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Cenevred va 
- --~---~--~~~~~~~~~~~-

Sil ihl ar Konferansı •• 
Dünkü Büro T oplanhsında Ehem-

ozuktur 
"Son Posta,, Bütün Müş .. 

küllerinizi HaJlediyor 
miyetli Bir T eh- ___________ ,, ... __ _ 

like Geçirildi l Son Posta 

Hepimizi Alakadar Eden Yeni Vergi 
Kanunlarını Neşrediyoruz 

TaWr ala ... chbi 
~ ......... ......... 

Fransızların 
Fedakirllğile j 
Dağllmak 
Vartasını 

Atlattı Gibi .. 

lmırap kopacaktı. 
Ç&nkll Hariciye Ve
kili T nftlc R6ft8 
Beyin teklifi Teçhil .. 
lilAlalar ....... 
tetkikini derial9ftir
illek için Ud komia
J08 tqldl edilecek 
we ıilllılar konferanaa 

r-.,. • .,. .,.,.: "· 
H--... Tn/ilı 
Rlıll ..... M. ..,.,. 

ltwıa karar verecekti. Bu komi8-
JGD1arclan biri Iİyui, diteri 
tekidk bliro idi. 
~ latlltere ltaı,a ile 
~ ••• ? .. -~ -.m.L• •,.... ..... 
nua kapatmak, bau mnaffak 
olamaz• fimdiye kadar yapı
lan teklifleri pclen l'eçirmek 
kere Wr laeyet tetldl edip 
t.IDw toplanma için sonbaharı 
lteklemeyi mOnasip giiriiyordu. 
Eaaıen İnıflizlerln birçok teklif. 
lerini de ihtiva eden bu forma-

le"oalann 
1anqmak 
iıteme-

melerinla ...... ulqdmayor
da. 

HaftMdd ........,. Vek .... 
tekliftal Frama, SoYJet Ru•ya, 
ldlçlk itilAf, BalkanWar Ye bir 
kıaım bitaraf deYletler teyit edi
yorlardı. Almanya ile Macamtaa 
ve Lebiatan aleyhte idiler. lngU
tere ile ltaıya ve Amerika bu 
itin aleni mllzakereaini iltemiyor· 

( Devamı 6 ıncı aaJfada ) 

Bir Telefon lsta tistiği 
-----=-----'------~ Moda, Şarkı Bahislerile Bazı Muhave-

reler Yüzlerce Dakika Sürüyormuş 
lmaır, (tt.mll) - Şehrimizdeki 

otomatik Telefon Şirketi bir iata
u.tftc laallrlada. Bu iatatiatikten 

••'•ıdda.... ı&'• ticarethaneler 
...... dakl telefon muhavereleri 
• fada (7·4) dakika, hilkümet 
........ıerl arasındaki muhave
reler (2-8) dakika, büyük ticaret 
evleri ve ıirketler arasındaki mu
havereler (1-9) dakika, Buca-Kar· 
llJ•ka H••mlan aruındaki mu- /. 
haYereter (15-34) dakika Kar•ı-

k K ' v ,. a- arantine Hanımlan arasın-
daki 1'6rBtmeler (4o. ı 72) d k'k 
Ü ktdir 

••• a rme e . 

Telefon Şirketi, ••at koymı 
k d... . . . b ya 

arar ver ıgı ıçın u muhavere-
leri zaptetmek mecburiyetinde 
kalmışbr. (40-172) dakikalık uzun 
muhavereler yapan Karşıyaka • 
Karantina ve Göztepe hanımlan 
neler g6rllf Orler, bilir misiniz ? 

Muhavereler bazın moda ba· 
lıialerile baıbyor, krep damurdan, 
krep Sumere geçişin dedikodusu 
devam ederken gramofonlar veya 
radyolar faaliyete geçiyor; Karfl• 
yakadaki muhatap G6ztepedekl 
._ radJOlallcla 817lenenleri clUa-

Otonuıtik telefon baıında 

liyor; ahizeler elde olduğu için 
sesler çok temiz geliyor. 

Bazan telefonda entereyn ta• 
nıımalar da oluyor. Genç çocuk 
genç kızın telefon numaraaım &ğ· 
rendikten sonra hergiin birkaç 
defa telefon ediyor. Eier telefoaa 

( Devamı 6 lllOl •Jfa4a t 

Bugün 

Sayfadır 

Namus Yüzünden 
Bir Bekç! Kız Kardefini 

Öldürdü 
Çanakkale (Huaml) - Birkaç 

lh •nel ıehrimb:cle Wr cinayet 
olmut. bir bekçi im brdeflal 
lldlrmllftllr. Şlyle ldı ı..et Pqa 
mahalleamde otura bekp Yad 
bir mllddettenberi im brdefİlllD 
feaa yollara upbjaal lteldaclea. 
berlldnd• cluyayon1111. Nihayet 
enelld ,an ken4.. 1abaca 
Wr ........... Wrlm .... 
._.._ rere w•'ıM· 1 ya
bl•n....,... - JI. 

Hararet Müthiı 
Derece, Dün ( 33) 

Kaydetti 
Yaz, lala mua.Ue kendini 

16.tercli. Hararet dereceli dDn, 
(33) e kadar çakb. S.cakhim faz. 
lalıpdan bemea herk• fiklyete 
bqlacb. 

Ruat İltuyoaunclaa verilen 
mal6mata ıln: umumi laava ya
dyetinde bir deiifildik olmıya
caktır. Anadolunun hemen birçok 
yerlerinde havalar ayni ıekllde 
devam etmektedir. Kaydedildiği· 
ne g&re, pdiki halde yalıt 
ihtimalide yoktur. 

Konferansı 
Nizamname Bürosu Divan 

Heyetini Seçti 
Cen••re. 6 (A. A.) - Beynelmilel 

it konferan11 aizamnam• komlıyonu, 
dün ilk eelıe1lni yapmıf H bOroıunu 
ıu ıekilde te1blt etmittir • 

Relı ı Belçika hGkOmetl murahha• 
M. Erne1t Maham, ikinci relı ı Dani .. 
marka patronlar mGmeHill M. Ôrated 
•• lnıiltere lıçl murabba11 M. Ha7da7 

Konferan1a Amirlka hGkOmetJ dt 
iki mOtahit g6ndermek ıuretile lttirak 
etmiıtir. 

Hayti Adasının 
istiklali 

V aılngton, 6 ( A. A. ) - Haytl 
ada11nda bulunan Amerika ku•••t• 
lerlnin ıerl çekilme.ine dair hazarla• 
nan kanun yakanda kongre tarafından 
kabul olunacakhr~ Amerika htlkOmetl 
Hayti'de bulunan ukeri te1iıata 
hedir• olarak Haytl Hlkümetine 
dHretmektedlr. A1rıca Jipalaa bir 
mukavele Ue Haytl hlktm•tl mali 
ı.tlkllllal 4• kesaa•aktadar. 

1 
Millet Mecliai geçen ayın son 

ırUnlerinde birçok vergi kanunlan 
l(abul etti. Bu ayın ilk gliniinden-

• beri de bu kanunlar tatbik edili· 
1•· Fakat kanunların bilinm .. 
muinden dola)'I ••si m&kellef. 
lerl birçok zorluklar k&rfl8mda 
kalmqlarclır. "Son Poıta,, bu 
kanwalan nqretmek auretile oku
yucularına \'e vergi mnkelleflerine 
bir nqir hizmeti daha yapmak 
iatedi. lJitfea ok.uyunuz ,,.,,... ,.. .. , .................. , 

ır..-
KDUD IUllDUUI: 2455 
llaclcle 1 - 23 Mayıa 1928 

tarila n 1324 numarah damga 
resmi kuaaunwı: 
· A - 11 inci maddeainin 1·11 
iad fıkralarmcla yazıla reıim mJk. 
tarlan iki kat: 

B- Mezkar maddenia 12, IS, 
t4. ıs. t&, az 36, 37, o, ss . 
63, 71, 72, 81 ve 85iaci fakrala
nada yuda ,..._ mMcnn bir kat; 

C - 131ncl maddeılnin Sinci 
fakrumda yazıh raim mildan 
lld bt; 

D - 27 ad maclcluiacle Judl 

Bu Kanunlan Eyi 
Okuyunuz 

Ver•i, INpi•izl •lak•dv etler. 
H•zi,..,e oermelc için ce6iınlz• 
den çıluıracafı11tız ,,.,.,,... mik· 
taruu 6ll•••iz lüıM " ,.rttır. 
Biu ban• en egi ölrd• ,.. 
lca11-lGrJ1r. Bu,W. ,..,.,..,,. geni 
oerıi luınaıalarıntlan damı• re ... 
•ine, idllt.lilc ...,.,ııine, tllibl H 

mü/cirat .... ı.n .. , 6lr fi• ,.,. 
••r• ,.....ı.. ait -.._,,,,.. .._ 
laeabı11u. Buluı M r ,,,.,_ 
...,.. it.alp ..,.,...... .,,. .. , .,.,..,,., .. 
l Ye11l ,,...,,.,. ,.,...,,,,. alt .... ,...., ,,.. _.,._.--ır.J 

re9İIB iııdldan bir kat arttınl· 
IDIP'· 

Madde 2 - 22 nci madclema 
ıs. 21 32, 34, 36 40, 43. 45, 51 
inci fıkralan lltyeclilmlftir. 

Madde, S - Mezkflr klaa
nun 131hac:I madduinin (9) uncu 
fıkruının ikinci bendine (plajlar) 
w .. lnn=nfbır. 

( ......... ...,. .. , 
lhtilifı Üç Bir Arsa 

Kişinin Başını Yedi 
Lice (HIUllli) - Birkaç glD enel burada feci bir cinaıtl olmq 

bir hiç yGzDnclea çakan kavga neticeaillde iç ldfi alchldan yara 
neticul llmllflerdir. Eclindijim mal6mata gire hlc:llH tiyle cereyan 
etmiftir: 

( Dewamı 13 Gnel •rfacla ) 

Yaı Amerika .• 

- Amerikada kuraklık varmif. 
- Glln• kar cla7anmadajı ıibi o i~ de icJd mi dayaaır, 

biraderi 



2 Sayfa 

(Halkın Se 
Ecza Fiatlerine 
Narh 
Ve Halk 

Sıhhiye Vekweti ec2alara narh 
koymaya bru Yadi. Bir eo
zanedo yüze yspllan ilacın 
bir dığerinde ili yüze y p~ 
masıdır ki huna zaruret göst~· 
riyordu. Ba güzel karann, ih
tikar neticesini doğurmamak 
oartile, hali&:: uamıda husule 
getirdıii intıba ~dur: 

Kadri Bey ( Mahmutpqa Kürk?ii 
han) - Sıhhiye Vekileti eczalara 
narh konulmanm kararlaflımııt- Bu 
haber beni memnun etti. Hakikaten 
lliç tiatler:nde bir ittırat yokt11. Dene
bilir iki bil' ilicm fiab ıehirdeki eeza
aelerin miktan kadar degi4iyor. İlaç 
kuınat ııibi, kuun fibi berk.esin iyi
ıini, fenuım anlayabilecefl bir tef de 
detildir. Bir haıtaya aulfato yerine 
niıeıate de Yerllıe farkına yaramaz. 
Ben eczacılanmıDJl üfetinden eminim. 
Fakat çürükail:ı koz olmaz derler. 
Bunun için bir taraftan narh kon
makla beraber bir taraftanda eczalar 
edamakıllı bir teftif• tibl tutulma
lıdır. 

ISemih Bey (Çarşıkapı Medrese 
ımkıığı 15) - lstanbulda her kanunun 
eeza laamına göre haklannda takibat 
yapılaoları gazeteleTde okuyoruz. Fa
kat ihtikar kanunu çıkalıdanberi bir 
kimıenin ihtikar •uçile mahkemeye 
nıildiğini ifitmedik. Fena ecza yapan 
Yeyahut eczaya hile karııbran ve 

fazla para alan hiçbir eczacının da 
cezalandm1dıtını duymadık. Halkan 
•ıbbatile alakadar olan bu işte vekA· 
letin haHaıiyetini ve eczaya narh 
konuJmuıoı çok muvafık buluyorum. 

• 
nyaa Bey (Sultanahmet Çatladı· 

kapı 50) - Eczacılık koDtrolu müı
kiil bir meslektir. Halk hastasına ver-
diği illcın hakiki ve müeuir oldu
tundan tam manaail6 emin olabil
mek ve ayol zamanda aldanmamak 
için UiÇlara narh konulması ve bun-

ların evsafının tal'ifeye uypn ol p 
olmadıj1Dın aık ıık kontrol edilmeal 
)bımdır. Baza mtı.tahzerler bile ıeh-
rin birçok aemtlerinde baıka baıka 
fiatlarla .. blmaktadır. Sahhiye VekA· 

Jeti eczacıların menfaatini diltilodil. 
J(.eadiluino fazla kuanç temin et
aıek için dDkkAnlann adedini azaltb. 
Buna mukabil ecxacalann da biraz 
Jumaatkir olaWanm latemek hak
kımu.dır. 

* Şevket Bey ( Topkapı 11Ierkez 
al-endi 73 ) - lıA,tari narh koymak 

"iraz zordur. Çiintw bir eczacıyı tam 
maoaaile kontrol etmiye katiyen 
lm~6n yoktur. Çünkü Sıhhat müd0r-
16tQ her eczaneye ayn ayrı ye bütün 
fÜO kontrol memuru koyamaz. 
Eczacılan timdikl gibi aerbest bırak
mak ta doğru dejildir. Çünkü pek 
ölç&ıilz -para ah1orlar. Herhalde ilaç 
meseleleri üzerinde ehcmm\yetle 
durulacak bir mevzudur. Bu tetebbüse 
muvaff akiyet dilerim. 

SON POTAS Haziran 7 

1 LIB , ( Grimi~ Tarihi ] 

Borsada Yeni İki 
Fabrika Kuruldu Yeni Vergi Beyannamelerin

den Bir Kısmı Geri Verildi 
Maliye kontrol beyeUeri dün yeni vergilere 

ait mllkellef!er tarafıudan verilen beyannamelerin 
tetkikine başlamışlardır. Yalnız istihlah kanununun 
muvakkat maddesindeki toptancı tabiri yanhş 
anlaşıldığı ve yanlıt tatbik edildiği için Maliye 
Vekaleti dftn sabah lstanbul Tahakkuk Müdürlü
ğüne bu madde hakkında bir izahname gönder
miştir. Bu izahname toptancılarla deri fabrikala
rmm vaziyetlerini tesbit ettiği için yanht verilen 
beyannameler dünden itibaren alakadarlara iade 
edilmeye başlanmışhr. Bu yüzden bugün bitmesi 

lizım gelen k<mtrol itleri birkaç gtln daha devam 
edecektir. 

luhnamede toptancı tacirlerio vaziyeti tesbit 
edilmiş, yalnız toptan mal alan ve satanların 
beyanname verecekleri tasrih olunmuştur. Bu 
itibarla toptan mal ahp perakende satanlann 
beyannameleri iptal edilmiş, kendilerine verilmiştir. 

Diğer taraftan, sigara, tütün ve içkiden abnan 
mlidafaa vergisinin tahıilabna da başlanılnuıtır. 
bayiler, inhisar İdaresi depolanna müracaat ederek 
tahakkuk eden vergiyi yatumıya başlamışlardır. 

Maşallah! 
Otuz Sene Evvelki Borç 

Hala Ödenmemiş 
Şehir Meclisi Kapabçarşının 

tamiri için belediye fen heye
tinin esaslı bir tetkik yapması· 
na karar Termişti. Beled.ye fen 
heyeti bu hususta yeniden tetkik
lere başlamışhr. Evvelce keşfi 
yapılan tamirat ikiyüz bin lira· 
hktı. Yapılan yeni tahminlere 
göre çarfıyı bu para ile kamilen 
tamir ettirmek imkansızdır. Bu
nun için en fazla tamire muhtaç 
olan kısımlar tesbit edilecektir. 
"!~mir masrafına çarşı esnafı da 
ıştirak edecektir. Fakat aldığı-
mız malumata göre bundan otuz 
sene kadar evvel, çarşı Dir daha 
tamir görmüş ve o zaman, tami· 
rat masrafına iştirak eden es
naf ve dilkkan sahiplerinden 
bir kısmı, borçlarını hali verme· 
miş,erdir. Belediye, tamirata baı-
lamaden evvel, her dükkan sahi
binden, hisssesine düşecek tamir• 
masrafını almayı muvafık görmek
tedir. Bütün para hazırlandıktan 
sonradır ki tamir işine bqlana
bilecktir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Karaağaçta Zümre zade Şakir 
Beyin fabrikasında çalşao amele 
Ali aynı fabrika amelesinden Ze· 
keriya ile kavgaya tutupnıftur. 

Ali bir arahk yerden kaptığı 
bir demir tokmağı Zekeriyaya 
atmış, fakat tokmak kavgacılan 
ayırmak için araya girmek isteyen 
amele Şükrünün başına isabet 
ederek ağı.r surette yaralanmasına 
aebep olmuıtur. 

lf Arkasında çilek yükli ile 
Trabyadan geçmekte olan Meh· 
met isminde biri düşerek ağır 
surette yaralanmışhr. 

JI.. Sabıkalı F etbi ile lsmail 
Fenerde sandalcı lsmailin sanda-

lktısat Vekaleti 
Teşkilatı 

Haziran başlangıcından itiba
ren ilga edilen lktısat Vekaleti 
teşkilatı hakkında dün alakadar
lara tebliğat yapılmıştır: 

Yeni vaziyete göre; Türk ofisi 
ve ölçüler müdürlüğü miistesna 
olmak üzere, tktısat Vekaletine 
merbut bütün müesseseler lağve
dılmiştir. T eşkilita verilecek yeni 
veçhe belli oluncaya kadar tas
fiye muamelatile eski ticaret 
komiserlerinden Hayreddin ve 
mümeyyiz Nuri, eski sanayi mü· 
fett.şi Daniş ve mümeyyiz Kerim 
Beyler meşgul olacaktır. Ticaret 
müdürlüğüne merbut bulunan 
esnaf mürakabe bürosu teşki 'ab 

Ticaret odasına raptedilmiştir. 
Ticaret müdürü Mnbsin Bey lktı
sat Vekaleti müfettişliğine, sanayi 
müdürU Refik Bey Vekalet mül 
kiyyeti smaiye müdürlüğüne, ko
miserlerden Remzi Saka Bey 
şirketler müdürlüğüne tayin edil
mişlerdir. Diğer memurlara mer• 
kezde muhtelif vazifeler verilmittir. 
Diğer vilayetlerdeki Sanayi ve 
Ticaret müdürleri de İkbsat Ve• 
kaleti teftiş heyetine tayin olun• 
muşlardır. 

