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Fransa Seferberlik Tecrübe- Belediye ile Sinemacılar 
1 • y K V d• Uyuşamazlarsa •• 
erı apmıya arar er ı 8 1 de K A v 11 d G·d k 

e e ıye, anunı o ar an ı ere 
Alman Hududu Civarında Bir Muha- Sinemaları Kapatacakmlf 

Dartıllceze biueaini verme-

re be Manevrası fçin Hazırlık Başladı =~r1";:::.!8".:t1e~= . 
ta da,.adıldan esbabı mucibe 

~ mal6mdm ve muameleye konm11t-
. "':;,.V:7#?A(~'"'Y;~''., · ,~ ··~· ·.. tur. Belediye Hukuk İfleri mG-

----

Umumi lıar6in nnlarına Joinı gup cepheıintl• 6ir Aıicana 
Cenevre'de diplomatlar ıilAhla· Efrat tam harp teçhizatile ve ıe· - .. - •••• ·--·-----... - ........ 
rın .•zaltılmaaı iıini, ıulhun ferberlikte olduğu gibi hareket Pehlevi Hz. 
·~!yet .•~Una aluı111a1ı .mu~ edecektir. Manevraya idare ed~ 
leeıoı ıörütfiyorlar, degll mıt le I • 
Fakat harp . haaırlaklan.na ne c.e •0 an Jeneral Bertela demıt-
diyeoefis f lıte FraDH... Oo tir ~ı : . 
h•ı bin kitilik bir Frauız kuv- - Bu manevraya ıekız sene-
.eti iki buQuk ay ıonra Alınan denberi dlltünllyorduk. BnyDk ı 
hududu cınrında bir harp harp bqlaclığı gllaılerdo bizim 
manevruı yapacak .. Bu on bet ihtiyat efradımız kafi derecede 
bin kitinin t~p~uı i~in de talim ve terbiye g6rmemi·'erdi 
b. f b rlik ılln edal Jc ,. • 
ır •e er 8 •ce · Halbuki Almanların cepheye göu. 

ftte telgraf: d diki . "h . f k 
Paril, 4 ( A. A. ) - İhtiyat ~ e~ı ı tiya~ e rat ço iyi 

efrattaa m8rekkep IS bi11 kitilik =- görmilılerdı. Bu manevralar-'* farka eylBlde Şampanya mınta.. iyi dersler alacağız. " 
kasında bir manevra yapacaktır Jeneral, bu 15 bin efradın 

• ( Devamı 8 inci sayfada ) 

Vergi Kontrolu 
200 Memur, Dünden . itibaren Mınta

kaları Teftişe Başladılar 
Bu"d b lr ayı koruma vergısmın 

ey aoname vernıe mn.dd t " lk" • u e ı ev· 
ve .ı glin bıttiği için dnn (200) 
malıye memuru muhtelı'f t k mm a· 
~lar~a kontrol yapmışlardır. 

Şımdıye kadar hiçbir kaçakçılık 
vak'ası tesbit edilmemiştir. y ı.lnız 
bir un fabrikasının kaçakçılık 
yaptığı hakkında İstanbul tabak· 
kuk müdürlüğüne bir ihbar ya· 
pılmıştır. Fakat bu da henüz 
milsbet bir surette neticelenmiş 
değildir. lstanbulda bazı değir
menler günde iki bin çuval un 
çıkardığı ve birçok ta kapıları 
bulunduğu için bu gibi müessese· 
lere altışar memur ikame edil· 
lllİftir. İatanbuİda on bir değir-

( De9a1aı t uacu •rfada » Telaa«klli MUiri J'eMt ... 

Madalyalara Yazılacak 
Hibra Cümleleri 

T esbit Edildi 
Dlln, muhterem misafirimiz 

için darphanede hazırlanmakta 
olan madalyalardan bahaetmiftik. 
Bu madalyalann birer tarafında 
tllrkçe olarak ıu ibare yazılıdır : 
. "lran f&bİDf81u 114 hazretihli
mayun Riza Şahı Pehlevi Hazret• 
lerinin Tnrkiye CDmhur reiai Gazi 
M, Kemal Hz. ni ziyaretleri hAb· 
ruıdır. Ankara 1934 ,, 

Diğer tarafında bu ibarenin 
fariat tercllmesi ve mukabili olan 
ıu cllmle vardır : 

"Beyadigir miilikab a'lihaz .. 
rotihUmayun Rıza Şah Pehlevi 
talıillfalu lran ba hazreti Gazi 
M. Kemal Reisicumhuru Türkiye. 
1934 Ankara.,, 

lran Şahı Hz. için, latanbul 
belediyesi de hazırlıklara başla· 
mışbr. Bugiln, Şah Hz. için Ga .. 
lata köprüsünün orta yerinde bir 
tak inşa edilmeye başlanmışhr. 
Tak lran mimari tarzında ola• 
cakllr. 

* Trabzon, 4 (A.A.) - fran p• 
hını karşılamaya gitmekte olan 
heyet, bugün buradan hareket 
etmiştir· Şah Hz. , ayın doku
zuncu gllnü akşamını Makuda ge
çirdikten sonra onuncu günO saat 
10 da hudutlarımızdan girecek ve 
Gilrctlbulakta hnkümetimlz namı-
• kaqdanacakbr. 

dlirUlğü, buglin, tetkikatını biti
rerek protestoya lizımgelen ka-
nuni cevabı verecektir. , 

Belediye reis muavini Himit 
Bey bu hu.uta diyor ki: 

" - Biz sinemalardan yüzde 
on alıyoruz. Yedi buçuğu Bele
diye iatihlah resmi, diğer kısmı 
Darilliceze resmidir. Sinemacı
lar yllzde "7,5,, u Notere yatır
mışlar. Biz bu parayı almıyacağız. 
Darüliceze resmi kanuni bir re
simdir. Senede (80) bin lira b
dar bir para tutar, Bu para ile 
(800) knsur hasta n kimsesizi 
himaye ediyoruz, onlara balay«>4 
ruz. Darülacezenin başka bir 
varidat membaı yoktur. 

Sinemacılar kananl hakkım11 
olan bu parayı vermezlene, bb de 

b• meselede heledigeni11 •o/ılaina• 
znrını ifade eden Reu llaaviıd 

Hamit Beg 

kanuni yollardan yürüyerek sine
malan kapatınz.,. 

Sinemacılar, bu buausta, bir 
uleıma yapılabileceji kanaatia
dedirler. 

Telefon Şirketi Aleyhine 
Bir Dava Açıldı 

Karaköyde, Rıhbm caddeıinde 4171 numarah ticarethanede vapur 
acenteliği yapan Dimitri Aıbraı efendi dlln Mftddeiumumllip mllr .. 
caat ederek telefon ıirketi aleyhine bir dava açmııbr. Dimitri efendi 
fU iddiada bulunmaktadır: 

Telefon firketi benden (46) liralık bir mllklleme lcretl istiyor. 
Bu ncret her zamanki Ocretten çok fazladır. itiraz ettim. Birglln 

( Dnamı 9 uncu Nyfada , 

Saat Sekizden Sonra Gwilltii Ya•aktır • . Guet.ı .... 

Alacaklı - Kaçtır ayağına geliyorum 1 Şimdi vallahi mahalleyi 
b&flna toplar, redl ederim Mal ! .. 



2 Sayfa SON POTAS 

( Ha"lkın Sesi)\ 
''Milli 
Seygalıçılık,, 
Ve Halk 

Memleket dahilinde Eeyahat, son 
zamanın revaç bulan bir hare
keti oldu. Bu, memleketi tanımak 
için çok faydalıdır. Ileı gün 
ber par§a daha taammüm eden 
bu meylin halk arasında hasıl 
ettiği intiba şudur: 

Hakkı Bey ( D vanyolu Klotfıırer 
cndrfesi 25 ) - Bugün Son Postada 
C Milü aeyyahçıhk ) başhkt altında bir 
ya21 okudum. Muharririne yerden 
göğe kadar bak veriyorum. Biz çok 
grz:neyo ve görmeye muhtacız. Son 
ıult.ınl.ır lzmitten öbür tarafa ana 
yurda geçmemişlerdi. Buğdayın hangi 
ağaçta bittiğini soran şehzadeler 

nrdı. s :ze üç gün evvel bir münevva 
muhitte şahidi olduğum bir manzarayı 
anlatayım: 

Tam manaaile münevver saydığımız 
Ciç genç, Anadolu haritasının bnşına 
ıeçmiıter, Erganiyi anyorlar. P~r
maklarım haraaya koymuılar, Erganıyi 
kimisi Erzurumda, kimiıi Diyanb~k r• 
de, kimi Vanda arıyor. Harita önündo 
başlan döndü. Bulamadı?nr. Biribirle
rımn yüzlerine baktılar. Bilmem 
ut ndılar mı? Şimdi yazdır. Anadolu· 
11un ti ı rkıoa kadar uzanacak ucuz 
ıcyehatlcr tertip ctmeliyi:r.. Bu aeya• 
hallere her ıehrio Bcl~diyeleri yardım 
etmelidir. füz evveli kendimizi 
bilelim, tanıyalı~. Sonra da garbı 
garelim. 

* Mehmet Zeki Bey (tjskiidar Açık
türbe yoku u 19) Sevmek fili tanımak 
ve bllmekt~n aonra baılar. Bilinmi
yen oey evilmez. Hepimi% vatanımızı 
canımız kadar ıevdiğimizi söyleriz. 
Fakat ben bu scviıte biraz bildikleri 
ve görmedikleri ıcyi aeven eski cez
beliluin riynaını seziyorum. Birçok· 
lanmı:r. lçin Türkiye kendi bulundo
pmuz viliyetin, hatta nahiyenin 
hudutlannı aşmaz. Her köıesi bil' 
cennet olan yurdumuzu baştan başa 
tauımak için gençlerimizi yurt içinde 
uzun seyahatlere ıevketmeliyiz •• Yurt 
coğrafya ve tar:b kitabından taoın

mnz. Onu gözle görmek lazımdır. 
Sonra köylümüzil ve çiftçimizi 
Cümhuriyctin hedef aldığı Avrupa 
meden"yetini yakından görmesi için 
Garp seyahatlerine çıkarnıa'ıyız. Her 
vilayet blltç sine be: ene bütün köy
lerden biç olmazsa ikişer çiftçiyi Av
rupaya göndermek için para koym • 
hdır. Buna çok ihtiyaç varc:!ır. 

* 
Ömer Bey (I\umkapı Sarsak 71) -

Fatih Rıfkı beyin dediği gibi bizde 
bir aeyahatçılık baılamahdır. Bu; 
kurduğumuı rejimin kuvvetlenmesi 
ve tekamülümüzün bir an evvel 
lnkitafı için çok lazımdır. Mektepli 
ıeoçlerimiz tatillerini kahvelerde 
deği~ ana yurdun ormanlnrında, dağ 
baolanoda, billur p:narlar önünde 
reçirmelid ir. Memleketimiz neler 
yetiftiriyor. Köylünün ırtırabı nedir. 
BunJan yakından görmelidir. Sonra 
milmklln ' olduğu kadar çiftçimize 
AY1Upayı göıtermeye çahımalıyız. 
Çiftçimizin Avrup köylüsünün ma
kinelerle nasıl çahıtıtJoı, ouıl yaıa
dıtına, nasıl yqadıtmı görmeıi biz.im 
için bfiyük bir kazaçtır. 

Küçük San'atler Ve Ecnebi er 
Talimatname Hükümleri, T esbit Olu
nan Müddetlere Göre Tat ·k Ed. iyor 

Türkiyede Türk vatandaşJanna tahsis edilen 
san'at ve hizmetler hakkındaki kanunun tatbik 
şekillerini gös~eren talimatname tatbik sahasına 
konulmuştur. Bu talimatname, Türklere hasredilen 
işlerde çalışan yabancıların, işlerini grup grup 
bırakmalarını icap etliröiği için, 21 mayıs tarihin• 
den itibaren küçük san'at erbabı ecnebiler işlerini 
bırakmıya başlamışlarcbr. 

1 
Esnaf cemiyetlerine kayıtlı olup ta işlerini terk 
edecek yabancılann adedi ise, şudur: 187 berber, . 
19.:l terzi ve kasket imalcisi, 109 alaturka ve ala-
franga çalgıcı, 74 kunduracı, 28 tercüman ve reh
ber, 248 şoför. Bu miktardan hariç olarak muhtelif 
aan'at erbabı arasında hafa işlerde çalışanların 
mecmuu da 242 kadardır. 

T2limatname hükümlerine göre; temmuzun 20 sine 
kadar, yabancı tabiiyette bU:unan şoförler, şoför 
muavinleri, tercümanlar, rehberler, berberi~, terzi
ler, kasket ve kundura imalcileri ile çalgıcılar ve 
borsa mübayaacılan işlerini bırakmıya mecbur 
tutulmuşlardır. 

Öğrendiğimize göre ; buglln bol'Salarda mua
melecilik yapan ecnebi tabiiyetinde kimse yoktur. 

Yukardaki adetler, esnaf cemiyetlerindeki ka
yıtlara göre çıkarılmıştır. Ve yalnız ilk iki aylık 
devre içerisinde, yani temmuzun 2line kadar iş~e
rini bırakacak küçük san'at erbabına aittir. Di&er 
işlerde çalışan ecnebi tabiiyetli san'at erbabı da, 
ikişer aylık devrelerde grup grup işlerinden çeki
leceklerdir. Hulasa, bu talımatname, 935 senesi 
maymnın 21 ine adar, yani bir aene içuüwıdo 
tamamen tatbik dilmiş olacaktır. 

Sıhhat Vekili 
Haydarpaşa Hastanesi 

İşile Meşgul Oluyor 
Birkaç günden beri şehrimizde 

bulunan Sıhhat Vekili Doktor 
Refik Bey dün de Haydarpaşada 
açdması tekarrür eden 250 yataklı 
büyük nümune hastahanesi.ne ait 
işlerle meşgul olmuştur. 

