
yanlız b:r muhiü değiştirip diğer 
bir muhite gitmek demek değildir. 
Çıplak, ağaçsız bir yerdetn ay::i 
çıplak ve ağaçsızlık o.duktan 
ıonra nereye gidirlirse g:dilsin 
ve bu gidilen yerin nekadar gü· 
r.el manusrası olursa olsan hayat 
liz.erinde büyük bir tesiri olamaı. 
Hayatta değ:şikak ancak muhiti 
ağaçlı olan yerlerd~ olur. Çünki 
ağaç ~ümelerinio havayı tasfiye 
etmesınden, gündüzleri müveJi-
düihamuıa nct:reylemesinden, top
raklann. ve ha\'anın rutubetini 
da:ma muvazenede bulundur
makta olmasındandır ki bünye 
lerlmiz, istediği tabii ıartlanm 
teneffüs kaidelerine uygun o:arak 
bura'arda ko:ayca bulabilmekte 
ve tebdili havadan ancak bu 
ıartlan cami muhitlerden istifade 
etmektedir. Bundan dolayidir ki 
medeni memleketlerin blltün şe
hirleri ·baştan başa ağaçlarla ıüs
lcnmiştir. Her svkakta, her cad· 
dede ve her meydanda ağaç 
kümeleri ruhu okşamaktadır. 

Halkın ağaç iht:yacım halk-
tan z:yade bclcd:yeciler dfi~n
mekle mükelleftir. Halkın safiye
lero reğbeti çehirlerin boğucu 
havasından kurtulmak, rahat ra· 
rahat nefeı almak içindir. Eğer 
ıehirlcrde geniş ve gölgeli umumi 
bahçeler, meycJanhklarda "usku· 
var,,lar, caddelerde, sokaklarda 
koyu kesif gölge verici ağaç!ar 
bulunmazsa o şehir hıılkı bunal
maya mahkumdur. Böyle yerlerde 

• çalışan her sınıf halk s1cağm tesi
rılc atıl o'ınaya, tembelleşmeye 
başlar, herkesi i7 başında bile 
U) k~ ba~tınr ve nihayet itiraf 
adelım kı bu va7.iyeUer en hasas 
en cevval İnSlnJara bile tesi; 
ederek gencini, ihli. arını ayır· 
maksızın ihmalkarlığa sevkeder. 

f:ulfi Ari/ 
(") Z raat '"'h· ·susı n ıakl mihl<Ullcrl:bı 

ıoruıtn. So ı Posta'11'1 (Zlra!lt mG
•abauııı a..zo ccv•D Ter•cektır. 

rp;MLEKET ABERLERI 

Akçadağ Arazi Itibarile Hayvancılığa 
Çok Müsait Bir Kasabadır 

Akçedaf (Hu· ve Romahlarla 
ıu!i) - 36473 Araplar ve Acem• 
nH~uslu Akçe- ler burada muh-
dağ k~zasının 3 telif dcv:r~e:de 
mıhil esi ve 126 
köl ü \'ardır. Ka· 
ıa merkezinde 
500 cvd= 1770 
nilfus o:cr:nak• 
taôr. Dükkin 
e.dedi ıco dür. 
Kaza civannda 
beyaz b!r dağ 
bulunduğu 'le 
ekser araı:inio 
toprağı da bcyu 
ol~uğu için kazaya Akçcdaj' ilmi 
vcıLmiştir. 

Kasaba belediyesinin Irada 
azdır. Fakat buna rağmen bele
diye ~lcrinin milmkün olduğu ka· 
der mtkemmeliyct:Ue çahfllmak
tadır. Kazada bir hükümct dok· 
toru, bir sıhhat memuru, bir Ebe 
bir de acyyar trahom ml\cadele 

memı:ru vardır. Kazada Maarif 
hevesi umumid:r. 6 mektep var
dır. Millet mekeplerindcn &ark 
çok istifade etmiştir. Kazada iç-

Tarsus fa Turfanda 
Sebzeler Pazara 
Çıkarıldı 

Tarsus (Hususi) - Kazada 
bu tene 350 bin dönüme yakın 
hububat zeriyah yapılmıştır. Mah
sulün pek bereketli olacağı kuv· 
\'etle Cmit eciln:ektcdir. 

2 n:iJyon 2 yüz küsur bin kilo 
pamuk tohumu 370 bin dönüm 
ar.Jıiye e~ilmiştir. Beher clönüm· 
c!en iki lira kar ols:ı bir ır.ilyon 
küsfır lira Tarsusun var:datı ola• 
crğı muhakkaktır. Biihaasa son 
)'ağmur:ar üzerine pamuk mahsu
lünün rok iyi Glacağı şimdiden 
görülmektedir. 

Tarsus kazası dahilindeki zey
tin . ağaçlarında tesadüf edilen 
zeytin pamuklu biti ile mllcad~l~ 
edi:m·ş ise de yağmurdan e~e1ki 
s:caklardan ç-içekler müteessır ol-
0.:.•1 ve bu yüzden zeytin mahsu· 
lü hasara uğramışbr. 

Bu 'ene kua dahilinde yetiş-
t~r'.len yağ miktarı 5 • 6 bin dö· 
nüm raddesinded·r. 

Kazanın her tarafında ağaç 
dikmiye ehemmi~ et verilmekle ol· 
duğundan meyvalı ağaçları ialib 
için Malatya, Bursa, Amasya, 
Ankara, Kastamonu ve Neıipten 
muhtelif cins, Elma, Armtt, Erik. 
Şeftali, kiraz, kayısı ,.e nar gibi 
aşılar getirilmiş ve l.alka mecca· 
nen tevzi edil .. Jştir. 

Turfanda bamye, dcmatea ye
tiştirilmiı ve İç Anadoluya aev
kedilmiye başlanılmı1hr. Yakında 
patlıcan ve Ubcrin ıevkiyab ba19 
liyacakbr. 

TaşköprUde HilAliahmarin Eir 
Yardımı 

Gebıe, (Hususi) - Taşköpr6 
nahiyt!s:nin Dikenlı köyündeki bir 
y~ogııa esnasında evleri tamamen 
h .. rap olan üç köylü ailesine hi
lal:ahmerce ellişer lira para yar
dımında bulunulmuştur. KöyIO. 
bu çok kıymetli yardımından do
layı Hila!iahmere teşekkür etmek· 
tedir. 

Trabzonda Yeni HOkQ:net Binası 
Trabzon, (Hususi) - Yeni 

hükümet binan ikmal edilmiş 
olduğundan birkaç gün evvel 
ba{layan taşınma bitmiş ve def
terdarlık tapu, nufus ve varidat 
daireleri yeni biaaya nakledil· 
miı!erd.ir. 

lıükiimet sürmüş· 
lerdir. Civardaki 
höyüklerde yaı:ı· 
lan hafriyattan 
birçok gözyaşı 

fişeltri ile klipler, 
r a :-alar be b"rçck 
eserler bulun-
mllflur. 

Kaza ilk defa 
AlcçatlaiJ- 6lr •ınrnra Türkler tarafın· 

me ıuyu yoktur. Beledi1e civar dan Mnpr cfaimda medfua Ab-
meubalardan biriıai baabaya dülYebap Gazi kumandasındaki 
akıtmak için tetkikat yapmak- cengavuler •at.alile fethedil-
tadır. .-.ur. 

Kazama •ruisi. l:umlu, fakat Kaaa anam ..eM• "sulak 
1Ulak ve münbittir. Ea ıi,ade oldu;. f9ll •-.de laayvmıciık 
tütUn, afyon. pamakı buğday ve oldukça ileri bir İf addedilmek-
pi.rinç ekilmeldectir. Billaua Su&- tedir. H m er ev ıürlilere 
tansuyu boylarmda J~tirilen maliklir. Kazada çiftçilik iptidai 
pirinç bu civarda pek büyük bw tekiJdedir., fakat balla çok 
rağbet ıönneteı tenevi hasılat çalışkan olduğu için ba iptidai 
200 bin ~loyu geçmektedir. vesaite reğmen aa1et eyi istihsal 
Akçadai ~ok eski bir kaıabadır yapmaktadır. 

Barbnda Maarif Teftişleri 

Zoıtpldalı lla.ri/ Miülirü Bartlltlla (X) lıardll •t 114•1/ Midiirli 
All Fa/eri B•p/il' 

Bartın, ( Huıual) - Bartına 1 Çaylar ~ç~en. mekteb~ 
gelen Vilayet Maarif Müdürli Ali mndtırl\ Velioğlu hı.an Bey bır 
Fahri Bey terefine ortamcktebi- nutuk MSJliyerek toplanbyı ıeref· 
miz tarafından bir çay ziyafeti lendiren Maarif Müdürü Ali Fahri 
tertip ed.lmiştir.Memleketimwn ile· Beyle diğer &nata teşekkür et-
ri gelenleri ve münevverlerinio de miştir.Maarif Müdüril Bey kaza ve 
çağ:rıldığı bu toplantı çok samimi Amasra mekteplerini teftit ettik-
olmu~ davetliler, büyük bir zevk ten sonra. Safranboluya gitmişler 
ve itina ile hazırlanmıJ olan bn- ve orada Zanpldai• dönmüş-
fede izaz ve ikram edilmişlerdir. lerdir. 

Antalyada 
Esnaf Spor Kulübünün 

ismi Değiştirildi 
A-.ıtalya, ( Husuai ) - Esnaf 

ıpor klübü kongres:ni aktetmiştir. 
C. H. F. v:layet idare heyeti reisi 
Şerafettin Bey reisliğe seçi:dikten 
ve lionire klUpleri de intihap 
olunduktan 1anra 1eneli.k mesai 
raporu okunmq yeni heyeti id~
renin intihabına ıeçi:miştir. lnti· 
hap gizli reyle yapılmıf reyle
rin taın'.finde Muharrem Zeki. 
doktor Nimet, Kemal Sevket, Ali 
Refik, Rıfat Reşat. Ziya lihan 
Beylerin kazandığı anla€ılmışbr. 
Doktor Nimet E ey cok işi dola· 
yısiJe itizar ve istifa etmiştir. Bu 
intiW-bı mlltealop pbe kaptaıunm 
aeçimi yapılmaş yine gizli reyle 
yapılan intihap neticesinde futbol 
kaptanlığına Ahmet voleybol kap
tanlığına Şahap, atletizm kaptan
lığına Mustafa, derıizci:ik kaptan• 
lığına Mehmet, bisitlet şubesi 
kaptanlığına Emir beyler seçilm:ş
lerdir. Klüp isminin değiştirilmesi 
mUnakaşa edilmiş. Neticede esnaf 
spor klübllniln Antalya spor klübü 
olarak isimlcnmesl kararlaştır.ı. 

mııtar. - L S. 

Bolu da 
llkmeldepler Müsamere 

Tertip Ettiler 
Bolu, (Hususi) - Bolu Merkez 

ilkmektcbi talebeleri perşembe 
günü afqamı Belediye sineması 
binaıında bir müsamere vermiş
lerdir. Oyuıılannda, tablolannd~ 
ıllrekli alkıtlarfa karşılanan kü· 
çükler temsil ettikleri istiklal, 
fnkılip ve Köy MuaDimi piyule
rinde de çok muvaffak olmu~lar
dar. Elmalık kayn Ukmektebi ta• 
lebtleri ele bir mti8amere vermiş
lerdir. Sevimli çocuklannın ıehirli 
kardeflerinde• tamamen fark· 
aı:r. muvaffakiyetlcr göstermesi 
maanfimizin k~1lerdeki inkişafmın 
b:r delilidir. Yavrulann temsil 
ettikleri Çiftçi Çocuklan, Aşar 
belim; piyealerile Kafkas ve milli 
oyunlan çok derin alaka ve sü
rekli alkışlarla karşılanmıfbr. 

Gemlikte Bir Yangın Baslangıcı 
Gemlik, ( Husu~i ) - Muallim 

Nedim Beyin evinden yangın çık· 
mış, fakat daha başlangıç halinde 
ikm~tür. 

:( Tarihi Fıkra ı 
Kadın Erkeği 
Geçiyor, 
Binicilikte Bile!. 