Hususi Mektepler Ticaret 
Odasma Yazılacak 

Ticaret Odası meclisi, dün sa
at lOda aylık içtiınaını yapmıştır. 
Bu toplantıda, birçok meseleler 
görüşülmüş, lastik ve keten ayak
kabı rekabeti işi etrafında idare 
heyetinin tetkikat yapmasına ka
rar verilmiştir. 

Bu arada, husıısi mekteplerin 
odaya yazılmalan hakkındaki ida· 
re heyeti karan okunmuş, aidiyeti 
dolayısile Maarif Vekaletine bil
dirilmesine karar verilmistir. 

............ aa••••••U•••P•P•••••••••••••••••••••••••••••••W 
lanı çalarak savuşnrlarken yaka· 
)anmışlardır. 

Bundan baıka ıehrin muhtelif 
semtlerinde 6 hırsızlık vak'ası 
kaydedilmiştir. 

Maarif İşleri 
Dün Vekalet Müfettişleri 

Bir Toplantı Yapblar 
Maarif Vekileti Orta Tedrisat 

Umumi MüdOrü Hasan Ali Bey 
tehrimize gelmiştir. Dün öğleden 
sonra Hasan Aıi Beyin riyaaetİD• 
de, vekalet müf ettiflerinio iştira
kilo bir toplanb yapılmıştır. Bu 
toplanbda, devam etmekte olan 
bakalorya imtihanlannın vaziyeti 
görüşülmüştür. Hasan Ali Bey, 
birkaç gün şehrimizde kalarak 
imtihanlarda bazır bulunacaktır. 
Maarif Vekili Hikmet Beyin de 
önümüzdeki hafta içinde şehrimize 
gelmesi beklenmektedir. 

* Maarif Vekaleti merkez 
kadrosunda bazı mllhim değişik· 
likler yapılacağı haber verilmek
tedir. Öğrendiğimize göre umumi 
müfettişlerden bir kısmı lise mü
dürlüklerina getirilecek, yerlerine 
mülga Darülfünun müderrislerin· 
den bazıları alınacakbr. Maarif 
mfidürlüklerinde de bau değişik· 
likler olacakbr. 

iki Beraet 
Kararı 

Müddeiumumilik "Y eniadamn 
gazetesinde çıkan bir lıikiyeyi 
müstebçcn addettiği iç.in Asliye 
Üçüncü ceza mahkemesinde 
bir dava açmışb. Davaya dün 
bakıldL Müddeiumumi Nürettin 
Bey suçlunun beraetini istedi. 
Mahkeme de yazının mftstehçen 
kastile yazıldığına kanaat hasıl 
edemediği için lsmail Hakkı Bey 
hakkında beraet karan verdi. 

lf Bir rUşvet meselesinden 
dolayı tevkif edilen Beylerbeyi 
llçiincil komiseri Hulüsi Ef. dün 
Asliye Üçüncll Ceza Mahkeme
sinde muhakeme edildi. Mahkeme 
auçu sabit görmediği için suçlu 
hakkında beraet karan verdi ve 
derhal kendisi serbest bırakıldı. 

Bursa, 6 (A. A.) - Burada Be
Jedi1enin tepik •e 7erdımile bir buz 
fabrlkaaı açılmıtbr. Ap.i zamandi 
fehrimizde bir de süt tozu fabrikan 
te.i• edilmiıtir. Fabrikanın makineleri 
Jerlerine konmuı ye yapılan tecrübe• 
ler muyaffakiyetle neticelenmiştir. 

Isparta Belediyesi Çahfıyoı 
Isparta 6 - Belediye, ıehrin imarı 

huaaandaki faaliyetine devam etmek. 
tedir. Eaki parka il'n olarak yeni 
yapılan park yakında umuma açıla• 
eakbr. Cümburiyet meydanından pav• 
)'onlara kadar yapılmakta olan beton 
yolun bitmeai de yakındır. 
Sıhhat Vekili Ankarada 

Haydarpa9ada açılacak Nümuue 
haataııeıinin bazı.rhklarile metııul bu• 
lunan Sıhhiye Vekili Refik Bey, diln 
Ankaraya gitmittir. 

Nümune haatanHhıde yapılaciak 
tadilat ve teıkilita ait projeler 
ha%lrlanmıftu. Ve-kil bey, dün He1• 
beliacbdaki Sanatoryomu ziylll'et 
etmiftir. 

MDtakalt, Yetim Ve Dul 
Aylıkları Veriliyor 

Oç aylık Dul, Yetim Ye Matekalt 
maaılannın tevsiabaa bu aababtan 
itibaren baflaaslmıfbr. Maaı dağıbmı 

a~n 21 ine kadar devam edecektir 
Diter taraftan Emfilr Ye Eytam Ban: 
nannda da bir maaı iakontoıu maa• 
melelerine baılanılmıı bulunmak
tadır. 

ÜçUncU Ve DördUncU 
Hukuk Mahlremelerl 
Beyoğlu Ad'iye bina.anda çalıt• 

makta olan Oçüncil 'H Dörd6nc6 
Aaliye Hukuk mahkemeleri Yeni 
Poatahane binasına tqınmııtır. Bu 
mahkemeler bugünden itibaren yeni 
yerlerinde çalıımıya baılamıılardu. 

Belediye Kooperatifinde 
Belediye kooperatifi azalan 

dlln fevkalade bir toplantı yap
mışlardır. Bu toplanbda nizamna• 
menin ikinci maddesinin değişti· 
rilmeai meselesi göriişiilmüş ve 
madde değiştirilmiştir. Yeni şekle 
göre, belediye kooperatifi azaları 
diğer kooperatiflere de aza ola
rak iftirak edebileceklerdir. 

Maliye Kursu Açıldı 
• Maliye memurlanmn bilgi ve 

ihüaaalaruıı artbrmak makaadile 
açılması takarrür eden maliye 
kursu Halkevinde faaliyete geç
miştir. 

Kursta tedrisat 3 ay devam 
edecek, maliye baş memurla11, 
memur ve muavinleri iştirak ede-
ceklerdir. Kurslara devam mec
buri tutulmuştur. Tedrisat, sabah
tan öğleye kadar yapılmaktadu. 

Yakalanan 
Kaçakçılar 

Zile 6 - Son hafta zarfında civar 
k<Jylerden ikiıinde bet kaçakçı ile 
600 kilo mamul ve yaprak tütün, 3 
t6tnn havanı ve 4 bıçak ile kaçakçı .. 
lara ait 3 at ve 3 tüfek yakalanmıt
br. Kaçakçılar Sıva• ibtiaaa mehke• 
mesine ıevkolunmUflard1r. 

1 Son Posta'nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Has&n Bey Pariste-=.J 

- Hasan Bey gel 
dsimi.ıi gezdireyim. 

ıana Pa- j ... Bu, 
kuleai.. 

bizim meşhur Eyfel ' ... Bu da Opera binası .• l 
..... Sen,, nehrini gördün mü? 

Y etkenli gemilere bak, ne hoş 
gidiyorlar •. 

l1aa~u 1:$ 1 - !Su ycıkeu ı k• mi Al• 
maıı7a7a mı rtdi7or? 

- Ne mOnaıcbet tlaua B•y? 

H .. •• BeJ' - Ye:keıılerl aura lıı...0ralf 
t., pua itin •anlam. 



7 Haman 

Hergün 
Mi;ndericatımızın çoklu
/undan dercedilem.emiı
tir. .. .. 
Sumerbankın V azi

yeti Çok İyi 
lktesat Vekilimiz Mühim 

izahat Verdi 
Ankara, 7 {Husuai) - Sumer 

~nk Ummni Heyeti toptan~ı. 
ıdare mecliai ve murakıpler ra
porlan ile hlinço kir ve zarar 
beaaplan obıuallfluı'. Gerek ra· 
perlar, ıerekae bilançolar pyuu • 
memnuniyet •örülerek kabul edil· 
mittir. 

SON POSTA 

Resimli Makale a Yol, Yol, Yola 

Sayfa J 

Sözün Kısası 

iki 
Muluıvereden Çıkan 
Bir Netice .. 

•---------------- A.E __. " Btiyiik Mitlet Mecli8i, lr.unr • 
KM&N .lıııMlaın atm aluımaeı 
işiıaııla J'e,tteklen i&iwe&aM .ı~ 
layı Nafıa wekili Ali ve Sataç 
oglu Şükrü Be,.lere tqellüı 
etmi) e karar ftl'Cli. Bu brat 
M~ R',,_..,_ ,_ı 'f 
bir •ektııpla alm ....... ltit• 
4iiriWi. .. 

* Guet.eoia ilk -.,iuua4a Aıt-
bradu .selen ha W.a alaw
.ke., daha ,aeçen a, lıer nldt• 
kinden tozlu bir yolda, her nllt:
kin den harap bir Taıwmı ftiade 
w:.:- ~· . L.-..~ -. ... o.ur... cuuneyı ~ın11111D1. 

ı twd«:ıiı.tea pçıiyorJak, JOI Ayrıca alınan muvaffakiyetH 
aetice dolaymile bmat Vekiline 
ft hank.,. idat-e ~dealere tepk-
ktir olunmuıtur. lh racla lktnet 
Vekili CeW Bey muhtelif mese
leler hakkında ve bitbaaıa 
beş aeaelik pilina dair l'l"'~him 
n etraflı izahat vermiş, 
memleketi nnayileJfirecek olan 
k plin ile ittihaz edilen esas 
p yenin dahilde çıkan iptidai 
•addeleria yerli fabrikaJarda ihti-
7aca urlUD olarak mamul bir hale 
ptirilmeai olduğunu aöylemif ve 
Mlhaua "•ittir ki : 

\ 
arkadaşım, u e...t hımı;tıjlm 

~:,:;-;. bir z~ .firkeöe ç•rMlrlm elan 

...... _ 
- a 1a11ın tatbikatı esna11nda 

ehemmi!ette nazan dikkate al .. 
t-ız '>ır elbet te memleket mil
dafauadar." 

v eltB Bey tiftik, ipek, demİT, 
menı~cat manayilmft ~tr.fıHa 
._.. izahat ftrmit ve ane.aJelrette 
.aektrik kuWfttillİlı w.....__ 
- 111 da elıemmiptle nazandik· 
kate ahndığmı söylemip. 

Okunan raporlara göre Banka 
933 yılımn son altı ayında husuai 
tqebbtnler için takriben bir bu-
pik mit,onluk aanayi kredisi 
.-.., Bmıkaya 1Nat1a .a- U..k 
f9ker faftA mnda 93J ydmda 15 
•. ,,.,. km .-er Wilasal eclil
~ ~.r. 

Bursa da 
Affı Mahkum Süt içerek 

Zehirlendiler 
Bursa, ' - Hepi.ı.anedeki 

•aldaimI...-. biri akraha.-ılan 
Writ.in Orlmı•h .. n lc.diliae 
.. diye .ttiji lllltti ic-'t ve -wr-
11-iıftir. 

a. ........ ,. 9ltt• •b· 
.,..,... ... Jiaam ~ için 
...Wrl•eal- 6 kipdir ikisi Jıuta. 
Mye kaldanlmıt. dij'erleri ayakta 
teclaYi ecliterek kurtanlllnflanLr. 

Riipet lla.ın unları 
~ 1 (Hllpe1)- İltiatak 

Hakimi Metr Salem ile Leon 
Far•ci Et DİD Aaliye Birinci ceza 
11.a.J<emMi..ıe m•hakemeleriae 
U...u venaiflir. Muhakeme anü
IBkdekl hafta bq1ayacakttr. 

FJektrik Fia tleri 
Ankara, 7 (Huuij - Nafta 

V:ekiJeti tmtiyw tiektrik tirket
lerinin kilovat ücretlerini te1bite 
• o1aa formlUerl tetkt"k ettit'· 
--'dedir. Vekttet yeni hir fer
.. lnı'nr • we fiatlana ltu -.w. iıiılinat ~im • J:!L .. • 
...... ........... ~ ftlW'UI• 

M. VeaiaaiDll 
Manffy., 6 - Liri Y-.u 

Başvekili M. Venizefoa hena,a 
~~tir. 

lzmir Telefon Şirk~ti 
Ankara, 7 ( Hususi , - lzmir 

Telefon Şirkdi hakkında ••lci 
tlrayetleri ıaahaüiıade tetkik et-
•ek için yakında hmire bir 
lleyet pderilecektir. 

ŞU.ket awhaver.e ilcretlerüıin 
Jilueltilmesiııi istemiştir. Nafıa 
Ye Adliye Vekilleri Meclis m&za
kerelerlnin devam etmesi dotayı· 
liJ. lzmir aeyahatterini telıir 
etmitlerclir. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Boğazlar Ve İngilizler 
---

Fransa, Rusya Ve Küçük itilaf Bizimle 
Beraber, Yalnız lngilizler Muhalif 

Boğadarm tahkimi meeelesi l oWna cliiet' clevledede olan dolıt- babiste Türkiyeye mtizaharet va• 
~ pek fada ••ibd.r et- Lajma loymetiei arttıracak •· dettik1erini, fnailterenin ise Ttlrk 
•ıktı•.. T.,-. • .....- ba • epleri eli .at.da Dulmıd--. teklifine kat'! olarak muhalefet 
t r ı ta yu.dajı W.- =•kalede ol.cakbr. • etmesinin bu mllııakaıayı doğur
dif• ld: "Her cleftet p.i ....._ f>iier tar.a&.a Ywyted Pıea doğunu bildirmekte ve M. Simonua 
kiye de kendi ewiaia L•Ljm; ol- .... el.iri Sir C.. S·oa ile M. TArk teklifine kartı hilkUmetle-
mak gibi en tabii bir arzu Bartu arasındaki s~z duetlosunun rillitl 1Dllzaherellwini te• etmek 
beslemektedir. f.jer 1'..aiye Jtoğulana tahkimi itile alakadar .-aksadile BuJsar n Yunan 
O. kac1m- oüyük e1aemmifıeti •z eW.jmıu, F.ramaaıa. Sovyet murabbaslannı davet ettijiıai haber 
o!aa b.pdara ta-mile ÜÜn IL.;a ile küs.ak itia&a Jtu vermektedir. 

Ziraat Vekaleti 
Ve Beş Senelik 
Program 

Anbn, 7 ( HeMltsi) - Yirlllü 
menBllCllt uua,ii ~ ilam 
ehm merinoe ko,unu 1hialn 
memleketimizde taniai içjg hirkaç 
aeneden beri yapılan te-tkikler 
Ye tecrübeler neticeteftmit ve 
Merinos dnlitmt metn1ek~tirizde 
yelip;ritip ürettlebilettjt anftatll
llllfb.r, 1.:ir.aat Veklteti 'heı se
nelik saaayi propamama tat
bikatı De alikadac otan 
~~-- muele etrafında çaU,mıya 
AUtU"lalllDlfhr. B. .İf 11e tavukla
nınwn Wahı ipn 3 milyorı 1ira 

·~· Meşhur Tiyatrocu 
Raynhardt Ôldirüyorlardı 

Viyana, 6 (AA.} - Mn p
ce Salzburg' da me~hur vazn sah-
.ae Maka Rayn.hard'uı Qlslikine
mule bir bomba patlamlfhr. ta
sanca uyUıt .a.-11 iee de laa
w (.it , ••ttir. Oç kiti temf 
rl ..... 

iki Kaa !Harici11e "ltelcili 
Çc>cuk Pencel'ede• Ceneoreden 

Düştü Ôldü, Bir Kız Da n !! .. 

Kaza Kwf'IÜe Y _..ı..dı &I011U.!/"! 
l<N\ilr;if4e ............... (. . ~ 7 ~" - ff•i· 

.._. GDlraa FelW f"Jaldillin cıye Vellili T.mk R8'ID Bey 
km J ,,...da Turaa peacereden cumarteai glali !atanbulda ve pa• 
dftterek .ölmliftür. zar günl Ankwacla bulunmak 

°" Sinoplu Karabet isminde ~~ Cenevredaa hareket et-
biri Beyoğ1unda oturan akraba- mıtt.ir · . . . . J w. 
farından 'Madam Toto1o1U11 ftin- Harıcıye Vekilimaz aeldı.11 ,Un 
de tat.•c• i6e or km abwa VekiDer Heyeti Mr içtima yapa
bwn ..... asak Madem Toto- caktır. B• içM ••• Te'ffik Rlıfttl 
Juun kw Maryanoaua bacajına &.,in Brlreel... Paris • Ce· 
iıabet etmit yaralallllfhr. •ewede rapbjt t.e....ıar h•kkm-
-ıno L. · . _, • vereceji a.1ıat dinıenec~r. 
ıu ırauan Bu .izahata huausl bir ebem-

1
,, L • mi yet atfedilm~\.tedir. Hariciye 
J ıraga Vekfti buadan sonra treele Sam-

ana t.relrıet edecek ve .ş.h 
Hz. ni karşılamak ilzere Tnı•NI'• 
&ic!ecektir. 

P.tyauda eld14a .ele ablan 
p7rimehedit iteeaılan, Hlaiid C.,.. 
.-etlerinden çok dO,klbı Wr \'IB· 

ıiyeüedir. Sem ı;-•lanla yüz 
lirahk bir bono 13 liraya kadar 
a&ımiiftw. GaJl'imUbadmw bu 
~ ""' ...... .... ..... 
dirler. a... ... parıe ... ·-
için lııikimaete ....... t Ne-
celderdic. 

Bitia Bir Aile Alevler 
!çinde Yandı 

Berlia, 6 ~ A.) - Dün ıece 
Şr......... INr çiftlik p• •pır. 

2 " Te 14 ~ki çoeaılıtarım 
kwtarmak We,en w ile baba 
ela '6Caklada Wılildıe JS ata• 

iSTER /NAN /STER INANllAI 
itılıe 8İae ~i - Ul.er: 
"Her sene yaz mevsiminde vukubulan kizaların 

--~ ~k icaa •imcüd.ee .tedltirler alanmaaıaa kar.ar 
Y>erİbliftir. Bir • .,,... içiDde baıea yüzü müt6Caviz 
brhan •erilmHisıe 11ebeWye.t •eriın hu kazal•.&D cezri 
•umte ôfthe reçsnıelc .iç.ta p.n. Ye lıı.ele4i)ııe taıi-at-

naae&eriMleki u i• ~tir.,, 
'Şimdiye kadar beuıen her sene k azalara kaf1t 

tedbirler alındığı, alınmakta oldutu ve alınacağı 

söylenir, fakat 'kazalar yine e'ksik elmaz. Bu mevnm 
alınacak tedbirler ile kazaların kökünün 'kurutulacatma, 
art.ık.: 

JNAN iSTER lNANMAI 

bir mınur; 'tle)'alaat mlWdeta.iq 
ekailtilebilmeli için dr'-atia •ltı• 
n!maeı müakla olup da.miyaca• 
j1aı .anlabyordu. Siir'at ve lu7ik 
-.e tahammül düsturlarının yekdi· 
ğerile olan mliaasebetleri hak• 
kaada o zaman ijrenClikleriml 
yarım aaat sonra wıuttum, yalaızt 

- Cer vnatalarlDlD yola, yo
Jwı da cer vasıtalarına teyafuka 
IAum. 