Vekil lSey hastane biuasında 
yapılacak inşaat ve tesisat içiıı 
lazımgelen emirleri vermiş, Cerah
paşa ve Şişli Etfal hastanesi 
sertabip'eri doktor Rüştü ve Rifat 
Hamdi Be) leri bir proje hazır· 
lamaya memur elmişür. Nümune 
hastanesi 250 yataklı ve tam 
teşckkü:Iü olacak, bütün şube ve 
laboratuvarlan ihtiva edecektir. 
Ancak, yapılan ilk tetkikatta, 
hastane binasında mühim tadi
lata ihf yaç olduğu anlaşılmıştır. 
Bu itibarla Nümune hastaneai 
ancak. teŞl'!nievvel ayı zarfında 
açılabilecekt:r. Resmiküşadın Cüm· 
huriyet bayramında yapılm 
muhtemeldir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Mlirliwet Hanım isminde genç 
bir kadın Edirnekapıya gitmekte 
olan tramvaydan atlamak ister
ken düşerek ağır surette yara
lanmıştır. 

_. Fatihte F evzipaşa cadde-
desinde bir yapıda çalışan Kerim 
isminde biri yliksekten düşerek 
yaralanmıştır. 

lf. Romanya muhacirlerinden 
Salim Efendi isminde biri Galata 
rıhtımında dolaşmakta iken muva-

! Kuraklıktan Sular Azaldı 
Bentlerde Sular Çok 

~iktarda Çekilmiştir 
Kırkç.eşme uyunun gittikçe 

azaldığı e yakında membaının 
kuruyacağı hakkında bazı riva
yetler vardır. Kırkçeşme suyu 
hakikaten za!mışhr. Bu membaın 
vaziyetini dün beledij eden orduk. 
Reis muavini Himit Bey bize 
dedi ki: 

- Kırkçcşme suyunun mem
baımn kuruduğu doğru değildir. 
Bu sene yağmur olmadı. Y nğ• 
mursuz:uk yii2.ünden sular azal· 
mıştır. Bu yaziyelte, Kırkçeşme 
SU)unun ihtiyatla sarfeclilmesi 
için alakadarlara malümat verdik. 
Vaziyet bundan ibarettir • ., 

'/" asten Yangı 
Eir Esrarkeş Cürmümeş
hut Halinde Yakalandı 

Küçük Ali i minde bir esrar
keş birkaç gün evvel, içinde 
kumar oynabldığmdan dolayı 
zabıtaca mühürlenmiş olan Gala
tada Necati Bey caddesinde bir 
kahveyi açmış, gizlice içeriye 
girmiş e ma nın lbna kağıt 
koyup ateşlemiştir. Fakat tam 
ateş çıkacağı Slrada cürmümeşhut 
halinde yakalanmıştır. 
---------------------~----

zenesini kaybederek denize düş
miif ise de derhal kurtanlmışbr. 

.lf.. Vatman Muradın idaresin· 
deki Tramvay arabası Beyoğlun-
da ıoför Muslafanııı idaresindeki 
2352 numaralı otomobile çarpa
rak çamurluğunu parçniamışt.r. 

Bunlardan başka birkaç 
ehemmiyetsiz cerh o birkaç 
tanede hırsızlık hidisesi olmoı, 
failler yakalanmışlardır. 

1 S f A
Tdramvay 

e er edinin Çoğalh -
ması Mümkün Olacak 

Tramvay şirketi, hükfıınetin 
yaptığı teşebbüsler lizerine şehir 
dahilinde eyrüsefer eden araba· 
lann adedini artbrmağa karar 
vermiştir. Fakat bugünkü adetten 
daha fazla araba tahrik edebil
me için tramvaylann biribiri 
ark smd n ve daha ıüratli git
meleri icap etmektedir. Şirket 
bu ürati temin için muhavvele 
merkezlerini takviye edecektir. 
Ancak muhavvele merketlerinin 
takviye i için epeyce mikdarda 
kabloya ihtiyaç vardır. Şirket 
lazımgelen kablolnnn getirilmesi 
için hükumetten döviz müsaadesi 
istemiştir. Bu iş bittikten sonra 
tramvay seferleri de sıklaşacakbr. 

Yalovada Tırhl Var 
Yalovada meyva ağaçlarında 

hrtıl görüldüğll için Ziraat Mü
dürlüğü tırtıllı mıntakalarda imhn 
faaliyetine geçmiştir. 

aybolan 
Genç Bulundu 

Dnnkü nüshamızda Kays ri
dcn on glln kadar evvel tedavi 
ıçıo şehrimize gelen Mu tafa 
N zım Bey isminde bir gencin 
birkaç gUndcnberi ortadan kay• 
bolduğunu, poli• tarafından ara
nıldığını bildirmiştik. Öğrendiği
mize göre bu genç dUn meydana 
çıkmış ve oturduğu ote gelmiştir. 
Nazım Beyin, knybolduğg gün
leri bir tanıdığında geçirmiş 
olduğu h ber verilmektedir. 

Haziran 5 

1( a·n .. ~ rc rihi J 
Gazi z. 

Fenerbahçelilere lltifetlarsnt 
LOt f Buyurdular 

Fenerbabçe Stadyomuoda rckzedl
len Gazi Hz. nin Lüstleri cuma ııünil 
merasimle küşat edilmiş, bu münnıe
betJe Gazi Hz.ne bir de tazim telgrafı 
keılde olunmuştu. Ga:r.l Hz. sporco
lann b tazim hislerine fU telgrafla 
cevnp lütuf buyurmuşlardır: 

., Fenerbnhçelilerin gösterdikleri 
temiz duygulara teıekkür ederim 
efendim.• 

Harp IQllerl Ve Ş hlt 
Yetimlerinin ikramiye eri 

Ankara. 3 ( A.A ) - MiJ.i Müda• 
faa VekaJ.etinden tebliğ olunmuştur: 

1458 numarala kanuna tevftk n 
hnrp mnlullarile şehit yetimlerine ve• 
rilccek ikramiyeler bu sene c>n geç 
olarak temmuz ayında dağıtılacağın• 
dan i1ttibkak sahiplerinin beyhude 
yere Vekalete .müracaat etmemeleri 
ve ikinci tebliği beklemelari ric 
olan ur. 

Yeni Bir Köpr 
Sinop. 4 - S:nop - Kastamonu 

•iliyetlerini rapteden ooae üzerinde 
Yokırmak çayında geçen sene inıaatı 
hitam bulan Fevz.ipaşa köpriisüniia 
kat'i kabul muamelesi yapılan tır. 

Şar taki Çi 
Yarım 

iz 
ili or 

Karaköse, 4 (A. A.) - Beyazıt 
vilayet çif çisine dağıblm k ü:r.ero 
lgdır ZİJ'aat bankaıuna gönderilen 50 
'\'agon tohumluk buğdayın tevziino 
dnam edilmektedir. Şimdiye kadar 
196.000 kilo buğday Merkez kozn
aına, 100.000 kilo buğday Karakö e .. 
ye. 6~000 kilo igdır'a, 65.000 kUo 
Tuz.lucıa'ya, 30.000 kiJo Tusak'a, 23.000 
kilo DiyadiA'e Ye 45.000 kilo da 
Eletgırt kazalonna daf:rıhlmı tır. Mü. 
tebakiai yeniden ihtiyaçları tabak· 
kak eden köylere dağıtı!acnkbr. Bu 
yardımdan bütün Yiliyet çiftçisi 
memnundur. 

Gizli Ufu Ya ımı 
Zile, 4 - Af kanunundan sonra 

kaza ve köylerde sekiz bin gizil 
doğum ve iki bin ölüm, bin evlenme 
kaydedilmiştir. 

Bir Utehassı Geliyor 
Nevyork 3 - Princetoo Üniveni

tcai mn'Jiye profesöril M. Edvin Valtcr, 
Türkiye hükümetinc par Ye banka 
me leleri hakkında vermiş olduğıı 
raporun tatbikab hakkında görilşm lı 

üzere Tfirkiyeye mütev ccıhn dür 
Yapura binmi§tir. 

Ispartalılar 
Çok Sevindi 

iıparta, 4 - Gnl •o gül yağcılığı• 
m12.m terakkJ, inkitaf ve dıt pazarlnra 
ihracının temini makaadilc cllmhuriyet 
tdaremiJ.in lapartada fenni bil' gQI 
J&Aı taktir fabriknaının yapılmnsıoı 
bq ıenelik sanayi programına koy• 
masa laparta rüldllerini sevindirmiştir. 

hrtıaat Vel,liletinin bu ioi bnraretlo 
ye dddi bir alaka ile takip etınekto 
olduğu haber alınmıfhr. Bu bayırlı ve 
bobetli tetebbOa mıotak nıız gülcülc• 
rinin yOz.ünü güldürmüş ve muhitte 
bu baber minnet ve oükrao hisleri!• 
karıatanmııbr. 

Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 1 

Ha1aa Bc7 - Vergi arlb dl1• tabellJI \ 
aaldın7erlar.. •uodaq_ aorıra dllkklalen 
illtWriacl• .,.,.... •• sif ...... 

....................... 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Hasan !)ey - Meier bu iti 
· de kola7bkla lialledivermişlerl 



-
Mi ndericatımızın çoklu
tun an dercedilememiı .. 
tir. 

..___ M~sallarda 
Olduğu Gibi 

Haydutlar bir Mağarada 
Bir Hazine Buldular 

Silma 4 (Hindistan) (A.A.) -
Hasar kaza11nda bir magaraya 
apaa haydutlar, mühim bir 
kqifte bulunmuşlardır. 

Haydutlardan birisi bir kaya• 
- üzerinde bulunan ' tarihi bir 
kabartma resme tesadüfen do
kunmut ve kaya yana doğru 
kaymışbr. Meydana bir tllael 
çıkmıştır. Haydutlar meplelerle 
içeri girmifler •e Jıiınlarla el
maslar bulmuflarchr. 

Ecza Fiatlerine Narh 
konacak 

Resimli M11/c11ls 

Dk lnaan flmıekten korktu ve bunu iuh edemediti için 
Allalaa •tında.- Şark •Wetlerl Allabın gaaabuu auaturmak 
fpa kurbanlar Yerdiler. Garp medenfyetlae mensup inMn· 
lar kendilerine yeni bir Allah lc:at ettiler. Altan. Bu,On 

a Rulü Bahlan a 

onun da manaaız oldutu anlqılınca ruhlar bot kalda. 
Dlnyaya aaraan ikbaadi Ye maddi buhran yanında belki 
de ondan daha mGhlm ikinci bir buhran baflamıtbr: 
Rahi buhran. 

SON TELGRAF HABERLERİ Verilen malimata gke; Sda
hat Vekaleti eaaya Urla kor 
mağa karar Yel'llÜf, ba 1f için ele 

bir komiayon tetldl edllmiftlr. D .. M ı· K 1 d E b. ~:--.:.:. bt:ıah~:~:- v~: un ec ıste anun arımız a ene 1 
açılacak Merkez Hıfzıasıbha mn. • 

:; .. ~~~:ı~~.~1~::r.:::.kır.'.: ka- Kelimeler KUiianılmasına itiraz Edildi 
yevmiyeler T e sbit AaWa s ( Husuai ) - Millet Soayalist Ctımhuriyetleri ittihach 

Edildi Mecliai dlhık& toplantıaında la- aruında hudutta çıkan ihtillflana 
Küçük Esnaf Ne Kadar tanbulcla ve Yillyetlerde BeJe- tetkik ve haUi umlll hakkında 
K V diye daireleri namma iatimllk aktt>dilmif olan mukamena-

azanç ergisi Verecek? olunacak mahallerin istimllk menin alb ay uzablmaıma dair 
Yeni, kazanç vergiai kanununa ıureti hakkındaki kanunun bau protokolun tasdildne ve bele-p. .~ atkir aaJılan emaf •nede 

on ıld alinde ijinia Y•kan maddelerinin değiştirilmesine dair diye kanununun yedinci faalına 
kazanç vergiai olarak 6deJ~u kanun layihası kabul edilmittir. bir madde illveaine, Yunan 
~ glindelikleri teıbit ed~ Şarkta bazı viliyetlerde mül- parlementosu azasımn Ttlrkiye 

komııyon vazifesini bitirlllİftir teci ve mühacir iskinına dair Devlet demiryollan lizerinde mec-
Üç sınıf üzerine tertip edile~ kanun liyibası bir müddet mllza· canen seyahatlerine, Tlirkiye cilm· 
liıteye göre kundura boyacıları kere ve bazı maddele~i kabul huriyeti ile Bulgariıtan kıralhğa 
fotin bağı satanlar, eskiciler; edildikten aonra llyiha enclime- ve TGrkiye cDmburiyeti ile 
kondura ve emsali ticaretha- nine tevdi edilmiştir. ltalya HOkimeti aramada akte-
neler mllıtahdemJeri, tezgahtarlar Ttırkiye Cilmhuriyeti ile Çin dilen ticari itilifnamelerin kabul 
ve kalfalann günlük kazançlan Clmhuriyeti arumda akteclilen ve tudikma dair kanun IAyiha-
20 ile 1

7
5 kufUt arumc:la teıbit cto.tıulc muahedeshtia bıeclikine, lan mfizakere ve kabul olan-

•ıc-::ak San'atlar Ve Tlrkiy• Clmhuriyeti ile Sovyet muttur. 

Yunan Tebaa•• Ne Aslı Var Borsada 
Atina, 4 - Tarkiyede tat· 1' T D A 

bik eclilmı,_e batlanan Kfiçük ı ve e starı Bet Eski Mezar Bulundu 

lnbiular idaresi haababnan 
Divammubuebatça tetkik edilip 
edilmiyecejinin te&irine dair maz· 
batamn ve pdikli k&çllk zabit 
membalanna ve matbualan top
lama hakkındaki liyihalanma 
birinci mtızakereleri yapılmlfhr. 