Eski Türk kadınlan erkek 
kadar ata binerlerdi, si.ah kulla• 
nırlardı. Bu o devir:erin bir za• 
rureti idi. Kadın, göçte Ye sa .. 
Va§ta, erkeğinden ayn bul~ 
maı.dı. Bu sebeple de binici ve 
vurucu idi. Zaman o zaroreUeri 
kaldınnca kadı:ı yumuşadı, çelik· 
likten çilekliğe geçti, bir nevi · 
tatb meyva halini aldı. Göze h~ 
görünen bu istıhalenin en bariz 
zaran neslin eski aalibetini kay-
betmesidir : Çilekten, çelik doğ· 
muyor f_. 

Fakat Mellhat ve Fazı1ct Aziz 
Hanımlar, Sipahi Ocağı tarafın· 
dan tertip olunan at yarışlarında 
birinci çıkuak kadınJarımwa be
deni terbiye ve idnıan yolunda 
dahi erkekleri ~çmiye baıladık· 
Janm ve çileğe çetk çeşnisi ver
daklerini iapat ettiler. Doğrusu ya 
aeYindim. p kadar ki Melahat 
ve Fazilet Aziz Hanımlara mağı-
Hip olan erkek h!nidlere de ata 
kölemen Emia Paşa g.hi ldameji 
öğrenmelerim taftiyo etmekten 
de geri kalamadım. At meydanı 
er meyd da, han mlara orada 
yer relim, llkia kendimiz yaya 
kalmayalım. 

Kölemea Emin Paşa on do
kuzuncu asnn ilk yıllarında ya
şayan 1urk süvarilerinin en meş
hurlarındandır. Mwr Valisi Meh· 
met Ali, kölemenleri 011adan 
kaldlrmak karannı aldıktan sonra 
onl?.ra Kahire ka:esinde pusu 
kW'muştu. Kölemenler içlerinde 
bu Emin Paşa da olduğu halde 
o pusuya düştüler, kap.lan kapah 
kale içinde ve dört duvar arasın
da kurşun yağmarwıa tutuldular. 
Kartulq imkinı yoktu. Mehmet 
Ali, tabiyesiai dahiyane yapmıştı, 
binlerce Kölemeni sıkışık bir 
vaziyette kUl'ŞWlla öldôrttlp du-
ruyorda. 

İtte böyle bir anda Emin Pa
p, atını kale duvan üzerine sür
dli Ye danrdaa aşağı • yine 56-
vari o~arak t - •hl·b. Duvar on 
bir metre irtifaıuda idi •e ondan 
atla yere inmek akıllann kabul 
edemiyeceği bir işti. Fakat EmiD 
Pap bu binicilik barikasım gös
terdi. ölümden kurtuldu. Ynlrm 
bindiği at, parça parça olmuştu. 

EmiD Pqanın atla atladığı 
kale d'"anm biuat görüp öl~ 
mif ft bu binicilik mucizesine 
şahit olanları aorguya çekip din
lcıait ala mii'ftlub Cevdet Paşa, 
meşhur cıılaa tuibiııde aynen §Öyle 
diyor: 

uff efe bayle yüksek l>ir yer
den dilşen at lıurduhaş olup ta 
ıabibinin kwtulmaaı inanılacak 
şeylerden cleğıldir. Likin birçok 
ibU,ular b111Mm böyle olduğunu 
aöyled.ier. Anlqalıyor ki Emin 
Pap, at • lz yere diişmedea 
öze11pere h-. kendini yere at-
mıı " mkubm tabii olan netl
ceai· h8J'famt · llltına yüklenmir 
tir 1 ,, 

Erkeklerimiz ata böyle biner
lerse birinciliği hanımlara kaptır• 
mamak yolunu bu~muş olurlar. 
Hanımlar gibi ve hanımlar kadar 
binerlenc netice yaya kalmıya 
müneer Obar. - M. T 

Çankın Teneızilh Treni 
Çanlmı, 3 (A.A.) - l'k tenez

züh treni Çankırıya ge.di. Trenin 
geleceğini heber a~an ha.k istas
yona koşuyordu. Dört bine yakın 
istikbalcileı-in meserr~ tli alkışlan 
m:safırler üzerinde çok büyük 
İnhba hasıl etti. Mı saf .r:er iyi 
intibalarla gü.zel bir gün geçir .. 
rek Çankından ayrıldı.ar. 



( Siyaset Alemi )f . 
Avrupa ile 
Amerikanın 
Para Kavgası 

BABiCI 'IBL&Barı.AB 

Birlqik Amerikaaıa Anupa el••• 
letleriala blrçoldanndaa milyonlarca 
•e milyarlarca alacata •ar. 8a para• 
mn mlhim Ww lıuaan umumi harp 
eso ... nda Fra.... lnptenı •• mit• 
tefilderine bo~ elarak verilmif. ma
laarlp cleYletler IMa .. yede harbe de.-am 
.- laatta •afen ulqaaak lmlclnım 
kl•atlarda. 

Bir buçuk naedeabiridlr ki borçlu 
cluletler Aıaerika1a hlr metelik 
itile nrml1orı.r •• Yermek te 
iıtemi1orlar. S. tedip mmk· 
tıhtınıa bqbca ıebebl. Almaa• 
JllUD Franıaya ot.. muuzam timi• 
rat borcuaaa lberindea. iki Hne 
enel Louacla J•palaııa bir mlzakere 
aetlc .. lnde ... mmi19tll lblr ıekllcle 
d•IW ••~mit olmuachr. Fr ..... 
•u •n:yet karflalada elia .tlpr iri : 

"Ben Almanyadaa harp alacaldua 
idim. Fakat ba para11 timdi alama· 
makta11m. Şu laalde, ,m. barptea 
tlopa bir bor~ oWı Amerikanın 
alacatıaı da nrmemelditim lhımdır. 
Ye Yenmem. ÇGokQ bubi beraber 
raptık. O nun kAr Ye zararını da be
raber paylaımamı.z rereıktir." 

lnalltere ,,. dlQ'er bor,ıu devlet. 
ler de hep bu teraneyl ortaya nbp 
duruyorlar. 

Şimdi. bu a,... oa betinde borçlu 
4••leUerln takait CSdenıelerl lbımdır. 
Amerika intizar halindedir. Fakat 
borçlu dHletlerin kımıtdand klan bile 
fOktur. 1 

Amerika hGkümetı Ye Amerika 
ıazetelerl hep ba meeele ile ıa 

1 G •tgu • 

lngiltere 
Borcunu 
Ödigecek Mi? 

Vafbaatoa. 3 (A. A.) - Amerika 
nemi •alaaftll. la,Utenala, U ...._ 
randa mllüm miktarda teki• tedJ. 
yatta hluaacatım lmlt etaelde
dlrler • 

Matbuat mahaflll .... ReWebl._ 
tarafmclaa koapep sleclerll• .,.. 
yaaaameaia cliter clewletleri bort
lanm ldememir• ıeYke4ecetbal u.. 
lemektedlr. 

Saadey Taymi• l'Uet .... lcimlerla 
mOtemerrlt borçlu tallkkl "llecetl 
urjh ... rette aalqılmadalrp. Wçblr 
•ık6metila tak•itlerl Meme,. ,..... 
maracatuu Jazmaktacbr. 

* Londra, 2 (A. A.) - n ......... 
tul, M. Runelt'in borçlan tlalr olu 
beyannameli halduuda tefairatta bu
lunarak, Amerika (ÜmrOk tuifelerl 
borçluyu tediye imkAnuıdu mahnım 
bıraktıfl mDddetçe, Amerlkama tedi
ye için onlan tuyik etmed ma•bkt 
delildir diyor. 

Maaefıter Guardlyan pHIMI de, 
AmerikaJI realist blT t•m teıvt,.,. 
mecbur etmek için yegla• çarenin 
tediyatı tata etmek oldutuau teyit 
umam selip 1relmediğini •ormaktadır. 

Rekabet Meselesi 
ipek Federasyonu Bu işi 

Tetkik Etti 

Bereketsizlik Yılı 
Amerikada Buğday Mahsulü Oçte iki 

Nisbetinde Eksik Olacak 

Kııraklrkto11 •analan 6ir -4.merika çi/tçi•i 
Vqinrton 5 (A.A.) - Amerikanın 1 kal'fl koymak için tronpec!• a 

tlmal H orta lanmlanna sapak mllyon dolar fazla tahılaat Ütemed 

haliade Wil J•tmurlar J•laa&fb.r. -wtr. 
Dit- lallmlarda lcwaldak ..... Jf. 
ediJOI'. 

725 • ..,_ tialk taluala .... 
butclar 200 mUpn flalk Wle bat:mı
yacakbr. 

Hlkemetta. braldık te.trleriae 

llosbYa S ( A.A. ) - DtbaJleaberl 
-,az -1maejia Bati ,... yb Jirml 
bra ekmelin fiab da )'izde 100 aı.. 
lletlade art.ufbr. 

dllr. azeteler, Fraııunıa noktal na .. 
ıanaı reddederek vaktile muJıar• 
AYrUpa dnletlerine \'erilen bo~ 
parama halktan alınınak ıuretile 
temin edildiğini, Fransa, lngUtere ve 
milttefiklerinin Amerika k6k6metine 
detil, Amerika halkına borçlu olduk. 
lan lddiatandachr. Diter taraftan 
A111erika kilküıneti bu bu.usta yeni
den bir müzakereye glriımeğe aınade 
bulundutunu a"ktan açıta aö7lemek
tedlr. Fakat diter dnletlu buna 

Liyon, a - Beynelmilel ipek Japon Ve Çin ı Almanyada Para 
federasyonu dünkü içtimamda A ) ) • S k t M ? 
kabul ettiği bir karar suretinde, me e en ı ın ısı 1 
bütün memleketlerin iı ~amabnın Beynelmilel Mesai Bürosu Kağıt Para Kar§lhjı Haf. 
yeknesak olmasım temıne çalıf- Bu lş1e Meşgul Oldu tadan Haftaya Eksiliyor 
malda beraber A\lnıpa mamuJA• Ceanre, 2 (A.A.) - Beynelmilel Berlin, S (A.A:) - Alman devlet 
tını pek fazla ücret farkı, çahıma meal bü~1a k~7J, bGroaun mil· banlcamwı lrijlt para kartdıjl pçea 
ve para teraiti ve saire yüzünden dür muaYiai M. Meret tarafuı~aa n-~- ...::.-.1.-1 ... 6 ik b iktar 

Çin'de " Japonyacla ifa edilea .-- .,...._.,. ~ eaa. um se-
mOsait Taziyette buluna.D rakiplere Yazife ukkuaclaJd rapordu ...ıimat pa laafta S.7 :ye clllpalftir. 8e•lgee• 

lf itmemezllkten pliyorlar. kup himaye için halihazırda ipek almıfbr. altta n yabano daviz mneadu haU-
aanayiile alikadar Anupa mü.t- Japoa •malala•• Yotüıb .,_ laulnla llS.800.000 marka balit ol-Eter arın on betinde talultler 

idenmiyecek oluna Amarika, borçlu 
devletlere kart• na1.ıl bir tedbir 

h ·ı . d h k"k.. b' nzifeJi ifada tuhik ettlti tandaa aaktadır. Halbald tedtrilde bahma 
ta sı lerı arasın a a ı ı ır te- dolaJI il. lloreti tebrik et.it " kild ktan 1635.111.• ....ıaa 

alacak? 
Her laald• bu tedbirlerin en batın· 

da burcunu nrmi7en deYletlere karp 
pmrük tarifelerini yilk•eltm•k •• 
kontenjan tatbik etmek gibi lktUaclt 
tazyikler yer tutacaktu. Amma, ban• 
lar birer faraziyedir ...., illtikW tlmdl
lllc blcblr •lem•- mo.ait •lirilamAyor. 

sanüt tesisindeki büyük fayda bituaflıtuu takdirle radetmlftlr.. çaıu.a::: ~ ~ olıeak 
teyit edilmektedir. Fraaaız amele marahhw il. Jaha, paranm mflnable• lCl'a ..Ulince h 

u Japonya'da it meleleahıla ımele farlma daha ziyade utlu• ...a.t.. 
Cenubi Amerika· Harbi •• IJemlal aWuıclu ed• m...a.Jerct. ...wir. 

