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KOntrolu Başladı Halk 
Fransa'nın Ren ıahillerinde 
manalı bir harp manevrası 
ynpmaya kalkışması, Alman
yanm mütemadiyen silahlan
dığı iddialarının ortaya atılma• 
ıı dünyanın yine rahatsızlığına 
bahis oldu. Bu rahat ızlığın, 
okuyucularımız arasında bırak
tığı tesiri dün ~öyle tesbit 
edebildik: 

Necmettin Bey {Osküdar Kısıklı 
85) - Dünya yine harbe hazırlanıyor. 
Franaıılar: 

- Ren'nin öbilr tarafından çizme 
Ye ailah ıakırtılan geliyor. Biz de 
bir harp tecrübesi yapacağız diyerek 
Şampanyada lS bin Hkerin iıtirakile 
hakiki bir harp tecrilbeıl yapacaklar• 
mış. Şeytanlar çarpacak kimse bu
lama:daraa biribirlerini çarparlarmıı, 

derler. Şimdi de milletler harbedecek 
kimıe bulamayınca kendi kendilerine 
bant yakmıya, top patlatmıva, tay
:rare H balon uçurmıya başlıyacaklar. 

* Hüıeyin Bey (Maliye memurların· 
dan Dayazıt Soğanağa mahallesi 10) 
- Ey:ütde Franıızlar (JS) ihtiyat kuv
Tetine Şampanya eyaletinde bir harp 
manevraıı yapbracaklarmıf. Ben bun
ları hayıra alimet aaymı}'orum. Bir 
ıün bu ıakalann hakikat oluverme
.inden korkuyorum. 

"" Şemseddin Bey (Aksaray Horhor 
121) - Silahlan bırakma konfeı:an11 
toplantılanna devam ederken Pana
madan gelen bir ajanı haberi son 
zamanlarda yalnız hu kanaldan Ja
ponyaya gitmek ilzere, demir, çelik, 
top ve mühimmat yüklü (33) vapu
run geçtiğini bildiriyor, Fransızlar da 
EylGlde büyük muraflan göze alarak 
bir harp manevrB11 yapacaklarmıı. 

Sekiz:. ıenedenberi bu manevra 
için hııurlanıyorlarmıf. Kumandanları 

lıe.r sene, btıtçemiz müsait değildi de 
bu manevrayı yapamıyorduk, diyor. 
Sekiz senelik Fransız bütçesinde yer 
bulmayan bu masrafın bu sene göze 
aldırılması her halde hayıra yorula
maz. ltalyanlar da iki büyük zırhlı 
1apbracakları haberini uçurdular. 

lf-
Faik Uey (Divaoyolu Akın moğa

tıısı) - On ~enclik ~ir ııulh İnsanları 
rahatsız etmışe benzıyor. Bütün dün• 
yada için için bir harp ve fcnvga 
kazanı kaynıyor. Bütün milletler bnı
başa vermitler Ye diz çökmüşler bo
yuna bu kazanın altını üflüyorlar. 
Kaynayıp taşarsa kendilerinin de 
başlanacaklannın farkında bile 
değiller. Allah dünya mukadde
ratını ellerinde tutan diplomatlara 
• ! af versin. 

Arap Saçı Gibi ... 
~orya plajinl belediye bu yaz 

istimlak ederek burada asri 
bir plaj vücuda getirecekti. 
Plajın işgal ettiği arazi sahipleri 
ara~ında birçok ihtilaflar çıkmışbr. 
Plaıa bazı kimseler tasarruf iddia 
etmişlerdir. Bu ihtilaflann halli 
uzun süreceği ve istimlakin önü· 
mlizdelri yaza kalacağı tahmin 
edilmektedir. 

Anlaşılmıyan Noktalar İçin De Maliye 
• • 

V ekiletinden izahat isteniliyor 
Buğdayı koruma vergisi kanunu mucibince un 

ve undan yapılan maddeler için verilen beyanna
melerin tetkiki dün akşam bitmişti. Tahakkuk ede· 
cek vergi miktan da bugün anlaşılacak ve tahsil 
edilen miktar da yann Maliye Vekaletine bildirile· 
cektir. Bununla beraber lstanbulda (120) bin çuval 

alınacağı tasrih edilmiştir. Diln çikolata fabrika
ları Tahakkuk müdürlüğüne mfiracaat ederek 
çikolataların içine sardıkları mumlu ve parlak 

kadar un tesbit edildiği tahmin olunuyor. Buğdayı 
koruma vergisinin beyannamelerini bitiren ( 200 ) 
memur bu ıabahtan itibaren lstihlik vergisinin be· 
yannamelerini yerlerinde kontrola başlıyacaklardır. 

Dün birçok kimseler maliye şubelerine müracaat 
ederek yeni kanunlarda tereddüt ettilcleri cihetler 
hakkında izahat istemişlerdir. Bu arada bazı de· 

kiğıtJann vergiye tabi olup olmadığım ıormUflardır. 
Kanunun bu maddesi Parih olmadığı için çikolata 
fabrikalarının bu cins kağıtları raptederek bir istida 
ile müracaat etmeleri kendilerine bildirilmiştir. 
Bu nümeneler tetkik edildikten sonra vergi ve· 
rip vermiyecekleri anlaşılacakbr. Çikolata fabrika· 
cılan kendileri hariçten toptan kakao getirttiklerini 
bunlan ne toptan, ne de perakende olarak kakao 
halinde satmadıktan için vergi vermemeleri lazım 
geldiğini de iddia etmiılerdir. Bu talepleri de tetkik 
edilecektir. 

ğirmenlerin ıahipleri öğüttükleri unun ikinci nevi 
olduğunu ileri sürmüşler, fakat tahlil neticesinde 

Dün bir gazete istidalara tayyare pulu yapııb· 

bu unlann birinci nevi olduğu anlaşılmıştır. 
istihlak kanununda sargılık kaıtlardan da vergi 

nlmıyacağını yazmıştı. Fakat bu haber doğru 
değildir. lstidalara bir kuruıluk tayyare pulu 
yapıştırılacaktır. 

Üç Aylıklar 
Yanndan itibaren Maaş 

T evziahna Baılanacak 
Yetim, dul ve mütekaitlerin 

liç aylık maaşlarının tevziatı hu
susunda icap eden hazırlıklar 
bitirilmiştir. Tevziata, yarından 
itibaren baılanılacakhr. 

Maaşlanm Emlak ve Eytam 
bankasından lardırmak isteyenle· 
rin, vize için, mal müdürlüklerine 
müracaat edecekleri günler de 
tayin edilmiştir. Cüzdanlanoı 
vize ettiren zat maaşları sahipleri 
bankadan pnralar.nı almıya baş
lamıılardır, Şubelerde, yarından 

itibaren başlıyncnk olan maaı 
tevziatı, bu ayın 21 ine kadar 
devam edecek, tayin edilen gün• 
lerde gişelerden maeşlannı almı· 
yanlara, istihkakları, umumi tev• 
ziat nihayet bulduktan sonra 
verilecektir. 

150 Kurut Ayllkhlar 
Bundan bir müddet evvel, 

Uç aylık maaş sahiplerinden 
l 00 kuruşa kadar maaş alanlara 
on senelikleri birden verilmiş ve 
alakaları kesilmişti. Verilen ma· 
lumata göre; şimdi de 150 ku
ruşa kadar maaş alanlann on 
aenelikleri birden ödenecektir. 

Çocuğu OUşUrUlmUş 
Alemdarda oturan Madam 

Kealin ile kızı Mari, bir dedi
kodu yüzünden Madam Salmina 
isminde bir kadınla kavgaya tu• 
tuşmuşlar, neticede hamile olan 
Madam Salroina, fazla hırpalan· 
dağından dört aylık çocuğunu 
dfişürmilıtür. Suçlular yakalan
mııhr. 

Kaçakçılık 
Mahkumları 
Yeniden Birçok Suçlular 

Mahkum Oldular 
Gümrükteki 9 uncu ihtisaa 

mahkemesinde son on beş gün 
içerisinde birçok kaçakçılık dava
Jan neticelenmiştir: 

Sahte reçete tanzim ede· 
rek, eczanelerden eroin ve mor
fin aldığı idcliasile maznun Süley
man Sabri Efendi 16 ay hapse, 
133 lira para cezasına mahkum 
olmuştur. 

>f Eroin kaçakçılığı suçundan 
mahkemeye sevkedilen İrfan, Şa
hin ve Nasreddin ismindeki üç 
maznun hakkındaki muhakeme 
bitirilmiştir. irfan ve Nasrcddin 
beraet etmişler, Şahin 133 lira 
para cezasına ve 8 ay hapse 
mahkum olmuştur. 

* Kenan isminde bir suçlu, 
cıgara kağıdı kaçakçılığından, 6 
ay hapse, 11 küsur lira para 
cezasıpa mahkfim olmuştur. 

lf- TütUn kaçakçılığı yaptığı 
anlaşılan Fatma Hanım isminde 
lzmitli bir kadının 6 ay hapsine, 
36 lira para cezası ödemesine 
karar verilmiştir. 
~ 19 kilo esrarla yakalanan 

Adapazarlı Süleyman, 1 sene 
hapise, (19) bin küsur lira para 
cezası ödemeğe mahkum edilmir 
tir. 

)#.. Eroin kaçakçılığından maz· 
nun bulunan Kemal isminde 
birisi, 1 sene hapse, 200 lira 
para cezasına mahkiım olmuştur. 

'Jf Bartınlı Ali efendi, çakmak 
kaçakçıhğından 6 ay hapse, 825 
kuruş para cezasına mahkum 
olmuıtur. 

Su ihtiyacı 
Bakırköyüne Bu Yaz So
nunda T erkos Gelecek 

Bakırköyüne Terkos ıuyunun 
getirilmesi hususundaki faaliyet 
devam etmektedir. EyUpten Edir
nekapıya kadar boru dUşenmesi 
işi bitmiştir. Yine yaz nihayetin
de ~akırköyüne Terkos suyu 
verilebileceği temin edilmek
tedir. Bakırköyllnde timdiden 
(800) evden abone taahhütnamesi 
alınmışbr. 

Belediye, diğer taraftan ada· 
ların su ihtiyacı için yeni bir etüt 
yapmaktadır. En kısa zamanda 
bu ihtiyacın temini tekarrUr 
etmiştir. 

Hapishanede Yanilikler 
Haber aldığımıza göre İstan

bul hapisane hastanesinde verem· 

lilerin fenni usullerle tedavileri 
için, yeniden bazı aletler alın-

mıştır. Bu meyanda bir pnönöto
raksi aleti de vardır. 

* Umumi bapisanede çocuk ko-
ğuşlarındaki mahkum çocukların 
okutulması muvaffakıyetle bitiril

miş ve geçenlerde bir kısım 
mahkümlar arasında imtihanlar 

yapılmıştır. Derslere tatil devre· 
sinden sonra yeniden başlana• 
caktır. 

Bir Bakkal Adliyeye Verildi 
Aksarayda Gurebahüseyinağa 

mahallesinde bakkallık yapan 
Salim efendi, haczedilip mühür
lenen pastırma çuvallannı açbğı 
İçin adliyeye verilmiştir. 

Haziran 6 

Güniin Tarihi 

?etrol Çıkarma 
işine Başlanıyor 
Menin, S - iktiaat Vekaleti pet• 

rol arama ıubeal mildDrü Cevat Eyüp 
Bey ile M. Şirley ve Terrl tehrimizo 
geldiler. Dizer Oç mütehassısın gel· 
mest bekleniyor. Heyet burada bir 
hafta kadar kaldıktan aonra sanayi 
ameliyeıine batlamak Gzere Mıırdino 
gidecektir. 

Gazi Hz. nin Ve Bü· 
yüklerimizin iltifatları 

Galatasaraylılar gününde, Lisede 
toplanan Galataaarayhlar tarafından 
Gazi Hz. ne •tazim telgrafı çekilmif, 
ayrıca Batvekil paıa ile Mecliı reiı:i
mize de ır;aygı aunan telgraflar keıide 
edilmittl. Reiıicumhur Hz. ve büyük· 
lerlmlz gönderdikleri cevaplar ile 
Galataıaraylılara itif&tta bulunmuf• 
lardır. 

Diğer taraft•n Fenerbahçe kulG
bOniln 26 ncı dönilm yılı münasebe. 
tile geçen cuma yapılan merasim 
e.nasında Fenerbah~eliler tarafından 

Baıvekil paıa ile iktisat Vekiline 
1&ygı ve ıevgl hiıleii iz.hır edilmitti. 
Bu hürmet telg'l'aflanna da ıerefli 
muYaffakiyetler temenni eden cevap. 
Jar gelmittir. 

Pehlevi Hz. nl K•rt•llyac 
He~et l!rzurumda 

Gnmoıhane, S - lran Şahı Rıza • 
P&hlovi hazretlerini karıılamaya 
memur heyet dün bnraya g'elmif, ge
ceyi burada geçirdikten aonra bu 
sabah Erzurum'a hareket etmiıtir. 