Cilmleleri el'aD kulaj'lmda.. 
- Bakınız, ıa yo1a alrl1°' mu

sunuz? Buıail• .,..m, ltetals7ay• 
pier. v ... , ... • JI •. F°•llİ •ralte 
~ ' dıjlal ~emem. Fa. 
ut ~n• çek Wl~lk bir lokomotif 
••lflı. Buradan :ı•serek lımlre 
•eçecekti. Yolun kav.iıi lokomotlflll 
uzunlutu ne miltenaalp oıma,..caJ 
im1tametini ele~ ıc..... 7 .. 
lttna 11'eçti. .._.._ bir altice mi 
çıkar.mak U-1 Ya kawla daha 
pııif yapılma11, yahut ta lokomotifin 
daha küçik almm .. lazımda. 

Ali Be, miı....lie Mjilair. faki• 
kanlim kt, eter ltu vul,.tte W.. F ... 
........... onual...._. ..... __.. 
yapalmı,.cakttr • 

* Aaa vapurun•• tile~-.. birl-
•ia ,..,.. ....Jim. ~ 
flrketılerden ltiri Zoapltlalı.taD .W.11 
.kömlil'G itecieaberi ltir JUi Tiril 
ffnna1a aetirtlr•lt. ton blfı••• da 
ıu kadar kuruı drlrmltt bu tftepçl 
ytldle on, on hf, ,tma1 tararlc 4e. 
htla ._ a.lcliyat lflne ... o'-'1to 
ıF.atat her cW..aada .. ret ~bl ...... 

Şlmdi anlatanın mütalea11nı Mn• 
1ey1niz: 

- ., Ba şirket ..... - .. 
e•eaedir, iti iatediti fil'laa,., U
teqi kaclar para • pıd•8" 
Wlir; 4lfllnceei nrit o}pe•k 
..... çüaldı imtiyulaclır. __. 
m.11n- alchjt 8cret, kielrila 
.&,atile miiteaa... olarak .iıalp 
çüracaktw. O halde. a}'IJİ .pmit 
.ıtmda MCUZUB• terdb mecburi
yetindedir.,. 

F a1'at miltaleaıun en 1aymetU 
knım turada: 

_ DGfl.e- ... mu. dejil mi 
Mlnıiyorum, Nlı6a VeWletilM J•Z• 
dam ejer -.mu.ip ltulur u tan11ut 
ed.;• a• 111, akli ha1c1e yanı'lclı· 
..... tn-acajım, thkG M 8e1 
...... hakkı ilıalaıtı etlecek ..W· 
~ir. 

1f 
Yinai uae ... .ı mektep aara• 

la.ruada hocaıa. lqili& maltkunele- . 
rinden baluediyordu: 

_ Bir davaCJ, haklı ot•atu bir 
c1anJ1 n,tMdene, mbayet ZHalla 
Wlci• ,_ııl ... .&er,......- ...... lcel· 
IBlf cıılabileeejilll Wr uni79 t.lle .lııa• 
._... •et.inn~z, .itimadı o derece 
mutlakbr. 

Ben demiryolu ıneaeleıini de, ıilepr 
'inin söylediklerini .de kaydi ibtiyatla 
yazıyorum. Biza:at tetkike imkln bu
lam&dıaı, belki .dotradur, belkl yan• 
lıı. Eı..mmlyet verditlm ıaokta bUtila 
hayat& camlıköık •ibl katan bir ada
mın telkin edelallecejt ltıma4ıa cle
recNlni •aıteırmektlr. llatiyacımas iSTER 

L-------------------------------~-~~...,..--..,·I bua .. dar. 9u o1mah4ır. 
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:tM...ı.bt Mozaraı\: l 
MEMLEKET 

• 
HABERLERi : f . T arilıi Fılcra 1 

Antalgada 
Kuraklık Teh/i .. 
kesi Kalmadı 

Antalya, (Huausi) - Viliyeti-
1mizia uhil lo•mlarında mart ve 
lliaan ayları kurak pçmİftir. 
Soa ya;an mlliyim yapurlar 
kiylerimizin yiizlbaO ıtldürmiiftür. 
MahlalAbn feyız Ye bereketi 
•erinde tayam memnuiyet fa
Wels ıörülmektedir. Bundan 
enet Taziyet ..... temt etmit 
idi. Kuraklıktan tarlalar kunı
•llfla, Ukbahar nadası hafriya
ta da tatile utramıftı. Son ı&n
leri alaMte •e fualalı yapurlar 
... da ta• yaplDlfbr. Bunun 
•He.i alarak erken yapdapf 
aadlllıra wm •• ...... eldle
Wleeek demektir. VuiJett9n 
• .,......imiz uadai iatifadey• 

pbplaktaclat. Bir tanftall "" 
blu nadaalanaı laUırhyor clıs•r 
taraftan yazhk zeriyatlannı ta
•a.ııyorlar. Yayla kualarnmz• 
ela muraat sıkışık yuiyette
dir. Baplerde yaylalarda nafi 
yapaurlara intizar olu~oyor. 
Mevsim kendiainden beklenen bu 
liitufklr yardımı esirgemezse bu 
1ene mezruattan ehemmiyetli 
faideler iktataf olunacaktır. 

Bu ay içinde İstanbula, lzmire 
•lhim miktarda arpa, buğday, 
-• Hvkoluamuıtur. Antalya 
anlan Lıeboluya kadar aevkolun· 
maktadır. Her haftaki vapurla 
lzmire, Çanakkaleye, l.tanbula 
•e dijer memleketi~• binlerce 
~uval un aevkolunmaktadır. 

ı. s. 

Diyarıbekirde 
Bir Mahkum Mahkemeye 
Götürüldüğü Esnada Kaçb 

Diyanbekir, (Huausl) - Ge
çen tene karı11 HatieeJİ &ld&r
dlil için 00 sekiz mene aj'ır 
hapM mabk6m olan AlipafA ma
hallelİDdon Zllfükar oilu Şiho 
ftr• •tadflİ'· Şibo esrar içmekte 
w• bpillbane arkaclqlanna sat
makta imif. Bunu haber alan 
prctiyanlar ıizlice takip etmifler 
•• bir pn ukadatlann• esrar 
•tarken yakalalll&flar -.e ihtiau 
malakemeaine ••mitlerdir. Şiho 
ilati... mahkemesinde hellya ıi
deceiini IÖJlemit, apteuneye 
ptlrllmllt ve oradan aavUflllıya 
B1Unffak olmuttar. Şihonan kar
cleti Hacı da ltet 1ene kadar 
enel bir ada• lldOrtp Surt,ıeye 
lraçllllfh. Şiho takip edilmektedir. 
Y akalanacajı muhakkakbr. 

Diyarıbakira Bakalorya 
lıntillanları 

Diyanbekir {Haau.i) - K6y 
•ektepleri der.terial mayısın on 
ilrilİDde keımİf ve mayısın on 
,.ctia'nde bakalorya imtihanllln 
hitmiftir, Beı bkmektep. dersle· 
rini haziramn yedisine kadar de
••• ettirecekler yedisinde dera-
1..a keeip imtihanlannı haziranın 
• betinde bitireceklerdir. Sanat
lar mektebi derslerini mayısın 
J1rmi lkiaiacle. kesmif ve memle
ketlerine aideeek olan talebeye 
•lılaa"de •tmittir. Bu mektebin 
bakalorya imtihanlan da hazira
am birinde bqialDltbr. 

Lise birinci devre 1-bı a 
11mfa derslerini m~yıaua 21 ~. 
diier sınıflar 28 inde Jra. 
miflerclir. Bakalorya imtill• 
)an lisede de haziranın liirinde 
hqlam11br. Bakalorya imtihanla• 
nadan heniiz ne kadar talebenin 
muvaffakiyetle ~ıkacajı belli ele-

Bu Sene Gaziantepte Zeytin Yok, 
Boldur 

Ekmek! 
Bu ayın biriaci pil tehJi. 

mizde suaiz bir •mek davaaı 
yftz gösterdi. Bir la•m fınnalar 
yeni verai mtlnaaebetile ekmepa 
kilosunu dokuz kunt otuz para• 
dan utblar, Wr ı.... fınncı
lar iae beledi D ....... UJar•k fiab 
yedi kuruı otuz parada tuttular. 
Erteai ıBD fiat birleftirildi ve 
dokuz kurut otuz parada karu 
kaldı. 

Fakat Fıstık Pek 
Gaziantep, 

(Huausi) - Şeb. 
rimizde f6nler
denberi yajaa 
feyizli yağmur

lardan sonra so

j'ugun tiddetl 
tamamile z • i 1 
olmuı yerine ga· 
yet mutedil biı 
hava ile bahann 
füdnklr kokua 
yayıl..-. Yai
mur yajmadıfın· 
dan endife et• 
melde olan çift-
çilerin y6zlerl ıüımfittllr. Y ai· 
mur 7•iıfl ve devamı kiiylerde 
davul ve zurna ile tcait edilmif, 
bu mllnasebetle ejientifer tertip 
olunmuflur. 

Mevsimin mtiaaadesizli.ji dola
yıaile haftalardanberi tehir hari
cine çıkamıyan halk mesireler 
hGcum etmeye baılam19hr. Me-

Konga - Bolvadin 
Arasında 

Bolvadia (Hususi) - Bolva• 
dinle Konya araaancla ifliyen oto
ba.Ier haddi iatiabisinden fazla 
yolcu almakta ve maalesef kon· 
trol~an azade bulunmaktadırlar. 

Devam eden yağmurlar yol· 
larda ufak tefek hasarlar yapbiı 
için hkhm bklım dolu olan oto
bOılerde çok mfttkülit çekilmek
tedir. 

Kaşta 
Nüfuı 23 Bine Yükıeldi 

Kq (Husuıi) - Dabiliye V-e
kiletiain emrile kazada nofuı 
itleri dUzelmİJÜr. 

1927 tarihinde 19 bin 644 
nUfuılu olan kazamız bu sene 
23 bin kifiye yilk1elmittir. 

Ziraat, çiftçi, ticaret memle
keti olan Kat. bu itibarla mebus 
çıkarabilmek hakkını kazanmıttır. 

Poyrazköy Camiıindı 
Kaçak Toton 

Salihli ( Huamt) - Poyraz 
köyünde, köy c.miinin taYUa 

arasında hususi tekilde yapbnlmıt 
ıanduka içeriıinde, on yedi denk 
yaprak ve dört teneke içinde 
kıyılmq ttıtiln bulunmuıtur. Bu 
tGtlnlerin ayni k6yclen Hacı Hü
ıeJla oil.- Ever Ef. ye ait oldup 
anl•fllmlf Ye kendisi yakalanarak 
lzmir lbtı... mahkemesine HY· 

kedilmiıtir. 

Gazlcntept• H•lkevi ~ai 
aireler meyanında bu sene tehir 
dahilinde vllcade getirilen birkaç 
bahçe de vardır. 

Valimiz Akif Beyin deli· 
Jeti, belediye ve fırkanın himme
tile viicude getirilen ve Halldır· 
kası binasının ittisalinde buluaaa 
bahçe tam bir aile bahçesi haline 
ıetirilm.iş, temiz havuile hemen 

hergün tehriml
zin ıtbide mlnev
ver balloma top
lanclıit Wr JV 
olmuftur. Bu bala
çe hemen her 
akpm memurin 
Ye zabitan aile
lerinin ve halkın 
ekaeriainin ter 
kil ettiji kala
bahkla çok ıtıael 
bir manıara ar
zetmektedir. 

lhahneZeJll11 
Yok, Fıettk BOi 

1 

VUlyetimiı: arazili dahiliDde 
zeytin mahaulAbnm geçen sene
lerde olduju pbi bu tene ele 
meydana ıelmediji ılrllmekte
dir. Buna mukabil flablr.. ••h=j. 
IAtuııD seçen ...,,.. niabetle 
ylzde Mksen fazla oldafu anla· 
tılmııtır. Bu ha Yali de fııtıkçıhia 
ehemmiyet verilmektedir. 

Bartın da Gençler Mahfeli 

Ben bu mlnaıebetle ekmeji• 
dilimizde, aebat ibalnde, ta._. 
bette, tabahatte •• tarihte tat
tuju yeri tiyle bir hatırladuf, 
lhtiyaraız ccmlbarek ••t, ne jt 
kıymetli teymipin. Dokuz kW'Ufl 
dejil otuz "' kurup da aahllu 
yerin nr» cleclim. 

HU.. au)'llD?.. Ekmek, dlll
mizo neler Yenaemlftlr? .. «EkmeJ., 
ekmejin ... , .. • ıelin kaynan .. 
nın dayua»; ekmek, çijnenm .. 
yince 1...w..uı ekmekten kat* 
olUr .... W JÔl'Uraan hakll:maı~ı 
değil; Ekmeğin b 
çoğundan 
ıllrWcll; tini kabjına d.nk 
"- aç kalmaı; ekmejini kendi 
,tyen yüktinll kendi kaldırır tibl 
darbımesellerimiz ne kadar hot
tur? .. Ekmejini tattan çıkarmak 
ekmeğinden etmek, ekmeli gözla 
de ve dizinde durmak gibi -.eci
zeler az mı manahcbr? Ya peynir 
ekmek, hazır yemek llıU bugln 
kaç kişinin karnını doyuran ma
nevi ııdadır? 

Ekmelin nebat ilminde "mar 
mun ekmeii,. adile yer tuttu;unu 
laabrhyoru•· Tababette tanıcbtllll 
ekmek Pain de ıtuten'dir, bqka 
ela varsa bilmiyorum. Fakat 
•utfak ilmincle ekmek papar .. aı, 
ekmek tiridini, ekmek tatlısını, 
Yitoeli ekmeji •• hele ekmek 

Bfll'tua G•nrl•r melt/ellrıin •çı/111 kadayiflni hepimiz bWrlz. 
Bartın, ( Husuıl ) - Farkamn s6ylemif, .. w.un açılmwndan Mlhuejia nev'i de çoktur: 

laimayesi altında bulunan Barbn maksadın ela memleket ballana Okkalık, liutoa, ıa.lka, francala, 
Gençler Birliii, çalıf1Da aahuanı daima birbirine 11ımk buluacmr:. aomun, pide, boynuz, fodla, yufka 

ıe!litleterek memleket için daha mak olcluiunu ulatıalfbt· gibi ıeklen ı~~:Jt•-•· 
faydalı olmayı kararlqtırmııtar. Bundan IOlll'& mahfile gidile- bir tarafa •ırakalim. eksimet, 
Bu ctımleden olarak, birlitin aç- rek, davetlilere lim~la, .. ker ıaleta, gevrek, çörek, aimit, bia-
biı ( Memleket mahfeli) nin açıl- Ye bisk&vi ikram e~ı~lftlr. ktivi, bojaça, lokum nevilerini M 
ma merasimi cl6rtylze yakın ela- Birlik, bu hafta ıçınde, çtiııma kaleme almıyahm. Çavdar ekmeil 
.etli huzurunda yapılmıttır· bura· eaaslarmı da taaziaı hmderık faa· arpa ekmejl. yulaf ekmeli, mıar 
d b" lik d ak" &ı d' liyete ıeçecektir. Ma •ele daha ekmeği, Sellaik llilwaell, lnilr, 

a, • ır azasın. an, eK ı al eBeıye mGkemmel bir ,ekil ••rilecektir. km.M k ~ 
reisi Samancı oılu em y, kik . ekmeji, Şam e .,.., eY e mea-. 
Gençler Birliğinin çalııma sahasını Cebzedı Kura 1 Geçli Lııiliz ekmejl, Nemçe ekm•il 
pnifletme kararından bahaetmif, Gebze ~) - ~battan ayrı ayn .. ,ı.r deiilmidir .,. 
Halkevi açalma11 esbap ve zemi- beri denm ~ br•ldık bu •epıi yüksek birer la,met l&fl_. 

. . • hafta yafd yapı11tlarla nihaye- yor ınu ? 
nını hazırlamak makaaclile Halk· tine ermiftlr. Ekinler bu yajmur- Ekmejia taribhaden bah,e 
evleri proıramma uypn olarak dan çok istifade etınitler bUh... hacet yok. La .. n, ilk icat olarak 
çalıtılacajını anlatmıı ve bundan tllton ekicileri fırsattan istifade ekmeii ketfetti. Çlnkl en bOylk 
eYvel birliiin fekallde konıreai ederek ı .. bqlamıılardar. ihtiyacı ona ldL Ba k-..ı:- prell 

Batlarda dojum çok kuvvetli Çf•ua 

m~aeebetile, Farka Umumi Ki· Ye mahsul tahmini, IOD derece Orta ""1&1•, Tlrldere aittir. 
tibi Recep Beyden ıelen telırafı iyidir. Y aimurlar deftlll edene Garba ,._ ._.. .._il ekmeji 
okuyarak, birlijia " her fırsatta çiftçinin. toplanmıt kederi liline- Tlrkler ıtterdll•. i'neletl 
muhiti teaYiri ,, için çalqacaiJnı bilecektir. r aek pifinHk için kuvvetle ıaıtd-

Resimli Memleket Haberleri 
•t atız tqlar kullamhrdı. Soma 
yanmıı kömür lbuiae k .. uı.n 
ızıaralır, ıobalar çıktı. Dalıa 
aonra tqanması mllmkGn küçlk 
fırınlar Japılclı n pple eı.m• 
cillk mlteklmil bir .-.t halini 

aldı. 