Bir Protesto biri oldutua• laabrlataufbr. 
Vatfnıton, 3 (A. A.) - BoliYJ& Deniz Konferan• 

blkOmetl, Amerikanın ıillh HYlayab Yatiaaioa. 2 (A. A.) - Amerib-

.. llurlne lcormuı oldup ambarsoru nın 1935 deniz ail•h••n konferau.. 
Harici,. Neaaret1 aezdbade protnto nıa Loadracla toplanma..... ltiru 
etmlftir. •t•IJecet umaeclilmektedir. 

4-6-934 

"•lware sa • ., 

ÇÖL GİBİ 
Bu son kelimeden ıonra yine Hem bu iç kapamkhğına ba-

daldım. ba~ da çok teairi olmafta. 
Adeta aptallqan, bunaklaşan Annemin Blihnibaden aonra eYlen-

bir yllzle dtifilndüm. Şimdi aen 18 memİf, beni babaannemle bera· 
raıındaaml 18 yq. •• Gel anneni de her bOylltmUfta. Çok titiz ten, 
tam ba Jattald, r&zel yDzO. ay- as1k yilılD, daha d...,._ dertli, 
dınlak 1111 aşıl g6zleri, temiz bem- gamlı bir adamda. 
b~yaz &mllrcllğtl ile arayıp bul- Üstelik eski bir zahitti de. 
mT ıya, çok çok gerilere gidelim... Hep kumanda etmeye alqllllfb. 

• 20 rılua anhiua... Yumuşaklık, tathhk g6ıtermeaini * hiç bilmezdi. Belki ele annem 
Bezmilleml bitirmeme iki aene aağken öyle değildi amma, ben 

h
kalllllfb. 18 Jatanda idim. Gayem onu bildiğim günlerin hiçbirinde 
oca olup, çocuk okutmakb. de f6yle kahkaha ile glildüğtbıO, 
Mektept~ leyb idim. ç.w.qll'!' veya tuhaf bir ı6z ı5yediğinl 

dım, edebıyat ~~tlntl idim, ıarmedim. 
ve gfizel yazı. ~ur meraklısı 0 Annemin 6lllmDnden aonra. 
yaştaki heı: ~a!1~' bir kız aibi de nedense askerlikten istifa etmiş. 
hassu ve ıçli adım. bir sene kclar Jpiz oturmUf, 

Annemi biç bilmemiştinı. Ben blisblU6o acalandığını g6rilnce, 
doğduğum giio, o ölmüştll. Sanki dlikkln tezgilı sahibi bir tüccarla 
bu benim kabahatimmq gibi, yıl- ortak olmuş, yine eskisi gibi evile 
larca, garip bir çekingenlik duy· iti arasındakı muntazam ıefer-
muş, hiç bir zaman bahama iste- lerine koyulmuştu. 
diğim gibi &f>klmasını, sevgi Küçüklüğüm hep Nuhkuyusun-
ıöıtermealni bilememiştim. dald bahçeli bir .. c1e reçti. Bu 

ev, Bağlarbqı caddesİDİll kırlara 
sapan bir yolunda idi. Açıklık 
bir yerde. 

Karpsı, baharda yem1..n. ya
zın da albn gibi sararan bllyllk 
bir buiday tarlasa. daha r.teleri 
de, rengini biç dejiflirmiyen 
nefti bir yereli: Karacaahmet me• 
zarlığa. 

itte bea ele bu nde, tehit 
dllfea iki oğlunun bitin bir ._ar
lilk 6lüm JUIDI tuta. tek bir 
km da kocuile beraber hep 
tafl'alarda dolaşbğı için hasret 
acuı ile btlsbütihl pmlanan. 
dertli ninemle, babamın biç gül· 
miyen yilzleri arannda blyodtim. 

Evin fiçtlncii phsiyeti de 
ehemmiyetli bir şey olmamakla 
beraber, çabm•Qll albndaki ma
tem havasına tam yakışan, uyan 
bir insanda. 

Küçükten bUyiltlllme bir kız· 
cağız ki. anaunı, babuını göztl
nUn öntlnde kesip doiramışlardı. 

Ninemin terbiyesi altında 
«Adam olan,. bu evlatlık kız 
oyun oynamasından hiç an!a· 
mazdı amma, ara sıra bana ma· 
sal sl>ylemesini bilirdi. 

Ben bu evde, babamdan çok 
ninemi severdim. Dnnyaya ilk 
geldiğim gün anasız ve ıtıhtlz 
kaldığımı giSren bu kadın ara· 
nılan sütnine gelinceye kadar, 
bana ölmliş iki oğlunun acılı 
sevgisi ile beraber pörsümüt 
bomboş göğsünü de vermişti. O 
zaman ıarip bir mucize olmqtu. 

Açldda oburlapa 
dadak1•nm, babamı emzirmif 
olaa ba lroaman feJlere, her 
halele byaağnu ninemin anlapl
mu bir tefkatle dolan bağrında 
bularak. çekiştire çekiftiie alt 
getirmişti. fll 

Böylece ben, A•dalala • 
niaemle beraber, ,.Batta enci 
....... byltemlf. ,... elJiJe 
ralrl•pn• ilatiyar "' s ' de .att 
.. lalJlldiba. 

Hatırlamaya gayret ettiğim 
gibılerim, velevki yaı farldan ve 
hayat değişiklikleri Yana da hir 
tarihe kadar hep binöirinin ben
ıeri olarak ır:çti. 

Çoc.ldağam, çek ...... 
6lümD, gamı, yası 6jrendi. 

Bunun için hiçbir •- • 
kllçllklük neıelerinl, atdıanbkla
rmı bilmedim ben. 

Hele babamın karşaaında da
ima, bet yaf)mda Wle bir blylk 
adam ıibi oturup durmasını 
unutmadım. 

Bir şey sorulmaymca konntal
mıyacak, ytbek sesle l>ajnlım-

(1] Benim çetk yakuıdan ıahldi 
olduğum bu vak'anm, tabiat kanun• 
lan dııında hayali . bir şey zannedil· 
memeai için Besım Ömer Pa.§anın 
tıbbi bir eaerindeki şu eabrlsn da 
ilive ediyonım: M. S. 

"Hafideaini avutmak üzere meme· 
11ini vermekle sütü gelen ve biliihnra 
o çocuğu emziren bir koca karı~, gor· 
düm. Müelliflerin be zılan, hatta sem 
yaşında bir;. ızın, kardeşine memeıini 
verırken sı.ı. • geld.ğmi rialdedi)'orlar. 
ve ilh.... ,. B. J. 

r ... _G_ö.~ül /,teri ) 

• 

Kocamın 
Değişikliğini 
Anlamıyorum 

"Evleneli alb ay oldu. Fakat 
_.. palude kocamda bir ~ 
tikli' var. Sofrada ba11§1DU)'OI'· 
B.•iele - ,..p.n,... v .... 
il JerJemu cllpn P1ıJOI'· Beni 
utık -..edijiai nmediyona. 
SelHdaiai .,, • .., ... feY bata-

..,...,....Şaprm. pelr maztaribim... 
ŞökMe 

Hokm v111me1Lh acele etme
Jiab. Koc•mıra ha hareketinia 
Mbebiai Hl'llDm " izah etmelİlll 
'*7iuiz. Belki bir akmtw nı-
cLr. Fakt m - dert or:t 
olaL:ı__ ... • • ..a..ı-:..:. 

INlcC...... -z-.ıw 

derdim .a,ler. 0 YÜİt Yazi,.t 
ulqalar we mluatnaz zail olur. 

• 0 Bütiin kız arbdatfanm .. 
veya bununla eYlendiler. Kimi 
mes'ut olda, kimi Olmadı. a•ma 
lıer biri birer koca balda. Bea 
o• olmu erkekle kOllQf1DA& 
Biraz ajubqbyım. 25 ~ P. 
dijim halde evlenemedim. Yapa 
ilerleclikçe kendi kendime dlfll
nfiyorum. Acaba erkkleri korku
tuyormuyum? 

8e1ıirır 

Ciddi kızlara bizde claU ~ 
ehemmiyet verirler. Şurada sa
da rastgelinen erkeklerle yap!•• 
izdivaçlar ekseriyetle menfi netn:• 
~erir: Acele ebMJWz. elbet lair 
afin sizin de lmmemm çıkar. 

• ••r.- ld Jaf•dayun. Tahsil 
ve ..-ıejia beni idare edebile
cek bir haldem. Bir annem .-ar. 
Bqb kimsem yoktur. Şimclip 
kadar birçok yerlerde• izdi•at 
teklifini hari mekt.plar &ldua. 
Bunların içinden Uç ıenç aazan 
dikkatimi celbediyor. Birincisi 31 
yaşında bir muallimdir. Avcılığa 
meraklıdır eyi ut ve keman çalar, 
siriıa ve terbiyeli bir detikanbchr. 
fkinmi takriben 55 yaplda w 
şerbetçidir bllftll JOl•t ticare
ti de yapar bira• hofbotndtr. 
Üçllncüsi ele bunJua •illpetle 
gmç ise de fazla .. m.-.Lr, ka
labalığı çoktur. Acaba bunlar~ 

b • · i UıtiJ.-- edeyim teyz~ 
............ _., Şıdife 

Bence biriaciyi tercilı eclİllİI. 
hem yq farlanız daha mütena
sip, hem ne de olsa addi bir 
mellek alaibidir. 

HANIMT.EUJI 

yacak, fazla ııGliinmiyecek, patır
tılı oyanlara kaUapl••yacak. 
piyanonun kapağa her isteailea 
ıaatte açılanyacak, bahçeci• 
chprJ çıkılnuyacak, çinteae 
çOcaldanna duvarda sam. 
reçel kavanozlan verilmiyecek. 
namaz kılındığı için kiçlk kipe
ğia evin içine pmeaine ziahar 
müsaade cdilmiyecek, balaçema 
tarlılaruıa çiçeklerine dol& '-'"" 
yacald 

Jşte bunlar babam• "Ewamirl 

. -~-kilere adiDCC mılar da 
bqka bir cinstendi: 

Pencerelerden sarkılmıyacak, 
merdivenlerden paldır knldür ko
şup, yüıünü bile bilmedijim bala· 
dan mektup gebni§ Jibi yllrekter 
hoplablmıyacak, ağaçlara tırma
nılıp tistbaı yırtılmıyacak, cam• 
mm çektiği yemişler daima 
muzur sayıldıj'ı için dalından bir 
tef koparılmayıp yemişe ancak 
tabakta el •üriilecek. kets min
der yaygılarma resim yapılmıya· 
cak. bahçedeki kuyunun yanından 
geçerken bile bir kaviı çizilecek. 
komşu köşltteki mabeyinci beyin 
küçük kerimesi, dıvara tırmanıp 
öyle "hanımsız fılin isimle çağ
rılIDlyack, t esbihlerle oynayıp kop8'l 

rılmıyacak, her akla gelen hoppadaı 
söylenmeyip, "acaba bu söz babao 
mı veya ninemi th:er mt.. 

{ Arkuı "V&r ' 
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Başa Gelen Çekilir : r..,.,. sıw11• 

}1i ra ~ ifa 

1 KELEBEK 
Bana geldi ki bu kan, 
Akmıyorau yaradan, 
Kalbimdeki damardan, 
Sızıyordu kelebek. 

LWa bu 1efeı gitti, 
llio ifittimleyereli, 
Heqey olmut bitmittl, 
Al benekli kelebek. 

Atıhp kapanmıştım, 
Artık yakalımnttım, 
Demek nail olmuıtnm, 
Üıtü renkli kelebek. 

Altında çırpındıkça, 
1.tedim aeni görmek, 
Sabretmittim olduk09. 
Al benekli kelebek. - Şa desteıe bahjl çok ki

bu ,ey, d&n ~l,.im eve gelcll de, 
bahçedeki b&ttb yomnlan keatiL. 

KELEBEK 
Artık dayauamayıp, 

Elimi aralayıp, 
Parmaklarıma alıp, 
Baktım ana kelebek. 