Elçlmlz De Hez1r Bulundu 
Londra, S (A.A.) - Lıgiltere K.ı. 

ralının doğduğu günün ıerefine Ha· 
riciye nuırı tarafından verilen ziya• 
fette Türkiye büyük elçiıi Fethi Bey 
de hazır bulunmuıtur. 

itfaiye Mektebi Açllmıyacak 
Belediyenin Viyanadan getirttiği 

itfaiye mütehaaaısı verdi§'l raporda, 
itfaiye efradına yetitllrmek Uz.ere bir 
mektep açılmasına lü:ıum göstermişti. 

Fakat yapılan tetkikat neticesinde 
böyle bir mektebin açılmasına tim· 
dilik lüzum olmadığı anlaıılmıştır. 

Şehir Tiyatrosu DöndU 
Anadolu turnesino çıkan Şehir 

tiyatroıu ı;;an'atkarları Trabzon yolilo 
ıehrimize dönmüılerdir. 

Camlar1 Yere lndlrmlt 
Parmakkapıda Mısırlı hanı 

albnda aşçı Mehmet Alinin çırağı 
Rizeli Ali, aylığım alamadığı 
için dükkanın bütün camlarım 
kırmışbr. 

Bataklıklar 
Kurutuluyor 

Kaı, 5 - Ka:unın en mtlhim 
bataklıtı olan ve civannda çok ııtma 
yapan Ova gölünde sıtma mücadele 
kanununa tevfikan ahnli çaluımasilo 
baıhyan kanalın açılması bitmittir. 
Kanalın uzunluğu 5803, genioliği de 
250 metredir. Gene ayni göl kenarın• 
da Fırnaz köyünde yapılan 860 metre 
uzunluğunda, 250 metre geoiılitinde
kl kanal da bitmiıtir. Kuruyan kııım 
zlraata elveriıli bir hale ıelmittir. 
Gö!Un temamen kurumaeına alt ba
ki yei aaıellyat aonbahara bırakılmıth• 

1 
__ S_o_n_R_o_st_a_'_n_ın_R_es_i_m_l_i_H_ik_a_Ag_e_s_i_: ___________ R_a_z_a_r_O_l_a_R_a_s_a_n_B_._D___;iy::...o_r_K_i._· --11 

Eyüpte bir sfitçünüo kıs- J 

rağı.. yapmış .• 
iki başlı bir yavru j .... Ne garip şey 

Hasan Bey? 
değil mi 1 Hasan B. - Garip 

acınacak şey dostum. 

' ' 

değil ı ... Hız iusaular hır başııı ll rJinl ı 
çekemezken zavallı hayvanca&ız iki 
baeın derdini nasıl çekeceki. 



Hergiin 

Başkaları 
Ne 
Digor? 

--

Demagoji Dalgası 
Falih Rıfkı 

11 Memlekette Halkevlerinin 
genç mecmualanndan ayrı olarak. 
diğer bir takım mecmualar daha 
çıkıyor. Bir zlimre namına görün
mek sevdası gOden bu mecmua· 
lana umumi edebiyabna bakıla· 
cak oluraa, hemen ıuna hükme• 
dilmek lizım gelir: Gündelik 
ıiyut gazete çıkarmağı her ne
~enae mahzurlu bulan bazı poli· 
tika heveskirları, kendi ateşlerini 
mecmua aayf alarında dindirmefe 
çalışmaktadırlar. 

• H Biz Türkiyedeki gençlerin 

Resimli Makale 

hı adam bir e•I .oymak için ıllnlerce 
c•in etrahnı tarasaut ettL lçJndeldle
rin adetlerini ö~endl. içeri gire· 
bilecek yerleri tayin ettt. Pllnına 
kurdu. Ve n hayet aemereal tamomefil 
meçhul olan bu ite herkHlıı latlrahat 
ettftl bir 11rada hayat tehllkealnl irB• 
ıe alarak ı.rltti Bu adam seki· 
aına emeğini, rahat •• huzurunu 
hayırlı Ye namuıki· 
rane bir it uğrunda 

earfetaeydl elbette ki J I 1 ' 
bunun mllklbhnı f 
bulur ve alırdı. 1 

" 

SON POSTA 

a Fenalık Upunda Heba Olan Emekler a 

aıyasl vazifelerinin, Halk Fırka11 
kadrosu içinde Mustafa Kemalin 
inkılip eaerinin tamamlanmasına 
~· lmnetl!"'B~Iİne çalıımaktaa 
ıbaret oldup ıddia11Dda olanlar-

lanız. Bahsettijiaıiz mecmuaları ça· f-İİİİIİİİİİllİmillİİİİİİİİİİİİİmliİİİİIİİllİİİlmliİİİİIİİllmlilmmmmmmiılliilliiiiiiiiilililllmm=mm~-: karanların veya bu mecmualarda ~ 
yazanların, kendi varhklanm 
bakh g6atermek için ortaya bir
takım zoraki g6rUş ve dllşllnllz 
farklan çıkarmıya gayret editleri 
de tabiidir. 

" Bazılarında Alman ve İtalyan 
fAfizmi edebiyatlarından alınma 
~ t~ • ~· göriiyoruz. 
oıct.aİa b' idman ve ne için 
recau ::-ple1en birtakım he· 

.. H ar 1 
e~~J ıibi yeni f&fizmin de 

demagoJ~sı olduğuna tlpbe yoktur. 
Fakat bır ~e!Dagoji taklit edilir
ken, onun, ıçınde doğmuı oldu v u 
havayı da burada yaratmak g • 
A rtl b' . , yam 
v şa a~ • ızun memJeketinıizde 
"Bar~ıt gı~ıhgöstermkek icap ediyor. 
aş an m ayete adar aun't bi 

ilem r,. r 
Yeni 

Son gelen F ranaız mecmuala
rından birinde M6syö Dolfuı'un 
bir yazısı vardı: Yeni Avusturya 1 

Yarın baıka bir makalenin 
başında ıa ismi göreceğiz : Yeni 
Bulgaristan 1 

Rusyanın yeni matı on betini 
aştı. Türkiyenin yeniliği de on 
beşine yaklaımaktadır. Yeni la
penya da yaşlanmışbr. 

Amerika eski garp devletleri
oin en yenisi iken cumhur reisi 
Ruzvelt'in iktidar günündenberi 
0 da. tekrar yenileşti. 

Liberalizmden vazgeçen Otta
\'a lngilteresi de artık yeni va .. 
f ım alabilir. 

Polonya, Çekoılo~akya zaten 
eskimeye vakit bulamadılar. Yu· 
roslavya birkaç senedenberi eski 
Sırbistan idaresi ile münasebeti 
kesmiştir. 

Fakat bütün bunlann birkaç 
kelime ile bütUn dllnyanın yeni
leşmekte ~lduğunuo ister istemez 
tasdık edilmeğe başlanmış oldu
iuna delil olabileceğini söyliye
mez miyiz? 

Ancak eaaılı bir iol(ılip ya-
parak Uerlye atılan yenilerle, ken· 
dılerini ileriye fırlatmak istiyen 
iDkalapçılara ~~rşı koymak için 

iade ıclare teklını değ~tiren yeniler 
arasındaki farkı gözönUnde tutmak 
IAzım. İnkılapçılar büyük cemiyet 
ıartlarını değiştirenlerdir.. Hakiki 
)'el)Üer o~rdır. ispanyada kıral· 
ll1l dlatlaunpt ıeldine girdikten 
i:;""Fıa, • memleketi ziyaret eden 

'llDllz mllharn • 
JOrdu: "Boratla bir n tiyle di-
bir kabine tebeddll&~P deiil. 

•uıtur.,. 
• Haldmlıett llUU,. _ 

Sovyet Elçiliği 
Sovyetlerin Berlin sefirliiine 

tayin edilen M. Suriç'in yerine 
1abık Hariciye Komiser Muavini 
M. Karabanın veyahut lstanbul 
başkonsolosu M. Potemkinin ta• 
yin edileceği söylenmektedir. 

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

AFYONKARAHiSAR 
MADEN SUYU 
En •bhi ıofra suyudur. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
.. ._~,~v.._ .......................................................... _. 

Türkiye Ve Boğazlar 
Bir Yunan Nazırı Diyor Ki: Türkiye Bo-

• 
ğazla.rın Tahkimini istemekte Haklıdır 

İngiliz gazeteleri hükumetimi- nabna itimat edemiyeceğini söy· zaruretinde kaldığını ve bun-
zin gayriaıkeri mınlakalardan lemi.ştir. da hakkının teslim edilmMi 
lstanbul Boğazı ile Trakyanın Sabık Yunan Hariciye Nazın icap ettiğini yazmakta ve: 
tahkimi değil, sadece Çanakkale M. Argiropulos da • Sellnikte 11 Ancak Boğazlana tahkimi ...,.eti-
Boğazmın tahkimini ve Lozan La Progre gazetesmde neı· ledir ki. Türkiye, kendi milli 
ahitnamesine merbut Boğazlar rettiğf bir makalede, Ttirkiyenin menfaatlerinin icap ettirdiği yolu 
mukavelesinin tadilini istediğini muhtemel bir tehlik~ye kartı tercih edebilir. 
Yazmaktadır. Bu neıriyata göre Şarki Trakyayı ve lzmıt tersane- yn-ki be 1 il 1 b" b 

• 1n· ld f h f d b"l ..- ye yne m e ar mu a-Temk Rllftl Bey mukaveleyı a ı m a aa ve mu a aza e e ı . da bltar f kal d b def 
iımalayanlardaa Japonya, Raaya mek için Trakyada klfi kuv· ~~a • • a ~~ • 8 ' u • 
ve ltalyamn milletler cemiyetin-- vetler bulundurmak mecburiye- dıgerlerının menafi~ı mlldafaa 
deki mevkilerini bırakbklannı ileri tinde bulunduğunu, fakat bu noktasından da Bogazlann tah· 
sürerek Türkiyenin müdafaa hu· nun pek m6tk81 olduğunu, kim edilmiı olması icap eder.,, 
susunda yalnız Cenevrenin temi- onun için Boğazları tealih etmek demektedir. 

Adliye Harçları Fırka 
Muhtelit Encümen Kanun- Grupunda 

da Bazı T adilit Yaptı ... 1 
Ankara, 6 (Hflsusi) - Adliye H ususı dareler Hakk•n-

lı_aı:çlan hakkındaki yeni kanun daki Rapor Okundu 
layı.basıMuhtelit Enctimende bazı Ank 

5 
(A A ) _ C H F 

tadı il ere uğramışhr. ar_a, : . • . • · • . • 
İlamsız haciz takiplerinde bar- ~~~. reıs vekilı Cemıl Beyın 

cm kısmen peşin alınması hakkın· reıshgınde toplandı. 
daki madde tayyedilmif, Hukuk C. H. F. grupu maliye encü· 
mahkemelerinde hüküm ve menmm hususi idareler hak· 
kararın tefhiminden sonra iki kındaki' raporu okundu Muh· 
ay zarfında harç verilmediği t l'f h t' 1 · 9° kil 
takdi d h ·ı· 1 k e ı a ıp erın ve aşve r e ta sı ıemva anunu mll4 1 p al b 
c•bioce hareket edilmesi tasrih smet aşanın müt ea ve eya• 
edilnıiştir. natı dinlendi. Maliye Vekili ile 

Askeri mahkemelerde askeri birlikte vilayet hususi idareleri 
efrat harçtan ististisna edilmiıtir. bütçelerini tetkik ve bualann 

Arnavutlukta tevaznnıerini . temin ve büt· 
çeıer Dzermde katı mu-

Herk es Kuala Sadakat rakabe vazetmek Ozere grup 
Yemini Edecek idare heyeti tarafından bir ko-

Tiran, S (Hususi) - Arnavut- misyonun teıkiliae karar verilerek 
luktaki butiln memurlar ve zabit· celaeye nihayet Yerildi. 
}er Kıral logoya sadakat yemini • M O b• 
etmeye tabi tutulmaktadır. Bır atmazel tomo ıHe 

Yemin etmeyenleı-azledilec~k- Bütün Avrupayı Dolaıtı 
lerdir. Kıra) evlenmek makıladıle Tel f ş· k ti U A Müd • 
Avrupaya hareket edecektir. M A ~on !r e 

2 
mumı . tın 

KB"alın genç ve zengin bir İngiliz • n erson un 2 yaıındakı kızı 
k«c:lınile evleneceği söylenmek· M"L Madge Anderaon yanında 
tedir. nitanlısı M. Aleksandr Ailen oldu-

İSTER iNAN /STER 

Vergi Meselesi 
Maliye Vekaleti Müphem 

Cihetleri izah Ediyer 
Ankara, 6 (Hususi) - Maliye 

Vekaleti istihlik vergisi kanununun 
müphem g~rOlen cihetleri hakkın· 
da dün bütün vilayetlere tel· 
grafla izahat vermiştir. Bu izahata 
g6re, beyanname fabrika ve ima· 
lathane sabiplerile toptancılar 
tarafından verilecektir. 