ı - Antlll~ada jlmnutik ıealilderi pek kalaltahk bir 1 lteye Ortamektefı MldGr Muuini Arifi ~· kumantla et•iftlr • . 
ae7ircl kGtleai huzurunda yapalmııtır. idman hareketlerini 3 - Trakya • ltathyan imar faabyetlDi halk ta ·~ 
beden terbiyui muallimi Nurt ,B. idare etmlftir, talabeltr uheret etmektedir. BIH•••H Ed"'!'ede .ık• çarpar ltir 
çok munffak olmutlardar. Ruim .... ffkl•rde bulunan lafAal faaliyeti bqlamıtbr• Beleclıye ~eıal ~rem 8. hu 
talebe velilerini •Ö•termektedir. huauata tetYikk&r mesai Nrfetme~edır: Re•ımde yeni 

2 - Amaava idman tealikleri de ltltl• Amaıya yapılaa n a~ln bir Jnraat~ne de l>ar lokaata priil
laallWlıa ....,..... ,. ... ...., talelteler halk W.faaclaa mektedl~. h iki 1eal eHr &braed• •ilal• Wr U.ti1acı 

Dilde, ilimde, fende ve sanatta 
çok kuvvetli yer ifpl eden ek• 
mep kıymetini bilelim, dokus 
kunıt otuz paraya 1&blıyor diJ• 
dudak bakıp ....,.um. V aktile 
o, bir pula da aabhrch. fakat yine 
kapı' kaplf edilirdi. ÇOnkü ek
mek, -ziyadan, suclaa, havadan •• 
topraktan ıonra p1 .. • befincl 
hayat unıurudur. Bntun kire 
onun ininde e;iJlyorl 

........ ... ....... ~ ............... M.T 
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Çine Karşı 
BABİC:I TBLGBArLAB 1( Gönül işleri ) 

Japon - lngili1 
ihtirası 

Çin • Japon ihtilafı kar,asında va
ziyeti müphem kalan ~e anlatılamayan 
devletlerden biri de lngiltere olmuı
tur. Sük4tile Japon tecavüzlerini tet
vik eder glJrOnen, nadir protestolarile 
Japon ihtiraaabnı frenlemek ister aa
nalan bu devletin, hakikatte Sovyet 
Rusyaya kartı Uzak Şarkı Japon kon
troUl altına koymak istediği bugUn 
tamamen anlaıılmıt bir keyfiyettir. 
Bu arada, parçalanan Çin iilkeainden 
hl11eelni almak iıtediği de yine te• 
ıtahilr etmtı bir hakikattir. Meaeli 
Tibet mıntakaıanda lngiliz tahrikib 
hep Çin aleyhinde çalıoır. istiklal 
iıteyen Tibetli gençlerin ellerinde 
taııdıkları ailiblar İngiliz tüfekleridir. 
Çünktl Tibette çok zengin alhn ve 
ifGmllt madenleri vardır. Bu madenler 
Sunan eyaletinin garbındadır. Serma
.yeai 7 ,S milyon lngiliı liraaına bulan 
bir ıirket bu mıntakaya el atmıtbr. 
Bu el abf ile beraber de lngmz H• 

kerleri buralarda belirmltlerdir. 
Haral hani yol, köprü, tayyare ka· 

rarıihlan inta edilmektedir. 
Çinliler, lngilizlerin bu guip ha

reketleri karıı11nda soruyorlar: 
Bu tarzı hareket dost bir milletin 

tarxa hareketine hiç benzemez. Şu 
halde; la•llizlerle Japonlann arasında 
•• fark nrdar ? Biriai cebirle ve bu 
cibriyetl açıkça raparken öbGril ya• 
•aıhkla hareket etmekte, fakat öteki 
kadar aç ıö&IQ Ye harta davranmak· 
tadır. Çin, böyle doıtluktan bir feY 
anlamıyor. 

le 
Filvaki Çinin bu suali aorınakta 

laakkı vardır. Fakat bu aoruı bana 
lcalır1a biraz geç kalmıtbr. - Süreyya 

Sar Meselesi 
Almanya, lık Neticeden 

Memnun .. 
Berlin, 6 (A. A.) - Gazeteler Sar 

reyilmı hakkında Mllletler Ct'miye
tinde geçen mGıakerelere verilen 
karardan babaederken bu kararın, 
on senedenberi sOren bir mücadelenin 
ilk perdesini kapamıt oldufunu, bu 
anlatma için Almanyanın bnı feda
klrhklara katlanmıı bulunduğunu 
yazıyorlar. Gazeteler, bu suretle 
muhtemel nihai ve feci bir mücade
lenin önüniln alınma11nın mümkün 
olabileceğini do ilave ediyorlar. 
Alman Artistlerine Yardım 

Herlln, 6 ( A. A.) - Sanatkirlaran 
ve muhtaç artl•tlerln iyi yaıayabll
meleri için iki ıato tahıl• eodilmitlir. 

lngilterenin 
l:Jorcu Ve 
Amerika 

Londra 6 ( A.A. ) - Parlamento 
mahafili, Amerikaya olan borçlar 
hakkındi hükumetin almıt olduğu 
vaziyetin, bugünkil ıartlar içinde 
ahoma11 icap eden en muvafık tedbir 
oldufıu kanaatiodeodir. 

Zannedilditine ıare Amerika ile 
borçlar bakkmda en aoağı bir iki 
seneden evvel nihai bir anlatma 
yapmak imkanı yoktur. 

Bu lıte iyl neticeler ahnmaema 
Amerika kongraainin engel oldutu 
•Öylenlyor. 

Deniz Silahları 
Gelecek Konferana Epey 

Hararetli Olacak 
Parla 6 (A.A.) - Eklelslyor gaze• 

tHinin Cenevre muhabiri yazıyor ı 
"Gelecek sene Londrada toplana

cak olan deniz ailihları konferansında 
emniyet meselesi ilk plinda olacakbr. 
Franıa bu konferanıta yaloıı ingiltere, 
Amerika, Japonya, Franıa ve İtalyanın 
değil, küçük ve bilyilk biltiln bahri 
devletlerin davet edilmesini her za
mankinden fazla bir lararla latiye• 
cektir •• 

Yunan Meclisinde 
M. Papanastasyo'ya Haka
ret Eden Tarziye Verdi 

Atina, 6 ( A.A ) - Meb'uaan Mec
lisinin dOnkü celaesinde Meclis reisi 
evvelki günkü hidisenin müsebbibi 
olan meb'u• M. Anognoatopuloa'un 
bu hadiseden dolayı itizarlarını ifade 
ve teeaailrlerini beyan eden mektu-
bunu okumuıtur. · 

Baıvekil M. Çaldari~ bu hidiaenin 
Yukuu dolayısiJe teeHürlerini izhar 
ettikten ıonra muhalefet fırkalarana 
hitap etmit ve onlardan daha ziyade 
ltilafcu olmalarını istemittir. 

Baıvekil, ıiyaai milzakereJerin çok 
sert yapılmasını tiddetle tenkit etmiı, 
memleketin sllkune ihtiyacı bulun
dutunu ı6ylemitt muhalefet fırkası
nın mOzakereltrde bulunmamasını 
tee1aüfle kartılamıtbr. Muhalefet fır· 
kaları Baıvekilin anlatma tavalyele
rine rağmen dünkü müzakerelere yine 
İftirak etmemitlerdir. 

Almanyada Ham Pamuk 
Allmı 

Berlin, 6 (A.A.) - 1 Hazirandan 
itibaren yapılacak ham pamuk müba· 
J';"•ları Breruen pamuk kontrol ofi· 
11nden ruhsat iatih1aline mütevakkıf 
bulunacaktır. 

"Son Posta,, nın Mılli ve Edebi 'Tefrikası: 13 7 - 6 - 934 

Mebrure Sami 

ÇÖL GİBİ 
Beni akşam üstü mektepten 

çağıran ve ondan sonraki haya· 
tamı da büsbütün başka bir yola 
çeviren vak' anın esası fuydu : 

Jandarma yüzbaıısı enişteyi, 
bir eıkiya takibinde vurmuşlardı. 
Kocaama, hep o kardeı evinden 
kaçmayı &Öze aldığa gibılerin HV• 

ıilini duyan ve uzun bir baata· 
hktan daha yeni kalkmıt olan 
halamı bu beklenilmedik feci 
ölUm haberi deliye döndUrmUı, 
haftasında yeniden yatağa ayında 
da toprağa sokmuştu. 

Yüzbaıınan kardeşi de alb 
buçuk yaşında anasını babasını 
kaybeden, koca kara gözlü yav· 
ruyu, vapurlara, trenlere bindir
miş, tutup elinden, bize getir
mişti. 

Gelen adamın, ninemle neler 
~onuştuğunu, kara haberi nasal 
IDsafsızca verdiğini bileo yok. 

Kevser mutfakta lmlt. bir şey 
duymamlf. Zaten yüzbaşının pek 
akh batında olmadığ, anlqılan 
kardeşi, ninemi bahçede görmüt 
imiş. Ne söylemişse aöylemiı, 
kliçük zavallayı bir bavulluk 
eşyası, annesinden k~ma öte 
be riıi ile bırakıp gitmiş. 

Ninem kUçUk torunu ile de 
bir ıey konuşabilmİf mi, pek 
öğrenilmedi. Kara haberci gittik· 
ten aonra, ihtiyar kadıncağız, 
ae bağumıı, ne haykırmış... Ço
cuğu elinden tutmuı. içeri girmif 
Kevsere aeılenmif, kız gelince, 
daha neler olup bittiğini belki 
de pek anlamamakla beraber 
durmadan ağlayan küçüğü kuca· 
ğma almaş: 

- Bak.. demiş, lazlasını söy· 
leyemeden, birden tıkaoır gibi 
uefes almış.. yere dlişmUş. 

Bunları Kevaerden dfuledim. 

Şehre Düşen 

Silihlar Meselesi Ve T ev- Bir Köylü Köy-

f .k R•• t•• 8 . T kJ•f• den Evlenir Mi? 1 uş u eyın e 1 1 .. 5 sene,iir Ankarada çalışı-
yorum, günde 250 kurut yevmiye 
ahyorum. 19 yaşmdayım. Bu müd
det zarfında memleketime dön
medim. Benim haberim olmaksı
zın babam benim beni köyde bi
risine nişanlayıvermq. Halbuki 
burada benim başkalarile alakam 
var. Köyde kalmama imkan yok· 
tur. Halbuki köye gitmesem ba
bam evlathktan çıkaracağını 
söylllyor. 

Matbuatı, Bu Tekliften Belgrat 
Sitayişle Bahsediyor 

fju reeinı, Bir Fransız gazetttsinden alınmıştır. Silahlar bahsinde anlqa
mıyao devletlerin, yine bu meseleyi halletmek iizere te•iı ettikleri ıilihlan bı
rakma konferanıma devam etmediklerine iıaret edjyor ve söz, diyor, şimdi reiıin
dir. Bu reis kelimesi ile de masa başına yanaştırılan topu Kastediyor. 
Deniz SllAhlara Konferansı mek için gU:ı:el bir farsat olmuttur ki 

Londra, 6 (A,A) _ Önümüzdeki tarihi bir ve1lkadır. B~nun ehemmi• 

d · n hl k f al yeti, gerek kUçilk lül&fın ve l'erek 
enaz ı l arı on. e~anaına y nıı Balkan itilafının bu buıuata milttefik 

bet büyük devlet ıttırak edecektir. 1 1 d da Belçika . o ma arın a ve aym zaman , 
Dite~ dnletlerln ittıraklerl meYzuubabı H SoyYetler tarafandan müzaharet 
detaldir. Ancak herhangi bir bahri edllmif olma., keyfiyetinde mOnde-
meaele hakkında latimzaçta kulun· miçtir. 
mak iıteyen aalr deYletlerin de ka• AYrupa ıiyaıet ileminde yilkaek 
bulü mOmkii ı kb bir itibara madıar olan Türk diplo-

n o aca r. t t bbü ü • S ma ının eıe s , aynı zamanda 
ovyetlar namına M. Litvinofun kendisinin bu teklifini kabul et ı 

bu konferanıta hazır bulunma11 ibti- olan biltiln devletlerin ıulbu kavı! 
malinden babıedeo Deyli Telgraf yetle müdafaa etmek azminde oldok-
gazeteel, SoYyet hlikOmetinln deniz larını da göstermektedir." 
ltlerinde muhterisane bir plio takip (V!eme) .gazet~ıi, makaleeinln ni-

1 d 
. hayetınde dıyor kı: 

etmes n en ve ezcümle TOrkıyeye "T fik ar.-ın B t f d bi . . ev ..., ey ara ın an • 
botazları yenıden askeri veaaıtle ka- zim namımıza yapılmıt olan teklif 
patmak hakkınan verilmesini iltizam ciddiyetle tetkik edilecek, •ilihlan 
eylemesinden enditeleniyor. bırakmıya ve emniyete mütealUk 
Fransanın Deniz &llAhlar1 umumi bir itilaf için esa~ ittihaz 

olunacak oluraa bu hal, baz diğer 
Pariı, 6 (A. A.) - Maliye Nazara 

M. Piyetri Meb'uaan Mecliıl Hariciye 
Encümeninde izahat Yerirken deniz 
pilinanm ilk kısmında bir kruvazör, 
bir denizaltı gemisi ve bir torpito 
intaeınıo dütilnilldilğünü aöylemlttir. 
Encilmen Milli Müdafaaya tabıia edil· 
mit olan (2980) milyon franklık kredi 
hakkında yann bir karar verecektir. 

Belgrat 6 ( A.A. ) - T enik RüıtO. 
Beyin ailiblan bırakma konferansında 
yapmıı oldutu tekliften babıeden 
(Vreme) gazetesi diyor ki: 

" Bu tf'klif, Balkan Hilafı ile küçük 
itilafı teıkll eden devletlerin ıulba 
olan derin merbutiyetlerini izhar et• 

cıs 

Oıt tarafını babam tamam· 
tadı: 

- Mabeyincilerden adamlar 
koşturmuşlar, doktor getirmişler, 
ben o pabrhmn üstüne geldim. 
Ninem bütün gece kendini bil
medi, bir kolu hiç oynamıyordu. 
Seni sayıkladı, bana yeminler 
ettirdi. Olanı biteni zoru zoruna 
anlattı, ağladı.. inledi durdu. Bir 
aralık, doktorun verdiği ilAçla 
daldı, sonra sabahleyin uyandığın· 
da dili büsbütün ağırla9ta. Yine 
doktoru çağırdık. inme dedi. Ted· 
rici inme imiş. Şimdiki halde bir 
kolu ile, dilinde. Seni evveli ken· 
dim gelip mektepten alayım de
dim, ıonra olmadı. Evde kalmağı 
daha doğru buldum. Yüzüme 
öyle tuhaf tuhaf bakıyordu ki, 
telgrafı çektim. Korkulacak bir 
ıey yok. Yaşlılıktan oldu. Sene
lerle yatıyan yatalaklar var. inme 
her adamı öldürmez. 

Evet netekim de öyle oldu. 
Kızının ölilmli ninemin diline ko
luna nlizül indirdi ama, bu inm~ 
kadmcağızı öldürmedi: 

>f 
Necdet evimi.ıe böylece, bir 

felaketle beraber geldi. 
Bu gelişle ninemin dili kolu, 

benim de iimitlerimin, ıayeleri· 
min ,naeti tutuldu. 

= 

Balkanların memnuniyetini mucip 
olacaktır. 

Çelyuskin Heyeti 
Moskovada Hararetle 

Karıılandı 
Moakon, 6 - Kutup denizlerinde 

mUthlı bir kazaya ufnyan Çelru•kln 
sefer heyeti reisi profesör Şmıt, bu
raya gelmiı, fevkal&de hararetli bir 
surette karıalanmııtır. On binlerce 
kiti bayraklarla sOalenen lataayonda 
n sokaklarda kendilerini görmek 
için toplanmııtı. 

Askeri bir müfreze selam resmini 
ifa etmittlr. 

w 

Artak dertli ihtiyarcığımın ağ· 
zından çıkan tek bir hece vardı. 
Daha doğrusu bir tek harf: E 
harfi, boğuk, hırıltılı bir E harfi. 

Evatini de, bayırını da, her 
isteğini, lıer düşUndüğlinü de 
anlatacak, her acısını, her derdini 
de dökecek bu bir tek E nin 
kekeleumesi vardı. 

istediğini anlatamadığı zaman 
boğuklaşan, bmltıyı andıran, içi 
ağladığı vakit de hafif hafif, 
inilti gibi uzayan şikayet dolu 
bir Et 

Kiiçük torununu sevmeğe ıa· 
vaıırken, açılan ağızdan blltlin 
zorlamalara rağmen, bir tftrHl 
çıkamıyan hep o zavallı El 

Bir hafta sonra ninemi yatak· 
tan kaldırdık. Yürüyebiliyordu. 
Titriye titriye, tutuna tutuna 
yUrllyebiliyordu. Sol kolunu da 
daha biraz oynabyordu. Zayıfla· 
mıı, aapıarı olmuıtu. Yllziinde 
yaralanmıı inaanlann rengi vardı. 
Benim sonralarda o ne çok gö,. 
düğüm, yeşilimsi, aan renk, 
kanını kaybedenlerin ölü rengi 1 

Sağ elinin parmakları bükülü 
kalmıştı; kolu tamamen hissiz ve 
cansızdı. Onda ölmiyen .. halbuki 
ölseydi ne hayırlı olacakta! ·, evet 
aııl ölmiyen, sade şuuru olmuştu. 
Acııını duyuyor, anlıyor ve unut· 

Ankara ı A. Cevdet 
Köyln baba, ıehre düşen oğ

lunun artık köye dönemiyeceğini 
anlayamamakta mazurdur. Fakat 
bu, bir hakikattir ki gazn şehirde 
açılan köylü bir daha köye da
nemez. Bu gencin de k6ye döne· 
rek babuınm bulduğu kızla ev· 
lenmesine imklıı yoktur. Fakat 
babasına derdini nual anlatsın? 
Bence bu ela mllmkün d~ğil. 
Onun için bu gence verileccek 
cevabı bilmiyorum. 

* AkhUıarda Z. T. Beye : 
Sevginizi kendi ailenize s8y

le yerek kızı resmen iıtete

bilirıiniz. Bunda mahzur görmi· 
yorum. 

• ı O ay evvel bir fakir kızla 
tanıttım. Bu mnddet zarfında Uç· 
defa gartıştnk. Ben onu çılgın 
gibi seviyorum. Fakat o benden 
yalnız para sızdırmaya bakıyor, 

sevdiğim için esirgemiyorum. Elim
den ne gelirse veriyorum. Fakat 
evlenmekten bahsettiğim zaman 
daha üç sene beklemek lizımgel· 
ditni söyliyor. Mektuplannda da 
sevgiden bahsetmez. Nihayet kaz
dım, mektuplanm ve !ot~aflanna 
iade ettim. Fakat tımd1 buhran 
içindeyim. Onsuz olamıyorum, ne 

yapabilirim? 
M. Mustafa 

Mademki bukadar 1eviyorau
nuz, kendinizi ona ıevdirmiye 
çalışanız. Mutlak bir teslimiyetle 
kendinizi ona vermeyiniz. Biraz 
Ozilnüz, ona da sevmeği ögretiniz. 

HANIMTEYZE 

mıyordu, iistelik te bir şey söy• 
liyemiyordu. Hırıltı ve inilti· 
den başka hiçbir ıeyl 

Yataktan kaldırarak, geniş 
arkalıklı koltuğuna oturttuğumuz, 
balkon kapısını açıp onu önllne 
çektiğimiz gün ninem ağladı. 

Mektepten geldim geleli kup
kuru gördüğüm, beyazlan sarar-
mış gözlerinden ilk defa iri iri 
yaşlar düştü. 

Necdet büyük boynu ile . y~
nımda idi. Bu yaşlan o ıılıın 
diye, mendilimi uzatbm, babamın 
yanına indim. Bir haf:tadı! .0 da 
işine gitmiyordu. Benı gorünce : 

- iyi ki geldin Nihal. Senin
le konupcaklarım vardı benim 
de, dedi. 

- Dinliyorum, ve ne söyliye• 
ceğinizi tahmin ediyorum. 