Burada Maniu meb'uu Refik 
Şevket Bey baytar yetine kulla
nılan Veteriner kelimeaine, mat
bualan toplama kanununda lml
lamlan ıravour, prozpektls. P 
eografi gibi kelimelere itiraz 
ederek bunlann yerine Tilrkçe 
kelimeler kullamlmasını teklif 
etmit. bu kelimeler haldaa
da izahat verilmif, hararetli ml
ukaıalar olmaftur. Meclis .,_. 
ıembe gllnl toplanacaktır. 

Yol 
Faciası San'atlar Kanunundan Yunan f Buna, 5 ( Huau.ı) - Eald 

~ammn istiına edilmesi Japonyanın Bize ttifak kaplıca civannda hafriyat yapa- Bir Otomobil Devrildi, 
1Çın Cenevrede bulunan Harici,. 'f eklif Ettiği tayiası Ta- hrken etrafında bakır ıamdanlar 6 Yaralı, Bir Ôlü Var 
Nazırı M. Makaimoaun Tevfik H I L- l "du·· ft hamam taslan da olan bet 

1 
b. ka ..-. 

Rilttü Bey nezdinde tepbbtlate mamen aya aımu u r 9lld. mezar bulunmuttur. Siirt, (Hmad - ır . ç •-
bulunduğu haber nriliyor. MoakovJac:la çıkan b~Pra~~~· Mezarların hıriatiyanhktan ev- evvel, tehrimiz 12 kilometre 

Mana Yeh,_ .. , .... rtlerını aazeteal, •po~yanın ıze, • .,.,.. Yelki devirlere ait olduğu anla- mesafede bir kamyon kuua 
Yerine Getir~ . y~t Rusya aleyhine mGteveccib bir plmaktadır. Tetkikat için Anka· ohnut Siirt'ten Diyanbekire git• 

Taif 4 ( A. A. ) - imam ıtti!~k teklif ettiği~ buna maka.bil radan mütehassıs istenilmiftir. mekt~ olan ıof6r Detir Efendinin 
Yahya, 'kabul ettiji ıalh tart1an hızım Kafkasya!.• _ııgal etmeame y k.11 H ı· kamyonu devrilerek alb kitiniD 
•ucibince ldriıilerdea iki reial n~ alıtereceguu yazm... ~ e 1 er eye 1 yaralanmana ve bir kitinin de 
lbniuuut'a tealim etmiftir. v.. ittifaka Japonya namıu teklif Toplandı llmeaine •ebep olmqtur. Kaza, 
•enliler dajhk araziyi ~ eden de geçenlerde Japonyad~ Ankara, S (Huuıi) - Ditn kamyonun roduıunun kırılmuı 

hı içinde tabliye edeceklerdir. bu!ara gelen Japon ~arp -gema- M'll M l' · d Ba k•l t d •.Az"'nden vukua gelmı·•tir. Yara• • d B • lerinm kumandam Amıral Matsu- ı et ec ısın e ıve • e a· , ... u Y 

mır e 17 blta imiş. iresinde uzun lilren bir Heyeti lılann tiçtl kadındır. Şoför mua-

D ~· B l d Bunun tamamen hayal mabıulü Vekile içtimaı yapalmıttır. vini Urfah Abdullah aldajı ajlr 
eılftB UıUn U bir fayiadan iberet olduğu ispat içtimada harici vaziyetin g6- yaralar neticesinde llmllftilr. 
lzmir, 5 (Ha•ust) - Müteahhit ~dildikten ıonra deniliyor ki: Tllr· rllflUdOğü ı6ylenmektedir. Buglln Çimento Flatlerl 

Nıy zi B. tarafa dan 30 amele ye b6yle bir teklife kulak aa- fırka grupu toplanacak, husu.r Ankara, S (Hwnıat) _Çimen· 
ile )angm yerinde hafriyat yapı• ma~ değil, işitmedi bile. idareler vaziyeti görllflllecektir. to fabrikalannın 1 hazirandan 
lwll:ea bir baca yıkdllllf içinden •asen hize bu tnrlG teklifler lzmire Giden Vekiller itibaren alınmakta olan elektrik 
alba v,e mGcevherattan ~Grekkep ya~ıl~ınazdı. Türkiye Cflmhuri-
bir define çıkmıştır. Y!bmn Rusya aleyhinde teklifler Ankara, 5 (Hususi) - Nafia istihlak resmini vesile ittihaz ede-

Ameleler defineyi derhal pay• dinleybecek devlet olmadığını bu- Vekil Ali ve Adliye Vekili Saraç- rek ton başına 175 kurut zam 
laımışlardır. Zabıta meseleden srOn AOttlnk din;,. biliyor. oğlu Şnkr& Beylerin lzmir-Kaaaba yapmaları nazarıdikkati celbet-
haberder olunca buaun bir mik· n arada Taşhan hathmn tesellilmil için bu akşam miştir.Bu -resim bir zamm1 icap et• 
tana& .we etmiftir. Tahkikat Ankara, S (~ - Tatban lzmire hareketleri mukarrerdir. tine bile ancak ton baıma 55 
Jal!lmütaclır. binası Sumer Bank tarafmclaa Hususi OtomobiUer kuruı yani çuval bllfln• J11 para 
~eıme Başı Kava ıatın alınmışbr. Gelecek eene Aukara, 5 (Hususi) - Huıusi kadar bir zam yapmak icap et· 
Tabiade Millet çepa ·~ yıkbrılacak, yerine modern bir otomobillerden vergi alınmaktan mektedir. Bu fahit zam etrafın· 

su almak ylzGnden Pbnkan D bina yapılacaktır. aarf11uu:ar edilmiftir. da tetkikat yapılmaktadır. 
neticeıinde S.ka Ey&p blr d•vı.a ··----------·~-~-----------------------------~ ile ıaka lımaili bafından :;: .... 
•rette yaralamıfbr. 

/STER /NAN Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi 

Ankara 5 ( Huaaal )- lkt.aat 
Velcileti Yllksek Deniz Ticaret 
•ektebine bir 11aıf ilive edilane
line karar •ermiıtir. 
Burıada Vergi Kaçakçılıfı 

Buna, 5 (Rusual) - Yeni 
~erıiler mOnasebet.le baza bak
aalJann an. klfıt, kahve sfbi 
~nna kaprarak evlerinde Ak• 
•dddan abla11lmlf, evltm ıraam11 

iNA.NMAI 
Maarif Veklfea..ı kit•p,.dann neıriy•b •rHında fay• clepolarana •tarlar. Bu kltapl.,. peyderpey •b.ldılsça lrAr 

""t T r 1-- ederler. 
dah balclutu eHrlerdeo bir aiktanna Abn alır. Ma-at Maarifla Jardama oalar ~in bir aeYi .t..,ta mahi-
faJdah 11efrlJata yardım etmektir. Bir kuam ldtapçdar retiadedir. Bu Jdtaptdarcl .. Wri ....U. 150 kUl'Uftu 
Maarifla hı .. ıaiyetle Ye muanen bir makAtla J•pbtı Atbtı bir kitabi ,.,. •• ,. Si laaruftn ~mattır. 
IMıı J'arclama ...Uatlmal etmellin yolunu bulmuflarchr. Bu nffl ldtapçdana bta laanketlerlala dlrGat ve 
Ba .. ealdan ldt•n laerlae ylbek fiat koy•rlar, bu flat maarifin ıayealae uyrua oldutuaa •• bu ferait dabi
lnrln•en Maarife uttıldan lcltaplan• ,.ra.Ue .. .,.,. U.de memlekette klt_-C. Abftnua artabllecetlae biz 

lanm kapatırlar. Ellerlar.r'f'l IGtetı ,,,.n rrıw· .. , x "~Al 
'--~----------------------------------------------------------, 

---
Az Sarf etmige 
Değil, Çok Kazanmıga 
Bakmalı? 

'--------------- A. E 934 ıeneainin ( Haziran ) ayı 
( Mart ) ayma benzedi. Bir sabah 
gözlerimizi açbğlmız zaman bak· 
tak ki: 

lktısat Vekiletinin teıkilih 
değiımiştir' 

Nafıa Veklletinin tqkilib 
değ.işmiıtir, 

Maliye Vekiletinin lıeaaplan 
deiiflDİftir, 

Ve yeni ibtaı edilen vergiler 
dolayıaiJe her evin b&tçesi değif
IDİftir. lktısat ve Nafıa Vekiletlerl 
ile pek •bt veritim yok; deiipk• 
liğin bana dokunan loamı pri ka
luanda. Bunun ilk teairini ciiara 
alırken tlltlbaclide, aoara da katı. 
ve i~rken vapurda hiuettim. 

Glnlerclen Cama, az enet 
Maliye memarlan uiruutlar, dDk
kimn tOttln mevcudlma aormuflar, 
beyannamelİDİD tamimi• kadar 
aablniamuım 16ylemifler. 

- Peki, timdi ae olacak? 
- Dostlannızdaa içer beter 

tane iater, •bf mllaaadeioi ıelin· 
ciye kadar idare edeniniz. 

Adada11m. Muhit yaband. 
Etrafıma balmuyorum. Tek ada• 
tamdatım yok. Tiryaüai• yaziye
tini dlflbalbalbl 

KahYeye gelince; ben oau bet 
kUl'Uf zannediyordum, ,..... 7,5 
iıteyince yiizilne bakim. 

- Zam var da aad• 
lıte ubah aahala Wr lleaap 

meaele8İ: . 
_ Beni• bilclilim· zam kılocla 

25 ..,....., bir kilodan ise en 
..... 100 kahve çıkar. Fincan 
-.•a 10 para eder, fazla İlte
dijinh: 100 paramn (90) ı nereye 
ıiClecek? 

- Efendim, m yine (5) ku· 
ruf veriniz! 

* Güvertede btıy&k bir se-
vinçle tellmlaclapm bir dost, ba
na bir 8ipra uzabrba blltpm. 
den ._..ttl: 

(17) karufhak ....laldorJan ~ 
yordum,bu pden itibuen(l 1,5)-
hk birinciye indim. ~5,5= 
bzanam nr. Bunun ( ) • 
au, glade (2) okkadan eıaneiia 
artan fiatma kuta koyaraam, ,.. 
ri1e eli•de (60) para kalır. Bu
nun (40) parua De bira ıammma. 
(20) par .. ile de makarna ytl1r 
Mkliiini karplan-. 

- Peki kumq ftabma artma· 
ama ne diyeceksin?. 

- Bana vız gelir; elbise al
mamaya nuıl olaa alafbm, me.
cuduna eneli torniatan, aoara 
tornayt edeceğim. ,, 

iki adım ltede talih kartıma 
bqka bir dost çıkardı, ondan da 
bir cigara aldım, onclao da bir 
mltalea dinledim. 

- Zengin değilim amma, itiyatla
nmdan hiçbirini değiftirmiyecejim 
biraz fazla para gidecek; mubak· 
kak, bu para bende yok, o da 
muhakkak. Fakat kafamı yoraca
ğım, fazla kazanmıya ça11tacatım. 

* Ben birinci ıeldld- dGflaen-
1 . lb:de belki de binde bir b.d.!m. Iİaacl .. ~ dGfiln_en· 
1er arUJDda mavaffakiyete enp
celderln aa1111na ıelince, bunu 
Allah bilir. Fakat mubak•k ola• 
bir ıey yaraa bepimbda de fU ••1• 
bu tekilde yeni .erl..... inbbak 
edecetimizdir. 

Mumafih bea hlktmete yeni 
vennl bafladatımız paralar mOna
Hbe~ C nrsl ) kellmulnl kullanır• 
kea lçlmcle bir Gzüntl duydutumu 
Ald•Jam•m. Dilımln ucunda daha 
zipcle ( Slprta bedeli ) c:Gmleel do
lqayor. Madem ki bu para, biıe onu 
kaaaamanın imkanını veren vatanua 
mahfuıiyetini idameye urfedllecek· 
tir, o halde en mGaaelp kelime 
( ılrorta ) kelimeel olmak lizam de
tll mi? Bu takdirde yapılacak .. 1 u 
.. rfetmek defil, çok ka&aaıp. çok 
.arfederek elprta llcretW •l•ldia 
...... kadar cotaltlııaaldar. ... .... ... ,. -~··· ........... ....... pk•l•=•ibr· 

=-~~~~~----~~~__:._~~~---~~_:__~~~~~--~~~~~ 



. 4 $.ayfa 

~ Memleke~ Manzarası\: 
Bartında Mühim 
Bir Hukuk Da
vası Neticelendi 

Bartın ( Hususi ) - On yıl 
evvel vefat eden şehrimizin mAruf 
zenginlerinden Hacı Arif kaptan 
memlekete su getirmek içio sağ
lığında iki yüz elli bin kurut altın 
para vakfetmiş ve vefatında bu 
altınlar kasasından çıkmış ise de 
altını~ beş bin lira evrakı nakdiye 
bir okadar da kereste ve eşyayı 
ticariyesioi taksim eden varisler 
bu paraya da el u:ıabp onu da 
paylaşmışlardır. Müteveffanın ev
ladı yoktu; varisleri kardeşlerile 
zevcesinden ibaretti. Hacı Arif 
kaptan bu para ile beraber bugün 
on dört bin lira kıymetinde talı
IDİD edilen 9 parça mülkünü de 
vakfetmit ve bunlardan hayatta 
oldukça kendisi, vefatından aoara 
da zevcesi ye kardeşinin çocuğu
nun milteneffi olmasını ve irad.le 
Barbnın Serdar kiiyllndeki cami 
Ye çeımesi ile bu müatlere bakd
maıanı ıart koymuştur. 