Likia fazla ,..... .. 

~-d~ 
Hep ;.lsl*ıf ....... 
1'okWaa,a ...... 

Daima çarpmıyor~ 
Hep puUan dü~tlyor, 
Beyhude yoruluyor, 
'Oıtü renkli kelebek. 

M.ümkiin değilmiı HWl•k, 
DiaiiJoı bOWD .,..., 
latiyor lleıbeet gezme".ı 
Hür ahf8D kelebek * 

I_......_._ •• _ • .;...•..-•11...;;a,:.;...e1 __ .. _ _.I 
Oruç 

Çocufwi babam ihtiyarda. 
Çocuk herı&n babuımn clbl 

mbme oturur, ı 
ondan hikiye- :.!~ "":~_ 
• dinlerdL I , "' .~ 

Bu arada i '' ~' 
bir pk .. ,. -tH~ "" 

1erar, merak eder, }İne IOl'ardı. 
~apn IOl'llladajı py yokta: 

Meseli katlar albi inlanlar neden 
ajaca konmaz, horozlar neden 
JUD1mtlamaz, tawklar niçin 1'9 
mez, balıklar audan çalrmca nect.i 
&lllr, ta11are nasıl açar, deaür6 
neden fu1uıa olur, iDlaa aıil• 
ililr, daha bir aDrl .......... 

Fakat çocupa belM• bltlll 
bu auallerdoa ...,,.,.. om. 
dinler, dlal~ .,.... dtltlmeye 
vanrclı. 

Cabi E"endinin Vurduau Kuş ç....,• • merakın• baba11 'I .' 'O ~ •verdi. O sordukça tath ...---------, ı----------.----------,-----....... --.~•if'·· tatlı cevaplar verir, bazen gllldll
rllr, bazen düşündürürdl. 

et, .... ..,. .... 

Çocuk yatağına yatmca -
uzun ıeyler dOfibalr, naller ha· 
zırlardı. 

Meseli g{lneı niçin doğuyor, 
ay neden geceleri çıkıyor, dibaya 
neden dönllyor, hayvanlar aeclen 
koaupmıyor?. blla ilO., 

Bir p habamma "'diMllM !!IJ 
iken yine IOl'do: 

-Baba oruç ne zamandanberl 
devam ediyor? .. 

Babalı gülerek cevat.d'clt 
Cabi Efendi avda 1 Eve fetirdi. Şunu 1 Oturdu , 

bir kut vurdu. tombul tombul kWutıp baflacla. 
yiyeyim!.. Dedi. - Bnyllk harpten • ..-:!: 

1 
~=~cleıı~ 

_,. ___ _..------.- oruç tatmak mecburiyetinde 
fıkra cidar. Açlık çoialda. 

---·--·-·--·~·--.;...;~.-.. -----------

aoymıya I Fakat bGtGa o bir .arG 
tlJd•---••slMMr 

S.llUlll• 6lr • .,,,,,.., 
Ren61 pel hm porlalı 
Geceleri 6ilclerd• 
Yllriir •l•• Nçtıralc 
Her •q•m 61r gap ..,. 
G6•l~rl .,.,., kaıı '"" 
Tıpkı n•n• hıu•r 
GiU ..... 11~ kı• • ., .. 

Haberi YokL 
Afacan tilldciyi çaiırcll: 
- Saraya bak. Babam huta, 

dltım ....._ Seaden iki ta. 
latiyorL 

- Parayla mı alacak. 
- Evet. 
- Beıa iki-·Mdlll* 

a.,,,.. ,,,,. .,,,. lctılu 
Her ... 6ilıliflt, a/alll' 
BI• wrtllll ,.... 
O da ,...,,.. alu-

Bisim Nt1fllimlıdir 
Yüriirselc o tla 9iirür 
1'.aranlılı ı•cel•rde 
Yoluuız• ıa.t.rlr .. 



, ...... 11aei..,,....) 

Bu Bac.ı Ne Yapa hm? ı te ..::=e:::k·~~ ·::: 
Y t jllntl ..,ı.,ebllirlz. Birinci perde 

-·-

..... 

.._ ... ___________ .ıanca diplomatlar birer birer , ..... 
- Yani V91il doatam.. V..nı 

• clepL. v.. bpaclaa .. ..,. ....... 
- Fakat llis Foma1 ba ça. 

tam tarifial alan kimdir? .. M ... 
.... ... -- ihftnı .... ........... fBbacm ,., 1 .. 

, • ..,.. ·-- kimdir '· 
- Sialnlı. 

- llilia lir·-- ip. ....... 
.. oM Mm etÇiii SrftıeJl elde 
... ". '8ntaam .. _hem_ 
tıpla epnl balan, lıarb,aa ldmdir? 

- Y-me linhh • F•t blttla 
ba hazırlık ne IPmv pradc.. 
letanbu.na- Berlia- ...... • a-
dar _, ka1~~ b ........ . 
aaz; ba çanta .. Birime .... 
•aclıa enel .. ._ pemel4ir. 
~ •• •· •ıl:a tirli .... ... 

1 ' 1 

lstanbu Vandat Tahakkull 
• Müdürlüğünden: 

"' ..... , lcnaz••• .. .. •rddıll • el! • .... hlll 
ın•"9nk lılldldptl Mıntelgaencla brınç ftl'li8i bepDMmeJerl. 
ala Wlild 111 ile iftlıal -.ek ve MaliJe Veklleti CelUeaiace taJica 
olancDe1t ... beupmMeh..._. Ilı wsdlr. T• ..... Y•ıık 
Tahlil ~ 'lı, Maup Mlfettiflitmde Diftlll Mubuebat birinci 
•mf MlrüfılliNle .. ,. ualaimcla YeJ& maD n ticad ı laı11 .. 
lerde ea az het ,.ı IDl911fakiyetle çabp111 muhwbe a•llııiae 
Yergi Ye ticaret baanı.u.a Yalaf olmaları prttır. Mllavl wartlar 
dabilintle liam lıilenleı len:ih oluDacı•ı... Bu fm"b laals olaaı. 
enala .Wlı • terclmei llallmle ...... DiMyet bir Mfta 
urlında Tehe\I L Mldld,.tfae •~tlan illa .ı... f&?ll) 

ilin lan 1 

fstaabul 

DatakJanm llJhdiler, ,.t teldl
ler oıtap attılar. 

Bu teklifleri pJle ........ 
biliriz: 

1 - SoYyet ..,. ........... 
M. Lihinof clecli ki: 

Silahlan bırakmak blaJ d .. 
jilclir. ÇlnJdl ada bir koatrol ... 
.. .... 1falha1d w,ı. w.. koa
tr0ı, bu,aakB prtlar Jwwı1111cla 
imkln...-. O Wda ._ 19yden 
enel Emniyet m11elwl, yaai 
1111hlln, ... ejclw' ! .... 
lmrtanbnamm te• etmwi& ... 
aamchr. Bmnm Jpa .. • keltiraie 
çare IUlh yolunda ittifaklar 9'
cucla .. tilmeldir. A,ıaca mlh ......... ....,. .. 
•••• , 11 ...... ...,.. 

l'aDll ~.--.......... .. 
pldial almalicl& 8a llU etle ... 
koaferw lla..tlıa ._.._ ... 
...... 1 ... .... . ... ,. 
·~ Coİa SimOD flyle dedfı 
Alman11J1 da hesaba bt•ya 

mecburuz. Almaaı-. ı.tedill 
lmlmk mauvatma ,. .... atama
JD. Sir Coa Sns#w FrDlaJı ....... . 
lmcLraut .. ba llzl---~: ... .. 
fU teJrlB.ı lerl ıUrdlı . :.Kimyevi 
harln Ye mikrop ı..Wnl yauk 
eden Wr mukaftle imzaJıyaLm • 
Bir de milli mlldafaa llltçelerimizl 
her ... qskça illa edelim. 
Aynca ıilllahn aı .. •••• meael• 
Dila tebBc ......_. ainf mak 
lzerec.Wrdedaİlll1Wr ............ 
tııkHm. karar w...U.. 

a - Fran• mıu•h•• M. 
8ertu • aldıjl ..... eneli 
LagUtere,. kaqa, Almaa taraftar
... J•pblt için .. ,...da. 
... efeyi barp __ ........ . 
Je itfıDem etli.. .JI .. 

Lihiaofaa • '~-d• ... 
•••• .....-~- ... Şeklin
""'\illlrme çok taraftar oldu
t-a llylecll. wı• 1 

n dedi ki: 
f,.. ··•ret ., 111' 

1

tl 

.,...t..... Silllltan •ı ••-· • 
deıke AlmaafaJa • ,.,. '°" 
lllfuaDEM ...... s t& ı rlccl 
lrat'tpa bhal ... 3 

.... Her 
..,.. .... . ı ı.- ; •.• .,., ......... ,... 

K&çGk itiW devletlerin Yaa
niataa tarafmclu derhrl binci 
eclilea bq teWifi _.. nlkhamm-
• okum11ttuna Balln bta4:a 
ttilrarlayalun. 

T ... Rllftl B. dedi ld: -kim, .......... ,.... 
edllllllll için bir m• •••i1[1) .. bul 
•«Wm. llilll m&dafaa .... ••.W ....?.... Sill•lan llll'almia 
laühs• claJılal bir k 'erw 
kur .... 

da.,-... 
~!! .,.. ••ki • .. !.......,. 

.. ,.. 1 

llo.kowa. 2CA.A.a-•ı ltjs 
PDhıli clr•ldı . 

.. H.p •••• 1 1 1 ,s' 1 1 
malda okhlpaa ..... ......-ıı 
adklafaa1ar lcln Irat, ft lrrl1a ... ............... ..,.~ 
takam hlkimetler -- nı 
Za~pzelılli· 

pnlan )'All)'or: 

• Slilliiallna11a • 111 ı • 
daimi bir tepkldll haline ..,._ 
meal için M. Uhinofua yaptıja 
teklif WriDd derecede ........ 
J•ti baiıdir. • 

Km'Di7a Znzdo p-..ı de 
flJle JUIJor: 

•• 
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Faydasız 
Tedbir Nege 
Yarar I 

No. 38 4-6-984 Nakili: A. R. 

Bir Hidise 
"Yatakta Bitkin Bir Halde Yat.yordum, 
Hizmetçi, Nailin Bir Mektubunu Verdi .. ,, 

Dıtarıda bir kapa aıcırdach. 
Doktor, hizmetçi Mariye emir 
vermeye başladı : 

- Odaya, biç kimseyi aok
mıyacaksıo. Şayet misafir filin 
gelirse, hasta ile konuşturmaya• 
caksan. Oda, pek aıcak olmuın. 
Şayet kendisi bir iki uat IODr& 

uyawraa, o bil) ük tifedeki Ulçtu 
yarım kadeh daha verirsin. Aa
ladm mı Madam?. Ben.. aktama 
tekrar geleceğim. 

Doktorun aealeri de yayq 
yavq benden maklqb. 

Blitlln varbğım, JİDe derin bir 
branhğm botluldarına dopa 
kayda. .. 

G6zlerlml açbjım zaman, Ma
rinin glzlerile karfılatbm. Hafifp 
pümKdi: 

- Epeyce uyudunuz. Nud-
aanız?. 

Dedi. 
Ona cevap vermeden enel 

aual sordum: 
- Nail Bey n.,..d• Mari?. 
-Yok. 
- Nerede?-
- Bilmiyorum. 
- Buraya hiç plmecll mi?. 
- Hayır. 

- Beni buraya barakta ela lr 
le mi sitb°? •• 

- Hayır •• 
- E. peki.. Bea haraya ... 

ad Keldim? 
- iki hastahane laade•911 

araba De getirdller. Am•• • 
bunları barak Ham• Doktor. 
bana aılu aıkı teablla etti. Saba 
onuala çok koaOflD•S dedi. 

- Kotkma Mari- çok iJim
Çok kaaYetliyim. Eğer ıuallerl
mio cevap veremeısen daha 
fazla Ozlllllrilm. 