Toptancı toptan mal abp 
toptan satan demektir. Bu hu
susta ayrıca bir de izahname 
hazırlanmaktadır. 

Yunanistan 
Donanmasını Yeni Gemi

lerle Kuvvetlendiriyor 
Atina 6 (Huıuıi) Donanmanın 

tensikile meşgul olan komisyon 
en son içtimaında ufak hacimde 
zırhlılar inşasını kararl8fbl'ID.lfbr. 
karar kabinede görllfllldükten 
sonra derhal tatbik edilecektir. ..... "·--·-----·----· .... ------···-· .... 
ğu halde ktlçtik bir spor otomobili 
ile bGtUn Avrupayı d'olaprak 
şehrimize gelmiştir. 

iNANMA! 
• Bir •abah gazetesinde okuduk: 

Belediye geçenlerde benzinden bir kurut iıtihli.k 
vergiıi a1dı diye ıirketler derhal batta Belediye 
vergisi tatbik edilmezden evvel, ~ergiye bir misli 
daha zam • yaparak halka benzini o fiata ıatmıya 
baıladılar. ihtikarı menedecek olan merciler o zaman· 

İki ıündeaberi ıekir, pirinç, •ebze, yağ, et gibi 
iıtihllk .ergisile alika11 olmtyan eıya fiatları artmııtır • 
8Jr kariimiz anlatayordu: 

danberi batladıklan tetkikata henüz bilirememitlerdir. 

/6raa ıNAlf 

- Yumurta aldım. Eve götürdüm. Ayni dükkana 
dönüp ayni yumurtadan tekrar satın almak isteyince 
dükkıia aahibi yumurtanın fiatı arttığını söyledi. 
Aolıyamadıtım şudur: Aradaki fark kimin cebine airdi?,. 

ISTBR INANMAI 

s.~. J 

Sözün Kısası 

Münderecatımızın çoklu· 
tundan dercedilememiş
tir. 

Eroincilik 
Bulgaristan Bazı Neşriya 

Tekzip Ediyor 
Sofya, S (A. A.) - Bazı ec· 

nebi gazetelerin Avnıpada gayri• 
mefl'u surette uyUfturucu mad
deler imal eden yegine memle
ketin Bulgariatao olduğu suretin
deki iddiaları bilifına olarak 111b· 
biye idaresi Bulgaristanda gayri· 
meşru surette uyllflurucu madde
ler imal edilmediğini çlbakü But.. 
gariıtanın bu gibi maddeler mll
tehauıalarını sıkı bir mlrakabe 
albnda bulundurmakta olduğunu 
beyan etmiftir. 

Karadenizde Müsademe 
Ereğli: Karadenizde, (Hususi) 

Kandilli ocaklarına kiSmür almaya 
giden Millet ve lıtiklil vapurlan 
Kandilli önlerinde çarpışmıtlardır. 
Millet vapurunun basan 3 bin 
lira tahmin edilmektedir. 

Fethi Beyin Bir Zeki 
Oyunu 

Lonclra Sefiri Fethi Bey,. 
ıerefine verilen bir ziyafe 
nutkunu okumadan enel p1et 
az İngilizce bildiğini aöylemit. n 
filvaki nutkunu pek m~ 
litla okumaya bı:•'fbr· • ~ 
aralık Fethi 8. rt Loıdın 
önünde duraa ırld8ftln8 «m6saa· 
denizle• clir• almıt. g6zine tak
Dllf ve o zam.an nutkuna 
~ bir talikatle devam edince 
ziyafette hazır bulunanlar Sefi.. 
rimizin gayet iyi lngiiizce itildi
ğini, fakat gözllğlnl evde 
unuttuğu için okuyamadığı anla
mıılardır. 

tngiliz gazeteleri bu vak'adan 
"Diplomat zekı .. ,. diye bahset· 
mektedirler. 

Balkanlılar 
Dört Devlet Arasında 
Tam Bir Mutabakat Var 

Cenevre, S (A.A.) - Balkan 
anlaıma misakını imzalamıı olan 
dört Balkan devleti Hariciye 
Nazırları, M. Maksimoıun riyas~ 
tinde toplanmışlar, silahlan bı· 
rakma konferanıımn tekrar ite 
baıJaması icln vaziyeti tetkik ve 
noktai nazarlan arasında tam 
bir itilif mevcut olduğunu mü ... 
hede eylemiılerdir. 

Sulh istiyoruz! 
Cenevreye 150 Bin imza 
Bir Beyanname Gönderildi 

Londra, 5 ( A. A. ) - Büyü 
Britaaya Profesörler Milli Birliği 
silahları bırakma konferansı reisi 
M. Hendersona, 1 SO bin imzah 
bir HSulb beyannamesi " gönder
mişlerdir. 

Bu bttyannamede ailAblan ba
rakmıya müteallik bir mu.~Yel!' 
namenin imza edilmeli ıçm ~ır 
kerre daha ıayret ediliDeai ••· 
temnekteclir. 
Askeri Tekaüt Kanununa 

ili ve 
Ankara, 6 (Husuıi) - Aıkerl 

tekaüt kanununa ilive edilecek bir 
fıkraya nazaran aaketi mekteplerde 
istifa edenler istifa tarihine ka
dar devletin kendileri için yaphğt 
masrafı 6deyeceklerdir. Ancak 
tekallt mllddetleri için mebde 
olan tarih batladıktan sonra istifa 
kabul edilmiyecektir. 

Kösele Fabrikasında 
Bir Kaza 

Y edikulede Kazlıçeşmede Pet• 
riyadis biraderlerin kösele fab· 
rikası katibi Dimitri Efendi 
fabrikada üç metre yüksekteki 
desgibtan düşerek muhtelif yer
lerinden ağır surette yaralanmq
tır. Dimitri Ef. nin hayata teh
likededir. 



.f Sayfa 

Mem.lelc.et Manzarası 

Aınasyada Evlen
me Ve Barama 
Düğünleri 

Amasya (Hususi) Burada 
13· 14 yaşını aşan kızlar çarşafa 
girerek görücülere çıkar. Amas· 
yada yapılan düğünlerin hususi· 
yetleri, başkalıklan vardır. 

Gelin olacak genç kız, pazar
tesi günü kız arkadaşlan tara· 
fmdan hamama götürülür. Cevizli, 
haşhaşlı " Hoş hoşlı,, çörekler 
yapılır.. hamamda eğlenceli bir 
ziyafet verilir. 

Sah günü gelin evinde ut, 
keman çalınır. Çarşamba gUnti 
gündüz kınası tertip edilir. Bir 
liiıdın ., tellal ., mahalle mahalle, 
sokak sokak gezerek kana
ya herkesi davet eder. Gelin 
evinde bir odanın önünde, önle-, 
rine yaygı serilen iki kadın otu· 
rur. Gelen misafirler •• nure " le
rini bu, kadınlann elini öperek 
•erirler. Ttireler çok defalu 10, 
15, 20, 25 kuruş ile çorap, men
dil, yazma ve ıairedir. 

Bundan aonra mevlüt ve saire 
okumakla maruf bir hocanım; 
boynuna birkaç metre ~asma 
aarılı olduğu halde gelir. Onüne 
hamam tasının içine konulmuı 
kına bırakılır.. Kınanın ' içinde 
ıüslü bir mum vardır. 

Biraz sonra gelin, gelinlik el· 
biıelerini giyinmiş, telini, duva· 
ğını takmıı olduğu halde iki genç 
ye gtlzel kızın refakatinde gele
rek hocanımm elini öperek önün· 
de diz çöker ••. 

Bu esnada kayınvalde, gö· 
rUmce oğlan evi de gelmiştir. 
Geline mücevherat takılır.. Eline 
de kına yakarlar. 

Bundan sonra "Dirlik düzen· 
likn diye evveli gelin oynablır .• 
Derken milthiş bir cümb\iş baş
lar.. Oynak, kıvrak yosmaların 
ortada fınl fırıl döndüğü görülür .. 

Vakit geç. olunca: 
_ Dansı küçük efendinin, ha• 

oımın başına; bir yastıkta koca• 
aınlar : Diyen veda edip gider. 

Perşembe gfinü saat 9-10 
arasında oğlan tarafı birkaç yaylı 
araba ile gelin evine gider, gelini 
alarak eve gelirler. Gelin inerlu:n 
kurbanlar kesilir.. koltuk olur. 
Misafirler: 

- Allahını seven maşallah 
desin:. tu tu... diye bağırırken, 
merdıvenleri ağır ağır çıkan gelin 
ve damat biribirlerinin ayaklarına 
basmaya çalışır.. hangisi evvel 
basarsa guya diğerine daima 
tahakküm edermiş .• 

Burada " Türe ,, tekrar edilir. 

* Amasya muhtelif sebezeleri-
nin, meyvalarının nefasetile tanın· 
dığı kadar kozalarını makbul 
tululmasile de bfiyllk bir şöhreti 
olan bir memlekettir. Umumi 
harp ve mütareke yıllarında dut
luklan mahvolan Amasyada koza· 
cıhk ihya edilerek dikkate değer 
bir inkişaf sahasına girmiştir. 

Birkaç. yıldır. Kozaların para 
etmesi halkı çok sevindirmiştir. 
~maayada .. koza" lann bir dli
günü vardır. 

Kemal devresine giren "bara• 
ma" ların sahibi konu k , omşusunu 
barama düğününe dav t d 
D l·ı .. e e er. 

avet ı er türe., götürürler. Çal· 
gılar, türlü türlü eğlenceler içinde 
kozalar toplanır. Koza hane aahi
bi de misafirlerine birer dal 

"barnma" hediye eder. DüğUo de 
nihayet bulur. 

SON POST.A 

• 
T ERi 

• 
Isparta Halısı Alırken A1danmamak 
• 
için Kenarındaki Damgaya Bakınız! 

l.parta (Hu
ıusi) - Isparta 
Ticaret Oda11 
muhitin lktııadl 
ihtiyaçlarına ce· 
vap verecek bir 
şekilde çalış· 
maktadır. Bil· 
hassa fU son 
gHnlerde Isparta 
halıcılıgma tat· 
bik ettiği, yeni 
koruma ve mü· 
rakabe sistemile 
bilyOk, tehlike· 
lerden kurtarmış 
olacaktır. 

lıpartada 
ötedenberi halı 
yapılmaktadır. 

Bu nn'at yü· 
zllnden İspartaya 
buhrandan evvelki aenelerde bir 
buçuk, iki milyon lira para gir
miştir. 

Son zamanlarda lktasadi buh
ranın teıirile lüks eşyaya olan 
ragbetsizlik yüzünden maliyeti 
ucuzlatmak gibi bazı, fena düşün· 
celer tesirile Isparta halıcılığı 
lamiredilmez bir uçuruma ıürülen
mek istidadını göstermiye baıla
mışhr. lspartada muhtelif evsaf 
ve cins halı yapılmaktadır. Fakat 
bunların en meşhuru ve dUnya 
piyasasındaki rağbeti kazanan 
22 X 28 kaJitedi Isparta cinsi halı· 

Haliı lıpart• lıalıl•rı mlhiirl•ıtirkn 

!ardır. Bu cinı balıJann en mühim 
farikuı ıekiz buçuk santim geniş· 
likte 22, aekiz buçuk santim uzun
lukta 28 düğüm bulunmaııdır. 

Bazan bu cinı balılar fenni ve
saitle ihzanndan ve mevaddı ip
tidaiyenin saflığı ve boyasının sa• 
bitliği ve dokumasının ııkhgı, 
renk ve resimlerinin cazibe ve 
parlaklıgı ile diğer, cins halılar
dan pek kolaylıkla ayırt edile
bilmektedir. 

lıte; bu vasıfları ve muayyen 
farikaları taşıyan ve cihan halı 
pazarlarında bllyük bir ıöhreU 

haiz olan lspar• 
ta halısı bu kali· 
teyi taşıyan hah· 
Jardır. 

Yukardaki re· 
sim bu kalitede
ki halıların haiz 
oldukları evsafı 
muayene ettikten 
sonra damga tat

bik edilirken çekil· 
miştir. Damgalar 

alominyumdanlolum 
bir tarafı(Jsparta 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ) diğer ta· 
rafı (22·28 Kalite 
lıparta lhalısı)~ba· 
reaını tqımak· 

tadır. Ticaret O-
dasının bu milli 

ticaret etyaımza, verdiği ehem
miyet ciddea yerindedir. 

16 mayıa 934 tarihinden itiba· 
ren tatbik edilmekte olan bu 
usul muhitte iyi hisler uyandır
mışbr. Bu kalitenin vasıflan hak· 
kında her tarafa dağıtılmak üzere 
binlerce adet broşfir yaplırılmıt
tır. Bu damgayı tqımayan halı
ların kat'iyen Isparta halısı olarak 
Jaranü edilemiyeceği ve iyi bir 
lıparta halııma malik olmak iste
yenlerin hahnm kıyısındaki Alo-
minyum kapıollan armalan kendi 
meniaatları iktizuından olduğu da 
bu broıürlere ili ve edilmittirir. 