Bu mesele ötedenberi herke
ain malümu olduğu için, memle
keti sevenlerden müteaddit zevat 
tarafından, memlekete vakfedil
miş olan bu emlak ve nukudu 
alakadarların fuzulen ellerinde 
bulundurduklan yüksek makam
lara fikiyet edilmiştir. Bu şika
yetler üzerine Başvekaletin iş'a
nna atfen, Evkaf Umum Müdü,.. 
lüğü, bu muamelelerin ikmal ve 
intacı için Evkaf idaresine kat'i 
eıairler vermiştir. Esasen işi ta-
kip etmekte olan Evkaf idaresi 
derhal harekete geçmiş ve ilk iş 
olarak 2500 albn liranın tahsili 
için alikadarlan icraya vermiştir. 
Fakat varisler borcu icrada inkar 
ettikleri için mesele mahkemeye 
intikal etmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan merhum Ha~ 
Arif kaptan ve merhum zevcem 
Zeliha H. taraflarından f'akfedi
lerek tapuya raptolunan J 4 bin 
lira kıymetindeki emlake Evkaf 
idaresince derhal el konulduğun
dan dolayı bu emlaki, mütevelliye 
ııfatile şimdiye kadar elinde bu-
lund~an Ha~ Arif kaptanın 
zevceımetrukesı ve elyevm Yir-
mibeş oğlu Hasan :Bey zevcesi 
Ayşe H. tarafındao .. E'llkaf aley· 
hine dava açılarak müdahalenin 
men'i isteomiştir. Bu hU3uataki 
muhakeme Barbn Asliye Hukuk 
mahkemesinde görülmüş ve Hacı 
Arif kaptanın vefahndan sonra 
zevcesi Ayşe Hanımın ıimdiki 
Ze\'ci Hasan Bey vasıtasile 
ve mütevelli olduğu iddiasile bu 
emlaki fuzu:en zaptetf ği, halbuki 
mütevelli.ik için usulen berat 
ve onun makamına kaim bir ve
sika almamış, almak için de 
müracaat etmemiş oiduğu gibi 926 
aenes nde çıkan bütçe kanun ile 
bundan ıonra da kendisine tevcih 
yapılamıyacağl cihetle Evkaf ida
resinin bu emlika elkoyduğu te1t
bit edilmiş ve mahkeme Ayşe 
Hanımın davasının reddile elinde 
bnlunan diğer emlakin de Evkafa 
tealimine karar vermiştir. 

Adanada Çocuk Balosu 
Adana 4 ( A.A ) - Hililiab

mer Cemiyeti Adana merkezi 
tarafından Ordu evinde bir çocuk 
balosu verilnıiş ve btlyük rağbet 
görmüştür. 

Adana Fırka Kongresi 
Adana 4 ( A.A) - C. H. F. 

Seyhan vilayet kongresi toplan
mışt r. Dilekler ve encümenin 
mazbataları üzerinde hararetli 
münakaşalar yapılmıştır. Kongre 
azası şerefine Belediye tarafından 
yeni otelde bir ziyefet verilmiştir. 

SON' POSTX. 

HA LERI 
o 

Sinop'un Ticari İnkişafı İçin Samsun 
• 

Sahil Hatbndan istifade Etmek Lizım 
Sinop (Huıusi) - 481 yılında 

lafendiy ar oğul!arından Is mail 
Beyin elinden ikinci Sultan 
Mehmet tarafından muharebeaiz 
alınan Sinop o zaman çok zengin. 
ticaretgah ve i§lek bir tehir oldu
ğu için Fatihin hoşuna gitmişti. 
Hoş manzarası dolayısile de bura
ya Ceziretülüşşak ismini vermişti. 
Bu ismi taşıyan kitabe hala müze 
ambarında mahfuz bulunmaktadır. 

Büyük harpte iki büyük yangın 
geçirmiş olan bu kasabada nüfus 
azalmıı olduğundan eski hareket 
ve canlılık kalmamışbr. Vali 
Abdülhak Bey kasabanın eski 
halini alması ve güzellefJDe&~ 
zenginleşmesi iç:n çok ~lışmak· 
tadır. Şehrin 30 bin lirayı geçmi

yen belediye blitçesi ile birçok 
laydalı işler başanlmaktadır. 
Sinop limanı çok büyük ve her 
türlü tesisata ~lverişlidir. 

Bü) ük rehber ve kurtancı 
Gazi Hz.nin bir büstü ile süsle· 
nen bfiyük park şehre cidden 

Akşehirde 
Gençlik 
Teşekkülleri 

A/qehi, gençlik Spor Yurtla azaları 
Akşehir (Hususi) - On aene 

evveline gelinciye kadar kazamız.· 
da hiçbir gençlik teşekkülü mev• 
cut değilken bugün bet gençlik 
teşekkülü vardır. 

Gençler biribirlerine kardeş 
sevgisile bağlanmışlardır. Sağlam 
bünye ve sağlam dimağa mark 
olabilmesi için var kuvvetlerile 
çal şmaktadırlar. Bu teşekküller 
arasında bulunan Akşehir Gençler 
Spor Yurdu her aahada faaliyet
lerini arttırmışhr. Zaman zaman 
temsiller verilmektedir:. Seneler
denberi gençliğin mahrum kaldığı 
ve iştiyakla beklediği kütüphane 

de Halk Fırkası reisi ve azaları
nın himmetile pek yakında açıla-

caktır. Memleketimiz gençliğini 
bir araya toplamak gayesile bir 

Halkevi açılması için de teşekkül
ler yapılmaktadır. 

Kızılcahamam Postaları 
Kız lcahamam, (Huıusi) - Ka

zamız Ankaraya otomobil ile iki 
saat gibi yalan bir mesfede ol· 
duğu halde haftada ancak iki 
pos~ası vardır. Buraya gelen ga
zete ve mektuplar günlerce An
karada toplanmakta ve sonra 
buraya gelmektedir. 

Postanın şimdilik hiç olmazsa 
haftada üç defa olsun tahriki pek 
lazımdır. Hususile yazın ve kap

lıca zamanları etraf tan birçok 
ziyaretçiler gidip gelmekte oldu
ğundan bu lüzum ziyadeleşmek
tedir. 

Sinopt• Ged lıegkeli 

güzellik vermektedir. Boyabat şo• 
sesi gayet güzeldir. Gerze ve 

İbrahim Tali Bey 
Mehmet Çavuş Abidesine 

Çelenk Koydu 
Keşan 4 ( A. A. ) - Umumi 

Müfettiş İbrahim Tali Bey refa· 
katiııde vali ve m::ıliye erkim 
olduğu halde Seddülbahir ve Ki
lidülbahir harp aahaiarını gezmiş 
ve oradan Ece Abat kaza m~r
kezine gelerek halkın tezahüra• 
tile karşılanm şbr. İbrahim Tali 
Bey bundan sonra Mehmet çavuş 
abidesine giderek abideye alb 
ok işaretli bir çelenk koymuı 
ve orada toplanan köylülere Türk 
istikbal ve istiklalini Çanakkalede 
koruyan ve kurtaran Büynk 
Gaziyi ve Çanakkale harbini 
anlatmıştır. Nutuk tiddetli allot
larla karş•lanmıştır. Umumi mO
fettiş oradan Geliboluya geçmif 
Ye Geliboludan itibaren yol ilze· 
rindeki köylere uğrayıp köylft• 
lerle konuşarak Keşana varmıştır. 

lbrahim Tali Bey burada te• 
:ıahllratla yaşasın Gazi yaşasın 
Ciimhuriyet avazelerile karşılan• 
mış ve doğruca belediyeye inmiş
tir. 

İspartada 
Halkevi, Köylülere Bir 

Ziyafet Verdi 
Isparta, 4 ( A. A. ) - Civar 

köyler halkı Halkevi tarafından 

davet edilmiş ve kiraz bayramı 
olduğundan köylüler daha kala

balık bir halde bu davete icabet 
etmişlerdir. Misafirlerin sayı11 

500 ü mütecavizdi. Halkevinde 
kendilerine çay ikram edilmif vo 

Halkevlerinin güttüğft gaye hak
kında izahat verilerek hasbihaller 

yapılmışbr. Bundan aonra temsil 
ıubesinin köylUler için hazırladığı 
istiklal harbi menakıbini muhtevi 
( Kızıl Çağlayan ) piyesi temtıil 
edilıniştir. Köylülerimiz, bOyllk 
ıevioçle köylerine dönmüşlerdir. 

Maraş Elektrik Fabrikası 
Maraş, 4 (A. A.) - Çeltik 

fabrikasına i!aveten yapbrılmakta 
olan un ve elektrik fa brikalan
nın inşaab bitmiştir. Pek ~akın
da ıehrin elektrikle tenvirine 
bqlanacakbr. 

l 
ayancık yollan da yapılmaktadır. 

Samsun sahil hatbnın Bafra 
lizerinden Sinop ile iltisakı tem:;n 
edildiği takdirde tehir ticaret 
sahasında da eski mevküni kaza
nacaktır. Bu sayede Sinop limanı 
da bugünkft halinden çok daha 
faydalı bir liman haline gelmiş 
olacakhr. 

Kars'ta Gazi BUstU 
Kars 4 ( A.A )- Gazi Hz. nin 

bftstlerinin açılma resmi yapılmış• 
br. Merasimde Vali ve Kolordu 
kumandanı fiddeUe alkışlanmıt· 
tır. Halk çok harareli tezahilrat 
yapmıştır. 

Karsta Sut kurutma fabrikası 
Kan 4 (A.A.) - •'Süt iş,, ta

rafından kurulmakta olan ant ku
rutma fabrikasının bir buçuk ay• 
danberi devam eden montaj ame
liyesi ikmal edilerek makinelerin 
tecr6bclerine başlanmışbr. 

Yakında fabrikanın açılma 
merasimi yapılacaktır. 

Bizim 
Hasan Bege 
Rakip! 

Ha$an Begin naziri lıii.çik Yaşa 

Resmini koyduğumuz "Kiiçük 
Hasan Bey ,, Adapazannda Ozan· 
)ar mahallesinde 8 yaşında Ya• 
şardır. Kocaman bir kafaya nis
betle, küçük, cılız bir vücut ta• 
şımaktadır. En büyük numara bir 
melon şapka onun başında bir 
limon kabuğu gibi kalmaktadır. 
Yaşar küçücük frakı, papyonu 
ile tam bizim Hasan Beyin bir 
naziridir. Yaşar hayabnı, elinde 
taşıdığı bir deste kendi fotoğra
file kazanmaktadır. Her cuma 
Adapazanndan, Sapancaya ine-
rek, lstanbuldan gelenlere .. mer
haba ağalar, safa geldiniz, hot 
geldiniz!,, Diyerek kartlannı .. t
makta, ve akşam öteberi alarak 
tekrar Adapazarma d6nmektedir. 
Garibi şuki ktiçUk Yaşar Merhum 
Hasan Beyin tam bir modelidir. 
Yt\züniln blltln hatlan Haaan 
Beyi andırmaktadır. 

Siirl'te Müsamere 
Sürt 4 ( A.A ) - Halkevi sa• 

lonlanoda halka bir müsamere 
verilmiştir. 

Sinkarada Tifo Kalmadı 
Kütahya 4 (A.A.) - Armutlu 

nahiyesinin Sinkara köyünde zu
hur eden tifo hastal.ğı ittihaz 
edilen tedabir aayesinde tama-
men bertaraf edilmiştir. 

Ev Doktoru 

Alkaloz 
Hastalığı 

Bu hastahk. bllnyenin ka 
kızal-arı mahiyetinin 

masından ba 
nel~rdir? bir ıey değild" 

bilhaua idrarın renginde h 
olan değişiklikle kendini göste 
Bazı insanda, birdenbire i 
rengini değiştirir, bulanır v 
bembeyaz bir renk alır. Bitt 
bu renk değiştirme ile beraber 
alikadarda pfak atar. F 
burada dikkat edilecek bir no 
vardır: İdrarın renginin bozuk! 
durduktan sonra .hasıl ol 
değildir. Başlangıçta da bozu 
Eğer bu idrardan bir miktar 
tecrübe tübüne kocup 111tıla 
olursa kesif bir bulut tort 
hasıl olur ve atbomin zan 
basıl eder. Halbuki değildir. E 
bu tllbün ıçıne bir da 
hamızıhal damlatacak ol•r 
mucize kabilinden idrarm re 
derhal yerine gelir. Bu da. bi 
idrann fazla fosfatlı olduğu 
la1'atinl öğretir. 

Yalnız fikrimizin takılması 
zım gelen aokta, idrann ihti 
ettiği fosfatlann nasıl böyle b 
denbire teballül ettiğidir. Bu h 
climlei asabiyenin zaafına mı yo 
vtlcudUn fosf orsuzluğuna mı 
ilimet 1ayı)mak gerektir ? Ne 
ne de öteki. İdrarda bulunan b 
kısım fosfatlann böyle birdenbi 
tehallül etmeleri idrann ihti 
ettiği fosfatların terekküp nisbe 
lerile pek uzaktan alikad 
aayılabilir. 

Maamafih idrarın renginin b 
zulma11 muhtelif rahatsızlıklar 
allkadar olabilir ki onlar da şu 
!ardır: 

Sebepsiz yorgunluklari bazı 
gllçlükleri, iştihasız.lık, böbrek a 
nlan, romatizma, cümlei asabiy 
nin bozukluğu. 

Bunun çaresi vncuda idm 
yapbrmak, faz.la aebze yemekt 
mtıtnellit arızaya, bu sistemi d 
Atlnrek •lab etmek:, kale 
illçlan fazla kullanmamak, asi 
foıforik almak. (Bittabi doktor ta 

ıiyesile) 
Bu suretle ve kıaa zamand 

bazım vaziyetimizi ıslah ve m 
razi haletimizi gidermiş olur 
Bu işte mühim olan hastalı v 

kendisi değil, yanlış teşhis v 
yalıt tedavi eclilmesi ihtimalidi 
Maamafih Alkaloz mühlm diğ 
birtakım hastalıkları da maskel 
yebilir. Bu da gozden uzak 
tulmamak gerektir. - >f 

Antalya'da 
Yeni Açılan Kanal Büyü 
Tazahürlere Vesile Old 

Antalya, 4 (A. A.) - KırfÖ 
ıu membalan 18 kilometrelik b" 
kanalla Antalyanın Tepezüıt 
aaevkiine kadar getirilmiştir. V 
bu suretle onbinlerce hektarh 
arazi ıahasınm sulanması temi 
edilmiştir. Kanalın beşte dörd 
köylüller tarafından imece usulil 
parasız yapılmıştır. Su akıtılm 
merasimi köylülerin Cümhuriye 
hükiimetine büyük muhabbet v 
merbutiyet tezahurleri yapmala 
rma sebep olmuş her köy hal 
ayrt ayn kurbanlar kesmiştir 
Yeni ıulanan arazide derhal z 
riya ta başlanmıştır. 

