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~emen Boğuşması Durakı ıl 

BiH izahat veren Beledig• Reis 
Muavini Hamit Beg 

lanndan almış olduklara ıe bu 
gllne kadar kanunen belediyey 
vermeleri lôzım gelen itfaiye 

o·ıenciler _Bir Türlü Ça
lışmak lstemiy orlar 

Bunlardan Biri, Mahkemede, Ben 
Bitliyim, Çalışamam, Diyordu 

Yemen - Hicaz 
Boğuşması 

Harp, Garip Bir Şekilde 
Bir Bahane ile Durakladı 

Arabistan boğazlaşmnsının şim
dilik tevakkuf devresine girdiğine 
dair yeni bir 
haber aldık. 
Bu habere gö
re, bu tevak• 
kuf Hicaz kı· 
ralı tarafından 
yapıl mı tır. 
Sebebi de İ· 
mam Yahya• 
nın sulh tek· 
lifine kar§l 
Hicaz kıralı 
lbnissuut tara• 
fmdan teıbit 

Nakilbent malıall•dnl toza bola• 611 rıtolu .,..,,.,.,.. ,,,,.~ lw,kıı 
sokakta11 ••çl,.,-1"' ı 

Evveli biz yazdık dedik kiı 1 pencere açdamıyorc:lu. ÇUnkU her, 
Sultanahmettekl Nakilbent mahal· dakika geçen arabalann. ~~p 
lesi halkı tozdan, topraktan me- savurdukla~ tozlar, e•leruı ıçinl 
det Allah çekiyorlar. Belediyeden harman yerıne dönd~yordu. 
mahallelerinin mikrop yuvası ol- Fakat artık Nakilbent mahal-
maktan kurtartlmasını rica ediyor- leıi halkı sevinç içindedir. Bele-
lar. Sonra da mahalleli müşterek diye, müşterek yapılan ricayı der-
bir i tidn ile belediyeye g:tliler, hal dinlemiı, mahallenin toz •• 
sokaklarından geçen ankaz ve toprak deryası olan solraldana. 
moloz arabalarının başka tarafa temizletmiı ve bol IU ile yakat-
sapmalarının teminini istediler. mıştır. İki kllndenberi de .toprak 

. . b tarının bu mahallenın ana Fılhakık bu mahlle, moloz ve ara 8 • k edil 
ankaz arabalannın denize indir· caddesinden geçmesı yasa. b t -
dikleri mikroplu hamulelerinin et- miş, arabalara evlerden ~ıs ~ ~n 
rafa saçılmasından çok mütees- uzak başka bir yol g&ıterilmıttir· 
sirdi. Aylardanberi hiçbir evde ( Devamı 9 uneu .. yfada > .. 

1 
Fırının Ocak Kubbesi Bir

den bire Çöküverince .• 

edilen sulh 
şartlanmn Ye· 
men imamı 
tarafından ka· 
bul edilip edil· 
miyeceğini an
lamakmıf. Fa• 

katlmam Yah• G Ş k }d B Y yanın 100 bin "" Çanakkalede arip e İ e İr angın 
kiıilik oir Of• l"e.m•n ,öllerind• ç k s· T hı· k Ati t ld 
du ile mu• 6ir Hicaz atluı ) tı, lr e 1 e 8 l ) 
kabil taarruza geçmiye karar ver· ) c 
diği bir sırada Hicaz kıralının bir . Çanakkale ( Hususi - uma 
bahane De birdenbire duruver- gecesi sabaha kal'fl ıehrimizde 
m i, itfn içinde yabancı bir mü- garip şekil<le bir yangın oldu. 
dahale bulunduğu hissini veriyor. Yangın yah çarıısında hacı Mu .. 
Haber şudur : tafa Efendinin fınmndan çıkb, 

Kahire, 13 (A.A.)- El'ahram itfaiye yetişinciye kadar atet her 
8 .. d" gazetesinin yazdığına göre, sulh tarafı sardı, bUtUn gayretlere raa.. 

Poli d·t .
1 

ergun aör ulümüz dilenci llpleriratle,. ıartlannın İmam Yahya tarafın· • 
hk 

1 1 encı eri toplayarak bitli olrn dan ifa olunacağına dair verile- men fırın ~le yanındaki sütçl) 
ma 1 emeler.e veriyor. Bunlardan mıyacagwıanhınkkçalıımaya mani ola· k • dükka·n• yanmaktan kurtulamadL 
t tu an N t a d ce teminata lntizaren, abnissuut, 1 

• uk. • • d urı ve brahim isminde 1 d' ın a rapor vermiı- diğ 
ı ısını Un Sultanah t lh er ır. askeri barekab ıimdiden tatile Bereket versin alevlerin er 

mahkem · b me su ceza =;::=:=:=:==::::==:::::~~~r~az~ı~o~lm~u~c~tu~r~.===========J=~ı·~~~a~~=~·i~ra~~e~f~m~e=~m~e~y!d!an:_ . .esı on eşer gün beledi- Y 

ye .'şl~rınde çalışmaya mahk· 
etmıştır. Bunlar hast um 
için belediye işlerind~ oltukları 
yacnklarını ileri sürerek çMa .~şdadmı· 

")' v u ei-
umumı ıgı6 . ~ü~acaat etmişler ve 
~k~~ydenede.rmı ıstemişlerdir. Her 
ı ısı e ınç ve sağlam görUnU-
yorlardı. Maamafih Nuri bağırsak
larında hastalık bulunduğunu 
iddia ediyordu. İbrahimin hasta
lığı ise çok gariptir. O hastalık 
olarak kendisinde fazla bit ol
duğunu söylüyordu. Müddeiumu
milik her ikisini de Tabibiadlilere 
muayene ettirmiştir. İbrahim dok· 
torlara karşı da hastalık olarak 
~zerinde gurbet kuşları bulundu
runu öylemiştir. Fakat doktorlar 