İpsala da / 
İbrahim Tali Bey Gazi 
Heykelini Açtı, Belediye 
Binasının Temel Atma 
Merasiminde Bulundu 

Bartında Bir Köy Müsameresi 

Edirne, 5 ( A.A ) - Gnzer· 
gahtaki köyleri teftiş ederek 
İpsalaya varan Umumi Müfettiş 
lbra~im Tali Bey Belediye tara• 
fmdan açılan parka rekzedilen 
Gaıi büstnnUn açılıı resmini hal· 
kın engin heyecanı içinde yapmış 
ve bu münasetle bir hitabe irat 
etmiştir. 

lbrahim Tali Bey, yeni yapı· 
lacak Belediye binasının temel 
atma merasimini de icra ettikten 
sonra hararetli tezahlirat arasın· 
da Uzunköprüye doğru yola çık· 
mıştır. 

Umumi MUfettlşln 

Ke,andakl Tetkikleri 
Keşan 4 ( A.A ) - Umumi 

Müfettiş lbrahim Tali Bey Vali 
Ôzdemir Salim Beyle birlikte bu 
sabah Keşan'dan hareket etmiş 
ve köylere oğrıya uğnya Meci· 
diye nahiyesi merkezine ve lbrice 
iskelesine gitmiştir. 

Keşanın ithalit ve ihracat 
iskelesi olan lbricede tetkikatta 
bulunmuıtur. Umumi Müfetti~ 
iskeleyi Kqana bağlıyan yolu 
gördü. Oradan lneı'e gitti ve 
gece lnezden tekrar kaza merke
zine döndü, Umumi Miifettiı köy
lülerin ihtiyaçlan üzerinde esaslı 
tetkikler yapıyor. 

Erdekte Kiraz Bayramı 
Bandırmama (Hususi) - Erde· 

ğin kiraz bayramı hersene olduğu 
gibi bu senede çok gUzel ve eğ· 
lenceli olmuştur. Bilhassa havanın 
güzel olmasmdan istifade edile
rek Bandırma, Gönen, Edincik, 
Manyas ve daha birçok yerler• 
den misafirler gelmiı ve gllıel 
birpn aeçirmiılerdir. 

Btırtınaa müsamere oercn lcöglü çocuklar 
Barhn, (Hususi) - Himayei Etfal cemiyeti menfeatine, kasaba· 

mızın sinema salonunda Gürgenpınan köyü gençleri tarafından bir 
müsamere verifmiı, (Köy hocası), (Eski. ~ekt~p), (Vergi hırsızı) 
namında üç piyes ve komedi temsil edilmıştır. KoyUn çalışkan mual-
limi Mehmet Beyin yetiştirdiği bu müstait köylO çocuklarının tehir 
sahnesinde gösterdiği bu ilk muvaffakıyet ıayanı takdirdir. 

Zarada Bir Kaza 
Zara (Huıusi) - Şerefiye kö

yllnde bir binada çalıfmakta olan 
3 adam damın birdenbire yıkıl
masile altında kalDUf, lkiıi kur
tarılmıı, blıisi 6lmOıtür. 

Zarada Belediye Faaliyeti 
Zara (Husuıi) - Belediye ka· 

ıaba içindeki ç3pl0k denilen ıUp
rllntO yıgıolanm kalchrmıya · bat
lamıı Ye buralara badema çöp 
ablma11m n:ienetmiftlr. 

Adapazarmda Neticelenen 
Bir Dava 

Adapazarı (Hususi) - Bundan 
bir buçuk ay evvel meırebi hafif 
kadınlardan Haticenin evine gi· 
rerken atbklan ıilibla Hatçenin 
komşusu Adem oğlu Rizayı öl· 
dUrmekten suçlu kahveci Faik 
Efendi ile Hatiçenin dedesi hak· 
kında yapılan muhakeme bltmiı 
Faik Efendi Ye HatiçeoİD dede-

Tavşanlıda Dolu Tahribatı 
Tavşanlı (Huıusi) - Buraya 

ve civara dolu yağmıft CUzelyurt, 
Kapı, Şahmelek, Karapelit köy
lerinde çok tahribat yapmıflu'. 
Dolunun Lusule getirdiii ıelde 
bir miktar hayvan telef olmuıtur. 

Tarsus Evkafında Teftişler 
Tarsus (Huual) - Evk•f mU• 

fettiti Mazlum Bey tuanndan 
Evkaf daireai teftit edilmektedir, 
Bu münasebetle Evkaf memuru 
Sadık Beye muvakkaten işten ,1) 

çektirilmiıtir. 

Amasya Belediye Reis Vekilliği 
Amasya (Hususi) - Belediye 

reis Vekilliğine C. H. Fırkası 
katibi Osman Bey intihap edil
miştir. ............... _. .......... " ............................ , .. 
sinin 10 nar ıene ağır hapse ko
nulmamn ve aynca kahveci Faik 
Efendiden 700 lira tazminat abo .. 
masına karar verilmiıtlr. 

Haziran 6 

1 

1 Tenkit 

Biz De 
Haksızlık 
Ettik 

Narullala Ata 
Geçenlerde büyük üstadımız 

Halit Ziya Utşakizade, haftalık 
müsahabelerininin birinde, eski 
yazıJannm diline itiraz edenlere 
hak veriyor ve o arabi, farist, 
kelimelerle, terkiplerle dolu dilin 
şimdi kendisine de boş gelmedi· 
ğini itiraf ediyordu. Böyle ilerle
miş bir yaşta arkaya dönüp ııe
çilen yolun zannedildiği kadar 
güzel olmadığını görmek elbette 
ki insana bir hlizfin verir. Ancak 
herhangi bir şeyin güzel olup 
olmadığına hüküm vermek bir 
peşinhükme, bir bedie, bir mo
daya iftirak ettiğimizi gösterir; 
Halit Ziya U§Şakizade de yeni 
iddialan sadece anlamakla kal .. 
mıyor, onlan kendine mal edebi .. 
liyor Ye onlar için asabiyet gös .. 
teriyor. Bu ıençlii\ne ne kadar 
haset etsek yeridir. Y aıayan, ylie 
rftyen bir adam... Ondan daima 
stısel, dinç eaerler bekliyebHiriz. 

Halit Ziya Uşşakizade'ye bi
zim nesil çok haksızlık etti. T ev• 
fik Fikret'in, Cenap Şaha bettin 'in, 
hattA Süleyman Nazif'in eserleri 
etrafında birçok mlinakaşalar e-
dildiği hilde onunkiler için he
men hemen hiç bir kavga oJ. 
madı. Vakıa çoğumuz ona hür .. 
met gösterdik; fakat böyle sessiz 
hürmet doğru bir ıey değildi. 
«Mavi ve ıiyah>>ı, •Atla memnu»a 
tenkit etmemiz, mllnakaşa etme• 
miz daha doğru olurdu. Bunu 
yapmamq olmamız; eserlerini 
tenkit içiıı Edebiyab - cedidcciler 
ara11Ddan yalııiz Cenap Şebabettin 
ve Süleyman Nazif gibi muhar
rirleri ıeçmif olmamız yalnız 
değer tanımak hususundaki aczi• 
mizi değil, zevksizliğimizi de ispat 
eder. « Evrakı eyyam » ın ve 
« Batarya ile ateş » in gürültülü, 
fakat kof a6zleri alikamızı cef .. 
betti, bazılanmaz onlara hayran 
olduk, bazalanmız onlara gtildü; 
fakat hiçbirimiz «Aşkı memnu» u 
tekrar okumak, onun sırlarmi 
aramak, onda bizim güzellik 
telakkimize uyacak veya onu 
rencide edecek yerleri meydana 
çıkarmak kuvvetini gösteremedik. 
Çünkll o romanlal'ın güzellikleri 
daha derindedir; hatalan da bir 
iki cnmlc ile yıkılacak şeylerden 
değildir. 

Fakat kendisine karşı göstee 
rilen bu hürmetkar likayıtlıkta 
Halit Ziya Beyin kabahati yok 
mudur? Var; dili, hep o musanna 
dili.. Şimdi kendisinden sonra 
gelenlerin hakları olduğunu itiraf 
ediyor, fakat bu biraz geç oldu. 
Cenap Şehabettin'in, Süleyman 
Nazirin dilleri de 6yle idi mi 
diyeceksiniz? Evet, fakat onlar 
Şark ananesine uygundu; halbuki 
Unaki zade ikisinden de çok 
garplı idil O yeni bir edebiyat 
görilşll getiriyordu, bunu sade 
bir dille söyley~bilirdi. Zaten öyle 
icap ederdi de 1 Çl\nkU Garp 
muharrirleri hiçbir zaman « Aşkı 
memnu » unkine benzer bir dil 
tanımamqtır. Böylelikle Halit 
Ziya Bey kendisini en iyi anlıya• 
cak olanlan da etrafından uzak• 
laşbrdı; yanında kalanlar ise onu 
anlamamağa mahkümdu. 

Fakat ne de olsa biz haksızlık 

ettik. 

Siirtte Hastahane lnsaall 
Siirt, 4 ( A.A ) - Şehrimiz• 

de yapılmakta olan hastanenin 
UçUncU pavyonun temelleri atıla• 
rak lnpata bqlanmııtır. 
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j a 
lımlrde Yangın 1 erleri 

Belediye Meclisi Güzel 
Verdi! Bir Karar L Bu Başı Ne Yapahm? 1 Bedava Bir Arsa Mı Almak İstiyor

sunuz ? Hemen lzmire Gidiniz ! 
Aşk ve Macera Romanı 

-7-

Berliode.. Dört, beş mil} on 
oüf u olan bu şehirde. 

Delikanlı da hemen hemen 
büt n bu zaman esnasında yalnız 
Ren~ kızla meşgul olmuştu. 

İkisi de kompartimanlannın 
kapılarını açık bırakmışlardı. ikili 
biribirlerinin koridorun cammdaki 
akislerine bakmakla vakit geçir
mişlerdi. Sonra bir ara genç laı 
azıcık dolaşmak l.lzere koridora 
çıklDlftJ. Delikanlı da hemen •.. 

Sommcrfeld istasyonunda genç 
kız aaati öğrenmek iatemiı, deli
kanlı ooa saati .s6ylcmifti. Gu· 
ben'de Fatoı pencereden 
bakmak istemif, delikanlı ona 
cam1 açmıştı. Frankfvrt'ta açık 
pencereyi kapamışb... Varuı 
lara girildiği zaman haynnat 
bahçesi isbı•1onuna ae kadar 
Aat kakhğmı 86ylemifti .. 

MuhaYereleri bundan ibaret 
kalmıştı 

fatof ıapkaaım giymifti. Fakat 
nlizlerini beniiı toplamamıftı. 

Döviz besaplanm bitiren Fafa 
ılmdi ciddiyetle valizlerini topla
mıya baılamııtı. 

F atoı İM koridorun pencere· 
einden dışarıya bakıyordu. 

Koridorda timdi baıka yolcu• 
larda da bir iİdit felİf Yarda. 

Birden ~atot arkumda bir 
eee ifitti. Kendi.ine Franenca 
llitap edeD bu sa: 

- Matmazel, diye ıoruyorda. 
Berlina ilk ıelifiniz midir .. 
- E-.et efendim.. 
- Ski orada bekleyen kimH 

•ar mı 7 
~ im ena en tatlı kkıt· 

... ltalrarak ..... ..,.nu: 
- ...,. af•ıli•. 
- ...... •le intnelr .,.. 

ttademm1' 
f'afa çek ciddi Wr Jmd&. Fa

...-. ,.ı wkMlatı.ı Wle olu 
l.&yle aen~ erkeklerle, ,at.wı-
.... hmntma-. ,._ iprliymdu. 

F atoı gllzel aıözlerinİD en 
aehbar balntile delikullJa baka
rak inecekleri otelin ismini .c;,ledi: 

Detibah etildi: 
- Ben Bertiacle ıjb=et ede

rim dedi, fakat Aı.aa deiiJ.. 
ecnebi Wr talebeyim. Sonra 
fllerek İllYe etti : 

- Hem ...... da alibdanm.. 
Ayrıca da 4oktoramı ham., .... 
-~~-·!· 

aıllamıfb• dedi.. Siz laem be • 
ntandaflanma da çok beuiyor
... az. 

- Sizin vataıadqlarum •? 
-Ent 

18 • • • - .- .. , .. 

-
~azan 

Suat Suzan 

valizi tamamile unuttun... Onu 
bırakmakta musır mıaın, değil 
milin? Bana bunu bildir .. 

- T abü musırnm ••• 
- Fakat genç kızlan dtltl\n• 

mekten arbk çantayı babrlam .. 
yonun.. hem de benim içime bir 
kart koyduktan 80Dl'8. 

- Nasıl bir kurt? 
- Basbayağı bir kurt. MeHli 

çantanın Şarlotenburgta bir polis 
memurunun nazandikkatini celbet· 
mesi... Ha.. Ne dersin, varit ola
maz mı? 

- Ben sana bunu daha ev· 
veldea söyledim. 