Tavsanh Maçı Teahbur Etti 
Tavşanlı (Hususi) - Eskişe 

birlilerle Tavşanlılılar arasınd 
yapılacak maç Eskişehirlilerin li 
maçlarile meşgul bulunmal 
dolayısile tehir etmiştir. 





: 1 Dünya Hddlselerl t: 
Amerikada 
Cinayetler 

Azalmış 
Amerika reisicümhuru Ru:ı.

Çünkü 1 velt'in idaresi za· 
6ankalarda maoına tesadüf 

eden devrede bU-
azalmıı tün resmi Ameri-

ka istatistiklerine göre, cinayetler, 
zabıta vak'alım bir hayli azalmış· 
br. 1933 te Nevyorkta işlenmiş 
olan cinayetlerin miktan yine bu 
fıtatiıtiklere göre 431 dir. Halbu· 
ki bir ıene evvel, yani ı 932 de 
bu miktar 478 i bulmuştu. Yine 
aynJ müddet zarfında bankalara 
karp Amerikada yapılagelmekte 
olan tecavilzler de azalmışbr. 

Azalış nisbetl % 50 dir. Ma· 
mafib Amerikan iatatiıtiklerinin 
bu vadide kayıtlannı ihtiyatla te
llkki etmek icap ediyor. ÇtınkD 
1932 senesinde mevcut bankala
nn miktan bir ıene ıÖnraki mev
cuttan 43 bin fazla idi. Bunlaar, 
lktıaadl buhran neticesinde kapı
lanna kapamıya mecubur olmuş
lardır. 

* 

Bütün Avrupa otomobil aa
bş acentelerinin bir Adeti 

----,--.vardır. Her sat-
Taggare er tıkları otomobil 
ııcıızlatlı için otomobili ala· 

na otomobili kullanmak hususunda 
ders vermeği de teahhUt ederler. 

Otomobil sanayiinin bu Adeti 
timdi tayyare aanayiine de intikal 

etmiftir ve bir İngiliz tayyare 
aabt ıirketi kendisinden tayyare 
alacak kimselere tayyareyi de 
kullanmayı öğreteceğini vedet· 

mektedir. Bu teahbüt bittabi bu
•usi binek tayyarelerine aittir. 
Kumpanyanın vermeği taahhllt 
ettiği ders saati beheri birer aaat 
ten olmak Uzere sekiz saattir. 
Beheri iki İngiliz liraaına verile
ıelmekte olan bu derslerden 
tayyar• alanlar 16 liralık bir ia
tifade temin etmektedirler. 
Şimdi huauıt tayyarelerin kıy· 
meti vasati 200 lngiliz lirasını 
geçmediğine göre tayyare almak 

miibim bir fedakirlık ıayılmaktan 
uza klaımıştır. 

* • 
Jktısadt buhrandan fertler, 

mllesaeseler, bu arada bti· 
Süvegş yük teesaUr duyan 

lcanal müessese 1 erden 
ımn b" t . d . ır anesı e meş· 

varıdatı bur Süveyş kana-
hdır. Fakat 1933 ıenesine kanıt· 
lın vaziy~ti bir parça düzelir gibi 
olmuı ve 1932 senesinde nisbetle 
yO:ı.de 8,2 fazla iş yapmııtır. O 

ıuretle ki kanaldan geçen gemi 
tonajı 30.677 bini bulmuıtur. 

Amortisman, masraf, vergi ve 
aaire çıktıktan sonra kanalın se· 
nelik kazancı beş yUz yirmi iki 
milyon yüz seksen beş bin dokuz 

.Jiix on beş frankbr. Suveyit ka-
nala iyi bir ite benziyor. 

............................................................. 
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&ON POSTA Haziran ~ 

Tarihi lllsalıabe i 
Tarihte Bir Sürgün Avı Kanalizasyon 

- - - Masrafları 

Kari M elt.taplttn 

Avdan Başka Bir Şey Düşünmiyen Za- bl• ~~ı:p::;~;ec~~ .. :~~~d~:~:~ 
H •• k A ş b D d y geçen kanaliza1yona bağlatmalt mane un arına a an e e aman istedim. Öğrendim ki bu iti yap-

' .~ " mak mUnhasıran Kanalizasyon 

B • ~ · o o ~ ,. ·~ Şirketine ait imiı. Şirket te bu 
ır :7' ~ yun y- ~ ~ bağlama iıinl 100. 150 lirayı 

~ ~ yaparmıf. Halbuki hakiki masraf 

na
mıştı 

~" 10 • 15 liradan fa:ı.la değildir. Bil• 

Hünkar, Şaban 
dedege lıôlti tur
nalardan 6ola

sediyorclu 

Birinci Sultan Abmedin avcılı
ğa merakı pek büyüktü. Birçok 
av köpekleri, şahinler, doğanlar 
beslerdi ve bunlar için akla sığ· 
maz mauaflar yapardı. Mesell 
köpeklerin hemen hepsi elmaslı 
tasmalar, Hint kumaşından ya· 
pılma sırmalı, bellemeler taşırdı. 
Tasmalara bağlı yularcıklar altın 
birer zincir idi. Gözde şahinlerin, 
doğanların kafesleri som altındı. 
her kuşun hususi bir hizmetçisi 
vardı ve bunların hünkar naza· 
rındakl kıymeti aadrazamlardan 
bUyüktü. 

Sultanabmet uykudan uyanır 
uyanmaz ilk iş olmak üzere kö
peklerin, av kuılarının sıhhati ve 
o geceyi nasal geçirdikleri hak
kında verilen malumatı dinlerdi. 
Sadrazamdan, ocaktan, ıeyhislim
dan gelen kAğıtları ele bile alma· 
dan .hayvancıklannın neş'elerile, 

neı'esizliklerlle alikadar olurdu. 
Sarı zağar biraz dalgınmıı, yahut 
yağız tan et yemiyormuı. Bunu, 
lıiten hünkar, hemen surabnı 
asardı, Hekimbaşıyı ve maiyetin· 
deki Oç dtızUne hekimi yanına 
çağırırdı, aarı zağardaki dalgmh
ğın giderilmesini, yağız tanya lf" 
tah verilmeaini emrederdi. Eğer 
onlar, bu emri yerine getiremez
lerse ve köpekleri sıçrayacak ha
le koyamazlarsa mutlaka cexa 
görürlerdi! 

Hiç.bir şey ona köpeklerini 
ve kutlarını unutturamazdı. 1612 
yılında kız kardaşını Kaplan Öküz 
Mehmet Paşaya vermek mUnase
betile yaptırdığı büyük bir dügün
de bile Sadra:ı.am Nasuh Paşaya 
ıu sözleri töylemiıti: 

- Bir değil, bin dUğüo bir 
ıürgUn avına değmez. 

Ve milyonlara mal olan dUğUn 
biterbitmez ava çıkmaya hazır
lanmııh. Kinunuevvelin son günU 
idi, her taraf kar içinde idi. 
Bine yakın köpek, yüzlerce şahin 
ve Doğan, sırmalar ve elmaslar 
içinde yola çıkanlmışb. Veziriazam 
Nasuh, ikinci vezir Davut ve Dör· 
düncll vezir Yusuf ve Halil Paşa
lar, Şeyhislam Mehmet Efendi, 
işte ve açıkta kalan birçok kazas-
kerler, binlerca insan, köpekleri• 
nin başında mes'ut ve mağrur 
ava giden genç hünkarı selamlı
yorlardı. 

Birinci Ahmet, o günleri müd
detince yanında bulunacak vezir-

lere, hocalara bir pul kadar 
ehemmiyet vermiyordu. Köpekle
rile, kuşlarile meşgul oluyordu 
•e onlara bakanlarla konuşuyordu. 
Yalnız Şaban dede adlı bir 
derviıe herglln fazla yUz veriyor
du, sık ıık yanına çağırtıp ıaka
laşıyordu. 

HünkArın bu aaf yürekli ada
ma herkesten ve hatta sadrazam
dan ziyade ehemmiyet vermesi, 
onun avcıbktan hiç anlamama
sındandı. Hünkar, bu cehaleti 
büyük bir eğlence mevzuu olarak 
kabul etmişti, yahut av ilmi 
hakkındaki derin bilgisini bu hiç 
hirşey biımeyen adamın kulak
lannda ııralamaktan zevk alı
yordu. 

Av alayı, konak konak iler
ledi, Burgazda bUyllk bir cırıt 
oyunu yapıldı. Bazu11una ve abna 
gllvenen bu oyuna iştirak ediyor
du, hüner göıteriyordu. Bir aralık 
sadrazam da meydana çıkb, nU· 
mayiş yapmaya koyuldu. Kimae 
ona karşı cirit atmaya cesaret 
edemiyordu. HUnkir bunu görün
ce ıevke geldi, abnı sadrazamın .............................................................. 

Son Posta 
Yevmt, alyaat, HaHdlı Ye Halk ra:ıeteel 

Eski Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 
l&TANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı 
ve resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize eittir. 

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 

Abone bedeli peşindir. Adre• 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen eurak geri uerilnıez. 
llAnlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap ir;in mektuplara 10 kuruşluk 

pul ilii.vesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul) 
Telgraf : Sonposta ,, 
Telefon : 20203 

Dıtllne ıUrdU. O, kaçar gibi yap
tı, HnnkAr arkaıından yetifip 
ciridi koltuğuna dağirdi. Atsa 
vuracakb ve veziri incidecekti, 
fakat "caba" kaidesince bağııla• 
dı, Sadrazam da attan inip hün• 
karın özengisini öptn. Şaban De
de bu aabneye bön bön bakıyor• 
du. Hünkir sordu: 

-Nasıl oyunumu beyendin mi? 
O, bir kelime ile cevap verdi: 
- Anlamadım kil. 

Hünkir gülllmıedi, yola devam 
edilmesi emrini verdi. Şurada 
burada dört ıUrglln ve on yedi 
doğan avı yapıldı, bin iki yüz 
geyik, yllzden fazla yırbcı kuı 
öldürllldn ve bntnn Şarkt Trakya 
dolaııldı. 

1613 nisanında lstanbula d&
ntilnyordu, bir kay kıyısında ka· 
rargih kurulmuıtu. Hllnklr Te 
bütiin maiyeti yorgundu, çadırla
nnda uyuyorlardı. Köpekler, kendi 
çergelerinde, ıahinler ve doğanlu 
altın kafeslerinde, uzun ıBrmllf 
bir av mevıiminin hatıralannı 

düşllnllyorlardı. 
Y alnaı Şaban Dede uyanakb, 

hiç zevk almadığı fU ıezintinin 
ne zaman biteceğini tahmin et· 
meye savaşarak çadınnda tespih 
çekiyordu. Bir aralık canı btıabtı· 
tUn ııkaldı, temiz ha•a almak 
ihtiyacile dııan çıktı, çeşit çeıit 
çadırlar arasında dolaşmaya ko
yuldu. 

Güzel hava, ilk fecrin mllte
reddit beyazlığından doğma o 
kıvrak renk, derin sükunet Dede· 
nin boşuna gidiyordu. Çadırlarda 
aaklanan bayat ile dııarıdakl bu 
ıssızlıkta müphem bir şiir vardı, 
Dede bu tliri ıuursuz bir iştiyak 
ile içerek dolapyordu. 

Hünkinn en ıevdiği ıahinlerin 
bulunduğu çadınn 6nlino geldiği 
vakit gökylizUnde bir aeı belirdi. 
Dede, batını göğe doğru kaldırdı 
ve bir turna sürüsü gördU. İçle
rinden birinin kılavuzluğile çift 
çift dizilmiş ve uzun bir sıra teş
kil etmiş olan turnalar, sabahın 
ilk ııığına kaside okuyorlardı. 

Dede, ötlişen turnaları görün
ce .birden durakladı, sonra nö· 
betçileri ve bakıcıları henfiz uyu
yan şahinler çadırına girdi, en 
sevgili hayvanlardan birini ka
festen çıkardı, göğe doğru uçur· 
du. içine, herkesin uyuduğu bir 
zamanda bir turna dOşOrmek we 

mem bu imtiyazı na11l almış va 
nasıl verilmiş ? Evin bir senelilııı 
varidabndan fazla tutan bu par• 
verilir bir para olmadığı için yap
tıramadım. Evvelce gazetelerde 
yazıyordu: l.tanbul cihetinin H.., 
liç aathımailinin kanalizasyonu 
hemen hemen tamamlandığı halde 
bina sahipleri mecralarını kanali .. 
ı.aıyona bağlatmıyorlarmıı. Evet, 
bağlatamıyorlar. Sebebi de yuka
nda arıettlğlm meseledir. Hakı1d 
murafı alınsa herkes niçin bai
latmuın ?.. Makıat halkın zara
rına Kanalizuyon Şirketinin zeıı
ıln olma11 mıdır ? 

Beyazıt Cümhuriyet 08d4lell 
97 No. da Jtikri r . Ceraplar;mız ) 

Bu okuyucu 'Y8 okuyucu iıaretleile 
Ankaradan mektup gönderen karile• 
rimize: 

lmıaaız •e adre11iz mektuplaı 
nazandikkate alınmaz efendim. .. 

Bozdoğan llkmektebinde 176 lhaın 
Efendiye: 

Orta tahsilinizi ikmal; ediniz, 
yUksek tahsile devam edip etme
meniz hakkında ancak o zaman 
karar vermek kabildir. Şimdiden 
bunu dütiinmek doğru dejildir. 