- Öyle iıe benim için de 
daha kolay olacak. Bak dinle 
kızım dnınndllm, taşındım. Senin 
artık ' mektebe gidemiyeceğine 
kanaat getirdim. Bliylik annen 
meydanda. üıtelik bir de küçük 
çocuk. Bunları beslemenin elinde 
veya tutabileceğimiz herhangi 
yabancı bir kadının eline bırak· 
manın imkinı var mı, sen düşün 
söyle. 

Kafamı eğdim. 
Ben zaten bunu günlerdir 

düşünüyordum. Giinlerdir aklım· 
dan çıkaramıyordum. 

(Arkaıa var) 
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En Güzel Kadın 
Dudaklarım nar çiçeği rengine 

boyayan kadım gördüm. Güzelce 
dedim. 

Kirpiklerini Rimelle kaldıran 
l<adının göz kapaklarındaki kıvır
cık gölgelere baktım güzel ded,m. 

Saçlarını usta bir berbere 
ondüle yaptıran kadımn başındaki 
dalgalı ipek yığınını bir hüküm• 
dar tacına benzettim. Çok giızel 
dedim. 

Yüzünü podralayan kadımn 
beyazlığı hoştu. Sandıktan çıkmıt 

ütülü bir yatak çarşafının temiz
lik rengini andırıyordu.. bu daha 
gilzel dedim. 

Vücudunu Korsa ile incelten 
kadını tepeden brnağa kadar 
süzdüm. Omuzdan bele doğru 

inceliyor, sonra belden aşağı 
ahenkli bir genitleme husule 
geliyordu. Bu daha çok güzel 

dedim. 

Amma bir başka kadın gör
düm: Dudaklarını nar çiçeği ren· 
sıine boyamamıştı.. saçlarını usta 
bir berber ondüle yapmamıfb •• 
yüzünde podre, vücudllnde korsa 
yoktu. Bütün bu eksikliklerine 
rağmen: işte en gllzel kadın, 

dedim: 

Alnmm üzerine dökülmUı 
kıvırcık kakülleri vardı. 

IMSET 

in misin, cin mi, nealn? 
Gözii. s•nde lıerkesln; 
Kırk bir ker• maıallalı 
Ta t• nasar delmesini 

Nasal Ta
nımam 

Bir baloda 
iki erkek ko
DUfUyorlardı: 

- Ne güzel 
bir kadmf 

- ÖyJe gö
rllnlir. 

Saçları 
nekadaı· gtlzel: 

- Tıkınadır 
yüz liraya ya

pıldı. 

- Ya diıleri 

inci gibi .. 

- On sene 
ıaranti. Tam üç

yüı liraya .. 

- Rica ede
rim beyefendi, 
ta na ma dı ğ ı n ı z 
kimseler hak-

kında böyle söz
ler aöylemeseniz. 

- Nasıl ta
mmam beyefen· 
di, o kadın be
aim karımt 

SON POSTA 

Bu baş bir kadınm bap değil, bir erkeğin başının tacıdır. 

ÇAPKIN MANİLER 
Bogan 6osu11 mükemmel, 
Vücadiln sanki heglul; 
Bulunur mu dünyada 
Sımd•n başka bir ıüzell 

Konuşman çıtır çıtır; 

'Yürümen pıtır pıtır .. 
Etrafında dönerler 
Erkekler fır /ır fır fır .• 

Bağlaaım sano ıöniil, 
Yanaiın bir kızıl gill; 
Göreglm lıagdi ıüzel 

Yüzüm• bakıp ta ailll 

- Gtiıellik günlin birinde geçiverir .• 
- Ama çirkinlik öyle dejil J 

- Nişanlına yqşmı söyledin mi? 
- Evet kumen 5öyledim 1 

Haziran 7 

~:o:======-==ııı=============ıcoı!= 

1-J- Boş Sözler ı . 

1 

Üç Defa 
Kekeme sebzevatcıdan tal.11am 

alacakb .• 
- Şa ıa şat 
Dedi. 
Sebzevatçı eski bir sporcu idfı 
- Bir de benini şerefime 

dedf. llç defa çok çokl 

Ağız Açmak 
Karısı kocasına darıldı: 
- Misafirler konuşurken een 

ağzını bile açmıyorsun ayıp de
ğil mi? 

- Sen dikkat etmemişsin ka• 
rıcığım esnemek için iki de bir 
ağzımı açıyordum! 

Ucuz 
Dişçi Dendan Beyden bahse

diyorlardı : 

- Gayet ucuz dit çıkarıyor, 
dediler. Bir diş çıkarma elli 
kuruşa.. Ekseriyetle bir dişi çı• 
karuken yanındakini de çıkarıyor, 
onun İçin de ayrıca para almıyor. 

Altı Gün 
Memur kırk sekiz 1aat izin 

almışb. Altı gfio işinin başına 
gelmedi. Alb gün sonra geldifl 
zaman mUdür sordu: 

- Size kırk sekiz 1aat izin 
vermiştim. Niçin alb gün ge) .. 
mediniz? 

- Mesai saatlarım hesap ot· 
tim mlidtır Bey g6nde sekiz saat
tan tam alb gün ediyordu. 

&özünü 6ltir, demt1, 
ll•ramın n•dir, deme; 
Girer••m 'ılcmam sonra, 
G•I lcal6ime tir dem11/ 

Mlzah91 

Belli 
Kadınlı er• 

kekli gruplar 
parkın sıraları 
üzerine dizilmif
ler oturuyorlar .. 
dı. Bir erkek 
cebinden bir ga· 
zete çıkardı .• 
Gazetedeki hi
kiyeyi okudu: 

- Fevkalade! 
Dedi. Yanın

daki sırada otu-

ran kadın merak 
etti. Müvezziden 

ayni gazeteyi 
aldL Hikayeyi 
okudu; arkada .. 
ıına döndü: 

- Acaba bu 
biklyenin mu-

harriri kimdir? 

- Yanımız· 
daki sırada otu· 

ran adam ola

cak, okuduktan 
•onra: 

- Fevkalade! 
Dedi. 
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Ankara Şampiyonu Belli 
Olmak Üzeredir 

B Takımlarından 
Şampiyon 

Ankara 
Oldu 

Gücü 

.Ankara pmpıyonluguna ortak lbn Oen~er Birliği 

Ankara, - f(Huuıd) Ankara l hcuı; Ankara GlcönlD Gençler 
lik maç!arınm nihai musabaka· 8irJiiine kal'fl nizami ceza mOd-
larına bu cuma günU lstilda\spor deti Wtama .ermeden kaleci SG
aabaaında Ankara CUcU - ittifak· ıe,.....yeU Narinin oynablma..-
ıpor ve GenÇler Birliği • Çankaya ~r • G,aaclan enel bu. ~~taya 

dild" V b ıtıru ._ Gençler 8irlWiDin bu 
araaında devam e ı. e u ıitiruhm ~ futbol h ti 
fiaal müsabakalarında Baıvekll t etkik .ana;-~dir eye ne• 

ismet P.,. Hz. Dahiliye ve Ad· Eier lba a..JDk.t tahakkuk 
hye Vekilleri ile birçok taw•mlf edene Gençia\ıiıtiii bir puvan 
ylksek zeyat laaur bulUIUDtlflar- ıfarkla Ankara tJ.t f&lllpiyona 
dar. Bu oyunlarda Ankara Gücli ~ıacaktır. 
hakim bir oyunla zaif rakibini Ankara Gllcü (B) takımı An· 
O - 8. Gençler Birtifi de fİmdiye kara ( B 1 takunJarı ıampiyonu 
btl. oynadıtı oyunlardan çok olmUfbn'. Yapı.ta on maçtua 
dalsa gllzel bir oyun sistemi takip dokamnda plip, birinde ıberabere 
ederek Çankayayı O - 1 mağltip kalmlfbr we 29 puvan almıttır. 
ettiler. Bu maçtı Çankaya1ıl&r ilkara Şilt Maçlar• 
mqlüp olmalaruıa rajmea • cama lbepnacak o1aa 
yirmi bet puvaAla fakat çek A.bra fi1t maçlanacla .etuimi
:t.ayıf bir ibtim.U. bugtm içiD zin en kunetli talandan ç.arpqa· 
Aabra pmplyena ow.tar. Genç- cald:u. 
ler Birliji 'Ye Anltara Gtk'D punn Bu haftaki mapu pnUırdır: 
dereceleri 24 ftr. . Aakara-G&cl-lttifa~ 
Ça.ka~ ..-pıyeal&tğuau A1tm°"da-Çanbya 

ukteye ujTatua Amillerden bq.. Gençller Bidiği-Muhafu Gaca -
Balıkesir Lik Maçlannın 

• 
-·---inci Devresi 

Balıkesir ı(Ha.. 

••i)- Lik maç-: 
lannm ıkinci dey. 
ruine dünk6 K. 

O., Birlik ve Yurt 
Gtiç maçı ile p 
rilcli. 

K. O. Batik 
maçı birinci cleY• 
re braberlilde !le

ticelendiii için 
eri bir alaka 
slrdü. Fakat ba 
..ter de oyun bir 
..tice vermedi. 

Balya İdman Yurdu ve Bahkeıir ldman Güoü 

'-ci baftaymin sonuna kads 
S.! galibiyeti bozmayan Bir1ik 
- dakikalarda penaltıdan yedi
li bir golle O}'llllu 3-3 bitirdi. 

Güç, Y art maçı zevkli oldu. 
Yurdun kıunen oyuncu noksanla
jına mukabil Glçliiler daha 
enerjik idL Oyun Gtic&n albya 
aıfır galebe.ile bitti. _ R < 

Roma Futbol Maçları 
f stanbul, S (A.A.) - Roma

claki dünya kapası maçlara hak
kındaki dOn alman tel.iz haber
lerinde teıirab ihıYaiyeden bir 
yanlışlık husule gelmiştir. 

Çekoalavakya Almanya maçı
aı kazanan Almnnya değil (3-1) 

takınılan bir arada 

' 

çekoalavakyadar. 
Bu suretle 1 O laazirandakl 

final maça ltalya - Çekoılavakya 
•l'Hlnda yapılacaktır. 

o,nncn10ğil tayin için yapıla
cak maç Almanya •e An.tarya 
takımları arasında olacaktır. 

Balıkesir - Bafya Teması 
Batya idman Yurdu ile bir 

maç yapmak Ü'lere oraya giden 
Balıkesir idman Gücft ikinci tala· 
,.. çok aamimi misafir edilmit ve 
oynadığı maçı 2-1 kazanmıştır. 

Ayni tetekldil huiraada Edre
.Ut l•aa Yurda ile de bir ~ 
ynpmak 6ıere ha:mianmalrtadtr. 

Galatasaragın 
Bir Teşebbüsü 
Güreşçileri T eıkilit Altına 

Almıya Karar Verdi 
Galata aray ku ublnün glret 

fUbeliul açmuı münase'betile 31 
mayıa pef1embe günll bliip 
alonunda 'f&pılan aerbest gliref 
musabakalaliı büyük bir mnvaf
fakiyet kazaaaufb. 

Memleketimizde ilk defa ola· 
r.ak tertip edilen bu serbest gü· 
reı mnıabakalanna 32 gürqçi 
İ§tirak etti. Bunlardan lbir lkıamı 
meflıur yai güreşçilerimiz, bir 
luımı kulüplere kayıtlı "e mlisa· 
bakalara muntaum olarak de
vam eden tammmıı gurcşçile· 
rimiz, bir kısmı da henüz teı'ki· 
tata dahil olmam ş. ıurada bura· 
aa l'üret yapan genÇlerclir. 

Galatasaray ık lübün n teıeb
bUlll kıyıda lkötede k&lmıı genç
leri !bulup çıkarmak, bunlan teı
ldlibmızla alikadar edip kulüp
lere almak ve m6aabakalara 
lbazarlamaktı. 

Jt Maya• perpmbe akpmı 
mllsabakalann ilk te'1!le1eri ya· 
palmıfb. Bu akşam da finaller 
yapalacakbr. 

Bu akşamki müsabakalarda Ke· 
nan, Ömer, l.mail, Ahmet, Hilmi 
Uzunköprülü HüSeyin, Salih. Ad
nan, Basri, Sa1abattin, Mehmet, 
HUseyin, Hüaamettin, Nuri,. Afi, 
Hicri, Hasan, Durmuı, Nihat, 
lbrahim, Necati, Haydar, Ahmet, 
Oıman, Hamza, Hanın, Müllyim 
Çoban Mehmet ve diğer glreş
çilerin mftıabakalan vnnbr. 

lzmir Oyuncula
rının Cezaları 
kaldırıldı 

lzmir-Altay 8'di.esi•I tetkik 
eden İzmir a.ntaka heyeti Yali 
Kbım ıP.,anıa .. iyaıetiude yap
tığı son iç.timada iki tarafın 
kulüp reisleri de ha:zır bulun· 
muşlardır. 

Sorulan suallere Turan ve 
Klnm beylerden alınan ceTaplar 
hidiae hakkında heyeti daha 
ziyade tenvir etmiı ıre neticede 
idare heyetlerinin suçlu olmadığı 
kanaati aal olmUfbır. Mmtab 
heyeti. hanrspor idare h~etl 
hakkında ~erilen bir 11enelik ce
-zamn lka1dm1mumı mu•afık ~r-
mlftlr. 

Kota11ya-Gediz açı Hakklıdı 
Geçende yazdığımız Ktitahya

Gediz ımaçaom tafailab ara11nda 
Gedizlileria sabafl terkettilderinl 
kaydetmif "k. 

Gedidilerin sahayı terkelme
Jerinin ıebepleri *Tnıbpor" lmJü. 
bönden alchpız bir tezkere ile 
izo ıedı1miftir. Tezkereye nuaren 
Gedizliler l.akemln ftl"diji bir 
csayı bW etmek itwnedikle
ri.a- uhadaa ~r. 

Derli Yanslan 
Lo dra. 6 (A. A., - llaıaf 

Derbi at J'anflan 19 .. ,. .... 
ittira1dle ,...,m.ıp. Neticılw 
şunlardır: 

Wind.or-Lob bir at boyu 
f .rkla bilinci 

Eaton bir bq faddle ildad 
Ko-Jom1'o Bç&.cl. 

T•kdlrname Alil• 
GUretÇ11ennlz 

Aakaracla topluu yecllncl •P°' 
kHpeai, p'ea Hile Terk •porcula• 
ğıula büyilk bir aıunffaldyet kauaa
daran .Ureıçllerimlzl takdir etmlı 
ve takdlmameler ·..erllmealnl kararla, 

• 

hnllfbr. \ 
Ba takcllrnameler ba ... Hat 8 de 

Galatu&r•J' ldlWiacle .....a.ıe 
v.Ueoeiktir. iı-.tlra ... • taltif ..._ 
len"'"'""" drettll.._.. ~ 

Hi1N7ln, Y., ..... Yuauf Aaı.a, Saim, 
Nuri. Alamet ve 'f;oban 1We1uaet. 

Me,,ılekette Spor Faaliyeti 
-

Uşak Sporu İlerliyor 
Turanhlaf'ın Şampiyonluğunu 

Heyeti Geri Çevirdi 
Futbol 

Upk. (Huau ı) - 1 34 la1rin n 
aıon map IMagun f.r:gcnckon e 
Tu~an takım n ra nd yapı ı. 
Oyu 5.5 da .,ta dı. 

Halk Up .ppiyon pnu hak 
edecek takım g'ör.mek \IC ıoyunu
!DU eeyretm için aahaJ ı dol· 
durmufhı. 

Bumcl ha taım ortalarmda 
Erge ekon ular sen alanla.nna 
go e abYil ~ erek ç k alklf an
dılar. Birinci afta i ı .. o Er-
pne onlulann :ı-a bi eti e cti
Celendi. 

1kincı hafta) mda "ıuranblarla 
beraberliği ol n temın 1çin çOk 
çahııyorlardı. Bu haftayım ._. 
aada laakem 'lü81i1ata bpllm.k 
.. ak ... iki talmaclaa ., ..... 
çıkanyor ve hem oJUDCUlan ve 
ıhem de halkı "nirle diriyor. 

Maç de\ ederk n r aa-mur 
da afif b f ) ağıyor ve sabada 
bulunan binlerce halkı ıslatıyordu. 
Geçen hafta çok pzel bir oyun 
oyaayuak Gençler Birliğmi yeneıa 
Ergenekonlular bu hafta da Tu
ranlıları 1-0 golle yenerek Uıak 
ıampiyonu oldu. 

TuranlJann bu ınağliıbiyeti 
kabat etmiyerek itiraz .decekleri 
•Uylenmektedir. 

Birinci mektubumda Eriene· 
koa-iuraa maçlDI yazmıt ve Tu· 
ranlıların itiraz edeceklerini illve 
etmiştim. Tahminim olduju Jıibl 
doğra gibi çıktı ve Futbol heyeti 
bu maçın yeniden 15 haziranda 
yapılmaaım kararlaştırdı. 

Bu netice gerek Ergenekon
lulan •e gerek spor mera'khlanm 
sinirlendirdi. ÇUnkn, binlerce hal
km huzurunda çok güzel bir oyua 
oynayan, hakemin fiddetli taraf
girliğine ve kararsızlıklanna maruz 
kalan ve hatta 20 dakika kadar 
7 kiıi ile oynadıiı halde plibl
yeti temin ederek ıampiyon1uğu 
kazanaa Ergenekonlular aleyhine 
fatho1 heyetinin karar vermeli 
memleketimizde pmdiye bdar 

1 ıfiru m~meş )'Olauı. 11teHleler me
ya ı • gıniftir. 

U ~\daların spor ve atletizm• 
olan denn allkalannt takdir eden 
T. t C. 1. umumi merkezi Upk 
ıdmao şcnlilden açia aatre.lr Her 
Abraham• mem cketinai&e pdtr 
mit ve atletlerimizin 1 O aiin ça-
1ı,bnt asım temin etmiftir. 

Her Abraham atletlerimizi bir 
iki gün zarfında pbıbrdıktan 

r.a bu cuma ildmtta .-ilklerini 
ıdcre etmiştir. 

Erge ekon ve Turan atletleri 
maç mll uebetile mliaabakaya 
jp.irak edemediklerinden birinci
likleriaden eberiyetinl GeDÇler 
w.tili Is.. . ,-. . 

UŞAK .. AK.ŞEHiR 
Kurban bayra ••· e le-

e erinde Upk Genler Billijine 
1 .. 2 pile mağlup olan Aqehlr 
gençler birliği bir intikam maça 
yapmak ve müsamere vermek 
n:ı.ere ıehrimize ~eldiler. 

Cuma ıUnU intikam maÇ! 
yap~ldı. Bu vesile ile halk çok 
heyecanla bir spor gUnU yaşadı. 
Bu oyunda, Akşehirliler enelld 
mağlübiyetlerini kapamak içia 
çok çalışıyorlardı ve 15 ftncll da
kikada ilk golU kaydetmeye mg. 
Taffak oldular. Birinci haftaym 
1..0 Akıehirlilerin galiyetile bitti. 