- Bari, çok feJ IOl'IDa. 
- Hayır, demek ki: Bugiba 

ben sokakta dilşer dllfmez h ... 

Son Posta 
Yevmi, llJaat, fiayaf"•,,. HaU. , .. .._. 

L lu Zabtı.)e, Çulbiçeıme ıoktğı, 28 

lSTANBUL .. 
Gazetf'mızde çakan yua 
ve r.-aımlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLAAI 
1 • a 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. ICr. 

TOR Ki YE 1400 750 400 
YUNANlsTAN 2340 1220 no 
ECNEBi 2700 1400 800 

Abone bed~li pe•indir. Adru 
değiftirmek 29 kunıttur. 

... 

t 
Ay 
ita 

150 
271 -

c.ı.,. ewü ..,., ..,..,,,.. .. ............... ~ ....... 
(;evap İçİD m~ktuplera 11 karuolak 

pul illveei lhallMhr. 

Posla ladllaaı 7tl lıtıabul 
T ..... ı~~~ • 
Telato.120203 

tabaneye g6tUrmllfler, a,ı. ma"?. 
Mari hafifçe ,Oldll: 
- Hangi buglln ?.. Şuna, dlhı 

deaene... - Olur rezalet değil, Bu et 
- Ay, ben dUndenberi uyu- kokmutf. Patronu çap bakayım! •• 

Jor muyum? - Faydasız .• o da yiyemez! 
- Nail Bey de dllndeaberi biç -··- ... • ....... . .. 

plmedi mi?.. -t----------... 
1
-- Ha,.... Diinga Jlctınl Hal>erl•rl 

Gklerim Wr anda tekrar ka
ram pi oldu. Kalbimden laf8D 
kanlar, damarlanmda ıür'atle do
lafbktan 10nra tekrar kalbime 
doldu. Botlln vücudum, bir anda 
buz gibi IOğumuş.. gözlerim, yq
la dolmuttu. Meçhul bir sea, ku
laiuna: 

- Hakla var, adamcağwn. • 
o rezaletin &zerine arbk ne diye 
pı.in.. yltziloe kal'fl (Enayi ..• ) ele
nilen bir adam, bu hakareti ko
lay kolay hazmedebilir mi? 

Slzlerini fasıldıyordu. 
Mari, doktorun emrini yeriae 

getiriyor; elindeki illç kadehini 
uzabyorc:la. Bir aralık birfer 16y
lemek istedi. Fakat tekrar Yaz. 
geçti. Onun ba hareketi, aazan 
dikkatimi ce:betti: 

- Mari, bir teJ alyleyec.ktin? 
- Hayır.. Hayar ••• 
- EnL. S6yleytseektin.. HacU 

lzme benL 
- Camm.. Aceleai yok. Soma 

111,terim. 
- Çok rica ederim l4ari.. 

Şimdi llyle. 
- Be1efentH selmecll amma .. 

Mektup alnclermlf. 
Birdenbire bafıau kalclarclam.. 

Dlnejime dayandam r 
- Çabuk.. Mektubu Yer, Mut. 

Diye bağırcLm. Bu emrim okaclar 
katicli ki, Mari doktorun emrin
den ziyade bana itaata mecbur 
oldu. Beyaz 6nllljilnllo cebinden 
çıkardığı büyilcek bir zarfı, inil
me koydu. Hemen zarfa yarttım. 
içinden çıkan mektubun klj'ıdıu 
aanb iç bllytık banlmoba bir 
tarafa fırlattım. 

Mektuba okumaya bqladmu 
Hammefendil.. 
Hayatammn beyle bir {brajedi) 

ile hitam buldatuna pek mtıtee.
ıifim. O,ı. bnytlk bir (ıkand..,. 
dan IODn zannederim ld tiz de 
beni beklemezdiniz. 

Siz~ evveli en yakın eczahane
,. oradan lıutaneye naldettirdik· 
ten ..,.a, o •fil kaclınla o 1efil 
erkeii laticnp ettim. Bana, bl
tnn bayabnm anlatblar. Ve ba 
zahmetlerinin mukabili ele birer 
lira bahfif istemeyi unutmadalar. 
Evnll fUDG' itiraf ecleyim ki 
.ayledilderi llzler, aleyhinizde 
değil; bilAkia lebiaizdedir. Siz, 
hakikaten bayatın pek bllyllk bir 
babadajana ujram• .. mz. Şu ... 
brlan yazarken kalbim aize brp 
e11 umiml acdar1a m•llmalchr. 
Sbe pek çok acımakla beraber 
(..,ete) aruuadaki ( pozİqOD) a
ma lmrbnaak Ye yiDe mi Wa-
1anlar tarafuadaa ikind •• belki 
ele lçlacl bir akandal brp-
-- b•·ı•ak ıçm artık ..... .......... --- ....... 
.. , .......... a .... ba .,..... 

1 
Yunan 
Deniz 
Ticareti 

Komtu Yunanistan deniz 

Ticaret /llo- ~~ti ifi~de ile
n 11dea bar mem

.. 5 IHapai lekettir. Harbıu-
de/a arttı mumiden enel 

dlbıyada on ikinci mevkii alan 
Yunao deniz ticareti filosu 1934 
te lapanya ve Danimarkayı da 
ıeride bırakarak on~u ~aziy~te 
geçmiftir. Dllnya denız ticaretin-
de dokuzuncu olan ineç ile olan 
tonaj farla da çok azdır. 

Mlltarekeden sonra Yunan 
deniz ticaret filouı 291 bin ton 
hacminde 20S vapurdan ibaretti. 
1918 1eneai batında olan ba 
nziyet 1934 aeneai bapnda çok 
değipalştir. Yeni tetebblla olunan 
iatatiatilden ı&e 1 Klnunuaani 
934 tarihinde Yunaniatan ticaret 
filoau 1293 Yapura Yarm&fbr. Bu 
aefinelerln cem'an hacmi 1,656,681 
toaa çakllllfbr. Şu halde Yunan 
ticaret filoaa 1918 waelli yaziye
tiDe kaya1en 1934 aeneainde bef 
buçuk mialini bulmuftur. Bu p· 
yanı dikkat lnkipf blitnn memle
ketlerde allka ile takip olun
mQfbar. Yunanlılar yalnaz ıeçen 
sene urfanda 531 bin Inıiliz 
liraaı kıymette cem'an 75 vapur 
nbn almlfbr. Bunlardan iki ta
nul lnks yolcu vapuru mtıteba· 
ldal hemen tamamen ynk Ya• 
puruclar. 

• Romanyadaki lhDm bağlan 

d baklanda eaaılı 
Romdnga a b" t hri 1-ar a r yapı 

6al 11• mlfbr. Bu istatia-
6afc:dılc tike pre Roman-

yada bağ ekilmlt arail miktarı 
ceman 330 bin hektardır. Bunun 
yaruından fazlası harbi umumiden 
10nra romanyaya bağlanan top
raklarda bulunuyor. Bu noktadan 
bakılacak olursa eıki Romanyaya 
isabet eden bağ miktan 165 bin, 
Beaarabyaya diifen miktar 113 
bin, Traoailvanyaya 50 ve Buko
vine 10 bin hektardır. 

• Amerika birleşik hllkOmetle-
.. _•rl..... rinde imal edilen 
nın A• otomobil miktara 
elorno6ll 1934 ıeneai zar-
wnagll fıncla bir aene ev-

Yeliae kıyasen daha fazladır. 1933 
aeneli Nisan ayı sarfmcla bu 
meilllekette 278 bin etomobU ya
pddalt laalde bu miktar 1934 ... 
nesi aJIDda 293 bia otomobile 
çakllllfbr • 

Y .ı... bir aya alt olan bu 
fazlalak 11 bia otomobildir. 

........... _ .. aaattur., .. 
.__ __ ~-ı-~~~~~~·~ 

fAılg ...... 

Haliraa 4 

Ziraat Mütehassısımızın 
Bir Düşüncesi Ve Bir itiraz 

( Baştarafı 1 inci sazfada ) 
mUf. iki arkadaı komsiyoncudan 
hesap istemişler, aynca takibat 
yapacaklanw, icap edene hakla
rını mahkemede arayacaldannı da 
bildirmişler. Bunun (izerine kom-
ıiyoncu o iki arkadaşa bir mik· 
tar para gGndermiye mecbur ol
muf. 

Ba iki mini, ticarette mOs-
tahail ile müstehlik araaında mli
tevusıtJak yapanlardan bazılarının 
dilrilıt hareket etmediklerini, bu 
yilzden hem mllatahailin, hem de 
milıteblikin çok zarar gördnkle
rini ayni zamanda mutavamtların 
bu çapraşık hareketler neticesi 
olarak etya fiatlarmın da bir ib· 
tikir manzarasa g6aterecek tekil· 
de artbğmı açıkça ispat ediyor. 

Yine bu iki misal çok iyi an· 
labyor ki mutavaaıt meaelffinin, 
milstahsil ve mllstehlikin azaptan 
kurtanlmalan için bu itin behe
mehal halledilmeai lizımdır, zaru
ridir. 

lstanbulda lizerinde ehemmi• 
yetle durulmua mutlak elzem n 
zaruri olan meselelerden biri de 
bahçe ubiplerile kabzımallar 
arumdald mllnuebettlr. 

Bahçe aabipleri ıenelerdenberi 
kabzamallardan ıiklyet edip du
rurlar ve bize bu bahiste, feci 
sayılabilecek misaller bile K6ste
rirler. Bu misaller aruanda bazu 
bahçe aahiplerinin satılmak nzere 
kabzımallara 16nderdilderi •pze
lerin maliyet fiatlanm koruma• 
dıktan batka vergi ve sair mu
raflar dolayısile borçlu bile çık· 
bldan öğrenilmektedir. Hatta, 
çok iyi lıabrbyoruz: ıeçen Hne 
bir bahçe aahibi Meyvahop aa
blmak lzere birkaç kDfe Hp
ze ı&ndenniı, ıepzeler aablmıt. 
fakat sabf bedeli vergi, komiayon, 
kantariye ~e hamaliye gibi ma .. 
raftan ademere bile kifayet et
memif. Halbuki o tarihte aebse 
fiyatlan, YU&bn n.tlnde bir la,. 
met ıWeriyerda. 

Fakat buna mukabil kabzımal
lar ela tam Wr tacir zUmi,.aDe 
hareket ettikleri, dllrlatllktea lalf 
·aynlmaclıldanm a6ylemektecllrler• 
Netekim. seçende ziraat mtltehu
aıaımwa, kabzımallardan tiklyet 
eden bir yazıaına kartı meyva 
kabzımal esnafı cemiyetinden aida
tımız bir mektup bizi oldukça 
dütllndlirdO. Bilmem ıiz ne der
ıiniz? lıte mektup r 

"latanbul kabzımallannan mey
•• ve aebze yetiftirid k6yliUeri
mizle bunları iatilıllk edea tehir
lilerimiz arumdald mutavasmtlak 
( ko.a,oacaluk ) vasifeaiııi ıın. 
istimal ederek hem k6ylll ( m&.
taha:J ) hem ele pbirli ( •fiateb
lik ) zararına ve fakat yalnız 
kendi klnna olarak ifa etmekte 
olduldan hakkında Son Poata 
gazeteai draat mntehauwmn ya
z11ım bu ılltunda hayretle okuduk. 
Mahaal, istihsal kanalından çıkb 
ma, ziraat mOtehaasıaımn çehresi 
ilmen kaybolmut ( yani onu arbk 
tarlada, bağda, bahçede kalma ) 
ı&rmek lbamclar. Haldkatta " 
tatbikatta biz artık o ••bRll 
utihlik kaaalma yarıacı1abdar 
iktıaatça " tlcaMtçi elinde ,ara
rb. a.. ltlbarladar ki ziraatçinla 
keacll ........ laarlciadeki, Y•Zllllll 
tetkik Ye nlfumnaurla arqtınp 
mesleki bir bulup matuf mltall
alardu pek mak kalautbr, ele
mekte keadimld çok halda 
prtlrlL 

Y a11u1 tuna lauca .a,u,._ 
t- Mlltahlll ma._llae ma

•JI t.•mile -.tUaridtar. .... 
· eUnd• lıılt ..................... ..................... 

haller karıısanda TDrkiyede mah
keme var, deriz. 