* 1.zmirden mektup gönderen bekir• 
lardan Kemal, Avni, Besim, Faruk 
Beylere: 

Bahsettiğiniz vaziyetleri btitlln 
kızlarımıza teımil hak11ıhk olur. 
Deryada katre kabilinden istisna· 
lar pmil bir vaziyette düşl\nmelr 
dotru delildir. 

* Lllelid• mütebit binbqı Zek .. 
riya Beye 

Bahsettiğiniz mnıklllita ve ka· 
rlfıklıklara temas edilmiıtir, ilk 
acemilik devresinde bulunulmak• 
tadır. Düzeltilecektir. . ........................................ _. ............. ... 
onu bllnkira vermek emeli dili" 
mnıtu. 

Halbuki kalabalık turna aarüe 
sline ıahin uçurmak caiz değildir • 
Ayni zamanda buakılacak ıabüa 
mutlaka aç olmalıdır ve ıUrllnlln 
yüksekliği de ıahini yormıyacak 
bir derecede bulunmalıdır. Dedo 
bu avcılık inceliklerini bilmiyordu. 
Karm aç olmıyan tahini, çok 

yükseklerde uçan sürüye saldırmıştJ 
Biraz aanra tahin, htinkirın 

en sevgili ıahini, dövülmU, ve 
bayılmıı olarak gökten Dedenin 
ayakları dibine düştU, dUıer 
düşmez de öldü. Dede. bu felike
tin senemlitinl geçirirken htın• 
kir da boy göstermesin mi? •• 
Zavalh adam korkudan ölll şahini 
hırkasının içine almış ve hDnkirı 
selamlamışb. Birinci Ahmet, g5z· 
Jeri havada Dedeye aordu: 

- Galiba turnalar geçiyor. 
Sen de duydun mu? 

- Duydum efendim? 
H Unkir, teessfirle başını 

salladı: 
- Uyku arasında sesleri lıit

tim, fakat uyanamadım, geç kal· 
dım. Vaktinde yetişseydim ıu 
bi:ı.im genç şahini uçururdum, bir 
iki turna düşürürdüm. 

Dede, bu sözleri duyunca, 
hırkasına sardığı ölll kuşu çıkardı: 

- Ben de, dedi, sizin gibi 
düşündüm, şahini uçurdum. Fakat 
tam uçurmuıum, elimde ölüıU 
kaldıl.. - M. T 
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5-6- 934 Nakili: A. A. 

Doktorun Sözleri •• 
" O, Kalbimi Dinlerken, Benden Fazla Bir 
Heyecan Geçirmekte Olduğunu Hissettim.,, 

Evin konturab bitmeye, daha 
Uç ay vardır. Paruı pqinen tee
Yiye edilmif tir. Bundan istifade 
hakkım tamamen lize terkediyo
nam. Bu mllddet zarfında, kendi
llİI• yeni bir hayat temin edine .. 
ye kadar aakmb çekmemeniz için 
ele bir miktar para ıBnderiyorum. 
B. hareketlerim • arkadqlanmzm 
decliii ıibi. belki daha bllJlk 
bir (enayL •• ) liktir. Fakat. ae de 
ola, {salaateri) J• aypa sel• 
bir pitkinHldir. 

Şayet bu ibtlyac:uu olana, 
yazınız. Size, her tirli maddi 
Jardama hazanm. Şimdilik Ye ebe
dinen, adiya.. Daha dojruau., 
Adiyi, del puaato ... 

N-.. 
aörölnyor ya mektup, ilk balatta 
nezaketin, camertliğin, ul0"8 
cenabın bir ma'keal idi. Fakat 
bu nezakette, bu clSmertlikte, ba 
uJCivvü cenapta biJe hikim olaa 
ruh; yine göateriJten.. Yine yoa
tulmuı, inceltilmİf ve yaldızlarla 
.a.lenmit hutunetten.. Erkeklere 
mahau• cibilll bir kabalık Ye 
hikimiyetten bqka bir py de
ğildi. Eğer timdi Nailin vaziye
tinde bir kadın olıaydı; biç fllp
haizdir ki affettikten aonra her
.. yi unuturdu. Halbuki o, benim 
kalbime aaplanan bir hançeri. 
zahiren çıkarmak iatiyor .• Fakat 
çakartırken bile, o keskin ve enli 
hançeri yavq yayq buruyor ,. 
cammı aabyordu. 

Zayıftım. Manen de hal.ız Ye 
mec:alaizdim. Artık bu me.ele 
lzerinde daha fazla durup dG
tllnmiye kudretim olmadığını hia
aettim. Yataktan çıkar çıkmu, 
bir mektupla onun paraaına bqıaa 
çalmaya karar Yerdiaı. Mektubu 
ya.tlğımın altına 10ktum. Kendi
mi ilicm verdiği rehavete terk .. 
d•rek iözlerimi yumdum. .. 

6 Kanunsani 
- Nasılsınız hanımefendi?. 

ıey düşOnmiyecekainiz. Hiç bir 
aebeple nznlmiyecekainiz. 

- Mnmklln mil doktor bey •• 
Zannedersem vaziyetim hakkında 
az çok bir fikir huıl etmipiniz• 
dir. Bu vaziyette olan bir kadın, 
dOtilnmez mL. lizülmu mi ? .. 

- Hayır hanımefendi, bayar ... 
Vaziyetinlzde t~ edecek bir bal 
1oktar. Ba sibi pyler, hayatın ea 
tabD mac:eralandır. Meş'um bir 
tuadOf olmuayda, fflphuiz ki 
...detiniz haleldar olmayacaktı. 
Maamafih, talie bilkmetmek ihti
mali yoktur. Bu gtın hakkınızda 
teamet husule getiren tili, yarm 
lize biç ilmit etmedijiniz bir 
aaadet doğurabilir. 

- Bilmem ki ... 
- Ooo.. Buna biç ınpbe et-

meyiniz.. Elverir ki, o mq'um 
dakikaya kadar olan maziyi hab
ramzclan aiJiniz.. Bundan 80nr& 

aizl kartılıyacak olan istikbali 
hotnutlulda kabul ediniz. 

- Zaten, bundan bqa ae 
yapabilirim, dokto~ bey? •. 

- Müsaade eder miıiniz, kat. 
binizi dinleyim. 

lıiçları kadar tesellisi de mü
essir olan doktora, vncudumu 
tulim ettim. Sağ elini ıarbma, 
kulağını da kalbime da1adı. Din
lemeye baıladı. 

Bu dinleme. epeyte uzadı. 
Uzadıkça da doktorun heyecana 
arttı. Sık aak nefes alıyor; ptal. 
lhtilaçlarla Al'llhyordu. 

Dayanamadım: 
- Aman doktor Bey •• P~k 

heyecanlandınız.. Y oba kalbimde 
bir fenalık mı buldunuz. 

Diye mınldaodım... Doktor, 
yavaı yayq bqını kaldırdı. G6z· 
ilik camlarımn altında bilablltiln 
ailzUlmüt nazarlarla gözlerimin 
içine baktı. Şimdi bu gözlerde, aç 
kalmıı bir koyunun melQJ ve 
mahzun bakışlarına benziyen 
acıklı bir mana vardı. 

SON POSTA 

Her Zaman 
Yerli Malı 
Kullanınız! .. 

Affedersiniz, elinizdeki 
can kurtaran yerli malı deiilae, 
bir bqkasını kullanın!.. . ............ .._. .. ·-··-·· .. -·-··--............. -

Dil işleri 
Tarama Dergilerinde Mü

talealar Devam Ediyor 
T.D. T. Cemiyeti umumi kltfpli• 

tinden: Cemiyetin neırine bqladıta 
tarama der~sinia fimdiye kadar 
çıkan fasikOJlerl hakkında bundu 
enelld alb illndan sonra yeniden 
mGtalea g6nderenlerln yedinci listesi: 

1 - Avni bey, Hld Sam1111a me
buıu 2 • Akçadat maarif memana 
bey, 3 • A. Yılmaz bey, Bergamada 
muallim. 4 C. GnJtelda bey, Samıun 
maarif mtıdGrO, 5 • Fikri bey, DadaJ• 
da miltekait binbaıı, 6 • kaymakam 
Şemıi bey, muhabere alayı kumadanı 
1· M. LUtfi bey, Seyditebir maarif 
memuru, 8 • M. Kemal bey, Serik 
maarif memuru, 9 - M. ŞiikrO bey, 
Bahkeair llk tedrisat mGfettİfİ, 10 • 
Naci zade Huhlai bey, Klliste, 11 • 
Namık Necip bey, Amasya eYkaf 
memuru, 12 - Necati Kemal bey, 
lzmir dilsizler mektebi mOdürü, 13 • 
Salt bey, Sılifke belediJe reiıl, 14 • 
Sait bey, Beıirl maarif memuru, lS • 
Vehbi bey, Bozcaada muallim, 16 • 
Yılmaz bey, Nikaarda muallim. 

Bu zatların gönderdikleri fit aayıtİ 
2530 dur. En•eJki alh liste Ue bera· 
ber ıönderilen fit yekünu 11.180 nl 
bulmuıtur. 

Her birine ayrı ayrı tetekkGr 
mektubu yazmata imkan buluna· 
madıtındaa sösterdilderi himmetten 
dolayı kendilerine alenen tetekkür 
olunur. 

Konya Oçoncu Yerli Mallar 
Sergisi 

MilU lktıaat ve Tasarruf Ce· 
miyeti Konya şubesi tarafından 
tertip edilen Konya üçüne& yerli 
mıallar sergisi 25 haziran tarihin· 
de açılarak 10 temmuz tarihine 
kadar devam edecektir. Yerli 
malı amillerimizin halkımıza mal· 
larımızı tanıtmak, aevdirmek, 
kullandırmak için muhtaç oldu
ğumuz bilgiyi giizel eserlerile 
sergilere iftirak ederek göster· 
meleri beklenmektedir. .............................. ·---···-····-·············-- T eşekknr ed~rim, doktor 

b~y · ':'rtık tamamen iyilqtiiiml 
bısaedıyorum. 

G&zlerinl yavaı yavaı yere 
indirdi. Heyecanım yenememifti: (..,. __ T_o_,p_ıa_n_t_ı_, _D_a_v_e_U_e_r __ )_. 

- O, Şllpbeaiz. •• Ancak, alz 
münevver bir haıumefendi oldu
ğunuz için şunu ıöylemiye mec
burum ki, tehlike henüz geçme· 
miştir, ikinci bir buhranın gelme
si, fena netice verebilir. Onun için 
kendinizi milmkiln oldatu kadar 
bidisata terkedecekainjz. Hiç bir 

.................. _ ................. z-. ···--·-
Soa Posta 

il.AN FIATLARI • 

l - Gaute,.i11 .... gazıail• 
6ir mta11a11 ilci .,.,,,, 6ir 
( .,,,.,, .. ) •gılır. 

2- Sag/•••,.. •"'• 6ir -.nti· 
mire llü /iatı ,.,.ıartlır: 

~yfa ea~ fa -;.yfa tayfa Diğer 1 Son 
1 !___ 2 3 4 • 5 yerler sayfa 

4001250 200 100 80 30 
Kış. hr11. Krş. Krş. \ J;rq. Krş. 

J- Bir •ntirrule ....,, 
(8) /celi•• flflrwlır. 

4- ince w lca/111 gasılar 
trıtacalcları gere p,.. 
.... 11..ı. ölfilh. 

- Kalbinizde, gençliiin ~bb &Unnet DUIUnU 
elem ve istıraplarmdan baıka bir 
ıey bulamadım. Onun için aizia 
telif etmenize hiç IOzum yok. 
Bilikiı, timdi ben sizden daha 
muzatarip bir mevkideyim. 

(Arka• Yar) 
• • • • ... • .. • • • !"9 ••• ~, _____ _ 

lstanbul birinci ticaret ....._ 
kemealndenı Hollandte bank Uni 
N. V. vekili avukat lok Sagee bey 

tarafından Galatada Voyvoda oadde
ıinde 18-19 numarada Türk sanayi 
ticarethanesinde Se~ar zade Hüseyin 
Bey aleyhine ikame olunan iflu da
vasından dolayı müddeaaleyh namına 
gönderilen davetiye •e dava arzuha
linia ikametgihıDln meçbuli1eti hue

bile bili tebliğ iade edildiği dawetiye
ıine nrilen ıerhten aolaşılmalda hu. 
kuk usulü muhakemeleri kanununun 
141 inci maddeıi mucibince illnen 

tebligat ifaeuıa karar verilmiıtır. Mtıd· 
deaaleyh Serdar Hde Hüseyin Beyin 
muhakemenin mualluk bulunduğu 
1816, 934 pazarteei günl auJ H te 
bizzat veya bir •ekil göndermek ıare
tile buu bulunması lüzumu abi tak
dirde baldaada pyabi mumele ifa 
ohmwja ................ kaim ... isen......... (174t 

Bu ayıa 29 uncu .cuma gGnü sün· 
düz ve geca Kınahadada ıehit •e 
klmıeaiıı Tilrk yanulan için bir 
•ünnet dilpnü tertip edilmiıtir. 
Dütiinde birçok deniz etlenceleri. 
yanılar, mOaabakalar yapılacakhr. 

Kaydedilmek iıteyen çocukların 

bizzat yeyahut mektupla Kınahadada 
HeJetl tertibiye reiıi Rıdvan ve Bur
ıaıı ada11nda Bahriye mlltekaidl 
Hilmi beylerle Kınahada eczahanesine 
mürAcaat etmelt-ri bildirilmektedir. 

Brezllyada Bernelmllel Sergi 
Brezilya konsoloaıuıundan 

gönderllml,tlr: Riyo dl Janeyro 
mıntakası 12 Atustoe 1934 tarihinde 
aiya1I imklilinin 100 inci ıenel dev
riyHiai teait edecektir. 

Bu vaıdyet mOatakll bir belediye 
idareainin tesisinden ileri •••mit 
ve bu auretle Riyo da Janeyro phrl 
Bredly.aıa payltahb olarak mData
kU bir idareye aahip olmuıtur • 

Bu mea'ut 11ldönllmünü tea'it 
etmek içla Riyod6ja.neyro bükOmeti 
12 apatatan 15 tepiniuni7e kadar 
Gc aJ denm edecek olan bGyilk 
bir bepelmllel aerfl tertip etmiftir. 