- Fakat içindekL. içindekini 
ne yapacağız. 

Tren birdenbire bftyük bir 
garm içerisine girmişti. Koridor· 
da bir kalabalık, bir gidiş geliş. 
vardı: 

Genç adam: 
- içindekiler mi, dedi.. Al

lah Allah... amJ içindekileri de 
istemiyorum. 

Bu Haftanın Şilt 
Maçlan 

......... f•tltol Heyeti R•U,.._ 
._: 11611934 C... .. nl ,..p11aaı. 
Şilt •iNbakaWı: 

T•kal• &t.dıftda 
Gaiatuaray • Vefa-kumbp1 ... t 

16 Hakem RGtUl B. 
F...,.~•bçe Stadlnd• 
Süley•aniye • B.,kox ıaat 16 Ha· 

••• Seci .. 
lletllltaf 9taclıftde 

Betiktq - EyOp aaat 16 Hakem 
s....w a 

in giltere Boks 
Şampiyonluğu 

9on Maçbl Eski Şampiyon 
......... Old• 

Loadra S ( A.A ) - i.ptert 
lmparat.l•i• pmpiy..ı.p ıp. 
yapalu ıs ranmthak bir rı.oa 
aaçında, afU' siklet Jak Peter
•on, fimdiki pmpiyon Len HarveJI 
,....ı.tir. l.u ffaney, 12 iDci RYUDt• 

ta rlatl terlıetlip dötlfmekten Yal• 

~· 
HllAU. Ko•ar••I 

9111 IC:w.IMlaila: ~ltlmlda 
...... U.pai 22fHaziraa/1"4 
CUI& stı.a .... 11 da ...... ~ 
... lnlllbe lua,..tla ... - , ..... ... 
•• ...u. blap w.-ı tqriflerl 
rica ........ 

• 1 tı .......... . 

Binlea ıiç•dea IHr .a, kalan 
-.. .. ( feWi11er ) 

- 1'eddy .• Tetldy pb•k pi .... --k-.---.-,-.-r-Y•enlpo---._-.. -... --". 
diye bağmL. Bir dakika pi, Toplanıyor 
ıonra gidersin. C. MUddelu1numtllllnde1U :Sul· 

- Bir dakika müıaade .diniz taııaboıette, Ta§mektepte bulunan Ağır 
matmazel, :re Aaliye C'güncü ceza mahkemelerile, 

- Rica ederim efendim. Bey~lu Adliye binasmda bulunan Aı· 
Ge.ç adam kompartinwıa liye 1.kiııci Hukuk mahkemelerinin 

ıirdi. Kaha enMli tifmaa vliclltlu 6-6-934 Qaııamba gününden itibaren 
çıplak bafla, bej kostümlü Yenip01tane binasındaki dairelerindı 
adamın ytnft pencereye doğru ifayı "Yazife eyliyecekleri. 

çevrilimiş, açık bir valizin 
içerisine terlik, viıki ıifeai, yaka, 
pijama ve kravat gibi şeyleri W. 
tif etmekle meşguldü. Batını ar· 
' .ı)a çevirmeden sordu: 

- Ruhum çok mqguiaun, 

Zarada Bir KöprU Yapıhyır 
Zara (Hususi) - Divriki-Zara 

yolu üzerinde en mühim geçit 
olaa küçUk köprü yeniden ve 
alap.p olarak ıapllmaya baılanıl· 
mtbr. 

6·6·934 

- Hiçbir şey mubafua et4 
meyelim mi.. 

- Ha}ar Jems •• Rica ederim, 
artık bu ıergllzettten vaz re~· 
Sana bir ıenet vereyim. 

- Ne senedi.. Dostum? Borç• 
larmı bana bağışladığım mı? .. 

Gülüyordu. 
- Teddy.. Oğlum yine haya· 

lata kapılma... Ev sahibini gör
memek için gündüzleri odamıza 
çıkamadığımızı sen do pekili 
bilirsin.. Borç alacak arkadaşta 
kalmadı. 

- Canım bu talebelik •.• 
- Bu ne bitmez tllkenmez 

talebelik Teddy .. 
- Canım öbUr para yti.zde 

yüz clindemi? 
- Hayır.. Tabii elimde de

iiL· Fakat çalışmadan ve tehli
keye atılmadan para kazanılabi· 
lir mi? •• 

- Sen bu parayı kazanacak 
kadar kendini akıllı mı zannedi
yorsun? 

- Jemı Babanın aklından 
ıtıphem yoktur. Fakat asıl cesa• 
retine imanım vardır doatum.I 
Ylizde ytız imanım vardır .•• 

(Arkası nr) 

SON POSTA 
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C.neYH 2.4'75 Blknt 19,TI 
Wıa ~· 

Be!pat 15.oo 
A...._rdam l,17S7 Mo•koY& 108',Z 
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Şirketi Hapt7e 1~,00 1 eril" 2817:1 
H•llv "'0,17 ffayav111 t7.-
Aa..W.. M 60V. 25,m Tet.ı.a 11,75 

• ,. CiO P. 3t, 13 Bemoatt 18,40 

E•h•m v• TahvHaa 
Lira 

ıtl3 1kraıat7• "-50 
IRtkrua 

leukruı l>Mlft ~ 
.,..,_ .. llıı. 52.'0 
a.t4et tertip 1 09,CI 

• • 11 ıoa 
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lhfl 
Traawu 
Rıh tun 
Oıldldar • 
Terkoe 
...._Uı 

HARiCi 

Liı-a 

S,91 
&Jll 

23.00 
179,-

41,SO ·-.-

ızmirdt1 Şehi1 ıazinosıı o• Eppalaı 
lzmir 2 (Hususi) - Geçen 

akşam parkın sıralarından birinde 
otururken, iki sıencin arasında 
Son Postanın ismi geçtiğini duy· 
dum, biri, elinde gazete: 

- Madem ki latanbulda arıa 
fiyatlannın sebepaiz yere yUkıel• 
diğindea tikiyetçidir. Söylemeli, 
bina yaptırtmak isteyen okuyucu
lannı lzmire davet etsin, diyordu. 

Bu mnkilemeye sebep, Son 
Postada arsa fiyatlarının alabil· 
dijine ylbeldiğini anlatan bit 
karikatllrdür, bina yaphrtmak 
isteyenlerin lzmire çağınlmalannın 
•ebebi ise bunun akli olmak 
IAzım. 

Bilmem latanbul ıuetelerine 
abetti mi. belediye yanpa yer
lerinin ıtiratle dol .. ıına •IMMi• 
olabilecek mllhim bir karar ftl'diı 
yansın yerlerinde ıebria malı olan 
blitDn anaları azami tcıbil!t röı
tererek inanılmıyacak kadar ucuz 
bir fiatla satın alabilirsiniz, fakat 
derhal ll%erlerine l.ina yaptırtmak 
ıatile. Yalnız görecepm kola,. 
bğı bundan ibaret ıanmayınıı: 
Bir defa ite koyuldunus mu yan
ım yerlerinin batla tAtı •• 
toprağı, emrinize verilmiftir. Bill
bedel istediğiniz kadar alabilir-
ainiz. 

Belediyenin bu kararı ilk te
sirini toz ve toprağın ekailmeıin
de, ikinci teairini de metrik 
kalmıt olu ikinci 11nıf caddeler
de tek tik e•lcrin ylkaelmeye 
baılaıauanda 16atercli. Birinci 
amd caddelere •• bilhaua kor
dona ıelince, buralarda bot kal
llllf olan araalar ve yamk biular 

' 

larda faaliyet biraz daha atırdır. 
Bununla beraber tıç dGrt ıenellk 
bir gaybubetten ıonra tekrar 
f zmire gelenler ilk bakışta bura· 
mı da dolmut zannederler. Me· 

seli her odasında ııcak ve ıoğuk 
•kar ıuyu, banyoıu ve mllkem
mel ıalonlarUe eski ( Kramer ) i 
biç aratmayan çok gllzel bir otel 
yapılmııtır. Ege Palas adım taıı· 
maktadır. Belediye reiıinin him
metile çok güzel bir guioo 
yapdllllfbr. Şehir ıuiDoau lemi-

ni tapmaktadır. Ve biraz Der
de de bllyllk bir binanın Jllkael
miye bqladığı ıörtllmektedir. 
O mit ederim ki ikbıadl bahraa 
yakamızı uıcak olaun koyu•erir-

•• pek yakın bir ilide trlHI 1. 
mirin tıkel kordona Jba• eıkl 
kalabalığmı, ealrl neıeabal ltala
caktır. 

Şehir ıaı.inoıundan bahıeder

ken, bu müeuesenin birkaç gün 
içinde ricude reliverdijinl alSy
lersem belki 1qar11mz. Gazino
nun bahçe1i yüksek ağ'açlarla, 
zemiDI mermer cinaindea tqlarla 
ıllıUldlr. Balalınca senelerce 
emekle ricude gelm.İftir, aanilir. 
Halbuki bunu yapan belecUye rei
ıinin gUzel bir dllf ünc:esi ve bu 
dilfünceyi de derhal tatbik moYldi 
ne koymuı olmuıdır. Hemen yan-
110 yerine gidilerek k6klll •taç
lar •öldllerek buraye dildlmlf. 
Salıipaiz mermerJe alınarak baray• 
dlfenmif, llat tarafının ikmali de 
m6tqebbia iki vatandap barakıl
mıt. " bu ..etle Wecliy..W. 
araur• yldnl kızartmadan zi7a· 
fet .-.bileceği, halkan da etle
..bileceji bir yer, yoktan yar 

Lira 
flrk a1taıu 9Z6,00 

edilmittir. 
... IUIİ pluslara ait ve .mbet• 

Liri palaabchr. Banu• ~ ._ laaa-
(R~~> ~ a!:;;::::;_:~~~--~~========:=::~======::::=~~::::::::::::1:-

.... 10,38 
Jr. • a.a 
.... • :l'-85 

c.~- :."! ( letanbul Beledlyesl lllnlan _ 
......... 81,00 
liaakHt (0• 8.) 237 
Kala lletlblrlf• aJtua 

( ClıalawıtF91 J 46,315 
(Aah) M,2' 
(Hamit) ~ 

(Clmla111ı1.a) '~5 
(Hamit) ., ... , '2,H 
(Refet! • .,:Al 
(Vablt) • .,.tG 
llaaırlU-F .. 1• 138.00 
• " • 1903 96.~ 
• • ,, 19U 92,50 

•Yılda lf&rellU.,, buJlft muaale 
cllrmemlıtlr. 
......... ı..:ttl ••• ~r;;w 

içki DUtmanlaranın Bayramı 
İçki düımanları Haziranln 15 günil 

yeıil güı:ıü bayramlarını kutlulıyacaklar· 
dır. Husuai bir vapurla Y alo vaya, Ada
lara gidecek Tapurd.a ve kırda eileotiler 
yapacaklardır. 

Fatihte Belediye prajuada eaki bir fort kam7onetl ile Berliye 
marka aakliye otomobili 11/61934 Pazartesi ,nno aaat 10dan11 n 
kadar mlzayede ile ıablacaktır. Almak latiyenlerin O tin orada 
bulunacak memura mliracaatlan. 0 3004., • . .. 

Beyoğlu Belediye Şubeai MtıdtırlOğilnden: Kaıımpua'da Çat
ma Mescit mahalleainde kuyu sokağında kiin 7 No.lı evin özerin• 
bili ruhsat yapılan alıpp lllvenin hedmine Yapı Yollar kanıtnunun 
13 llncU maddeline teriikan Belediye Eacllmenince karar verilnıiı 
olup tarihi ilinından itibaren On beı gtln zarfında aahipleri tara· 
fından hedim olunmadıjı takdirde aynı kanunun maddei mabauaua 
mucibince Belediyece hedim oluuacaiı ilin olunur. "3005" 



iTTiBAT ve TEBAKKi 
Nasıl Doldu ? .. 

Nasıl Yaıadı ? .• 
6 - 6 - 934 Nasıl Ôldü?. 

Beşinci Mehmet Bir iradesi ile 
Meclisi Meh'usanı F esheylemişti .. 