2 - Kabzımal (komaiyoocu) 
pazara arzedilen maim aabtından 
komsiyonunu abr. Bu mevzu ka-
nun çerçevesile çerçevelenmiıtir. 

3 - Bir malan yllksek fiatla 
satalma11 milatalıailin Ye onun 
mutavaNıbnın birinci dileğini 
teşkil eder. 

4 - Komsiyoncu: Mfiıtabsil 
ve mefaaU hakkında gayn meşru, 
gayri kanuni blllere cliret ede
mez. Ahklmı menuaya, ıehir 
kontroluna. kendi cemiyetinin 
takibine çarpalır. 

5 - Müstahsilin himayeaini, 
ona kredi açılmuanı. onun iatih· 
ıal bran11ında yObelemeaini 
komsiyoncunun lltememeaine biç 
bir mana verilemez. Bu, tasavvur 
dahi edilemez. Çllnkll onun men
feati, &tekinin menfaatini 1arabr. 

6 - Devlet mevzuab, pıhir 
kontrolu, Meyva Kabumallar Ce
miyeti ortada dururken hanıi 
eaaala bir delilin ye tikiyetin aa• 
hibi bir ihkalahak makamı imif 
tıibl Soa Poma sueteai ziraat 
mlltehaua11na maruz kaldıP. .._. 
nunıuz, usulsilz, yoı... Wıt IWln 
ıifasını bulmak lcılll mUracaat et
mif olcluila taavvur edilsin. Ne
tice olarak tunu da illve edelim 
ld a 

Kanuni Ye nizami bir tepk• 
ldll içinde, devlet ve tehir mvra· 
kaba11 albnda resmen İf giren 
kabzımallar (komaiyoncular) lıak
lancla bilıiaiz ve baka.. yere on
lann mealek Ye aafatlanna dil 
uzatan, mllatahall ve mllatehlik 
karf111Dcla onlann preflerinl bi
re sebep umumi itimadı uUp bir 
han utirme,e bala. prdllğlmh 
bu )'&DJa bqa pdilik: 

Teklifinizi biç olma .. • lld cer 
heli J•ptD (mllatahall Ye kabzımal 
kanalından) da vual olacajuu& 
netice Iİle bir 111k 1arataan, de
meyi mayafak bulduk. .. 

.......... lld•cl icra ..... ,... 
.......... İpotek cihetinden para,a 
t•'ftİllMli mabrrB olup, tamamına 
109' lira ka7IUt takdir olunan Burgu 
aduanda 11Ull ltemiacle Mki 15, 15 
mükerrer cedit 17, 17·1 No. lu bir 
odayı han dükk&pıp mala ... .,.._ 
maya nseclilmekl• 7·7-934 tarihine 
müNdif ctımarteıi günü saat 14 ten 
16 )'& kadar dairede birinci açık ultLf. 
mıaı iora kılınacaktır. Arttırma bedeli 
kıymeti mohamminenin yüzde ;yetmit 
betini bulduğıı takdirde mezkUı gayri 
meokuliin müıteri uhteıine ihale olaa
naoaktır. Abi halde IOD arttlramn 
taahhiidtl baki kalmak llıen 22-7-93' 
tarihine milaaclif pazar gl1ııü M&t 
14 • 16 keza dairede yapılacak olan 
ikiaoi açık arttırmumda mezktr p:pi 
menkule en çok arttıranın tllt&nde 
bınk>W>aktar. Artarmaya ittirak etmek 
iateyenleriıı mezkftr gayri meokuliiıa 
kıymeti muhammiııeıiniıı yüzde yedi 
buçuk niabetinde pey akçui nya milli 
bir bankanın teminat mektubuııu hamil 
bulwımalan lkımdır. Mtlteraldm vergi 
vakıf ioartJUİ, " belediJeJe ait tan• 
zifiy• n team,. IUtımlan mlfterip -
ait 2004 No.h lora •e lflu kanununun 
126 noı maddeıinin dördüncü fıkruaaa 
tevfibn bu gayrimenkul üzerinde ipo
tekli alaoakWar ile diğer ali.bdadann 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklan n 
hususile faiz ve mMarife dair olan id
dialaruıa ilin tarihiadeo itibaren IO ... 
içinde evrakı mU.bitelerile birlikte da
iremize bildirmeleri, akli halde haklan 
tapu lioillerile _.. olmaJ&D)ann ..... 
bedeliniıı paylatm.....ıua haıl9 bla
oaklan cihetle allbdularm itbu ..... 
deoin mezk6ı fakruıDa göre hareket 
etmeleri ve daha fula maldmat almak 
iltiyealerin 8-6-M Wihinden itibaren 
herkelln görebilmeli itin dairede qak 
buluadurulaoak olaa ..,.... prtaa
.... 93Sl696 No. h dOlfMUI& mira-
__. ...... " mnkbaa • ...ı ft .. 
inlİaİa ..... ~ .. .....a a,..a 
nporwlll giJip ~ .. 
ıbs,.ı. (WI) 
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FAYDA İKİ MİSLİ KUVVETLİ VE DÖRTTE BİR UCUZDUR. 
Sfoek, tahtakurusu, pire, güve ile hayvanat, nebatat ve eşya üzerindeki pireleri ve böcekleri •• bfitün haşarab yumurtalarile kökünden imha ve ıülilelerini tahrip ve izale 

eder. F.ayda san' at ve rekabet aahasında bütün ecnebi markalarına duman artbrmakta ve debşet vermektedir. ihtar: Fayda istediğiniz halde ıize gaz veya benzin verir gibi 
kutulara petrol dolduranlardan ıalanınız. Bu sizi çok aldabr. Sakm açıktan almayımz. Daima kapab, daima mfibürliı tenekelerde Fayda'nın imtine ve markasuıa dikkat 
diniz. Kutusu 30, 1/2 litre so. litrelik 80 ve altı litrelik 400, büyük tenekelerde kiloıa 70 kuruştur. Toptancılara y6zde on tenzilat. 

Yeni Vergiler Vaziyeti 1 
_____ ,!!"'-___ _ 

Biraz Geç Amma, İhtikardan Koruma 
Kanunu Tatbik Edilecekmiş 

( Bnştarafı 1 inci ı.ıayfadıı ) 
vergisi pullan tevzi edilmediği 
için, bunların yerine damga pul
lan kııllamlmıı . ır. Kontrol esna• 
ımda, yo~suz görülenler bak· 
kında zabıt varakalan tan· 
zim edilmi~ ve vergi iki kat 
olarak tahsil edilmek fizere lizım 
gelen muamelelere başlaomııbr. 
liülün İstanbul mıotaka111nda bir 
çok müesseselerin henüz pul 
yapışbrmadıklan görülmfif ve 
haklannda takibata başlar.mıthr. 

Yeni Memur Alınacak 
Yeni vergi kanunlannın ilk 

neşri günü cumaya tesadüf ettiği 
için Maliye Vekildi cuma gUnünün 
kanDDlann tatbiki için bırakılan 
müddete ithal edamenıeüni lstan• 
bul Maliye mürak" ı·v- b'ld. div · . ıp ıgıae ı ır gı 

ahetle dun de ist1·hı "k b vd 
k ·• ve ug ayı 

oruma v · · b ergısı eyannameleri ka· 
bul edilmiştir. Eu gün de öğleye 
kadar kabul edilecektir. 

Buğdayı konıma bnanuna 
f6re haziranın yedinci gtinline. 
kadar bu •ergiler tamamen tabak .. 
kuk ett · rilecek ve tahsil olunan 
ver~ miktan da telgrafla Vcka· 
lete bildiri.ecektir. Bunun için 
tahakkuk ve tahsil memurları 
biltün çalışmalannı bu vergi üze
rinde teksif elmiflecdir. ~imdilik 
diğer. vergilerin taha:.Ji tehir edil
miş ir. 

Buğdaya koruma kanunu bütün 
değirmen ve fabrikalarda daimi 
ıurelte vazJe görecek kontrol 
memurlan bulundurulmas1nı da 
emretmekted:r. Her vi.iyet ve kaza 
merkezlsrinde mahallin icaplarma 
göre fabrikalarda birer ve yahut 
ikişer kontrol memuru buluna
caktır. Yalnız lstanbul, Ankara, 
lzmir, Adana, Samsun, Eskişehir, 

Mersin, Trabzon 'Viliyetlerindeki fab
rikaların her birinde ikişer kontrol 
memuru bulundurmak mecburiyeti 
yardır. Bunun için hariçten liakal 
Ortamektep mezunu olmak &zere 
1eniden kontrol memurlan alına .. 
eaktır. Bu memurlara kazalarda 
(75), vilAyetlerde yh ve yukarda 
Juchiamıı. viUyetlerde de (120) 
lira maktu lkret verilecektir. 
latihlik vergisinin kootrolu için 
de ka.ele ve kumaş fabrikalarına 
Wnr, ikiter memur alınacaktır. 
Maliye Vekileti hennz: bo kadroyu 
göndermemiıtir. Gönderir gön
dermez dehal memurlar tayin 
eclilecektir. 

itki V~ TUtan hpnnamesl 
Yem Milli midaf · · · · 

tatbiki dola . aa vugısınm 
L? b Jl•le, tütiba ve müı· 
mrat ayileri tarahndaa hazuia.. 
aan beyanaamelerin lrabbl ücl-o 
deti bitmiftir. Bu heyannam: 
ı&e, 1 haziranda ellerinde bu~re 

dı . u-
Da D meva n vergileri gnıp gru 
tahsil olunacakbr. · P 

Manlfaturacdaran lçtlnıaı 
Yeni isühlik Tergisinin ı.tbi. 

kine başlanılması dolayiıile, m&
kellefler, bu vergiye tabi me\.at 
için. ellerinde bulunan ltok mik
tanm pter:r be,aaaameler •er
_. -.cburiJeliodedirler. latanoo 
W talaakkuk müdiirllğtt .tanfıo- · 
clu J•pılu tebfitler uzenn.· 

alakadarlar diln akşama kadar 
beyannamelerini maliye şubele
rine vermişlerdir. 

Dün ıabah, ellerindeki mal 
miktanru ( 24) saat zarfında bil
dirmek mecLuriyetinde bulunan 
manifatura tacirleri (150) kişi.ik 
bir kafile halinde ticaret ve sana)'i 
Odasına müracaat etmiş:erdir. 
Bu müracaatlarında, ıtok mani
fatura eşyasından vergi alınma• 
maıı hususunda alakadarlar nez· 
dinde teşebhnslerde hulunulmasıw 
İstemişlerdir. Kanun neşrec:i.erek 
tatbik sahasına konmuş vazi) ette 
olduğu iç:n yapılacak hiçber şey 
olmadığı kendilerine bildiri miştir. 
Manifatura tacirleri, oğleden 
sonra tekrar Oda) a gelmi§ler vo 
reislik odasında bir içtima yap
mıflardır. Eu içtimada, dilekl~ 
rinin alakadar makamlara bildi
rilmesi için Ticaret Odasına res
men müracaat etmiye karar ver
miş!erdir. 

Manifatura tacirlerinin bu hu
susta [eri sürdükleri noktainazar 
ıudur: 

.. - Bugün elimizde bulunan 
milllann çoğu birkaç sene evvel 
ve pek yükısek fiatlarla ithal edil· 
mişlir. Diğer bir kısmı da takas 
ıuretile ge'en mallardır. Ba 
mallann maliyet fiatları bu
günkünden yüzde otuz yüksek· 
tir. Mağazalarda ve depolarımız
da senelerdenberi mevcut bulu
nan mallara gelince; 'bunlar kıy
metini kaybetmiş ve sabştan 

iskat edilmiş vaziyettedir. Bina
enaleyh, bunlardan vergi istenil• 
anesi mağduriyetimizi mucip ola
caktır. Bu vergi, yalnız bundan 
sonra çıkarılacak mallara · teşmil 
edilmelidir . ., 

Dünkü toplantıda istekler tea
bit edilmi~tir. Bugün, manifatura 
tacirleri Ticaret Odasına resmen 
müracaat edecekler, dileklerinin 
nRzarıitibara alınması hususunda 
Maliye, lktasat Vekalellerile, Bü
yük MHlet Meclisine ve Başvekl· 
lete mOracaat edilmesini isteye
ceklerdir. 