İkinci haftayımda Uıak Gea~ 
ler Birliği daha canlı oynuyor. 
13 Uncll dakikada beraberlik saya
lınm bir penalb ile yapblar. Ak
şehirliler ıerl bir akınla llrincl 
golii de yapblar. Bu aol ,ole al
kıılandı.Haftaym ortalarında UpJ. 
Gençler Birliği gole mukabele 
ederek Jlne beraberlitl temin etti. 

Hakem de halk silti heyecana 
kapıldığı için oyun 10 dakika 
fazla oynancLktaa ...,.. ~ ..... 
çalda. 1.-2 lerabere kalan lJtak 
w EBkı~etıir ge çleri Ahada 
kardqçe aynldılar. 

Y.nısil Utüı Eısı•tba • T.ıu birinci takınılan bir aaula, oıtaaac 1Jtak 
atletizm biriooililderiu iştirak eden atlatler. Attta: Ueak atletizm 

mtıabmtarını idare ettın hakem heyeti 
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1 Eğlenceli Bir Oyun 1 

Tek Gözlük 
KUçGk Erollere züppe bir 

adam. plirdi. Adamın gözOnde 
tek bır gözlük vardı. Erol d" .. n d" .. .. b uşu-n r, uşunur, u adamın ned 
tek g;özlük ku11andığın1 bulamazd: 

Bır glln adama ıordu : 
- Efendi amca ıen neden 

tek göılük takıyorsun? 
- Bil bakalım neden? 
- Galiba ıCSdOiOalln birini 

..... ? .. 
- Bilemedin? 
Erol birkaç dakika dOfGndD: 
- Ha, pdl bildim dedi ; 

ıa.lnlll hiri kir de ondan 
pıo.L 

Re•imli Hikig• 

Seri Res'mlerle arih Dersi! 
Amerika mekteplt!rİ yeni bir 

öğretme usulünün tecrübelerini 
genişletiyorlar. Bu usul, hem 
pratik, hem kolaydır. TarJh der
sini resimle, amma sade resimle 
öğretmek iddiaaım gildOyor. Bu 
usul ilk evvel Amerikada tatbik 
edilmit ıonra Ruslarda bundan 
epeyce fayda görmOşlerdir. Onlu 
da tarih denini bayle reeimle 
öğretme usulnnll çok faydalı bul
muılardır. Çtınldl re.im zihne 
İJİ nakşolunuyor Ye kolay kola1 
Yak' alar akıldan çıkmıyor. 

Miki Mavs 

- Başınızdan hiç macera reçU mi amiraf? 
- Bir defa geçti. Hindistanda bulunduğum zaman bir geceyan• 

mltbiı bir gürültn işittik. Yataaımdan fırladım tabancamı aldım, 
piJamaman içinde... ' 

••• M&thiı bir fil öld&rdtm. 

- Peki Miki koca fil pii.samamn i,-ine g--·1 
r- .- iUIU IÜ'mit ? ... 

DU OJ'UDll .,.... 

malı lçla eYYC'll 

IMwr a111ak IA
&I& YapaeaiJ
•11 it rea raclekl 
lı:afeJen 1ı: .... 1ı 
lı:eh• Wr muknftDI• ... ,... J&Plf
tıraakbr. S.O.. ,.. mim• 7\lkar.
•ııcbkl JUYal:aldera Gelenlıı ., .... 
dae bir ip ı.pn.eı.. lp1 do bir d•t· 
.. ita .._... hilamakbr. Soara "' 
parça k•fldı bir ll"'fDD kalem.la Gao
rt.d• P9rerok .,,..., bir ..,.,. 
rllıl ba lı.liub sa.akla ,.,...ar-, 
&çladu J&YAfP 11-.- kalemlal ~ 
klai .. Şimdi .,... Mfl•J'•Wllrllllds. 
Dotııji ,.wı.e, t.lr ,,_. ...... Her 
opncu eline pllenda tarif attJtlam 
Ufıt kWAlalardaa bir taH abr. 
OJUncul• wı.ak bir 111 .. afedo darıar, 
e\lerlad ki klfldı lf.orler. KimlD 
•~ful r .. mı u~ .. oyu11u kazaa1r. 
Bir defa Bftlraeklo ruml oynataalar 
pelı. aadlrdlr. Oyuaa ba9lamaadaa 
ov.el 01uncular bir mliddot tecrtlbe 
de 7apablllr!er, Bu OJUDD tecrlbe 
ed nlz, alz.e eğle celi bir ll&Jll&D 

geçirtir. 

Hikiye 
Hırsızı Nasıl 

Buldular? 
Kudllste Mustafa isminde zen

gin ihtiyar bir ttıccann, Sait 
iaminde bir oila vacda. Sait seki 
bir çocuktu. bana nğmen bntan 
itlerini bir dostuna bırakırdı. Bu 
adama büyük bir itimacb YardL 
Dostu onu birçok kereler alclat
bğı halde ondan kati7en tBphe
lenmezcli. 

Bir gün Mustafa ile Sait. 
Bağdada bir it için altmiye mec
bur oldular. Mustafa otluna: 

- Peki, dedi, Baidada ıide
lim, fakat paramı kime tealim 
edebilirim? 

Sait hiç dllıtkımeden: 
- Arkadqıma bırakalım, de-

di. O, Kudnsnn en namualu ada
mıdır. 

Tticcar: 
- Peki, dedi. Bir defa da 

ıenin söztınft dinleyim. 
Oğluna dolu bir torba altın 

Yerdi, bu dosta gönderdi. Sait 
gelince, beraber yola çıktılar. 

İki ay Bağdatta kalchktan 
sonra Kudüse döndnler. Bu ıeya
hatte büynk bir miktar para da 
kazandılar. 

Mustafa: 
- Haydi oğlum, dedi, timdi 

sit arkadqma tealim ettipa pa
ralan al, getir, dedi. 

Sait dostunun eYine ıitti, bii
ytık bir hiddetle döndD: 

- Siz arkadqımı fena halde 
tahkir etmif, aldatmış1111ı1. Siz 
ona torba içinde para deiiJ, çakıl 
l8f1 bırakmııs.,.1. 

- Arkadapn torbama içinde 
albn olmayıp ta. çakıl bfl oldu
ğuna nereden ketfetmif? Demek 
torbayı açmıf. Halbuki ben tq
lan içiçe üç torbaya doldurma,. 
tum. Arkadqına Ye hiç kimıeye 
emniyet etmemekte demek hak
kım varmış. 

Sait batını eğdi, arkadqının 
inaanlar hakkında Yerdip bnk· 
_... dopulujma baandl. 

Bu Haftaki Bilmeceıniz 

Resimde ıBrlllen yedi boşl 
Bu Gözlere.._ __ .,__, _ _. o suretle yedi tek adet koyun 

Koyacağınız iri mecmuu kırk oı.un. Bir aded 

Rakam larla birden ziyade kullamlmuının 
( 40) 

1 
Bula- yanı yoktur. Sıfır makbul de .. 

dir. Bunu doğru halledenle 
cakaınız. ----~~-__, ,uaeı hediyeler verilecektir. 

Gö.Ddeıem Sirkecide Nedim 

bk Deniz Fen erleri Nasıldı ? 

Litin ku· 
leai fen eri. 

Smala fe
neri. 177.3 

llaplin Sa 
feneri 1 

Korduan'da 
1584 te ya· 
p1lan fener. _____ ,_..._ ......... __ ;_ ____________ _ F aros feneri 

B. C247 de 
yapılmıfbr • 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

• 
M M1111• 934 tarlbll auıbamııda 1.lkmektebi talebeeioden IO Hayati 

~lran bllmeeemlıdekl. kutlana iılm· tıuıbul kız liaelbıdeo493 Hirika, 
!erini dotru bulanlar ua11nda hediye leyman\ye 'Medreae sokak 7 Mel~ 
alacaklana ı.ımJerinl at•tı1• ya:u- Nur0tmaııiye Orhan Sım, Ankara Zir 
JOnıL banba IUIClık maaYİDİ Hakkı Bey 

Hedt,. alaaklanla• l.taabal.. Fwit, Salihli AJtm.da tlkmektep t 

buJuaaa karilerimlzia pazarteli per- ainden 69'1 K•am, EUitebiı lıf 
tembe sGaleri ltledea IODra biuat mektebi &alebniDden 70 Bidayet, 
hl.ı,.t nrakalarDe idarebaaemize Yal Bafıs Reoep mektebi taleb · 
ıelerek bediyelerial .ımalan lhlmdır. 511 HidiJe, AmaYutköy Cefm• 

Yabm tapa brllerlm1z1a laecli,.. 27 Yani Bey ve Hammlar. 
lerl ,.ta , .. adrulerhle shd•rilir. Blrw kert alec:aklen 

Birer k....... kal.... •la· Malatya Simerbol firketi m 
caklmn Haili Ama Bey oliu Stileyman, 

latubul kız liaeaiaden 521 MUl&f· ort&mektep talebeeindea 456 Osm 
fer Adil, Nitant&t kız lileıinden 818 Heybeliada ortallh'.k:tep talebesihd 
Semahat, Ticare' mektebi talebeliııden S...U,.e, Beyoğlu 11 inai mektep 
954 Mehmet, Kız lisesinden 652 Sai- Halil, Sı•aa llkmektep talebesin 
me, Feyziye mektebi talebeıinden Lütfiye, Tekirdağ ortamektebind 
Adil Yahya, Şiıli Tarakki liseıinden Huriye Kemal, Salihli çartı cadd 
lamail )ı[urtua, Ticaret liıeıinden 9SS ı Avni, Tatbikat mektebinden Nai 
Aodon, 41 inci llkmektep talebeıinden Lütfü, Kız ortamektep talebeaind 
Melih Bey -.e Hanımlar. Tevfik, Kız liıesinden 916 Uıı 

Birer mUrekkepll kalem ele- Adana lieeaindeo 931 Kemal H 
ceklan 42 inci tıkmektep 584 Selma Şiı 

43 üncü mektep talebesinden 86 GUlcamli 14 üncü l!kmektep 15 
leyli, İstanbul ıan'at mektebi talebe- met, Güloamii 14 üncü İJkmcktep 
ıinden 51 Hadiye Avni, Alman lise..m- Mehmet Rauf, İstanbul kız lise~ı 1 i 
den Oahide Hılmi, Heybeliada Ortamek-
tebi talebeeinden Ahmet Sulhi, Burraz sınıf Sulhiye, Kasımpaşa 4 üocu 
ada ilkmektebi talebesinden Muhiddin mektep talebesinden Nezahet, Ela:ıiı 
Süleyman, 43 llocü mektepten 4o Ner· mektep talebeıinden 9.>4 Mehmet, 
miıı, Feyr.iye liee1inden 176 lbrah'ım üncü llkmektep 'üocil 8IDlf Meh 

Se ... a. Edime liae.li lalebeainden 
Hüıeyin, Balat Cemaat mektebinden ..........., 
95 1>- ı H B ı yazi Hasan ıs üncü mektep 3 ·· 

.'-«işe anım ve ey er. sınıf 167 - Çorlu Şüoaattin me 
8..._ muhtara defteri ala· tebiaden 9M Abmeı, 11 inci mekt 

ceklan blrinoi muf 61 Şevki, Kaeımpaşa 4 ün 
Tatbikat mektebi Webeeinden 99 tlkmektep talebedinden Nebahat, Kan 

Röııtem, Ta•f&DCıl Barhaa eleDdi oflu paea 4 üncü İlkmektepten Refet Om 
l.mail, Geleıabe-.i Ortamektebinden Ci- Ankara Encümen Kalemüade • azi 
hat, Küçükpazar llkmektebinden Hu- 44 üncu İlkmektepten 161 Yıl 
ıam, Ada~ tüccar Kazım Bey oğlu 1lk k 146 Şadi Hu· 
lsmet, Eskişehir liıe1ioden 102 l Nedime, 54 üncü me tep ye il 

9 uncu tIJmıektep Şabaeııe, 'l'rabz, 
Kayaeri Jm Orta mektebi talebesinden 
102 Fatma Nuri, Balat Cemaat mektebi ortamektep talebesinden Halil, V ~ 
talebeaioden Pardo, Kartal giıe me- liseıi Süleyman, 52 inci lıkmckt· 
munı Bahri Bey kızı Tali, Aobra la- 20 Murat, Kaaımpaşa tlkmektcp Bel 
önü tıkmekiebi talebmaden 806 Lamia Büaeyio, 11 inci llimektep Zühı 
Nail, İzmir erkek maallim mektebi ta- Sinop llkmektep talebesinden Te.f 
lebeıinden 956 .Alieddio, Konya mem- 44 üncü 11kmektep Saliha, Kon~ a lis 
leket butalıanesi kimyakeri Kadri Bey talebesinden Mehmet Al~ 11 inci 1 
oğlu Rtza, Ticaret mektebi talebesin- mektep Mualla, ]{a~seri ortamekt 
den 952 Mu~tafa, Feyziye lisesinden talebesinden 954 Ali Ahmet, 42 il 
177 Feriha Hüseyin, Teıvikiye Karakol tıkmektep Süheylô., Muhtelit ortam4 
eokak 60 Tahir Şevki Bey ve Ha- tep 663 Ca111t, Umurbey lıkmektebiıı 
nımlar. Fahrünnisa Nasuhi, 2 inci ltkmek1 

Birer albUm alacaktan Nermin, Ordu ortamektep talebe ind 
Konya Akifpaşa mektebi talebesin- Ahmet., Vefa lileainden Yq&r lle~ 

4lta '88 Kemal, lamiı )lftdafaaibu.kuk Han1mlar. 
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Aşk ve Macera Romanı 

-8-

- jems dinle beni yalvarırım 
şana vazgeçelim. 

- Vazgeçmek mi.. Fakat 
T eddy bunun için çok geç .. 

Tren gardan hareket etmişti. 
- Bir kere bu çanta bizdedir .. 

Diye atıldığımız bir deliliği sonu
na kadar devam ettirmek doğ
ru mu? .. 

- Ne yapalım? ... 
- Ne mi yapalı?.. Ne bile· 

yim .. Bu çantadan kurtulalım. 
- Nasıl? 

- Penceredmı atarak. 
- Pencereden atarak mı? 

Oğlum bunu daha evvel niye ha
tırlamadın? Kırlardan geçerken ... 
Şim:li şehrin ortasındayız. 

Delikanlı iki elilo şakaklarını 
oğuvşturuyordu: 

- Ya polis bu çantayı bi:ıim 
elimizde bulursa .. 

iri adam kalın kahkahaların· 
dan birini attı: 

- O zaman hapı yuttuk dedi: 
Genç adam yumruklannı şid

deNe ıktı: 
- Jems istirham ederim, bu 

mesele etrafında şaka etmeyelim. 
- Ben de istirham ederim, 

sen de bu meseleyi bir facia 
olarak telakki etme.. Mademki 
ısrar ediyorsun, biz Berline gi
dinceye kadar bu çanta elimizden 
çıkacak ve bu andan itibaren de 
senin, benim projemle hiç bir 
l kan kalmamışhr. Ben beraber 

olan bu meseleyi bırakıyorum. 
Fakat ilk fırsatta yine ayni İfİ 
yapıyorum. Amma o zaman 
Teddy'ye bir feniklik hisse yok. 

Aman istemem.. Ben na
muslu adamım. 

_ Ay, ben değil miyim ? 
Valizi tam kapamakla meşiUl 

olan iri adam eşyalarının üzerine 
bir yumuruk atmışb: 

- Hayır Jems, sen namussuz
sun demek istemedim ... 

- O halde bir daha kelime
lerini iyi kullan, benim bildiğim 
birşey varsa .. · Bundan sonra ben 
tekrar o parayı kazanacak olur
sa~ sana bir fe~ik bile ayırmıya
cagım, oda kırasımo hisseme 
düşen kısmanı ödeyeceğim ve 
Zigerner bannda tek başıma 
arhoş olacağımdır. 

- Jems bütün bunları yap
mıya hakkın var. 

Tren Aleksandır Plis istasyo· 
nunda birdenbire tevakkuf etmiş
ti. Valizi kapayan Jems hemen 
cama yaklaştı ... 

- Berlindeyiz, dedi.. Fakat 
treni terketmeden valizi ben 
uçuracağım. Bunun için sihirbazlık 
etmek te icap etse yapacağım. 
Ve delikanlı omuzlarmı silkerek: 

- Haydi bakalım, dedi. Allah 
muvaffnkiyet versin. Ben buna 
ihtimal vermiyorum. Başımıza ne 
gelecekse geldi... Kazaya rızadan 
başka bir çaremiz yok •• 

Ve sabırsız, sabırsız koridora 
çıktı. 

Tabii geç kalmıştı, kendisile 
konuşurken birdenbire sözünü ke
serek kumparhnına giren vo de
mindenberi içerden dışarıya çıka
mayan bu gence Fatoı fena 
içerlemişti: 

- Bir Türk olsa bunu yap-

e Ya 
Yozan 

Suat Suzan 

maıdı yal.. Diye düşünUyordu ve 
ve bunu düşfinürken de kompar· 
timana girmişti, şimdi aynanın kar• 
şısmda rujlarını, podralarım düzel· 
ti yordu, F afa hala çamaşırlnrını 

topluyordu. Uzun bir seyahatin 
sonunda filelerin içinde, maaalarm 
üzerinde, şuralarda buralarda ne 
kadar çok paket unutulurdu. 
Hepsini yeniden yerleştirmek la· 
zımgeliyordu. 

al m • 1 
7·6·934 

Nihayet kendi itini bitirdi ve 
vagonun penceresine yaklaşb. 

Şimdi Fatoş eşyalarım toplu-

\ 
yordu. Birden tren yine tevakkuf 
etti: 

- Neredeyiz, Fafa? 
- Fredrih Ştraser. 
Bu istasyonlar, Berlin şehir 

trenlerinin istasyonu idi. lıtanbul• 
dan gelen ekspresin en son istas
yonu Şalottenburg istasyonu idi. 
Fakat ekspres tehre girdikten 
sonra bu istasyonların belli baılı
larında tevakkuf eder, ve yolcu 
çıkanrdır. (Arkası var) 

~====-:ı::=:==-:~~.,.,;.,, 

Açık TeşekkUr 
Hemşiremiz Zakireyi muvaffa

kiyetl biri ameliyatla apandisit 
hastalığından kurtaran Zonguldak 
Memleket hastaneıi başhekimi 
operatör Korkut Şerif Beye 
alenen teşekkUr ederiz. 

Kozluda AYDI sade lbrahl• 
Fehmi Mabdumlan 

VAPURCULUK 
1ÜRK ANONiM ŞiRKETİ 
lıtanbul Acentalığı 
Liman Han, Telefon: 22925 

İzmir Sür' at Yolu 
SAKARYA vapuru 

Her Perşembe günn 

saat 16 da Galata nhtımından kal· 
kacak doğru izmlre gidecektir. Bu 
vapur HER PAZAR günU ıaat 16 da 
İımirden kalkıp doğru lıtanbula 
gelecektir. 