Nihayet bazı bitar f b- - d · A . • a me ~ • • • • · esı ve Meclisi yanın rey ve 
aslar araya gırrnışler, iki tarafı • ..., ~., .. --: .., ~ . . . 
birleştirerek m.. k b . -· muvaf akab mucıbınce heyeti 

uza ereye aşlamak ~ _,c.., • · • • h • b' f h" ·h· 1-temı'şlerdı' F k t d . . : o,1_,a -- : ..:. .__· • .1 .. , azıreı me usanın es ı ve tarı ı 
uı • a a o zaman a ıti· • · .. • · · f h" d · · lafçılar ıııu ti .. ! .,. .:,,. - 'U:,. . _ __. . '" .. - es m en ıtibaren fiç ay zarfında 

v şar an ortaya sur- · • ~- . · w- b · d'd · b' bT müılerdi: • ..c- ..s_;._ ·, , • • eyetı ce ı eı me usanın ı ın-
. ... • • • _,.. •->'-:. __.. :-.- ..., ; .; tih l ti . d tti 

l Ek · h l f ~·· u..J,.; ...,:.,ı,; . • ap ç mamı ıra e e m. 
- serıyet ve mu a e et , . . :-."' ...... 1.1 • :-... ... ;..ı,· Mehmet Reşat 

fırkası mensuplarından müştere- . ~' • ""fi'" , .:-: ; ~ ... ~ * 

Kanunu Esasinin yedinci mad-

ken ve yahut bitaraf zevattan mü- • ·• 
J'ekkep olmak üzere yeni bir ka· ~-'-:f .,,.,_ .... -!". ı ... · ;,;. ... • .... } 
binenin teşekkülü. ~· ..J..141 • J.:.,..,: _ ""' .. •• • • 

ı "'~ ... ;:._; 
2 - darei örfiyenin ilgası. · -.1;-;~ • 

3 - Memurlann cemiyet• · "' ~ · " ; J'- •• 

lerle alikalannın kesilmesi. ·· · -J~,.,:-.,.:. , ; t -
4 - Kamil Paşanın kabine , . - ~ ~ ~ .. . . 

riyasetine getirllmcai. · -:-· _. ~ t.:..: j -'! c:1.. ;" 
ltilifcılar, bu şartları derme- • ~.6': _.; __) J". 

yan etmekle ne kadar basit ve • • ·- : .. : .... , .. ~ _.' 
iptidai fikirli adamlar olduklarını . ~-; .. < ~ ~ ~": • .&:.. ... 
sıösteriyorlardı ki bu şartlan ka· • -r;.,. ı - _.,., ~ ...... • ci~;-,,j .... 
bul t k bütU "d c. -:-J _,..,,.., ı z. ' . • , . 
•• e m.e , n ı areyi olduguw . · .. _..,,# '.,. t·.1· ;;.... • • 
b itil f ' • ~ . . w ı;.> 

Si ı l \!ılann ellerine teslim : ...... ...., ~ ; • .,. . , ~ ; · 
etmk esk . demekti. Halbuki ge- . . . .• ! .: ~ 
re aıt paıı k 1 . • - ..._ J.- ~ .;. ' i • · · . lar h ll'a ve gere ttihatçı· . • · ~ ..-. >-

• enUz bütün kuvvetlerı'lem''- ~--z."~u-~- . -
C hh b l 

u- l· • ~ ı....;.; 
e ez u unuyarlar; her ne baha- .. ..;.- -. ..... ;., • , . . ... . 

11na oluraa olsun mevkii .• t '. . ~--- ·0"4.I L.. • erını er- u- · . · ... 
ketmek iatemiyorlardL Maama- r ~ -. (~ ~ ~~ 1 ~ ı..:. ,11 

fi~, bu teklifte lttibatçılann . - '--" ... . ~ı:: ... . - .. '-..... ''-
ifıne yaramııta. Bu şartlar etra- rA: ~ . . " . 
fında yeni bir müzakere ba-la· . -:' _ .. " 6!°"' ~ ... ~'-

11' J'f/> .. . ~·· . 
mıştı. Bu mlizakere esnasında 18• e ) · · ~... · -'p .. • ..,1.. 

güya itilafçılara iltihak eden bir (:,r~~.;ı~.; ~ ..,.-u ~ .. --'&. 

iki ittihatçı meb'uı vasıtasile; , ~ .,.. ~ • .,,,:.. '" · • 
bu aafderun adamlann bntn- ı.t I' t.:-• :;ı....., ... ~ ·"' ': .... ..,&. 

uu ' • --:J ---~~ ''-
plinlan tamamile anlaşılmışb. 
ltiJifC1lar' pyet ortaya aUrdükleri [ MauuıHnln devamı yannkl a&aha .... da ) 

prtlar kabul edilmezse, (35 inci yapmak iıtemişler; bu ıuretle 
dd 

. t d.li) ı~- k . mnzakerenin önüne geçeceklerini 
ma enın a ı m'"'a eresıne 
lftirak etmemeye gizlice karar zannetmişlerdi ... Fakat Sait Paşa, 
vermi§lerdi. Bu ise, gerek Sait bu gafili.ne hareketi derhal kes· 

Pqa ve gerek lttibatcıların , ara• kin bir silah gibi kavramış: 
b 

- Kabine ile Meclis arasında 
Y'P ta ulamadıkları bir nimetti. 
Buna binaen (35inci madde)nin ihtilaf devam ediyor. 

k 
Diye, bu siyasi komedinin son 

evra ı derhal encümenden çıka ıahnesine atlamıştı .•. Bundan son· 
nlarak meclise getirildi. raaı, arbk basit bir şekil mesele-

Mnzakerenin olacağı gün, sinden ibaretti. Nitekim 327 se· 
lneclı'sı"n en heyecanlı günlerinden K nesi iinunusanisinin beşinci günü 
birini teşkil ediyordu. Ekseriyet Meclisi Meb 'usan reisi Ahmet 
Fırkasına mensup meb'uslarla Vli· Rıza Bey; kendisine tebliğ olu· 
keli kamilen Meclise geldikleri nan şu iradei seniyeyi Mecliste 
halde, muhalif fırkadan bir tek okutuvermişti: 
meb'ua bile ortada görilnrnilyor- Meclisln Feshi iradesi 
du... Müzakere usulen başlamıştı. 

Bu esnada memleket, en kor
kunç felaket tehditleri karşısında 
titriyordu. Fakat gerek muhalif
lerden ve gerek muvafıklardan 
hiç kimse buna ehemmiyet ver
miyordu... fırkacılık, en iğrenç 
ve en çiı kin sahalara kadar 
dökülmllştU. Fırka namına hare
ket eden ve kal'flsındaki kuvvete 
galebe etmek isteyen birçok 
çaçaron ve çığırtganlar ortaya 
atılmışlar: biribirleri aleyhine ağız 
doluları kllfürler, tulumbacı kovuf'" 
lannda bile söylenmesi istikrah 
uyandıran ıUtum ve lanetler yağ· 
dırmaya başlamıtlardı. Her iki 
taraf ta biribirini (Vatana ihanet)le 
itham ediyor; her iki taraf ta: 

- (Kanun) tepeleniyor •. Ayak
lar albnda çiğneniyor. 

Diye feryat ediyordu. Harp, 
unudulmuttu. Trablus, Bingazi, 
Derne çöllerinde kırık tüfeklerle 
aç, ıuıuz düşmanla pençeleşen 

kahramanlar unutulmuştu. Daha 
dlln Çanakkalede gürleyen düşman 
topları, adalarda dilşman hayra• 
ğı albnda diz ç6ken zavallı va
tandaşlar unutulmuştu. Hatta, Bal· 
kan devletlerinin aktettikleri (mu
kaddes ittifak)a konulan imzala-
rın henüz mürekkepleri kuruma· 
dığı bile unutulmuştu. Vatanın 
bu inkıraz ve izmihlal tehlikesi 

karşısında endişe ile titreyen hakiki 
vatanperverlerin kalbi bun oluyor. 
Her tlirlll dünya hareketlerinden 
el çekerek ve inzivayı ihtiyar 
etmiş olan (Şair, Tevfık Fikret) 
bile (Aşiyan) ının sakin köşesinde 
sabredemiyor, o günlerin fecaahm 
en acı ve fakat en hakiki bir 
lisanla tasvir eden meşhur: 

(95)e doğru •• 
Şaheser hitabesini söylllyordu. 

( Arka11 var ) 
Fakat riyaset tarafından yapııan 
yoklamada; (Kanunu Esdsınin 
tadili için icap eden siılfüiana 
ekseriyet) değil, ekseriyeti adiye 
bile hasıl olamadığı an laşılmıştı. 
itilafçılar guya, (obstruction) [ 1 J 

Halepte Nümayişler 

[1] Obstructiyon = iştirak etme• 
mek suretile müzakereyi felce uğrat· 
mak. ----.............................. __. ....... ... 

Son Posta 
iLAN FiATLARI ~ 

l - Ga%~tenin e•as ga%ıdl 
a.. ..t e 
aır •u unun iki •atı,. ._. 
( t . ) ıvır san rm •agılır. 

2- Sagjasına göre bir •anti
min ilan /iatı ıunlardır: 

l!ıayfo. sayfa snyfa sayfa Diğer Son 
1 2 3 4- s yerler sayfa -

400 250 200 100 60 30 
Krş. Krş. ]{rş. ,_1\rş. Krş. J{rş. 

3- Bir santimde vasati 
(8) kelime vardır. 

4- ince vo kalın yazılar 
tutacakları yere ~Öre 

•antimle ölçülür. 

( Baıtarafı 1 inci ıayf ada ) 

mak için camiye gireceğini haber 
alan balkın bir vak'a çıkarmasına 
mani olmak ih:ere çok sıkı ve kesif 
zabıta tertibatı alınmı§b, Reiıi· 
cümhur ve başveki bu sırada ca• 
miye gelerek askerlerin araaında 
bir yer alarak oturmuşlar, fakat 
halk yine muhtelif şekillerde nll-
ma yişlerde bulunmuştur. · 

Hatta bu sırada Vatani hrkası 
reialerindan Sadullah Cabiri Bey 
minbere çıkarak halka hitben çok 
heyecanh bir hitabe söylemiştir. 
Cami etrafmda nümayiş yapan· 
lardan 122 kiti tevkif olunmuştur. 
Bunlar arumda Vatani fırkaaının 
mllmtaz limalanndan Sadullah 
Cabiri Beyle lbrahim Hanano 
Beyin otullan da vardır. 

istanbul Millt Emlak MüdUrlUğUnden : 
Muhammen bedeli 

Lira 

Mercan ı Mercanağa mahallesi Tığcılar caddesinde 
Pastırmacı hanı alt kabnda 26 No. h oda. 

700 peflD 

Mercan : Mercanağa mahallesi Tığcılar caddesinde 700 
Paıbrmacı hanı alt kabnda 27 No. h oda. 

Mercan : Mercanağa mahallesi Tığcılar caddesinde 700 
Pasbrmacı han alt katinda 28 No. h oda. 

Mercan : Mercanağa mahalleıi Tığcılar caddesinde 200 
Pastırmacı han alt kabnda 29 No. h oda. 

Yukarda yazılı odalann hizalanndaki kıymetler 
20 Haziran 934 Çarşamba gllnll aaat on dörde kadar 
ıablacağı ilin olunur. ( M ) .. 2717,, 

para Ue 
peıin 
para ile 
pqin 
para ile 
peşin 

para ile 
üzerinden 
pazarlıkla 

SaJfa 9 

Japonyacli.- " Son Posta ,, 

idil - UraITürklerini 
Lekelemek lstiyenler 

__ ..,._.. 

Kobi {japonyada) - Burada- , 
ki f dil • Ural Türkleri Türk yur· 
dunun istiklali için el birliğile 
çalışıyorlar. Fakat, Japonyaya 
kaçan beyaz Rusların peşine ta· 
kılıp Çarlık Rusyamn tekrar di· 
rilmesi için uğraşan bazı karışık 
adamlar buradaki Türklere rahat 
vermiyorlar. Başlarında Kurban 
Ali isminde karmakarışık hUvi· 
yetli bir adam bulunan birkaç 
milli hain, idil - Ural istiklali için 
uğraşan Türk - Tatar medeniyeti 
cemiyetinin bütUn itlerine engel 
olmak için ellerinden geleni yap
mak istiyorlar. Geçenlerde cemi· 
yette yapılan bir toplantıda Kur· 
ban Ali ve hempaları ham 
bulunanlara taarruz etmişler, ce
miyetin mürtidi vaziyetinde bulu· 
nan Ayaz lahaki Beyle arkadaı· 
larmı 'tUl'IDUflardı. Bu lıAdise, 
Japonyada çok dürtıst ve sabı
kan bir hayat ıeçiren idil • Ural 
Türklerini fena halde mUteeasir 
etmit ve mukabil tedbirler almak 
lüzumunu anlatmııtır. Bunun 
Uzerioe ldil·Ural Türklerinin mü
messillerinden mürekkep milli bir 
mahkeme toplanarak milli davaya, 
beyaz Ruslara alet olmak suretile 
engeller çıkarmak için uğraıan 
bu milli hainlerin vaziyet· 
lerini tetkik etmiştir. Milli mah• 
keme, Kurban Ali ve Aveneainia, 
Çarlık Ruıyanın tekrar dirilmesi 
hülyaaını besleyen bir takım 
maceracı beyaz Rualara uşaklık 
ettikleri, idil-Ural Türklerini Ja· 
pon hükumetine kartı şllpheli 
vaziyette göıterdiklerl neticesine 
varmıfbr. Bu netice üzerine millt 
mahkeme hainler hakkında kara· 
nnı da vermiştir. Bu karar mu• 
cibince, Kurban Ali ile taraf.. ~ 
tarları milli hain aayılarak 
idil - Ural Tllrkleri araıında 
bllttin hak ve imtiyazlardan, milli 
işlere karıımaktan, mahalle top
lantılarında aza ve rey ıahibi ol-

maktan mahrum kalacaklardır. 
Kararda bunların diğer Türk ve 
Müslüman memleketlerine kabul 
edilmemeleri için de teşebbüste 
bulunulması kabul edilmiıtir. Kur
ban Ali taraftarlarından bir kısmı 
hakkında da, elebaşılannm yalan• 
larma kanıp Ayaz İthaki Beye 
ve arkadaşlarına yapılan hakarete 
iştirak etmeleri, nisbeten hafif 
bir suç mahiyetinde görlllerek 
bunlar yaptıklarına töbe ettik· 
leri takdirde affedileceklerdir. 