Gaz, Benzin .. 
Mayi madeni mahrukat Yergisi 

kauuanıwn tatbika baflanma• 
dalayıaile, afmrüklerden çıkanJaa 
ınallardan bu •erginia ele tabs.iline 
batlanılDUfbr. 

Kanuna gire; madeni mahru
kat yağlannua kilORDdaa (10) ku
ruş. benzinin kilo.unda (4) brut 
(15) santim, ağır mad• yaifa
rımn ki:<ııundan (55) aantim Yergi 
alınmaktadır. Ancak bundan e..
velki benzin istihlik resmi hak· 
kandaki kanun ilga edilmİf vazi
yettedir. Yani benzinin kiloıundan 
a:man ( 1 ) kurut ( 80 ) 1&Dlimlik 
resim kaldırılinıştır. 

Pasaport Vlzalerl 
Haziranın birinden itibaren 

pasaport barçlan (25) liraya çı
karılmışbr. Ancak, bu ilcret ba
ıirandan evvel alınan pasaport
laıa pmil depdir~ 

. Ekmell ·Fllllliln · . · 

Ebıek Daİfl1, ~: -:gi1
' • • 

..,.fter, M1ô ..... . '(9,2Gf. bnie 

San•at Hareketleri 

" D ,, Grupu Oçüncü 
Sergisini Açıyor 

Geçenlerde • D ,. gnapunun yeni 
bir ıergi daha açacatını haber 
nrmittik. Serıi baz ranın ıekizinci 
cuma günü Takıimde Taksim bahçesi 
yanında11d binada, yani dağcıhk klü· 
bünde açılacakbr. Cuma günü öğ:e. 
den sonra ıaat tam dörtte açıln.a 
reami yapılac :ık •D,, ıterg:ıinde tethir 
edilecek tablolann ekaer:yetini kom
pozisyonlar teık.l etmektedir. Sergide 
heykel de teıb:r edilecektir. 

BiKAYB 
Bu Sütunda 

Henilz teıekkill edeli bir ıene 
olmadaği halde cuma ınnü OçüncG 
ıerg ler:ni açacak olan •D,, aı.natkir· 
larının san'ata nanl bir vecdile çaht
hklarına anlamak güç değildir. Altı 
detuli 1an'atkinn teıldl ett ti •o. 
grupu, ıerek memleket dahilinde-. 
gerekıe memleket haricinde Türk 
re1min.n aanl bir l•tikamete do~ru 
gitmekte oldutunu wb ve lıbat 
etmektedir. Halkuı aaa'ata kartı 
rağbetini artbrmak, ıan'atl halka 
ıevclirmek Ye anlatmak için • D • 
grupu aak 11k ıerıüer tertip etmek• 
ledir. 

OçüncG tergl reuam Nurullah 
Cemal Beyin lıir konferanai'e açıla• 
cakbr. Sergi on gün müddetle umuma 
açık balundurulauk H herkes .ersiyl 
parasaz gezebilecektir. 

______ ..._ ________________ __ 

Yeni Neşriyatı 

Meşhur 
Kapalı çarşıdaki 

camekanında: 

dükkanının 

Hayri Güllabi 
Meşhur Antikacı 
Kelime:eri biiyllk yazı ile ya• 

zıh idi. Senelerden beri anlikaa
Lk ederdi. Dükkinına uğrayan 
antika meraklıJaruım hepsini 
memnun etmitti: 

- Hayri Güllabi mi derlerdi, 
ondan namuslu, ondan makul 
fiyatla alış ver:ı eden esnaf yok
tur. Hayri Güllabi şöhretitıi nasıl 
kazanmışb? işte o, bi1bassa rakip-
leri için bilinmesi istenilip bi.in• 
meyen. liğreoilmeyen bir şeydi. 

Dükkimna müşteri geldiği 
zaman, Hayrı Güllaht derhal 
ayağa kalkar, gelen müşter ye 
mevsim kışsa köşedeki Acemden 
bir çay umarlar, eğer yazaa ma· 
hallebiciden soğuk bir şerbet ge-

Çtgır - Hu edelıiyat, 11an1Rt, fikir t ti di 
.ı r : 

ve kıı1uir meomuaınnıo 14 üocQ uyıaı 
zengin müoderer.atla çıkmıotır. - Şu surahi ned!r? 

Yeni Adam - 23 üııeü ıay1B1 - Ha ıu rafın Ozerindeki 
renklı bir kap~k içinde kuvv tli tetkik mi ? Çok eski bir antikadır. 
ve ınakalt-leıle .;.ktı. Bu 18yımn J'flZl• Cenevizler ıamamndan kalma! 
farı arasuıdıı fsmail Hakkı lleyın, halk - Şunu bir \'.ıkarsan 1 
Ünh'ereıtesi, mobilyada eı;ki ve yeni, Hayri Güllabi müşterisinin 
Ft'rt ve oemiyet, Anlamıyorlar mı? Cami nabz.ına biraz evvel mideSine iiı
Beyio JJarp mi ıulh miı1, Abdulfeyyaı dirdiği şerbetten daha .,yi b .r şer
'l'cvfık Beyin dünyanın en lıüyiik telcs-
kopu, Cevat Memduh Beyin bugünkü bet vermek arzusile: 
nıu,,ıki yazılan ve daha bııç k maktl• - Nasal da bilirsiniz, derdi, 
leler vardır. Ben bu dükkana uğrayanlar ara• -™ -"' • -- unda sizin kadar antikadan an• 
olarak tesbit edildiği halde bazı layam görmedim. 
semtlerde ekmeğin (10) kuruşa Müşteri:ıin bu ı6zden kaba-
sabloığma dair müracaatlar o(.. ran koltuklan arasına raftan an. 
muştur. Belediye böyle ihtiklr rahiyi bırakırdı: 
yoluna sapan satıcıların ellerin• _ Affedersiniz efendim, Iİz 
deki ekmekleri müsadere etmiye bu antikayı tetkik edinceye ka-
karar vermiştir. dar müaaade ederseniz ben bir 

Fırflat Kollayıcllar yere telefon edeyim •• 
Ticaret odası, yeni vergilerin Bunu söyler söylemez Hayri 

tatbiki dolayısile, piyasada hasal güUibi 7amndaki küçük kapıdan 
olan vaziyeti, oda memurlarına gjrerek kaybolurdu. 
bildirmiştir. Memurlar piyasada Müşteri koltuğundan eline al· 
tetkikata başlamışlardır. Esasen, dığr, kulpa kınk, rengi bomk 
yeni vergiler vesilesile, birçok sürahiye bakarken teaadOfen dilk· 
mevadın fiatlerine fazlaca zam kAna bir müıteri daha girdi; 
yapıldığı t~bit edJmiştir. Bu - Hayri GflllAbi Bey yok JJIU? 

arada, kahve fiatlerincle mühim - BeD de onu bekliyorum. 
bir yiilıselme kaydedi'mittir. Telefon etmiye gitti. 
Muhtelif tiplerde çekilmit kahve- Yeni gelen mlişterl, aha ga-
nin toptan fiati 73 kuruşken xı1e ilk müşterinin elindeki a6ra• 
enelki ıGn ve dnn 81 kuruıa biye bakarak: 
kadar J6beimiftir. - Ne ,Ozel ıey, Cinem iti 

lhtikir vaziyetini teabit ettik- olacakt 
ten tonra, buna tetebbnı edenler - Efttl 
hakkında ihtikArdan korunma - Kim bilir nekaclar püaJ-

kti hdır? 
kanunu tatbik edilece ·r. _ Vallahı bilmem;. daha fia-
flalİJI Şıbelerinde DlnkU bnı aormadım. 

Kalaballk - En 8f8iı Jine Jti &ra ı .. 
Bütlin Malmlldtırlükler~ yeni ~ecektir. 

vergi işlerile hararetle meuuJ - YOz lira eder mi? 
bulunduklan lll'&da mfltekalt ve - Belli olmaz; meraklupıa 
yetim maaılannın dağıtılm• za- 16re.. Elli liraya verirse çok iıı-

eldi w • i · .ın_ aafh bir İf prmlf olar .•• manı da 1 gı ÇUi ~ ,~ - E•et elli liraya Yerine ben· 
müdlirlUklerinde izdiham çok de ahnm •• 
fazla idi. Maliye Memurlan bu Bu, ekmek değildir ki belediye 
vaziyet karfJSlnda işleri. ertesi tarafından konulmuı bir narhı ol-
gOne devre~~den tam ' o~ara~ sunr ~ynir deği:dir ki piyasa fia· 
16rebilmek ~çm geç · vakitle.re ; tana g&re haap edilaüı! bu, an- · 
kadar uğrqmaktacbrlar.: 4ıer.in · tikadır,zarnaya benzet •• ne çıkar-
sızaya uğramamau i\ÜJI .biiyOk.'. la babbna.. ' 
.. dikkat · ~.terilinektedir. ~ S.. araWı HaJri Glllabi bq 

dakika e~vel girdiği kapıdaa 
çıkıyordu. 

- Nerde idin Hayri Gnı. 
libl Beyi 

- Milhlm İf Yardı, hani Pa
risten telefon etmiş!er de.. 

- Onu aonra halledersin. 
bak Bey de ıeni bekli}or. Benim 
işimi gör. Bu Ceneviz sürahisini 
kaça bırakacakaıın? 

Hayri Güllabi eller:ni uğuş
turdu: 

- Ben tizi bilirim, antikadaa 
anlanmız fada fiat isteyecek 
değilim, elli lira Yerecekaioiz. 

Biraz evvel, elli liraya verine 
mutedil bir fiat:a ıurahiyi alımı 
olacağını ağrenen müşteri derhal: 

_ Pek•ll, dedi. Sen namuıl11 
ada•un. Sözilne itimat ederim! 

Elli lira Hayri Güllabinin ce
bine girerken müş.eri de k!>ltu
ğur..da Ceneviz surahisi sevine aee 
vine dükkAndaa dışan çıkardı. 

* Hayri Gnllabt işini bilir 
adamdı. I>lkkinın yanındaki ka
pıdan girilince içerde bir telefoa 
görWürdB. Fakat bu telefon Pa• 
risle değil ya, fstanbulun hiçbir 
köşesile kon1Jf8mazch. Y anlız 
dükkimn clart tarafına konulmuı 
gizli mikrofonlardan duyulan aeai 
toplar, Hayri Güllabinin kulağına 
kadar getirirdi. 

Hayri GüllAbi müşterilerin bir
birlerile konuştukları aöılerden 
biç birini kaçırmaz, kelimesi kelf.. 
me&:ne duyardı: 

itte bu sayede müşterinin 
vermek istediği fiattan aykırı bir 
fCY istememek, miifter:yi korkut• 
mamak çaresini bulmut. makul 
fiatle aht Yeriı eden meşhur 
antikaa olm111tu. 

( Toplanb, Davetler ) 

••bit Yavruları Mecc•
SUnlMd Edilecek 

Ankara Jılaldl Gıizıler ceuıi7eti 1.-
tanbol ıubeei ri7uetiodem . 

Kmahadada süonet düfilııl tertip 
eden heyet büyük bir ,efk -'. .hi~ 
oehit yanalanmo ~ • .wı~tıe~~ ıoıa 
~ .,. .. , ...... bilclirlDJftir. 

Bi9 bir ü..ee tabi değildir. v. 
amhtat ol-1ara meocaneo eotari de 
verilecektir. Huiramu ,.13,, ilne kadar 
tehi\ yavnılarıadan sünnet olmak isti
yenlerin cemiyetimise milracaatle b
yı&lanıu icra eUiımeleri ilia oluııur. 