• 

BeroAlu birinci sulh hukuk 
hAkimllAlnden: Arif Ziya Beyin 
Madam KJeopo.tra ve saire aleyhine 
ikame eylediği izalei oüyuu de.vaınnın 
cari muhakemeainde: Müddeaaleyhler· 
den 'ranaı efendiye gönderilen dave· 
tiye r.ahrma verilen meşrubattan elyevm 
ikametgahının meçhul olduğu anlaşıl· 
mıt ve bittalep otuz gün müddetle ila· 
nen tebliğ-at icraeıoa karar verilerek 
emri muhakeme 917/934 eaat ondörde 
talik kılınmış olduğundan vakti mcz
kurda bizzat gelmediği veya vekil bu
lundurmadığı takdirde gıyaben muha
kemeye devam edileceği tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ililn olunur. 

Beşiktaş sulh icra memurlu· 
Qundan: Borçtan dolayı mahcuz olup 
nçık arttırma suretile paraya çevrilme· 
eine karar verilmiş olan ilah seccade, 
dolap, Maea, abajor, resim çerçevesi, 
tavlı komidin, maden avize, Orta ma· 
sası ve saire 16-6-34 tarihine müsadif 
olan Cumartesi günü saat 10 dan 12 
kadar tellaliye ve ihale pul resimleri 
müşteriye ait olmak üzere Cihangirde 
Güneşlisoknk Sevimli apurbmao önün
de satılacağından talip olanların o gün 
ve o 88 tte hazır birlunacak olan me
mura miiracnatları ilan olunur. (258) 

içki Satıcılarına: 
fstanbul İnhisarlar Baş Müdürlüğünden: 

Beyannamesini Bq MUdUrlUk ticaret ıubesioe verenlere birer 
numara ita kıbnmıt idi. Bu numaralardan birden 250 ye kadar 
olanlnrm 11 Haziran 934 Pazartesi ::!51 den 500 numaraya kadar 
olanların 12 Haziran 934 Salı ve 501 den 815 numaraya kadar 
olanların dahi 13 Haziran 934 Çarşamba günll Baş Müdüriyet vez
nesine müracaatla vergilerini teslim eylemeleri ilan olunur. Beyan· 
namelerini takibat amirliklerine verenler semt itibarile ayrıca davet 
edileceklerdir. Bu cihetle dikkat buyrulmasım rica ederiz. "3033,, ------

i tan ul Vili e i Orman B şmüdür üğ-·nden: 
Haliç ve Y cnikapı iskelelerinde mahfuz 100 adet akasya par

maklığı ve 350 kilo meşe körnül'U ve 447 kilo meşe kömürü mıcm 
14 kantar meşe odunu ki cem'an dört kalem orman emvalı 18/6/934 

Pazar günü saat 3 te ihale edilmek üzere müzayedeye çıkar,lmıştır. 

izahat almak istiyen taliplerin Haliç ve yenikapı Orman idaresine 
ve yevmi ihalede saat iki buçukta lstanbul Orman Müdüriyeti 
Kalemine mUracaat eylemeleri. (2934) -
DiŞ 
Ağrılarını 

BAŞ 
Ağrılarını GRiPi 

F VROZi NECDET ----Kadınların 

AYBAŞI 
••ncıllU'ını 

Mağlup Edeı·. 
Her eczanede bulunur. 

Romatizmayı 
Nakrisi 

SAKALINI TIRAŞ iÇiN BASiT BiR USUL 
"Valet., Autostrop; bUtlln düııyada en mU· 
essir tıraş makinesidir. Bıçağını kendi kendine 
bilediği için her sakal için kusursuz bir keskin
lik kesbeder. Bir bıçakla haftalarla tara olabi

lirsiniz. SökülUp yerine konulmasma ihtiyacı 
olmıyan bir makinedir. Şu halde "Valet., ten 
başka hiçbir m kine lrnllanmayımz. 

"VALET'' A~ Safety Razor 

Haziran 7 

1 lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 

J - KUçükmustafa Paşada Kuburbelinde 6 No. lu hane 
2 - Paşabaçede Çınar caddesinde 1 No. lu gazino 
3 - Nuruosmaniye caddesinde 45 No. lu dilkkan. 
4 - Mercanda Tığcılarda 68 No. lu dükkan 
5 - Çelebioğlu Alaettin, Yenicami avlusunda 134-8 No. lu dUkkAn 
6 - Eyiip'te Rami kariyesinde 42-44 No. lu dükkan 
7 - Çengelköy' de cami sokağında 8 No. lu dükkan 
8 Ortaköyde BüyUkayazmnda 6 No. lu dükkan. 
9 - Sllheyil Bey, Dolmabahçe caddesinde 481-477 No.lu dükkin 
ıo - Emin Bey, Dibekli mektebi altında 13 No. lu dükkan. 
1 l - Galatada Mehmetalipaşa hanı üst katta 50 No. lu oda. 
12 - ., ,, ,, alt ,, 44 ,, ,, 
13 - Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han birinci katta 12 No. lu oda 

14 - " " " " il " 33 " ,, 
15 - ,, ,, ,. " dördüncü ,, 20 ., ,. 
16 - " " ,, " ., .. 28 •• " 
17 - Galatada Yenicami, Fermenecilerde 36~37 No. lu depo. 
18 - Çarşıda Çadırcalarda 80 No. lu dükkan. 
19 ., Kazazlar Orta sokaltta 69 No. lu dükkan. 

20 - Çarşıda Kazazlarda 35 No. lu dükkan. 
21 ,, Kesccilerde 46 ,. ,, 
22 ,. Kavaflarda 30 " ,. 
23 ,, Gelincik 25 ,, " 
24 ., Perdahçılarda 8 ,, ,, 
25- " " 1 " .. 
26 - ,. Hazırcılarda 5 ,. " 
27 - " Kolancalarda 11 11 ., 

28 - ,, Kolancılarda 14 ,, ,, 
29 - ,, Kahvehane sokağında 4 No. lu dükkan. 
30 ,, Parçacılarda 17 No. lu dükkan. 

3 \ ,. Sahaflarda 95 11 ,, 

32 Çarşıda Sahaflar Bedesten kapısında 1 No. lu dUkkAn, 
33 ,, lneci Haıan cami mahalli 14 No. lu 

34 - ., Çuhacı Han üst katında 59 No. oda 
35 - ,, Alipaşa han orta katında 5 ,, ., 
36 - ,. Çuhacı han Ust ' katında 31 ,. ,, 
37 - ,. Cavahir bedesteni Şerif ağa sokağında 131 No. lu kOkkln 
38 ,, Bedestende sağda ikinci adada 29 No. lu dolap 
39 ,. Cevahir Bedesteni solda birinci adada 38 No. lu dolap 
40 ,. Bedestende Şerifağa sokğmda 124 No. lu dolap 

41 .. " " " 54-55 " " 
42 - ,, Cevahir Bedesteni ikinci adada 43 " ,, 
43 - ,. Bedesten derununda 21 No. h dolap 
44 - Aksaray, Taşmektep sokağında 49 No. it bostan 
45 - · Fatih, Çarşambada, 67 No. lı Ispanakçı arsası 
46 - Süleymaniyede imaret sokağında 2-77 No. lu mahzen 
47 - Yenicami avlusunda Kuşçular sokağında 32-33 No.h arsa 
48 - Gedikpapda Eminsinan mahallesinde 12-9 No. b hanenin 

hissesi 
Balada muharrer emlAk 935 scnesl Mayıs nihayetine kadar 

kiraya verileceğinden mfizayedeye vazolunmuştur. Taliplerin 18 
Haziran 934 Pazarteai gllnll saat onbeşe kadar Evkaf mUdtırlfiğllnde 
Vakıf Akarlar kalemine mUracaatları. "3018" 

- 1 1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 

Kiralık Emlak 
Esas Mevkii ve nevi teminat 
~m ~ 

1/4 Teşvikiye Hamamcı Emin sokak Teşvikiye aparbmanı 4 No. lı 18 
Daire 

l/6 ,, ,, ,, ., 6 ., 18 
" 7 117 " ,, " " " " 21 

2/2 Nişantaşı Harbiye caddesi Selçuk aparbmanı 2 No. lı Daire 18 
3/1 Büyükada Rıhtım caddesi 32/34 No. lı dükkan 8 
254 Galata Büyük Manokyan hammn 112 hissesi 60 
119 Büyiikada Y orgolu Gazino ve çamlık 112 hissesi 10 

457/1 Feriköy Cami sokak 2/4 No. lı baraka 5 
634 Y eoikapı Katip Kasım mahallesi Yalı sokak 2S No. b hane S 
635 Büyük çarşı GülsUm sokak 7-9 No. lı dükkan 10 

Yukarda yazılı emlak bilmUzayede birer sene mllddetle kiraya 
verileceğinden taliplerin 18/6/934 pazartesi günü aaat on albda 

şubemize müracaatları. (361 J 

lf. * 
lstanbul Dördüncü icra MemurluA'undan: 

Üıkndarda Yıldız Otelinde sakin iken elyevm 
ikametgihı meçhul Ekrem Bey 

Emlak ve Eytam bankaıı lstanbul şubesine iskonto ettirdiğiniz 
Haziran ili Ağustos 933 aylara ait maaşmızdan 78 lira mal mUdUr
IUğünce verilmemesinden alacaklı Emlik ve Eytam bankası daire· 
mize müracaatla hakkınızda icrai takibatta bulunmuş ve meblağa 
mezkfırun Haziran 933 tarihinden itibaren % 9 faiz % 5 Ucreti 
vekalet ve masarifi icraiye ile birlikte tahsili hakkında tarafınıza 
gönderilen ödeme emri zahrma mübaşiri tarafından verilen meşru• 
hatta ikametgihınızın meçhul bulunduğu anlaşılması üzerine ödeme 
emrinin ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan tarihi iUindan 
itibaren yirmi gün zarfında işbu takip hakkında bir diyeceğiniz 
varsa 934/2552 dosya numarasile şifahen veya tahriren bildirmeniz 
aksi takdirde icrai takibata devam olunacağı ödeme emri tebliii 
makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (362] 
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"Son Posta" BütünMüş· ITTIBAT ve TIRAKKI 
- Her hakkı mahfuz dur -

Dördf ncü Klsım No. 11~ Na•ıl Y•111tlı?-
\~=~~~:::. r.· ~ r········· .. -··········-··-· .. ··· .. ·--· 7 -6 • 934 Nasıl Ôllli?. 

Meb'us ~ l~iiİıabatında, Tamamen itti
ha çılar Kaz~nmış Bulunuyorlardı •• 

S.it Pa~, ( kanun ) u hakika- * ~ • ~ , ~; ~.. Terakki fırkai naciyeaine iltihak 
ten fipemq ve tepelemitti. Mu- · · · eylediğimi illn eylerim. LalifJ • ..S,11# .;r • ~ ("" •.,,::.. ~ • .o'~ 
• enn üçüncü ve en biiyDk İmza .•• '--' ............ •-.J' ........ 1!1''-9 

Jaata olarak yaptaklan (ob.tnac- _. ~ .. ~~ -~.'--. (; j:~ ":'4" ( El11111IG_1n?L.) 
tion ) doğrudan doğruya keadi • ....,.J-1 _ _,,_ ~ .,..;-i. .r,,,. ~- . ~ akat maaleıef it bununla 
ıahaına ait olduğu halde bunu _,::,,. _,_;, ~ . . . bıtm~,, o~du. !m~~rın zaafı. ka-
(meclia ile kabine arasında ihtilAf) _ . , ..>i .·, · ·'- '":- ._ na~b vıcdanı) e.erı~ en ıefil ve 
diye ilin t k ti. tin ~ .. ""J! ~ ~ .. ~ • .:. __ idi menf aatlara baglanmam tah-

e me , meıru ye - ai ti d k. ddil · 
bitiin umclelerini p&yimal ediver- .....,..,_ ,..1,..• .....&r ~. :\. ~.:... ye er e ı tere e:n .•rtınyor; 
m.ifti.. Şimdi •ra, lttihatçdua .· - - ~ _ .. .:.: ~. _ . . . artık memlekette ( Cıddi ve 
e+lmi-"t • _ ;- . • · .ov· "'lf ..ı....., ' f_uu.rlu b. ir fırka ) nın doğması 
..... ~ • -.r-~.-1,; :.- • • t k d Sıllt p b6 . . • .. · -- ·'-'-:- .:- umı ve ım inanı baltalıyor u. 

~ tün mazmın kin • · .r:' J/ .. · •H, • . . Vaziyett~ aalih ümidi 1öre1al-
·~ ıayz ıle malAmal lıaaplanm .,~ · UI'·-·"' ~ -!' ..... ;· .--.r. .. -~.1.# yenler, bırer birer yakalarını me· 
bır ~emde ... ebilmek içia ~ .,,., .r.:.. • • · --~ - .._r. suliyetten aaprmayı dütfinüyorlar; 
artık lttıbatçılara aon kahir dar- ~ · . ··~· • -'.. :.;._. tantanah mevkilenni, daha az 
beyi indirecekti. · "~~ ~ · ,;,,. .; . ·. dağdağalı vazifelere tc.rcih elmek . ~~· .·· . .- .,..,,,. 

Sait Pa,a, keskin ve nifu ._,)' ..!.ı~ ·~ ~,; • · istiyorlardı. Mecliaio ilk teşekkül6 
nazarlarile bütün mu"stakbel h .. di- w ·. - ~-= •J.AJ>~ rilnü~d~nberi biJifasıl. a meclis ri· 

" .. • a -=-' • .. .,,.;.,; r / ;,.,._ Y aaetam ,deruhte etmıf olan Ah-
aa b _goruy.or ve planını ona göre .:u.c1.,, • • • · • • .,.;. ..:...;....; • :..d- .;~ met Rıza Bey, yeni intihap olu-
tamım edıyordu. Müstakbel hA- · • ....ı_ •• .s~· .r • · · · · nan mecliste rivasetin ne kadar 
..1:__ • • l-.1 •Jl.1• 1 • 1 

ui.at ı... pclilik uzaktan fU • ·.1-.;.,.;.;; .ı:.,. . · .. ~ mfttklil olacağını takdir ediyor; 
~ .... alyordu. .!J_., J~ , • - - ..,,_.,. artık ilk emmareleri görölmiye 

ı - Hbfdunetin L•tn ·ti , _: -- ... ., ... ~ o1 batlıyan felaketten azide 1caı.-
llerincl uu n •eAI _,_ .. ..,,;, _,,,, i . "d" P di b: 

• • bulunmasına ramnen ... . . - ~ ;, ... : çın Asara ya gı ıyor; a p taa 
ittihatçılar efkarıumu-n. . •- f -r. - --:: _.~ ~ ..:...,.. bir yan azalığı istiyordu ..• Be-

--1 eQm ne - _., · ' · .. , · · Sul M rethai yenemiyecekler ka -.\, " _.._ .;~..; tıncı tan ehmet, Ahmet Rum 
ıamanda idi • • •e ya 0 

·•• ·:"'' .. ~ ~..:.. •. •• . -.;.,. Beyin bu talebine memnun olmuş-
. ~~· . enaa terketmek • - ...,.._;;- ..; ..-.,.. - ~... tu. Çünktı Ahmet Rıza Beyi biç 

mecbunyetini hıaedecelderdir. . ~·'....S,- • f"-'~ - fC ---!...,. ıevmediği halde mabza onun ko-
2 - Ktmil Pata Ye tar-&..-- · · • :-. .- ..-"! - • • • mitadaki mevkiinin habrı i,.in 

1 1 
~~ ~~ r 

an, fiz i ve qikir vaitlerle •••· yüzüne ,nlen padişah; meclise ve 
[Manzumenin dlnkU kıamıadan 11&•b11t 

man ruhunu cezbetmitler; (lttibatcı .... n ı dolayısile kendi makamına tabak-

dı' 1 " ) t on az••ile mahalle kahvelen'nde· küm edenlerden birinin eksilece-ufman ıgı nı, va ama en icra - v • • d'kk t 1 ~Ab-
k

.. . k . . ki bo b vazJ d b gım nazarı 1 a e a mıı, 
?telenoe kadar so abılm11ler- f os; ar an i aret kalan met Rıza Beyin behemehal yan 

dır. ( Hürriyet ve itilaf farka11 ) nın azalığına t•yininio arzı ) için 
3 _ Jttiiıatçılaruı en büyük kandilindeki yağ atalmaya başla· Sadrazam Sait Papya ha· 

iatiut,aldan o&aa cwclada _.. ~; bU fırkadan hayır Ye mafaat b4tl' yollanıqt&. Ayni hi.ı.&e 
lıalefet arbmf; zabitan arallllda f,ie\teyenletia kalbıncMcf lmit qık· mlit.ehaas:s . olan . s. ait Pa.. da, 

lwn kararmıfh ... Ş:mdi de ltilAf,.ı- padt•ahın d rin tir-. b" fı k t bellO tm• "' Y ıra e1tnı ye e re 
t~- ~ r a e r e ıye ların kulüplerinin üzerindeki yeşil mit; Ahmet Rıza Bey bu suretle 
..-•• • levhalar birer birer iniyor .. fimdi yakaamı o velveleli ıtten ııyara 

4 - ._ cereyanlar, tilphetiz- de gatetelerde şu ilanlar biri· bilmıtti. 
ıılir lııı1 h fcendiaini ve ne de İtti· birini takip ediyordu: İttihat ve Terakki Cemiyetinin 
taatedan rahat bırakmıyacaktır istifa memleketteki kudret ve kuvvetini 

B h k.k 
1 

. · temıil eden yeni mtodis, mutat 
.. u a 1 at erı her cepheden Bazı ıbvanın delilet ye icbar- olan meraaim ve tantana ile kn-

goren ve tahlil eden 5ait P.,.. larile her n~kadar Hlirriyet ve pt edilmit; Meclis riyasetine de 
aaclaret mevkiiatle ..._ fazla İtilif fırkasına intisap eylemiş Menteşe meb'usu ve sabık Da~ k..._,...._ p~· ~ Jyi Wliyor, iaem ele, ahiren kanaati vicdani· h~iy~ Nazın Halil Bey (1) seçil-
ifte tam o acla lttllliatalan derin Y~ (?!) mi tebdil ile fırkai mez- ı m11tı. (Arkası var) 
bir uçuruma yuvarliyarak lntika- kureden istifa ve hidii ne~ [l] Şiuıdi. büyuk :Mıllet MeoliUde 
muu almak istiyordu. vatan ve millet olan lttihat ve miıstakil melJ'ıts Halil H40y. 