Yiııe milli mahkemenin kararı 
mucibince buradaki Tllrk • Tatar 
milletine karıı bUyük manevi 
yardımlarda bulunan Japon pro
fesörtl M. Akobaya karşı hakaret 
eden ve yalan beyannameler nq
redeo Tokyodaki Türklerin milte
vclli heyetine kartı boykot ya• 
pılacaktır. 

Aynca Ayu lıhaki Beye ve 
arkadaılanna tecavDz ve baka· 
rette bulunan milli hainlerinja
pon adliyesine verilmesi de kabul 
edilmiştir. 

Burada Türkler milli ve dini 
gllnlerinden istifade ederek heye
canlı toplanhlar yapmakta, bu ıu
retle birlik vaziyetlerini sağlam 
ve sıkı bir surette devam ettir
mektedirler. Meseli geçen kur
ban bayramı münasebetile çok 
heyecanlı bir milli gün yaıaıı
mıştır. O gün Tlirk-Tatar mede
niyeti cemiyeti binasında bayram 
namazı kılındıktan ıonra bir çay 
z.iyafeti tertip edildi, ıonra Ayaz 
lshaki B. milli davayi ve milli 
gayeyi anlatan heyecanlı bir nu
tuk söyledi. Bu toplanbdan sonra 
da milli kardeşlerimiz olan Tür
kiye, Efganiıtan ıefaretbanelerine 
gidilerek bayram tebrikinde bu· 
lunuldu. Bu arada lran sefaretine 
de uğranıldı. Bu mektubumla 
birlikte size, bu milli toplanblara 
ait bazı resimler gönderiyorum. 

Rukiye 

Vergi İşinde Geri Mıntaka 
········································•······· 

( B•ftar•fı 1 inci sayfada ) 

göre nihayet keşfedilebilmiştir. 
Salahiyettar makamın bize verdiği 
malumata göre bunun ıebebi 
şudur: 

Diğer şubelerde mükellefler ver· 
gilerini ekseriyetle kendileri gö· 
türerek mensup oldukları şubelere 
yatırıyorlar. Bir kısım çarşı esnafı 
iıe böyle yapmıyor. Vergileri için 
hac.iz kararı verilinceye ve kapı· 
!arına icra memuru gelinceye 
kadar bekliyorlar. İcra memurla
rının dükkinlarına hacze geleceği 
günü iSğrenince de hemen kasa· 
lanuın gözüne verecekleri parayı 
ayınp koyuyorlar. icra memur
lan dllkkina girince: 

Efendim zahmet buyurma· 
yınız. işte para, ıimdi çırakla 

1 

şubeye gönderir makbuzunu alırız 
diyorlar ve Ufaklanna da ses· 
len erek: 

- Ahmet, Mehmet! al şu pa· 
rayı, şubeye götn ve makbuzunu 
çabuk aJ, getiri diyorlar. 

Memurlar bu vaziyet kartı· 
sında teşekkür ederek dükkan· 
dan ayrılıyorlar. Uıak ta esasen 
evvelce tenbihlendiği için so-
kakta şöyle bir tur yapbktan 
sonra tekrar dükkana aeliyor. 
Bu suretle de vergiyi atlatmış 
bulunuyorlar. 

Tahsil mOdUrlüğU kendince 
hastalık addettiği bu anzayı keşif 
ve tekerrllrllne meydan vermiye• 
ceği kanaatindedir. Ümidi, diğer 
fUbeler gibi o mıntaka tahulib• 
nın da artacağı merkezindedir. 
[Son vergi vaziyeti ikinci eayfam1zdndir.] 

Rüşvet Maznunu Romen Memurları 
----·--·-------

( Baatarafı 1 inci sayfada ) 

Bu kanunun neırindenberi, Bük
reı lıtinaf Mahkemesi huzurunda 
bu tekilde mllteaddit tahkikat 
cereyan etmektedir. Birçok aabık 

Nazırlar, yüksek dereceli hikim· 
ler, Jeneraller ve hükumet erkanı 
mallarının meşru bir kazanca 

müstenit olduğunu ispata davet 
edilmişlerdir. 

istinaf mahkemesi, ıon gün-

Jerde aleni bir celsede böyle bir 
dava riiyet etmiştir. Sorguya çe• 
kilen zat, tapu ve kadastro ida• 
resi müfettişlerinden bir mUhen· 
d~tir. Bu zat il milyon ley tah· 
mm edilen servetinin membaım 
tasrih edememiştir. Müddeiumu• 
minin talebi fizerine mahkeme, 
mallann yarısı kendi üzerinde 
bulunan maznunun kansını da 
davaya dahil etmit ve mahkemeyi 
eylül ayına bırakmıştır. 
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HASAN YULAF ozusr:::::~~!~s~.s::~::r=.~~COCUK GIDALARIDIR 
Doktorlarınıza ıorunuz. Yulaf çocuklara hayat n ruh •erir. Neşv8nemalanna ve çabuk yllrilmelerine ve afiyet ve sıhhat içinde yaşamalarına sebep olur. Hastalıksız, neı'eli, 

tcımbul yapar. Yulaf özile pirinç, nişasta, patates, arpa, mım, irmik, bezelye, mercimek CSzU onlarım çocuklarınıza bol bol yediriniz. Tabiatin bu ıade ve hakiki 11daıı 
cucuklann hayati bir gıdasıdır. Hasan izli unlarile yapılan mahallebi, tatlı ve plire ve çorbalann nefasetine doyum olmaz. Hasan markasına •• İlmine dikkat. 

BIKAYB 
Bu Sütunda H •• rgu 

.... ------ ıt..,_ ..... R ....... '""ftJS ı ... ;ı --

Şarap ha Baküs 
Hayır iflui tertip heyeti reiıi: 
- Azizim Hofman, berıeyi 

mden bekliyoruz 1 • diye ıöze 
baıladı - m•kaat yeni yapılan 
aanatoryom menfaatine veriJecek 
ıuvareyi zenginleştirmektir. 

Banker kendiline 't'el'ilen ehem
miyetten biraz mağrur ceV9p Yerdi: 

- Emrinize amadeyim. 
Komite reisi salonun öbür 

ucunda Hofmana yapılan teklifin 
kabul edileceğinden şüphe ederek 
bekleyen arkadaşlarına ylikaek 

--~ ffofgjaa, tertip heyeti aruıncla 
- •uafferane havadan bir 
=d~1•181DıJarak biraz çekingen 

terdim. Makıadımza anlamak ia-

- ~ç f\lphesiz gelecek cu
marte11 ıçiJa bir auvare hazırla-
dağıllllZI lfitmipiaizdir. Bu auvare
ye Molyerin çok nq' eli bir ko
m edili ile başlanacak, Oç canla 
tablo ile bitecek! Daha doğrusu 
en güzel, en cazip, kibar kadın
lar tarafından temsil edilecek iiç 
canh heykelle bitecek. Bütün 
kibar ve zarif, genç kadınlar 
k•clleriain intihabı ip. uğ· 
r...,_ı... da W. aeırceniz 

Madam Frida Hofmam intihap 
ettik. Efsane devirlerin methur 
heykellerinden Kapitolina müze
Iİndeki prap ilahı Bakns'tı ancak 
Madam Hofmanın temsil ede-
ceğine kaniiz. · 

Borsanın talili bankeri Yunan 
efsanelerinde şarap ilahının pek 
hafif elbisesini bilmediii halde 
manfakat etti. Fakat ihtiyatla 
pu da ilivede gecikınedi: 

- Zevcem bilmem ne diye
cek? Bu akşam kendisile görü-

ı•Jim. 
Reil: 
- Birkaç aaat enel kulüpte 

kendi.u.e takdim edilen avukat 
Sutoaeruya aanatoryomumuz için 
baJle faydab bir ip reddetmiye
cejini s&ylemiş. 

Tertip heyeti arasından esmer 
stıze1 bir genç ayrıldı, Mösy6 
Hofmanm elini sıkarken reiain 
ll1lediklerini tasdik etti. 

Hofman kendiaine memnuni
yetle uzablan birçok elleri sıkdık· 
tan ._... aynlda. Deniz kenanıı-
4Wd 44-a plbıce karwm Yu
- ..._elerine ait resimli bir 
~!" bnttınrcla kea buldu. Acele 

•OD mtihim bir 1- • • • Jm.::..-..1 .. IÇIR ç&-l'ft 5~an o dakika kan ·ı ..,.P Ulhı haklrmda ....... aı e 
/\.... ma-

dılar. vyle yemeğinde ele illmi 
bora lflerile meuuI elduğanclaa 
Jln• hatırbyamadı. Fakat tam 
kahve içerkaa kana Fridamn 
Yilli1a aavare hakkında konuş
mak fizere davet ettiği avukat 
Santaner•JI görünce habrlacL. 

Santanera ona kitaptan erga
•ani kordela ile işaret konmut 
bir ıayfayı açh, zengin bir ku· 
IDafla ıtlllenmİf, belinden ayak· 
lanna kadar kupğı aarkan hemen 
••ea Bat loamı makul bir •dam 

' 

için ç1plak aayılabilen, aai elinde 
yukan kaldınmt bir hançer, sol 
elile de dizlerinin hizasında bir 
geyik bap tutan genç bir Yunan 
kadım resmini pterdi. Hofman 
bu resme birkaç dakika dikkatle 
baktı, karısına kaşlarını çatarak: 

- Kendini halka bu kılıkla mı 
teıhir edeceksin? Kat'iyen mllsaa
de edemem. dedi. 

Güzel F rida avukata danerek 
" Evvelce söylemiştim., der gibi 
içini çekti. Avukat: 

-Bırakınız 111nları mösy6 Hof.. 
man maksat, dediğiniz gibi tefhir 
değil, ebedi aan't eaeriai temsil 
etmektir. Mllkemmel bir Ylcude 
malik olam Madam Fricla her 
münasebetsiz düşüncenin her 
bayağı arzunun fevkindedir. 

Santanera banker Hofman'ı 
ikna ettiğinden o giln F ridayı 
yalnız balo elbiseleri üken mer 
hur bir terziye götürdü. 

• Cumartesi akşamı salonu dol-
duran halk, Molyerin komedisini 
temsil eden yedinci asır kıyafe
tindeki artist grupunu alkıılarken 
1111 •n .tınde aeyretaıiya '1a
Zlilfuayarl.W .. Bir Macar DnRa
tronun idaresindeki orkestranın 
çaldığı dört parça hareketsiz dan
lendi. Herkes sabırsızlıkla pe,. 
denin açılmasını bekliyordu. 

Bu esnada Hofman salonda 
dört dönüyor, hazan koltuğa otu
ruyor, fakat kendini diken üstün• 
de hissediyordu. Karısının yanına 
gitmeden evvel diğer iki tablo· 
naa zevlanı tatmaktan kendini 
alamıyordu. 

Sahnenin perdesi açılıp bol 
ziya, Atene'yi temsil ededen kııa 
elbiaeli BritanyaL bir lngiliz kadım 
m aydınlabnca onu efsanenin ilahi 
ıekli için pek bayağı buldu. 
Fakat ne de olsa bunun güzel 
kollanndan, aandallı çıplak ba
caklanndan maada her tarafa 
6rtülU idi. 

Nihayet perde Kapitolina 
mlizesindeld prap ilihı Baldıs& 
~ermek için ağır ağır açıldı. 

na ıehvet içinde aahneye 
çeYrilen gazler bir anda bariku
llcle slzelliklerle doldu. F rida 
hançeri tutan )'Okan kalkık çıplak 
kolunun altmclaa 'Vlicud&nlba ıiz1i 
taraflanmn ~ elle .. 
miyet yermeden plrazamet ...._ 
nede duruyordu. Hofman ahne
nin bir kenanndaki paraY1111m 
arkaama geçmiş, elinde aat, 
lalliyeleri uyıyordu; yirmi aani· 
Jetim fazlaya müsaade edemedi. 
Bir İpretile Baldiaü ziyaya gark 
•den lambalar möndl, perdenin 
iki kanadı harekete geldi Ye bu 
plaane glzelliji halkm lhtiralllı 
balawlatmdan Akladı. 