Alul Muhtar B•r Bir 
Konferaa• Verecek 

ı...abut l!ninniteei Ordiıaaryüıle
rilulen pro&ıtör< Akıl Muhtar Bey bugilD 
...a ı-.. 4la Beroilwada Sabçıkmu 

Şair Ahmet Haşim için 
Bir lhtif al Yapıldı 

~ U.tllaltl• 6lr .,,.._., 

Şair Ahmet ffatimin illmi- Mlteaklbea Abdftlhak Hlmlt. 
nlha ,.ıdBallml mllnuebetile cltla Yakap Kadri, CeW Salair, Ab-
Gtlzel aanatlar abdemiainde bir dllhak Şinui Beylerin mektaplan 
ihtifal yapılmıfbr. lhtifaU Nazmi ft Hqim Mkkınclald telawlllerl 
Ziya Bey •ÇIDlf, bundan aonra okunmUfbır. 

• Yakup Kadri Beyin Ahmet 
Peyamı Sefa. Yuaaf Zl1a. Nural- Hqim için yazdıjı bir kitabın 
lab Ata, Orhan Seyfi, Ahmet ı, l .L!ı- -•---•- b•..&.n A'--. 
H d. H li F'-L...t Be 1 ••~uwı yap ... ~ uawn ua 

am ı, a t aun 1 er tara- demi bahçeaiode yeri ta,Jll ..._ 
fınclaa piria laa1ab we uerlerl mit ve hu m=• t talebeden 
baldnnda z&der .&ylenmif, ıiirlerl ismet ~ Ç söz söylemlf 
okunmllfhır. •e __..ım hitama ermlftir. 

E vvelkiJerinden daha ıa§lam vı 
ağızlan daha keskin olan yarıkh 
GHlette lıraş bıçakları ile saka-
hmzı mUkemmel bir surette tıraş 

, 
DABCOVICH va ŞDreklsa 

Telı 44 708 • 7 • 41220 
An11Pa •• Şark limanlan aruında 
mantuam poıta. 

AnYen, Rotterdam. Hamburg .. 
labndina~a liınanlan i9in yakında 
hareket edecek nPurlan ve dünyanın 
bqboa limanlannda trambor dem•• 

Yakında gelecek vapurlar 
Guclrun vapuru 12 Hazirana doğnı. 
Yakında hareket edecek .apurlar 

Gudrun vapuru 15 HaziraD& doğru. 
Fazla tafııilit için Galata. Frengyan 

han umumt acenteliğine müracaat 
Tel 44707 8 • 41220 ............ 

TBIO BIPPBR 
vapur acentalaaı 

Poliıb Paleatine Line of tbe poliah 
Tranaatlantio Sihpping Co. Ltd. 

Gdynia • America Line. 
1a.ooo tonluk 

•POLONIA,, 
Tren .. tl•ntlk vapuru ile 

Köatence-lstanbul- Hayfa - Yafa
Pin arasında muntazam n lüka 
uimet Ye avdet &1terleri ı. 1 ve 
8 ttnotlıınıf kamaraları vardır • 

Hayfa · Yafa- ve Pire ioin ,eferler: 
81 Mayıa eaat 15 te 
14 Baziraneaat 15 le 
!8 Huiran saat 15 te 
12 Temmuz saat HS te 

Dolru Ktistence için ....... .,. 
10 Haziran saat 19 da 
2' Haziran saat 19 d• 
8 Haziran Nal 11 da 

13 Haziraa eaat 19 da 
6 Ağaatoa _.t 16 da 

...-1111tmUddeU1 
w.aw - KPatence llS ıaat 
ı.tanbul - Yafa 81 
latanbul - Hayfa 7 l " 

Fazla tafailit için Gala.tada li'r~'og
yan hanında umumi acentalıklara 
müracaat. Tel. 4-4707 8-41220-Yc,lcu 
için atlantik npuru aoeotuına. 
Galata nhbm caddeei Tel 40019 ve 
Vagonli - Kok ve Natta eeyahat 
aceotahldarına müraoaat. 

(33) - ......... ~ 
ıokağmda Türk Tıp cemiyeti ealoouada 
"llid romatizma,. hakkında bir teblijde 
ltuı..outar. 

etmif va ayni zamanda 
bir bıçakla bir çok defalar 
tıraf olmut olursunnz. 

(137) 

OakUdar 1 inci S. Hukuk ~ 
klmllllnclenı Salih Naci Beyin Bel
im Hanmı •e laire ile f&JUUl ... 
sarrıf bulunduğu Oakudarda Altunizade 
mahalleıinde Miite•elli 99'1DNİ .ab
ğında 9 No. h bir bap kötkün izalei 
ıüyuu hakkında ikame eylediği daftDID 
cari mulıakemeainde: Hiaaedarlardan 
Naile hanımın ibmetglhı meçhul bu· 
lunduğu anlaşilmuı üzerine mukadd8'" 
ma ilanen yapılan tebJiiata ıaim• 
11yabmda ioıa bllMD mubabmede 
mllşaıo kabiliyeti taksimiyesi olmadığı 
indelkeşif anlaşılmıı ve müşauı umu· 
muua üç bin lira kıymet takdir ettidl
mit olduğu cihetle iıbu kıymet üzerin
den hisıeıini aatmıya n dijer hiaaeleri 
almıya razı olup olmadığını onbet göa 
sarfında mahkemeye bildirmeai hakkın
da M. G. kararının ilinen tebliğine 
karar verilmiı ve muhakeme 21·6-934 
tarihine müaadil perşembe gtinti ıaat 
11 talik kılınmıt olduğundan yevmil 
ve saati mezkurda mahkemeye gelme
diği takdirde muamelata mezkureyi ka
bul etmiş oazarile bikılacağl teblii 
makamına kaim olmak üzere ilin 
olunur. (178) 

latanbul Aallre mahkemesi 
Oçanca h••k tl ....... ndenı Ma
dam Eleninin hilen ibmetgalu meqhul 
Teodor efendi aleyhine açbğı 984/167 
No. h ihtar davasının icra kılınan mu· 
bakemeıi neticesinde müddeialeyhin 
bila sebep haneyi zevcini terkeylediği 
ıehııdetle sabit olmasına binaen kanunıı 
medeninin 182 inci maddeeine tewfiba 
bir ay zarhnda hane1i zevcİJetİ dön
mesi lüzumuna n masarifi mahkeme
nin müddeialeyhtea alıomuına bbili 
temyiz olmak üzere 12-5-934 tarihinde 
ittifakla karar verilmio Ye müddeialey· 
hin ikametglhı meçhul olması hasebile 
ilanen tebliği tensip kıluıarak ilimm 
bir sureti mahkeme diftllbaneeine talik 
edilmit olmakla tebliği makamına kaim 
olmak üzere illm keyfiyet olunur. (173) 

----------------~·--------
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Kızlarımızın Güzel Eserleri 

BİBAYE 
Bu Sütunda HergJn 

Nakleden: Firdev5 lsmail 

Onun Resmi 
Me!lha ilanım biraz dinlendik• 

ten sonra karşısına oturan müte
bessi m, ) aşıca rağmen ıık, beyaz 
saka.h ff.ehnet Heye tekrar an
latmağa başladı. 

Mehmet Bey, acele çağnldı· 
ğını öğrenince derhal Meliha 
hanımın ev.ne gitmiş, karşısına 
oturarak genç kadının itiı a{ıoı 
alakayla, otuz sene evveJ bu 
kadıDıD annesinin itiraflarım din
lt:c.iğ~ gibi dinH}'ordu. O, bu 
aılenın çok eski, çok emin bır 
dostu, a.r ortaö. d w • • 

Meliha han o• o. ugu ıçın 

d . . ır.ı Mehmet Beye her 
erdını anlatmaktan b. k 

alırdı. ayn ır zev 

~ 
kaldık, Mehmet - Nerde 

Bey? 
-Gri elbiseli adamda, galiba. 
- Evet. Fakat bir kadının bir 

erkeğe sırrını ifşa etmesinin pek 
kolay olmıyacağını siz de biJirsi
niı. Velev ki bu erkek ailenin 
bütün sımna aşina pek eski bir 
doalu olsa da; hatta kadın onun 
e ıode büyüse bile.. Evet o, biç 
tanımadığım gri elbiseli adam 
bana musallat oldu. 1 k gOnler 
dikkat etm~yordum. Erkeklere 
karşı ne kadar ciddi davrandığımı 
bi irsiniz. Otuz yaşıma kadar 
evıenmememe aebep te bu idi. 
Eğer benden } irmi yaş büyük 
olan Kerimle karşılaşmasaydım 
bu ahlakımla evlenmek için daha 
çok bekleyecektim. Söylediğim 
gibi ilk günler bu gri elbiseli 
adamın takiplerine ehemmiyet 
vermiyordum. Fakat ayağımı so
kağa atar atmaz köşenin başında, 
yahut bindiğim tramvayda karp
laştığım bu adamla meş~I ol
mamak kabil değildi. br gün 
ona dikkatle baktım; kırk yaşında 
kadar, tık, göze çarpan hiç bir 
kusuru yok; tertemiz, tüysüz bir 
yüz, sağlam ditler. Gözleri uyuyan 
bir kedi gözüne benziyordu. Bu 
adam bana işık mı idi? 

Vehme kapılmayan pratik bir 
kadın olduğum için bu ihtimalden 
de aıyrıldım ve kendi kendime hırs
lanmaya bafladım. Biz kadınlar 
istediğiniz bir ıeyin içyü:ı.ünü gör
meye muvaffak olamazsak sab
runız tükenir, aczimizden kendi· 
mize haralamnz. Ona kup ali
kam olmadığını gaaterm k . . 
raat ld" w • e ıçm 
yord:~. J'a1k.t y:r~M.::amı d~nil-
ayni alakayla takipte de!: !d; 
yordu. Gezme .. atlarını değİfti
rerek izimi kaybec:leceiiıni 
nettim. Beyhude; hangi .. atteX: 
karsam çıkayım onu k6§e batm
da beni beklerken buluyorum. iki 
aün evden çıkmadım, ftçthıc6 ai1n 
bir otomobil getirttim, bet kilo
metre aonra otomobilden inerken 
onun da biraz ilerde otomobilden 
indiğini hayretle gördüm, ne yap-
malı idim? Nihayet bir gQn mak
•duu ıormaya karar vererek 
'•den çaktım, hf.ni bergtin bek

~. katede durdum. Mehmet 
1 •ıze bltlla aafiyetimle ı..,... 

yi olduğu gibi anlatmalıyım. O
nu görme)ince müteessir oldum. 
O anda bir çocuğun elime sıloı
tırdığı ilana göz gezd.rdim. Bu, 
müzayede ile tablo sabşı ilinıu
daki bir is:m beyn.mde şimşekler 
çaktırdı, gözlerin:i kararttı ve bir 
kararb içinde yalnız Suadın ha· 
yalini görebildim. On beş aene 
evvel evimize . gelip giden bu 
genç ressamı siz de tanırsınız. 

- Evet, hatırlıyorum. Bir 
otomobil kazasına kurban git· 
mişti. 

- Ben o zaman oo sekiz yaşın
da iken Suat yirmi beşinde idi. 
Hiç kimsenin, hatta kendimizin 
bile haberi olmadan aramızda 
teessüs eden hissi bir rabıta az 
zamanda zararsız, ıessiı bir aşk 
halini aldı. Daha doğrusu o yaşın 
ç.ıJgın ve taşkın çocuklukları. 
Şimdi bizi alakadar eden nokta: 
liütlln ressamlar gibi Suatta por
tremi yapmak vesilesile aramız
daki rabıtamn ilerlemesine çalı~ h. 
Beş alb defa poz için ate.yesine 
gittim. Aymm olan bu reami . 
bana hediye etmesi için beyhude 
yere günlerce yalvardım. Nihayet 
bir gün Suat okmobil kazasile 
birdenbire aramızdan ebediyen 
çekildi. İşte bu ilanda ayın yirmi 
yeciisinde muayyen bir saatte bir 
çok tabJoJarJa beraber Suadm 
0 onun resmi " ismindeki tabl~ 
sunu da sahlacağı haber veri İ· 
yordu. " o ,, benden başka kimse 
olamazdı. Gözlerim ilanda, zihnim 
on beş sene evvelki uzak mazisile 
karma karışık birkaç dakika 
olduğum yerde hareketsiz 
kaldım. llerlemiye hazırlanırken 
bir iki adım ilerde gri elbiseli 
adam gözüme ilişti. Onun da elin· 
de ayni ilin vardı. Ylirümeye 
takatim kalmamıştı, bir taksi 
çağırdım, elimdeki ilanı katladım, 
~antama koyarken onunda elin
d~ki illnı katlayıp yeleğinin ce
bine koyduğunu fark ettim. Böy• 
lelikle o, tablolar ml1zayede sa· 
fonunda bana randevu vermİf 
oldu. 