Yeni intiha: ıh'ifea ittihat- Es~i~~hir Nafıa Başmühendisliğinden: 
calaı bltb bftk6met vasatalaruı1 Sıvrıbısar-Sanköy yolunun mebdeinden itibaren 1 + 700 ilncll 
.............. muhaliflerin bata. kilometreler~ ~rası tamirab esasiyesi - 1523.80.. rıra bedeli ketifle 
laat " m&cadelelerine ·laattt, 3/6/934 tarıhınden 23/6/934 cumarteıi ,Onll saat on bqe kadar 
INi:d j9r1erde, intiHbı kalınmak agk olarak münakasaya koomuıtur. 
1ç1a ecoebi kon9oloelannın gizlice T aliplcrin, bedeli ketfin % 7 ,S uğu niabethide temiaat YVilieleri 
, .. ......_temin etmelerine· reğ· ._. .bu iti batarabi!ecekletden olmaıı ...... t olmakla ihale _... 
._ ......W mebuı çıkarmamış· Dai

1 
IDi Encümen Riynetine mfiracaat eylemeleri Jtızuma DA. 

~f'r:ti"iltj~ o Un•r .. 3028 
1111 Meclis ve hükumet kuvveti, ---;~·--.;:.::..::.."-~..::....----:----------·---..:.....-

yme bltGn hatmet ve azametile latanbul Milli Emlak Müdürliifünden: 
lttibatçılann eline ıeçnüıti.. artık Muhammen bedeli 
b&tün lm•veti kulüplerdeki bet • Ura 
--_,...~-...----,--·---·- Galata: Bereketzade mahalleıi Z8ref4 aoka· 1 lSO )>etin 

jna4& 8 oda. taraça •• m&ttemllita para De 

I - a._,.,.;,. .... ll••ı•ile 
6ir ••tanan lld •tın 6lr 
(.,.tine) •11ıtır. 

2- S•llftı.••• .ar• lnr aonti
•İll ilin fidı ı-.1-Wır. 

h.vi 7 v. 5 numaralı hane •aa 
dükkinm m•f hiueli. 

Oıküdar Selimialiefendi mahalleai Sarraf ao

kağmda 44/60 numaralı hanenin 
48 hisse itibarile 9 liisaeıi. 

169 Petia 
para ile 

Yukarlda yazıh mahallerin hizalarındaki laymetler &zerinden 
•çak arttırma uaulile 27 /6/934 Çarpmba pti Aat on cl&ıtte 
•blacaiı Din olunur. ( M ) (2959) 

tayfa Diğer Sen A. -----
sayfa F AiK LiMiTET ŞiRKETi 

=~t::==-l-:~=-ı·~~l-=-t-·l...:...30.:::i,:Jl.J f.taut.ul, Sirkea, l'.Jman ltaa, Tele~&n 22354 
Krş. Telpaf adreai : KAPSOL 

3- Bir ••li11Uie ._.,, 
(8) keli•• oardır. 

- İnce v• k•lın gazı/ar 
"'tıu:•lcluı ,.,.. ..,._ 
... u .. ı. '19'lliir. 

Az Pll'8 ile mUkem1nel bir geçinme L. 
T•tra için hue...ı ucuz tenzlllt. 

Her nevi uri ıazlz makinalan, Gazöz fİpleri, eıanı 
ıazoz köpiiiil, HIDIZI karbon, Kapaol ye uri 

ıazozculuia ait •• lbım billmwa m8'semeıün en ba,ttk clepoa-. 
Y aba cicltl talıclha .-.. f·IMl8' 

küllerinizi Hallediyor 
~~~~~~-~~~~~~~-

( Bartarafı ' ıncı aayfada ) 
num..-a puaulalanna 1 kuruşluk 
tayyare pula yapıfbnlır. 

Madde 4 - Her sene otuz 
ağustoı tayy-. bayramı günl, 
poıta ve telpaf lcretlerinden 
ayn olarak posta •• telsr.f icla· 
resince, kartlara yirmi paralık, 
mektuplara 1, taahhiltll Ye lny
metli mektuplara 2,5 Ye teJsraf. 
Jara S kuruşluk tayyare pala 
yapıştarılar. 

Madde S - Evlenme, noter 
dairelerinde, k6y ve inubat if)e
rinde kullanılmuı mutat olan ve 
nev'i kıymeti bağlı listede yHlh 
bulunan varakalar kıymetli evrak· 
tan olarak ve bu meyanda, mev
cut hlküm ve talimat dahilinde 
Hazinece hazarlahlarak sablır. 

Madde 6 - 1454 nulDal'a ve 
18/5/1929 tarihli kanunla hiaa, 
arazi, bü~ •• ts.,...ıar ffl'p 
)erinden icLırei haeu.ije ltiıue.ı 
ismile ahnmakta ola biaaet.W 
tayyare resmi olarak hazinece 
cibayetine devam olunur. 

Madde 7 - Birinci maddenin 
(8) fıkraamda yazılı mahallerde 
bilet istimal eı.iyen mleueae 
ahipleriiaden 100, tekerriirl\ ha
linde 200 fıra •• lau mahallerde 
kullanıtan biletlere tayyare pulu 
yapaıbrılmadtğı takdirde müeue1e 
1abibinden her bilet için 20, C 
fıkra11nda yazıh pllkları, pul ya
pıftınlmamış halde diikkln 'ft 

mağazalarında bulunduran •ep 
1atanlardan her plik için 48 liD
nıı alınır. 

yukanda yazah resim Ye ceza 
zamlan, &denmediği takdirde mal 
memurları vaaataaile ve Tahaili 
En.Yal kanununa tevfikan talaail 
edilir. 

Madde 8 - Kazanç, vera1et 
Ye intikal vergileri kanunlan 
mucibince mükelleflerin verıi be
yannamelerine bir lirUk tayyare 
pulu yapaftınhr. 

Muvakkat madde 1 - Fal>
rikalarda ve mapzalarda bulanaa 

plildar bu kanunun netri tarihinden 
itibaren 24 •at zarfında sahipleri 
tarafından bulunduklan mahal 
•aridat tabakkak idare8ine bir 
beyanHm• ile bildirilir. Bildirmi
yenler baklanda yedinci madde 
nin pullUZ pllklar hakkındaki 
lalkml tatbik olunur. 

MuYakkat madde 2 - latimali 
mecburi olan pullar hazırlama. 
caya kadar damsa pula lmllamhr. .. ,,_. ··~ .,,.,,. ,_,.,.. 

Evlu 11• ~ .,_ Wpla 
10, JiiB 14ı• 10, lzüa kijada 10, 
Muvafakat kliıdı 10, Kayıt ihraç 
klğıclı 10, ihbarname kiğıdı 10, 
btılten 10, ikametıih ilmühaberi 
10, Sabhat raporu 10, ilin tezke
reli 20, evlenme zarfa 20, eyı... 
mek ilmOhaberi 10, birinci llllif 
evlenme cGzdanı 500, ildad İıald 
nleiame clıdaı 2'0. lçliaCI lnuf 
eYleame c&zclam 100 bnJt. 

Noter evrakı : Noter kltıch 10, 
beyanname 10, iatifaname 10, 
protesto 20, veklletname 20, Re· 
an aenet 20 lmnq. 

im.bat itlerine ait evrak : 1 _. 
marab hl'Yiyet v.,._ f; t ....... 
rah lılvivet ..,..- ~ a.eyan 
Yar&kuı 2, İhtar ~-·WI 2 kuruf. 

Kiy itlerin• ait evrak: Bekçi 
ctızdaaı 20, vesaiti nakliye cet• 
nli SO, köy makbuzu 50, borç 
&deme feblipameti 100, muhtar 
MÇ1De mazbata11 20, ua seçme 
mazl»ata11 20, muhtar ~uyralta-

• 28. ... •malt- - ........ 

] tebliğnamesi 10, bekçi intihap 
1Bazbatası 10 kuruf. 
Tiitiin H ••idiraHM •lın•e11k 
mütl•f•• ver.isi lldlıa.ı. kanu11 

Kanun 1': o. 2460 
Madde 1 - Dahilde inhisar 

idarelerince 1atılacak •eya ban· 
clrollanaeak titlln •• mhkirat 
mamWAtandan •iula yazıh JDik· 
tar ve niapetler &zerinden m&da
faa verıiıi ahmr: 

A) Paket aabf fiab {25) kurut 
•• daha fazla olan n içinde 20 
adet •ıara veya 20-25 rram ttı
tiinft muhtevi b.a.._ mamulltm 
(enfiye ve timbeld ~ ~ 
paketinden (1) brllfj ve l.a 
fiattan apiı aablu mamulAba 
beher paketiad• Jlriıd para. 

Paketlerin mahtevi7ab 20 
mgara •eya 20-25 ...... tlttiaclen 
ekıik veya fazla oldaia takdirde 
yergi, yukarıdaki ..... ı&-e. ml
tenuiben tayin ft keiirleri, 10 
y.eya 20 paraya iblli olunur. 

B) Şit&, hacimled 2S abtilitre 
•• daba fazla olan rakı, konyali 
ve likirlerin beher N-inden iki 
kutuı ve hacimleri 1lrmi bet san
tilitreden qaia Olan fitelerden de 
bir kunq; ..-paaya ve viaki 
fİfelerinden (25) bnf. 

C ) Şaraplana Waer li.,..._ 
den bir kurut; biranm ~ 
utalanların beh• lib"ıli•• 
kurut ve ıitede ~ bir 
kur uf. 

Madde 2 -~ftMt 
elen aite .. ~ paket klğıt• 
lan• YeJ• paket ve 
,..,,.,,. Wzeriae konulacak eti-
tilhWcle ayrıca göıterilmek .
retile; prap ile hçalarclaki bir~ 
dan alınacak •ersi ~ Laiiar 
resmi ile birlikte •• ayni ullll 
ve meruim daireainde tah.U 
olunur. lnbisar idareai ıaraplaıı 
da ayni uau tabidir. 

Mavakqt machle- P~• 
filelere koaalaeak ..... ....., 
lumcaya bw ı.w.
bu vergiyi, aabf •eclellerine il&• 
•eten iatifa eder. 

[ Bıı luuı•nllll'•• iM .,.""1/.e,_,, 
t•tbilc t.rilı ve iera _.1c ... ı.,.111a 
ıl•irJir. J 

Y•rını Buld•JI Koru ... 
Yerglel Kenu•unu netr .. 
dec ... z. 

Bir Arsa /lıtilô./ı 
Üç Ki,inin 
Başını Yedi 

( Baftar•fa 1 iacıi ..,tacla, 
Kalftll Mahallaiade bir ev yap; 

... akta ............. 
l;ir ldcldetteaberi aıacua 
oj'ullarile münaıaıill llrW.ı.ck 
Buna aehep te ,.,.._ eda JPı 

nındaki araadaa dola11 
mamazhk çı1un .. mr. 
evvelki ti• bu •••il ~t:· 
tazeleamİf, Mr ta 
mldclet aja& bt: ı#' etiialflerdlr. 
Rıza Et.liM .... Jl tfotru evine 
~ IHt yolda 6nthae 

., •cua çıkmaı, kavga y.-. 
l!Wea tazelenmiftir. Ru:anm 
amca11 otlu on yedi yqlarınu 
Sait ba 11rada çektiii bançmi 
bir anda Rızaam iki ~ ara
ıına aaplamı,hr. Zavallı yarab: 

- All, iHtll lldlmt. Bir IU 

verini. Diye inliyerek yere yu
varlallllllfbr. 

Hidiaeyi pren Rızanm ak-
rabalaından Hliseyin de, Saidia 
Gzerine hücum etmit, fakat za
vallının banakları da bir b~ 
darbeıile dökülmG•tör· Kavp 
eınaıında Saidia kardeıi de ı,... 
tından aldıiı bir yara ile yere 
yıkılmıfbr. Y arahlardan Rasa 
derhal, diier ~ de hirbf 
aaat aonra ilmllflerdir. Kat.iller 
fldcletle ~-ktadlr. - Jt 
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1•11 hanında umumi aoeatabJdala 
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o... nlılıım ...... 'N. 40019 • 
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FAZLA YUKüNE 

x 

Bu 7enf ll•t k'er Gud7er'ln 

ihtira ettlji süpertiTiıt ip

llklerll• fnıal edil 111 ittir. Bu 

lpllkler husuıt surette retlt

Urllmlt ırayet uıı.ın elyaf ' 

pamukluda• imal edllntlf 
o lup unıaa kablll1atl diğer 
ll•t .ki erde kullanılan adi 
lpllklerben yllade altınıt 

daha fasladır. 

SON POSTA 

EDE 

HEAVV 
DUTV 

" T e!rnrlef< veya jantinizl 
tebdile lüzum yoktur. 
Bu yeni lastikler 32 x 6 
ebadındaki tekerlek ve
ya jantilere taktlabilir. 

Doç • Şevrole • 
Fort ve dller bir 

buçuk iki tonluk kamvon sahipleri 
Kamyon ve otobüslerde bir takım 18.etilde 
daha fazla kilometre katetmPk, lastik mas· 
rafın1zı indirmenin yegane yolu daha büyük 
boy bir lastik kııllanmak:tır. 

GUDYER'in yeni 32 X 6 1/ 2 fevkaltde 

cins lastikleri meşhur GUDYER Super tivi11l iplik· 
leri ile imal edilmiştir. Fevkalade sağlam ve müte
hammildir. 32 X 6 lastikler fazla yük altında çabuk 
harap olduğu için ve arabanıza az yük atmak 
veyahut 32 X 6,;:; listik takmak zaruretindeeiniz. 
En yakın GUDYER acentesine müracaat ederek 
lastiği me.srafmızda mühim t!18arruf. tem.İn: edecek 
bu yeni lastik hakkında fazla ızahat ısteyımz. 
Türkiye acentası : KEMAL HALiL, MEHMET 

. RıFAT ve ŞÜREKASI 

TA TKO ŞİRKETİ 
BeyoOlu Taksim bahçesi kar,ısında 

Türkiye Hila liahmer Sahibinin Sesi bat mugannlyesl 

Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Jı'skişehirin Karacaşehir köyii cıvarında ve Eskioehir istasyonundan yedi 
kilometre mesafede ve Porsuk suyu kenarında kiiin T:filaliahmer Cemiyetine 
nit çiftlik kirıı.~1.1. verilecektir. lki bin döniimden fazla olup binbeşyüz dö
nümü kabilızer olan çiftlik araziııinden beşyiiz döniımü, içinden geçen 
değirmen. beu.dınden sulanır; arazi şeker pancım yetiştirme~~ _ç~k milila
ittir. Ciftlık arazisi içinde mahsulün şeker fabrikıısuıa. naklı ıçın 10 va
gonluk bir iınendifer maka81 ve yüklemek içiu ayrıca rampası vardır. 
Arazi be~ sene müddetle VE: açık arthrwll. usulile kiraya verilecektir. 
Arttırmu, üuümüzdeki Haziran ayıoın oobeşinci Cuma giiuii saat 14 te 
çiftlik iı iudeki l~skişehir Hilfdialımer aobarıuda yapılacaktır. 
Talip olanların şartuameyi almak i~·in \ nkaradR Ililaliahmer ( 'emiyeti 
Merkezi umumisine, E::ıkiRelıirde Hiliilıahmer ~lerkez anbım Müdiirlüğüne 
ve İ~tanbuhla. yeni postahane cıvarında. Eski zaptiye cad~~8iude Ililali_a?
mer O) un kağıtları ve madeıısulan .atı~ deposuna mura<'aatları ıhm 

olunur. 

Holantse 
Bank-Oni N.V. 

Sabık Bahrısefiiı Felernenlc 
Bankası 

istanbul Şubesi 

Galata Karaköy Pala!> 

Meydancık Alalemcl Ha-. 

Her türlü Banka muamele• 

ıeri. Kasalar icarı 

FiKRiVE Hanım 
PANORAMA BAHÇE~NDE 

BONO 
Bonolarla ve emlaklmazbuta 

yurtluk. ocaklık vesikası alır, 11tar 
satmak hıtemeyenJere emlak ve 
arazi alır. Bahkpazar Makaudiye 
han No. 35 Uğurlu zade M. Dervtı 

LOKANTA 
• NOVOTNI 

Beyoğlunun en güzel yeri 

TAZE BiRA 
En iyi yemekler 

HER AKŞAMMUZIK 

Parlsll bir kimyagerin 
keşfi sayesinde; şimdi 
bUtUn kadınlar gilzel 
bir cilde malik olabi· 
lirler. 

Haziran 1 

Dizel bir 
cUt 

Gayri kabili mukavemet 
Bir mıknatistir 1. ... 

Evveli sevimliliğiniz teninizden neı'et etmiyor mu? O halde 
herkesin nazarı takdirini celbetmek çaresine tevessül ediniz. Cildi• 
nizin güzel ve nermin olması için TENEFFÜS ETMESi LAZIMDIR. 
Halihazırda bunu temin edecek yalnız bir krem vardır. Meşhur 
mütehassıs JEAN DE P ARYS'in son keşfi olan GÜNDÜZ SIAMOISE 
KREMi, şeffaf olmıyan sair kremlerin hilafına olarak havada 
şeffaflar. GECE SıAMOISE KREMi de; ylizU emsalsiz ve tabii bir 
ten rengi ile süsler. Cildinizi tasfiye ve takviye için GECE 
SIAMOISE KREMiNi (cold cream) kullammz. Tesirinden o derece 
eminiz ki memnun kalmadığımz takdirde paranızın derhal iadeainl 
garanti ediyoruz. · 

m e 
HER YERDE SA TIUR. --------------------(13)--

HARBiYEDE 

BELVO . BAHÇESi 
Alaturka kısmında b6r alqam Mal•• Ruj 
1aı heyetine illvıtın ııtfrilıa Ye yakuada 
Avrup•J• ıidıcek olan ve Parlı, Suriye •• 
Tunu•'ta çok büyilk muvaffakl11tleı kHa• 
ııan rakkase L Hanım ile clniv iki ya• .. 
rulann neı'eli ve ıirin numaraları, 
BUyilk rakı 175, kUçUk rakı 100, 
duble bira 30, mezeler 25. kahve, 
çar, limonata 48 kuru,tur. 
14 Haziran Perıembı g(lniladıa ltlbarea 
de radyomuzun haHaı biricik bGlbGIG 
MGzeyyen Hanımı dlnlirecekılnlL 

Bisikletleri 

___ ,. --
Beynelmilel bisiklet aleminde biiyük inkılapyaratan MEŞHUR 

GH RALE • 
1 

Fabrihasının safi lNG1LlZ çeliğinden pek zarif, metaneUl ve 
fennin en so~ terakkiyatının tatbikile yapılmış yegane bisikletleridir. 

METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
iTiBARiLE EMSALi YOKTUR 

Satış deposu: Sirkeci • lstanbul .. Liman Han No. 35 

(5136) 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halatanda büyük 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

UMUMi Mt:IDURLUK: AMSTERDAM 
Şubeleri : Amst:erdam, Buenos Airas, 

İstanbul. Alo d.,. -~"•iro, Sant:os, Sao Pauıo. 

• 1 t •• • ••• ' • 1 • ' 1 ••••••••• 1 •• 1 1 .- ... 

ı--nın ..... 

&on Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekreıa 

Netriyat Müdi.irii: Tahir 

HULASASI 
kullanınız.. Her eczanede satllır. 