* Suvareden sonraki gUnler, 
Hofmau için muvaffakiyet glin· 
leri oldu. Arbk o; her yerde par· 
malda g6sterilen günfhı meşhur 
aimalarındanclı. Bir g6Jı kendisine 
takdim edilen bir bqka tertip 

1 VAPURCULUK il 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
fatanbul Acentahfı 
1-im• Han, Telefon: 22925 

İzmir Sür'at Yolu 
SAKAR y A vapuru 

Her Pertembe günü 

Aat 16 da Galata nhbmmdan kal· 
kacak doğru hmire gidecektir. Bu 
vapur HER PAZAR gioü aaat 16 da 
İzmirden kalkıp doğru latanbula 
gelecektir. 

Karabiga Y o!u 
Her CUMARTESİ, ÇARŞA"'BA 
rGnleri aaat 20 de Tophaae rıhb
mından bir vapur kalkar. Gidit ve 
dönllıte mutat iakelelere uğrar. 

"t , 

heyeti reisi Fridanın Montekar
loda •Otel Pari,, de ayDi aabneyi 
tekrar etmesini rica edince der
hal kan• namına razı oldu. 

Bu teklifi kan11na ve umiml 
bir aile dostu olan Santaneraya 

k ' • söylediği zaman arısının neş esı 
can aıkmbsma çevrildi. Frida 
ciddiyetten hariç bir kıyafette 
halka kendini tethir etmemek 
için birçok ablild •beplere bq 

EYinizin bahçesinde veya 
mllaait bir odasında hergün 
J11111urta almak için her halde 

Canlı 6ir 

YUMURTA MAKINESi 
Teflaik ..tlıdz. 

Çiftliğimizde Türkiye ıldimine alıttınlmış, aenede 
( 200 ) den fazla yumurta yapan halis kan 
damızlık legorn yumurtalanndan civciY çıkarınız. 

ERENKÖY • BEREKE TAVUK ÇIFTLIGI 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
(17) kalem levazım aLaacakbr. Pazarlığa iştirak etmek isteyen• 

lerin (% 7,5) teminatlarile beraber ( 16/61934) Cumartesi gtlnl 
saat ( 14) te Cibali'de Levazım idareli binasında Abm Satım 
Komisyonuna müracaatları. "2972,. 

vurdu. Bir umu beyhude yere 
kar1S1Da yalvaran Hofman nihayet 
Saataaeramn tavauutunu rica 
edince o da: 

- Madam reddedince ıözleri-
min ne tesiri olabilir... Maamafib 
hakkı da yok değil, derken göz
lerini yere indirdi. Hofman anla· 
ııhmyan tarzda inat eden karısile 
avukatın karpsında daha fazla 
durmıya tabammll edemedi. Bir 

albil flphe zihnini altllat eder
ken Villadan çıktı, gitti. · .. 

F rida, resmen Hofmandan •J
nldığının ıeneai bir gün, güzel 
bir bahar güntı Niste mubteıem 
bir otelin taraaasında genç kocau 
Santaneraya şarap ilibı Bakü• 
ait btıtün teklifleri reddedeceğine 
alllerek liz verdi. 



12 Sayf• 

Ucuz Sağlam 

-Fenerbahçe B E L V U Oteli 
Moda Palas MUdUriyeti idaresinde açılmıştır. 

Her tnrlll konforu han, bol güneıli, havadar odalara. itinalı seniı, 
çiçekli ferahfeza bahçesi ve mükemmel cazı vardır. 

"·--------------~(192) 
Elektrik lnıaıı Münakas~ıı 

Lüleburgaz Belediyesinden 
20,000 yirmi bin lira bedeli keıifli Lüleburgaz kasaba11 elek· 

trik inpıı 3 Haziran 934 tarihinden itibaren kapalı zarf uıulile 
vo yirmi gtın müddetle mUnakaıaya konmuı olup 24 Haziran 934 
saat 17 de ihalesi icra kılınacajından talip olanların °o 7,5 Depo· 
zito akçelerini veya teminat mektuplarını himilen mezkur gfin ve 
aaatte belediye dairesine mtıracaatlan ve ihale ve fenni ıartname 
suretleri beş lira gönderildiği takdirde arzu edenlere gönderileceii 
ilin olunur. 

Tarihin, büyük Tiirk kahrıuwrnlarından: i Krallar, Prensler. Şövulyl?ler 

S 1 '' h dd• ,. E b" /: Papazlar tariki dünyalar. a a a 10 1 yyu 1 ~"hibeler. Kruliçder, Pr~nsesler 
Bütün Avrup;ı or<lulanyla. kMşı k..ırşİYd l l'.71s.r r;ua., ı .. rı ..• 
Bu heyecanlı tarlbt ••erın 4 ÜDCU formaaı çıktı. Maarif kUtUphane1lnde forma• S kuruıtur, 

.. ı--E-m-li-k-ve_E_yt_a_m_B;n,_k_a_s_ı_l_ll_n_l_a_rı-..... 1 

Çırpıcıda Satılık Tarla 
Esas No. Mevkii ve Nev'i Teminat 

Lira 
609 Çırpıcıda 46 harita No. lı 30 dönfim tarla 400 

Yukarda yazılı arsa 8 taksitle ve pazarlıkla satılacağından 
taliplerin 9 Haziran 934 Cumartesi günü saat onda Şubemize 
müracaatları. (359] r-------. AVUKAT~--------. 
EKREM İLHAMİ ve ATIF FEHMİ 

yazıhanelerini A•lretendl caddesi, TUrklye han 42·43·44 
·~-------.Numaralara nakletmişlerdir . ._ ______ _ 

Ankarada Satıhk Kırtasiye Mağazası 
Sahibinin taşraya azimeti dolayııile Ankara mektepliler Pazarı 

Kırtasiye mağazası devren sabbktır. Sajlam teminat mukabilinde 
tedi atta azami ıühulet österilecektir. 161 

SON POSTA 

Hereke 
Kumaşları 

/ 
Yünlüdür 

Hereke kumaşları son sistem 
makinelerle dokunduğu ve 

terbiye edildiği için 

Buruşmaz 
Diz yapmaz 
Ütü tutar 

Hereke kumaşlari en 
meıhur Avrupa kumaş

lanndan kat'iyyen 
farksızdır. 

Zarif 

Denizyol ları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karakay K6prilbat 
Tel. 42362 - Sirkeci MUhürdarıade 

Han Tel. 22740 ..... ~ ~--... 
Ayvalık Yolu 

BANOIRMA vapuru 6 
Haziran 

Çartamba 19 da Sirkeci 
nhtamından kalkacakbr. 112990,, 

MERSİN 
Sür'at Yolu 

ANAFARTA vapuru 8 
Haziran 

Cuma 11 de Sirkeci rıhtı· 
mından kalkacak. Gidişte fz
mir, Antalya, Merıin'e. Dö
nüşte bunlara iliveten Alanya, 
Küllllk, Çanakkale'ye uğraya· 
caktır. (3008) 

Trabzon Sür' at 
Yolu 

CUMHURiYET vapuru 7 
Haziran 

Per,em be 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dö· 
nliıte bunlara ilaveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak· 
tır. 

Bartın 
BURSA 

(3009) 

Yolu 
vapuru 7 

Haziran 
Perşembe 19 da Sirkeci 

rıhtımından kalkacaktır. (3010) 

... • • 1 ;11 ..... •• 1 ••••• 1 •• 1 ••• ~ •••••• 

&oh Poata Matbaaaı 

Sahibi: Ali Ekrem 

Neırirat Midiiri: 1'alıair 

Haziran 6 

Dantol' suı qiizel 
lehes,üm olmaz .... 

DAN TOL: csu. pasta, coı ve saliirn) 
hallnı1e gayet antiseptik ve latif k~ 
kı.ıııı bir diş macunudll['. 

Pastol' tetebbuau uau!Po .... 
ihzar edllml~ olup, dış etıerlnl kuvvet 
ıendlrlr ve bir kao aun zarllnda dlf• 
tere fevkaı•ııe bir beyazlık verfı', 

Nefeal ı.sflye ettiği cihetle bllhan 
tUtUn kullananlara şayanı tavılyecsır, 

~atzda ıaut ve devarnıı b1' eer~ 
ti.le Yerll'e 

PANTO~ 1 SafllCA oaHUlfterf ... 
ve bUtUn eo&aJ\eterde satılır. 

fQRt<IY°! 'IÇti\ Uı'llu•t 
aeposu 

ıAZNlVUR MAHTUILARI 
Benolbara Han 

ISTANBV& 

rki e Hılalı hmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Eskişehirin Karacaşebir köyü cıvannda ve Eıkioehir istasyonuod•D yedJ 
kilometre meaafede ve Porsuk suyu kenannda kain HililiaJımer Cemiyetine 
ait çiftlik kiraya verilecektir. İki bin dönümden fula olup binbe§yilz dö
nümü kabilizer olan oiftlik arazi11inden betyid dönümü, ioindeo geçen 
değirmen bendinden sulanır; arazi aeker pancarı yetiştirmete çok müsa
ittir. Oiftlik arazisi içinde mahsulün teker fabrikasına nakli için 10 VI• 
gonluk bir şimendifer makası ve yiiklemek için aynca rampuı vardır, 
Arazl beş ıene müddetle ve açık arttırma usulile kiraya verilecektir. 
Arttırma, önümüzdeki Haziran ayıwn onbeşinci Cuma günü saat 14 te 
çiftlik içindeki Eskişehir Hilaliahmer anbannda yapılacaktır. 
Talip olanla.nn şartnameyi almak için Ankarada Hillliahmer Cemiyeti 
Merkezi umumiıine, Eskişehirde Hil&liahmer Merkez anhan Müdürlüğiiııe 
ve fstanbulda yeni postahane cınnnda Eski zaptiye caddeıinde Hil&liah

kağıtları ve madenıuları ıatış depoıuna mUraoaatlan ilan 

Türk Anonim Şirketinden: 
1 

Şirketimizin Ergani Madeninde tesis edecefl elek
trik santralı binası ile lzabehane için, takriben bin ton 
sıkletinde, iılenmiı karkaa demiri nıübayaa edilecektir. 

Bunun teslimini deruhte etmek iıteyenlerln Bah
çekapı' da Taş Han'da kiin ldarei Umumiyemlze 
tahriren müracaat etmeleri ve temsil ettikleri firma
nın kataloğunu ve memleketimizde yapbkları müma· 
sil iıleri gösterir bir listeyi de mektuplarına raptey
lemaleri lüzumu ilin olunur. (213) 

~_. tıan: ~~t Bir Tashih 
,, TEKA0TLEAE lstanbuı Liman Şir-

Maruf bir 111De11eıede : Bir muha· 
ıebecilik; ye bir tahıil memurlutu 
münhaldir. Çalıtmak kabiliyeti olan 
yeni TOrkçe okur yazar ve kefaleti 
nakdiye vermek ıartile mntekait· 
!erden intihap olunacakhr. Tahri· 
ren poıta ile (Galata : 1459 ) poata 
kutusuna hemen mOracaat. 

~------... 210) 

ketinden: 
Yeni tarifenin baakı bata11 11etlce1l 

ikinci fulın yedinci maddesinin bir 
fakra11 eksik olarak ba11ldığından 

unutulan fıkrayı da havi olarak mad
de tekrar yazılmııhr. 

Madde 7 - Karaya cıkarılmıyarak 
vapurdan dlter vapura aktarma edi
len etya için tarifeden % 20 tenzilit 

yapılır, (Bu kabil eıya bir aQnden 
lstanbul Asliye mehk•111••I fazla mnnalarda beklerae aktarma 

OçUncU Hukuk delre•ln~en: Be- tarifesindeki mavna ücretlerine tabidir) 
... , l r k rbostan ıokagında 3 yog um a "' u u 'k ı1 

Mevcut tarifelerde yan ile unutu· N 1 1 de mukim iken ı ametg11lu o. ı ıaue 

l l bulunduğu anlaşılan Madam lan fıkra ilbe olundutu itizarla ara meç ıu u d . . 
İrini aleyhine açtıgı ava nehnesınde olunur. 
K. M. nin 132 ve 134 üncü maddelerine 

(197) 

tevfikan tare.fların boşanmalarına karar -
verilerek sadır olan 4 Mayıs 934 ve 429 Darüşşafaka 
• o. 1ı iliiwuı mauam 1riniye ilanen teb- Müdüriyetinden: 
lıği tensip edilmiş olmakla tebliğ ma· 
kamıucı kaim olmak üzere ilam eretinin Darünafakaya lilzumu olan bir 
mahkeme divanhane ine talik edildıği ıenelik Yağ, Zeytinyağ, Şeker, Sabun 

Yumurta Te sair kuru sebze kapalı ilan olunur. (187) 

Urolog REŞ.T SAM. 
Operatör 1 3 

İdrar Yolları hastalıkları mütehassısı 
Beyoğlu: Parmakkapı - letiklal cad. 61 

(16722) 

zınf usulile alınacağından ıeraitini 

öA-renmek iıtiyenlerin hergün ve mü
nakasaya ittlrak etmek üzere 18 Ha• 
ziran 934 Pazarteal günü Hat 14 t& 
Nuruoımaniyede Cemiyeti Tedriaiye 
Merkeziae mUracaatlar&o 1'2997. 