Askerlik Yoklaması 
EaaiD&al Aekerlik ıubeıinde.a: 

Şubemise meıaaup Ye mukayyet ihti
yat zabitan 7oklaman (3) haziran 934 
tarihindea itibaren bathmııtır. Bir 
ay deHm edecektir. Birinci hafta 
Omua. Blnbatı ve muadili rütbe, 
ikiaci hafta. yüzb ... Ye muadili riltbe 
memurlar, üçlincü hafta mQl&zım w 
muadili memurlar dördiincQ hafta 
:ıabit Yekillerl •• muad.U rütbe m .. 
murlardar. Etibba Ye baytar amfml 
menıup olanlar hanrl ıubede mite. 
bauıı oldaldanm teYaik edeceklerdir. 
fe•kal&de mazeret dola1ıllle biaat 

· ıelemiyecelderle taıırada. cJanl., 
mekblpla •in•., e4er&.. 
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MU TEREM HALKA l A 
Bahçesinin alaturka kısmı açıldı 

·nhi arlar Umum Muganniyeler: ~!!HY.!J :!im~~hat a Dürdane a 

Müdürlüğünden: 
Okuyucular : Agya:r:ar Ef. Hafız Yaşar Ef. 

MUtHR NURETTiN Hey S h ti K t N b K t D 1 Al' p L.,E 7L '-'u Yaz Üı>çeu Gtı"nlerı" m"ız az eye • oman u ar, 1 eman em r .. iyani.lt 
.ı.· u • AnjeJ, Udi Mı•ırlı br.bim, Klanaet Rama:ıan 

u~ak 1arkı GiNE KALBiN ._ ... ___ • F 
1
• K R 

1
• y E Hanım ...._ ____ • 

Hün;ıun earkı ... ... 
_______________ .;..;;...;.;..... ______ .. 

1 Haziran 934 tarihinden itibaren bayiler tara• 
fından halka satılacak tütün ve müskirat mamula
tından alınmağa başlanılan Müdafaa vergilerinin 
miktan aşağıda gösterilmiştir: 

1 - Fia tı 25 kurq ve daha yukan olan 20 
sigaralık veya 20 - 25 gramhk tütün, enfiye, tön
beki ve pipo tütününün beher paketinden bir ku
ruş, fiatı 25 kuruştan aıa§'ı olanlann beher pake
tinden yirmi para. 

2 - 10 sigaralık paketlerden verginin yarısı ve 
yüzlük paket erden bq misli alınır. 

NEREDEN SEVDJM 
Kürdıli Hıcazkir şarkı 

FE 73 llir Kış Gecesi Şişlide Kaldım 
Nı•havent farkı 

ŞAFAK SAÇLAR 
FE 74 8117.İnnk şıtricı Yandım Emin.,m 

ÖMRÜM SENJ SEVMEKLE 
.F'E 75 Hiızzqm şarkı Hc:vhelı ıırkısı 

KOKLASAM SAÇLARINI 
Neh~vent oar1tı 

Ji'E 76 Deli Köynüm Neve8er ıarkı 

3 - Puroların, tanesi 25 kuruş ve daha yukarı 
olanlarının beherinden bir kuruş, 25 kuruştan aşağı#,.._. ... ________ , 
olanlarının beherinden yirmi para. DenizyoJ ları 

4 - Rakı, Votka, Konyak Vermut Likörlerin 1 Ş LE TM Es l 
ra5 ••• •k d h b ·· ••k Acentttlerl ı KarakBy K8urilbıt "- santı.ıtre ı ve a a uyu şişelerinden şişe TeL 42362 - Sirkeci Mühfirdarzade 

başına 2 kuruş, 25 santilitreden küçük şişelerinden -·~ Haa ToL 22740 .__ .. 

şişe başına 1 kuru§. 
S - Bir.iların beher §İşesinden 1 kuruş. 
6 - Fıçı içinde satılan biraların beher litresin

den 2 kuruş. 
7 - Açıı< veya kapalı her ne kap içinde olursa 

olsun şarapların beher litresinden 1 kuruş. 
8 - Şampanya, cin ve viskilerin beher şişesin

den ~5 kuruş. 
Bu vergilerin, paketlerin ve ,işelerin etiketleri 

üzerinde gösterilinceye kadar bayiler tarafından 
satış bedeJlerine ilaveten alınacağı halkımızca ma
lum olmak üzere ilan olunur. "2947,. 

A. FAiK LiMiTET ŞiRKETi 
l.tanb.al. Sirkect, Uman Haa. Telefon 2'23S4 

Telgraf adrul : KAPSOL 

Az para ile mUkemmel bir geçinme ı.. 
Tafl'a için tıuauat ucuz tenzlllt. 

Her nm urt gazöz makinaJan, Gaz:Gı şiıeleri, esanı -'~~~ 
ıazoz köpüğü, bamızı karbon, Kapıol Ye asri 

&"aEo&culuğa ait •o lizım bilumum malzemenin en bilyük deposu. 
Yalnız ciddi alakadarlarr kataloğumuz derhal takdim olunur. ( 16468) 

KANZUK 
V SURUB 

(ViTALiN) 
Çocuk ve büyükler için en mli· 
kemmel kuvvet ilacıdır. 

Trabzon Yolu 
vapuru 5 ERZURUM Haziran 

Sah 20 de Galata nhtimın-
dan kalkacak. Gidişte Zongul
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun• 
fara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. "2905,, 

İZMİR SÜR' AT 
lskenderiye Yolu 

1ZM1 R vapuru 5 
Haziran 

Sah 11 de Galata rıhbmın· 
dan kalkacak. Doğru fzmir, 
Pire, lakenderiye'ye gidecek 
ye d6necektir. "2943,, 

Bartın Yolu 
BURSA Yapuru 4 

Haziran 
Pazartesi 19 da Sirkeci 
nhbmından kalkacaktır. (2944) 

B 
Bonolarla Ye emlllimaıı:buta 

yurtluk. ocaklık vealkuı ahr, utar 
Htmak l•temeyenlere emlik ve 
arazi ahr. Balıkpazar Mak•udiye 
han No. 35 Ujıırlu zade M. Dervit 

Erbabı Ticaret 
ve Sanayiin nazarı dikkatine 

Mühim ilin: 
lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
1934 aeneıl Oda kayıt Ucretlerinin tahlil mliddeti Haziran 1934 

nihayetine kadar temdit edilmiştir. 

1933 aeneai tlcr'!ti kaydiyesini hen(iz vermemİf olaalann borçlan 
dahi yalım: bu mtiddet zarhoda coz:uız ahnacakbr. 

Tab.tildarlanmızın mnteaddit mliracaatlanaa rağmen ncretleriııl 
vermemiş olanlann bilihara cezaya maruz kalmamak ve icra daireaiae 
. müracaata Dıahal vermemek için işbu milddet zarfında borçlarüM 

getirip tediye etmeleri ilin olunur. (2913) 

Zafiyeti umumiye, iftihuızlık ve kuvvetsizlik halatuacb bilyilk 
f aido n tesiri görülea: 

FOSFATLI 

HULASASI 
kullanınız.. Her ecza ede satılar. 

/ 

müşterilerine en güzel musiki eserlerini teıkil 
eden if bu yeni çıkan 

l.tanbul Radyosu ve Odeon fabrikasının kırmetll ıan'atkln 
Vedia Rlza Hannnın 

270008 Ferahnak şarkı - GÖZ YAŞLARINIZ 
(Beateı Salibattla 861) 

Hicaz ıarla - HASTA KALBiMDE 
(Beateı Sallhattba Bey) 

. Hamlret Hanım111 
210009 Htızzam ıarkı - O SiY AH GÖZLERiNiN . 

SAATLERCE BAŞBAŞA 
Mahmure Hend•n Heıuının 

210016 Hicaz ıarkı - EY SEVlMLl BURSA KIZI 

ı
Be•teı Kadri e.7, 

Rut prkı - SEVDALIYIM BEN KIRMA 
(Beate: Udi Mııırla lbtahlm Bey) 

Fahire Hanımın 
270010 Gece tangosu - HiÇ AKLIMDAN ÇIKMAZ 

(Be.te: Dramala Huan Bey) 
Fantezi - MEHTAPLI DENiZDE 

(Beste: Dramalı Hatan Bty) 
Nedime Hanımın 

270011 Uşak ıarkı - BiR GÜN SEVEREK 
(Beate: Udi Zeki Bey) 

Hüzzam tarla - YALNIZ BENi SEV 
(Beate: Udi Zeki Bey) 

PIAklarmı tavsiye etmekle bahtiyardır. 
iştahsızlık. kanslzhk, kemik ve 
asabi hastalıklarda en tesirli bir 
ıuruptur. 

Bar eczanede bulanar. 

Elektro Montör Aranıyor 

Cildiye ve ZDhreviye ~ 
Ilaatalılclan mütehassısı J -------
Or. Ç i P R UT 

Beyoğlu, Aımalımesçit Buraa Pazarı 
ittisalinde Atlas Haıı Tel 43353 

(lOtS) 

GLANOOKRATiN -
Ademi iktidara, zefiyeti umumi· 
yeye ve asabi buhranlara kareı 
meıhur Prof. Brown Sequard ve 
Şteinahın keşfidir. Eczanelerde 200 
kuruşa satılır. Deposu: İstanbul 
Zaman ecza deposu. Anadotuda büyükçe bir elektrik saotrale bir baımakini•t muavini alına-

caktır. Taliplerin aıatıda yazılı ev.afı olmalıdır: 
1 - Bir .anayi veya fen mektebinin elektrik kt•mından mezun olmak. 
2 - A.kerliğini yapmıt olup bir ilititi kalmamıt olmak. 
l - Yatı otuzdan yukan olmamak. 4 - Türk olmak. 
Bu evsafı haiz olmıyaolar kabul edilmiyeceğindeo bunlan haiz olanların 

mektep şahadetaameai, çalııtıtı yerlerden aldıkları veaikalar ve nilfus tez
kereleri •uretlerile ve bir fotoğaraflarile ve talep ettikleri maaı mikarını 
bildirerek nihayet 10 gün zarfında tekliflerini B. S. rumuzile I.tanbul posta 
kutusu 176 numaraya göndermeleri ilin olunur. (76) 

Urolog REş·y SAM. 1 
Operatör 1 ~ 

İdrar Yollan hastalı klan mütchMSısı 
Beyoğlu: Parmak kapı - İstiklal cad. 61 

~------· (16722) 

Son Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 

Netri7at Müdürü: Tahir 

FEVROZIN 
FE VROZIN 
FEVROZIN 
FEVROZIN 
FEVROZİN 
FEVROZİN 

Grip, ağn ve sıııoıo düşmanıdır. 

Zari: Seyrüsefer müdürlüğünden 
aldığlm 1505/1519 nwnarah kayıkçılık 
ehliyetnıımemi kaybettim yenisini ala
cağımdan hükmü yoktur. 

Meyvahoş iskelesinde kayıkçı 
Mehmet oğl11 Hüseyin 

NE YAPışrıR ıcı vE NEDE fÜL VERİ. 
ZATÔR ŞEH.LINDE OEdlLDfl{;,. 

KüçüK ŞİŞE 45 KR, 
BUYUK -- 15-.ıSJ!!JJ'çf_Nfi.rioiR, 
=il nadoludB ~cenlo dren!)'~· 
8iirii!! SARK UNUlılİDEPOZİTERİ 
NAiM DETOLEDO 

lsTANBUL,luı 1AN NAHA# HACOPULONAM..J:J-J7 
- 'f'i!Le"ON•hfJllo -

~-----·(16837) ~-

lstanbul ikinci lflia memur
luOundan : Bir müfliıe ait kundura
cılılda malzemeainln pazarlık ıuretUe 

aablmuına karar verilmiıtir. Satıta 
6 haıiran 934 çarıamba gilnQ aabah 
uat dokuzdan itibaren baılanacak 

ve yevmi mezkuru müteakip günlerde 
.atışa devam edilecektir. Talip olan· 
ların İstanbulda Mercanda Tıcılar 
caddeainde 43 No. lu mağazAya mü-
racaatlan ilin olunur. (80) 

------~~~~~~~~~~-----~-----------------~~~~--~~~~~~~~~~~ 

BAŞ VE DIŞ AGRILARINA 
GRİP - NEZLE VE ROMA TIZMA YA 

Haklld 
Kaşe 

• 