B~:ıan hayatımızda 6yle meı'um 
dakıkala~ olur ki insan ayni za
manda bırçok milhina hadiselerle 
karşılqır... O gtba mlizayedeye 
benimle gitmesi için Kerime çok 
yalvardım. Siz de bilininiz ki re

sim sergili ona esnemekten baıka 
bir zevk vermez. G~ttiğimiz zaman 
mllzayede bqlamlfb. Saadm tab
loemıu g6rmek için çevrilen göz· 
lerim "Onun" gözlerile karşılaştı. 
LIUD& reaaae çevirdiğim zaman 
oda d&ıdil, reame derin bir dik
katle bakb, " Onan reami ,. 
İamindeki ba tablo benim 
laıvirim olduiu halele bagh 
on alb .ene 80lll'a ihtimal bir 
kip bile onu bana henzetemezdi. 
Ktlçtlk bir minyatlr için mBnazaa 
bittikten aonra malondaki kala
ba1Jiın dikkatini celp iç1a 
m&zayede memuru iki defa ı 
•Merhum ,..,.. S8'i ."11a 

' ·...:~·4 
e· ~ 

Galatasarayın Gü
zel Bir Teşebbüsü 

Fenerbahçe kuı"Uluşuoun 26 
ıncı yıldönümünli kutlulama ıen· 
liklerinde hazır bulunmak llzere 
gelen ecnebi aporcular dlln mem• 
Jeketlerine hareket etmişlerdır. 
Haber aldığımıza göre, önümüz· 
deki ay başında ıehrimiz yeni 
ban spor tezahllrlerine sahne 
olacaktır. Çünkü bu tarihlerde 
on altı kadar beynelmilel Dekat• 
lon atleti Sofyaya geleceklerdir. 
Galatasaray kulübft bu atletlerle 
ve bir kısım Yunan atletlcrile tem• 
muzun 6 ve 8 inde Taksim stad· 
yomunda karşılaımalar yapmak 
üzere mutabık kalmıştır. Bu mü• 
nasebetle kuvvetli bir Avrupa 
futbol takımıma gelmesi de muh
temeldir. 

Dünya Kupası 
Almanya ile ltalya Finalde 

Karşılaşacaklar 
Roma, 4 (A. A.) - Dünya 

kupam maçlannın yarım son mU
aabakaları neticeleri fWllardır: 

ltalya•A\1usturya l·O (ltalya 
galip) 

Almanya· Çekoılovakya 3 • J 
(Almanya galip) 

Buna nazaran 10 haziran ta
rihinde ve Roma'da yapılacak 
final müsabakasına Almanya ve 
ltalya mil.i takımlan iftirak ede
cektir. 

1 

1 

~ 
Maarif Vekaleti alqam kız ıan'at mektebinin aenelik talebe 

•ergisi, Şehzadebaşındaki binada açılmışhr. Sergide (2500) muhtelif 
eser teıhir edilmektedir. Bunlann içinde muvaffak olmuş, birçok kadın 

ve erkek elbiseleri, şapkalar, çantalar vesaire vardır. Burada sergiden 
bir köşe ye sergiyi ba:ıırhyan hamm kızlanmızı garüyorsunuz. 

istanbalLimanŞlrketlnd~n: 
Uman Şirketi Kömür İflerinde kullanılan kazan, oluk, kürek, 

küfe ve kalas gibi maJzem~den ip yarayacak olanlan mllbayaa 
edeceğinden yedlerinde bu gibi alit ve edevab olup ta satmak 
istiyenlerin nihayet 7 /6/934 Perşembe günü akşamına ka~~r 
Galata' da Yoku salonu karşısında Liman Şirketi iıçiler müfettişlı· 
ğine müracaat etmeleri ilin olunur. Telefon: 40122 MUdlriyat 

~--------------.(168) 
İstanbul Varidat Tahakkuk 

Müdürlüğünden: 
latanbul ikinci lflAa nMnnur

ıuıundanı Müflia bir firkete ait 
o.up beyot:unda Amnm paaajda 
mocut kumaı n kRdife alacaklıların 
•erdikleri karar il.zerine hcrıün ıaat 
dokuzdan akpm aaat oa dokuza 
kadar pa:urlılda Hhlaeakbr. lıteyen• 
lerin 6 Haziran 934 Çarıaml::a günün· 
dea itibaren mukür pasajda haur 
bulaomalan illa olunur. (182) 
~~;;,;;==~=============~~~-======-ıı::ıı:::==========================================:=:-::==-

50 Mayıs 934 tarihinde neşrolunan ta.,-yare resmi hakkındaki 
2459 No. lı kanunla beher gramofon plağına on kurut res:m 
vazolunduğundan kanunun netrinden itibaren yirmi dört aaat zar• 
fında fabrikalarda ve mağazalarda bulunan pilaklar için aahiplerinin 
bulundukları mahal varidat idarelerine birer beyanname vermeleri 
muvakkat birind madde abkimından olduğu ilin olunur ... 2981,, 

eserlerinin en pzeli uonun reami,, 
diye bağırdı. Uyuklıyan Kerime 
döndüm, mil:ıayededeki tabloyu 
ipret ederek arttırmasını rica et
ettim. O resme bir göç atb. Son
n bana bakb. Tabii on bq sene 
enelki beni tanımamakta hakh 
leli. Müzayede baıladı: Fiat der
hal yll:ı liraya çıktı. Arttırma• 
için dirseğimle Kerime do~undum; 
zoraki " yüz bet,, dedi. O daki· 
kaya kadar ıusan gri elbiseli 
adam Kerimin arttırmuiJe hare
kete feldi, yllklek sesle "ytlz elli., 
dedi. Herkes ona bakıyordu. Ko
cama ceıaret vermek için 
biletini tutuyordum; nihayet on 
lira daha artbrabildi. Fiat 
sittikçe ynkaeliyordu. iki yll:ı, 
iki yUz elli, iki yfiz yetmif, Uç yfiz .• 
Bu rakam a.ttinde kacamm bile• 
tini Xinmm. bapmla ipretin 
laiç • • olmadı. Son bir de
fa harekete ıetirmek için yaph-
tım tqebbtı. neticeaiz klJldığı gi
W laicldetl• bau dlwekı •• ~ 

ytlz lira btiyle bir tabloya... Sen 
çıldırdın mı.,, Dedi. Müzayede me
muru son rakkanu üç defa tek· 
rarladı. Salonda berkea son mü• 
zayede ile alikadardı. Nihayet 
.. onun resmi,, gri elbiseli adama 
ihale olundu. Müzayede bittiği 
için herkes giderken ben de sa· 
londan çaktım; Kerim kabustan 
kurtulan bir adam mcmnuniyetile 
beni takip ediyordu. Diğer bir 
Alona geçerken gri elbiseli ada· 
mı kasaya çek verirken gördüm. 
Bir bahane ile adresini öğrenmek 
için biraz durdum. Oda bana 
itittirmek ıçın yilksek ıesle: 
.. Beyo;tu imtildil caddeai N. 15., 
Dedi. 

Zihnimde hak olan bu adresi 
ertesi aabah kalkar kalkmaz der
hal hatU'1adım. Bilirmisiniz ki; biz 
kadınlann hayatlannda baıan 
müphem bir kuvvet iiyle •azilı 
hükümler verir ki. •. 

- Evet, anlıyorum. Hllkmeden 
o bnet .m iatildll caddesine 
kact.. •oklecli pliba. 

-Bu arzunun önilne geçeme
dim. Düşünlin: ismini bilmediğim, 
selini ilk defa ifittiğim bir ada
mın eYİDe gitmek bir çılgınlıktan 
bqka birtey değildi. Beni uzun 
zamandanberi tanıyan bir arka• 
dAf NIDİmimiyetile kartJadı. J)u. 

varda aıılı bir resmi ipret ede
rek: .. Eğer zeyciniz artbrmakta 
devam etseydi bltftn aenetimi bu 
relim iç.in fedaya hazırdım., dedi 
ve on sekiz yaflmJD tasviri önün
de gençliğimi yapmak fır-tatını 
bulmak için evine gittiğimi söy
lediğime inanmadı. Haklı idi. 
ÇOnldl bir daha gitmemiye karar 
verd:ğim onun evinden çıkarken 
bir jiletle zavallı Suadın tablosunu 
haftan başa keılim. 

Meliha Hanım kısa bir sUküt
tan aonra bir cıgara yakarak hi
kiyelİDi bitirdi: 

- Ne ma~tla beni takip 
ettiğini anJıyamadığım bu adamın 
evine bir daha a1ak bunıamiva 
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hastahanelere, klinik ve sanatoryomtara her vakıt 
faydah bir yardımcıdır. 

Ehemmiyetsiz bir masrafla Frigidaire yiyecekıerı 

her türlü boz uf mal ardan korur ve hastalara taze 

ve soğuk içecek temin eder. 
Laboratuvarlarda da mikYop külturıerlni, serom ve· 

ilaçtan her vakıt muhafaza eder. 
Vüzlerce "Frigidaire ", f1astahane, fakülte. khnıK v..e 

ıbbat evlerinde kullanılmaktadır. 

!' Frl ld lr " hakkınd bizden iz hat 1 t vınız. 

...... Fri idalre" adını taşimlyan hel' soğuk hava. tertibat. J 

h kiki bir " Frlgidaire " değildir 

SiPiN KENAN 
Sizi _soğuk algınhğından, nezleden, 

grıp en, baş ve diş ağrllarından 
koruyacak en iyi ilaç budur. t (3 ı) 

SON POST 

Te ·Kesmek 
Zararhd r! ••• 

Sakao bir takım terkibi meçhul 
ilaçlarla terinizi kesmeğe 

kalkışmayınız. 

S .. DO O 
E TE 

l{AT'iYYEN TERi KESMEz, 
Sadece 

mecrasını değiştirir .•. 
Ondan dolayı da hiçbir zararı 
dokunmaksızın, vtıcudün terli· 
yen herhangi bir uzvu üzerine 

aürlllebillr. 

, ' Denizyol ları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karaklly KiJprQbat 
TeL 42362 - Sirkeci MOhQrdarzade 

JJ•--_. Han Tel. 22740 4mm:m-ll 

Trabzon Yolu 
ERZURUM vapuru s 

Haziran 

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

Trabzon, Rize'ye. Dönilşte bun• 
lara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. "2905., 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 6 

Haziran 
arş ba 19 da Sirkeci 

nhtımından kalkacakbr. "2990,, 

lstanbul Birinci iflas memur
luğundan: 9 haziran 934 cumnrtesl 
günO saat ondan on ikiye lcadar sa· 
tılacağl 25 mayıs 934 tarihli gaze
telerle ilin olunan Kuzguncukta va
ki eczayı tıbbiye ve kimyeviye Türk 
Anonim tirketine mahsua fabrika 
ve iilAt ve edevat v~ erazinln &abfı 

tehir edilmiş olduğu m lüm olmak 
Oxere ilan olunur. (183) 

Kimyager 
Hüsameddin 

Tam idrar tahlili 100 kuruştur. BilO· 
mum tahlılô.t. llııhçekapı Emlak veEy
tam Bankası karşısında İzzet Bey Han 

._ ______ .. (60) --

--~~--- ·~~~~~~-----~----~~~~--~~~~-

Haftada 150 Kuruşla 
Gruata'da Karaköy'de meşhur 

KSELSİO 
H yük elbise fabrikasında 

intihap edeceğiniz kumaştan 

aln z iki prova ile 
biçimi şık ve dikişi itinalı 

ama bir kostüm 
yaptırabilirsi iz. 

Aynı fabrikada : 

Kadın, erkek ve çoc tara ma sus 
i giBiz biç" i empermea ilize parde· 
s .. I , altol , os ··mıer, mbalar 
vesai en·n en zeng·n v ahap 
çe it eri vardır. 

Haziran 5 

• • 
1 Haziran 934 tarihinden itibaren bayiler tara• 

fından halka satılacak tütün ve müskirat mamula
tından alınmağa başlanılan ~üdafaa vergilerinin 
miktarı aşağıda gösterilmiştir: 

1 - Fiatı 25 kuruı ve daha yukarı olan 20 
sigaralık veya 20 .. 25 gramlık tütün, enfiye, tön
beki ve pipo tütününün beher paketinden bir ku
ruş, fiatı 25 kuruştan aşağı olanların beher pake
tinden yirmi para. 

2 - 10 sigaralık paketlerden verginin yarııı ve 
yüzlük paketlerden beş misli alınır. 

3 - Puroların, tanesi 25 kuruş ve daha yukarı 
olanlarının beherinden bir kuruş, 25 kuruıtan aıağı 
olanlarının beherinden yirmi para. 

4 - Rakı, Votka, Konyak Vermut Likörlerin 
25 santilitrelik ve daha büyük şişelerinden şişe 
başına 2 kuru1t 25 santilitreden küçük şişelerinden 
şişe başına 1 kuruı. 

5 - Biraların beher şişesinden 1 kuruş. 
6 - Fıçı içinde satılan biraların beher litresin

den 2 kuruş. 
7 - Açık 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 ıişelerin etiketleri 

üzerinde gösterilinceye kadar bayiler tarafından 
sahş bedellerine ilaveten alınacaği halkımızca ma-
liim olmak üzere ilan olunur. 112947 ,, 

,.. 

SİVRİSİNEKLER 
d 

TEHLİKELİDİR 
• • • onları FLiT ile öldürünüz. 

CE 

- .... 
Sivrlslneklerln acıklı ıaırıtı ekse-, 
r1ya Hummayı ve ölümU tntaq 
eder. Ad1 ve tesirden Art hatarat 
61dUrllc0 mayilerin istimali ile 
slvrlslneklerln kaçmalarına sa-: 
t>ebiyet verir ve Bınnetlce sıhhat 
ve hayatınızı tehlikeye 1<oymu•. 
olursunuz. Buna moydan verm .. 
mel< ı9ın FLiT dört harfli F·L·l:r 
tednrlk odlntz.Slynh kuşaklı veae 
1<or resimli sarı tenekelere dikkat 
vo onları musirren talep edlnı~; 

Uıııuml Deposu : IÜL KREPE:N, isıanbuı, Galata, Vorvoda ttan No. ı 

EZi • • 
Keşif bedeli kırk dokuz bin kü&ür liraya baliğ olan Aksaro.y'da Haseki 

caddesinde HAST ABAKICI HEMŞİRE lcr mektebi bahçesinde yapbrılacak 
yııtakhnne inıaat ve teıisatınm pazarlık surctile icra klhnan münaka&aıında 

. taliplerin teklifi haddi IAyıkındn görülmediğinden on beş giln müddetle 
ve kapah zarf usulile tekrar münukasayn konulduğu •e 17 Haziran 934 
Pazar günü saat lS te IST ANBUL'da Eski Zaptiye caddesinde Hiliiliahmer 
snblJ bürosunda ihalesinin icra dileceği ilan olunur • .._ __ ... __________ mmı_ram.(167) -