Bir Malıalle Halkı, Toz Toıprak 'rlnJ• E · ı d" 
;:;:;;;;;;;;:;;======:::::-....... -'~1.,.:.:,:u:.:_•_:O~l=d=•.::lc:la:.rından, Beledigege Şikayet tmıı er ı 
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Fakat şimdi. •• 

Yanıındtın 1aailee11ıiz bir ıöriirtüş 

verilmemek ıuretile bllyllk bir 
tehlikenin önüne geçildi, Yangın, 
fırının bir hafta evvel tamiri es
nasında ocak kubbeainin çatla· 
ması neticesi çıkmıştır. lıin ga
rip tarafı şudur ki fınn ifçilerin· 
den lbrahim kubbeye basmıf ve 
çatlak olan kubbe yıkılarak alev· 
Jer dıtanya fıtkırmlf ve derhal 
tahta k111mlan yalmuJ• bqla· ......... 



2 Sayfa 
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(Halkın 
Takipteki 
Ciddiyetin 
Bir Neticesi •• 

Belediyedeki komi<:yon elektirik 
ticretini kilovat başına iki kurut 
birden indirmiş. Ali Dcy Nafıa 
Vekiletine geldikten sonra gö· 
riilen eserlerin bir tanesi de bu
dur ki işleri takipteki cidd ıyetin 
çok verimli olduğuna canlı bir 
misaldir. Nitekim Halkan müta
laası da bu merkezdedir: 

Sami Bey ( Şişli Mecidıye caddesi 
81) - imtiyazla tirketler yola g~lmiye 
baıladılar. Şimdiye kadar her üç ayda 
bir komisyon toplanarak elektrik 
fiatlerini tesbit ederdi. Son toplantıda 
elektrik fiatleri ( 17 ) kuruttan tS 
kuruta lndirilmiıtir. Şimdiye. kadAJ" . 
fiatlerin böyle bir hamlede iki kurut 
birden düştüğünü hiç görmemiştik. 

Naha Vekili Ali Beyin eaaıb ve iaa
betli takibi, tirketleri manbka H akla 
raldathrmıya baılamııbr. Acaba.ha 
fiatler daha enelleri bu hadde düf" 
tilrillemes mi idi. Şimdi !>unu muak 
ediyoruz. 

• Ahmet Bey ( Sultanabmet F"ınız-
aA"a S4 ) - Mayıstan itibaren elektrik 
flatlar kilo.at bat1na iki kuruı kadar 
ucuı.lamıfbr. Aylık elekuik r;arfiyab 
elli paraya zarp edilince çıkacak ra· 
kam pek mühiın bir yekun teıkil 
eder. Bu da ba"lun cebinden çıkarak 
ecnebi tirketlcrin kaaaaına ıirecekti. 
Şirketler Ozerinde TGrk kanununu 90 
devlet otoritesini adam alullı bir .... 
rette tesis eden Nafia Vekili Ali Beyi 
bu muvaffakiyetlerinden dolayı telrik 
ederim. Bu çelik azimli devlet ada
mının önünde ıirketlerin biltün hile
lerinin kınlac:atı muhakkaktır. 

* Şemsettin Bey ( Divanyolu Adana 
kıraathanesi ) - Elektrik fiatlerl on 
yedi kuruıtan on bet kuruta dütmüı 
de haberimiz yok. Herhalde son bir 
kaç ay içinde ne bayat eskiden daha 
ucux!adı, ne de ikhsadi bnyatunız.da 

bir defitikJik oldu. Geçen sene ne iıe 
hant yine odur. Buna rağmen her üç 
ayda bir Belediye mümeaaili Ye hü
kGmet komiserinin İf tir akile toplanan 
ıon komisyon elektrik fiaUerini 
lndirmiıtir. Bence bu fiatler dört, 
bet ıenedenberi bu hadde indi· 
rUe bilirdi. Tuyikaizlik lıtanbullula
nn cebinden avuç avuç paralan ala-

rak tirketin 'kasasına doldurmuıtur. Ve
kalet milmkiloae tetkikini biraz daha 

.~Here götllrürse çok faydalı neticelere 
•aracağını tahmin ediyorum. Maama
fih bugünkü faydalı neticeye de te
ıekkür ederiz. 

Tramvay Şirketi ile Müzakere 
Ankara 13 (Hususi) - Tram

vay Ş rketile yapılan müzakere
lere devam edilmektedir. Tarife 
ve iade olunacak para Meselele
rinin müzakereleri teknik safhaya 
giıiniftir.. 

bntiyai:h ıirketlerde yapılan 
tasfiyeye d6vam olunmaktadır. 
Tramvay ve elektrik şirketleri 
memurin müdfirfi Celal Beyin de 
vazifesine nihayet verilmiş, ecnebi 
muhaberat müdürü izzet Melih 
Bey istifa etmiştir. 

SON Mayıs 14 

1 Giiniin Tarihı 

Maarif Vekili Diyor Ki: 
11 Ayda 

Ortamekteplerden Hangilerinin Kap~

Şu Kadar Ver 
Tahsil Edildi? 

Ankaradan gelen bir telgrafta 
liye •ekAleti reçen ıenenin ve 
1enenin on bir ayında yapılnn v 
tahıilitını fU ıuretle mukayeseli Henüz Belli Değil ~ 

nacagı • 
Maarif Vekili Hikmet Bey inkılap tarihi ens

titlisünde derslerini bitirmiş ve dün aqamkl 
trenle Ankaraya dönmüştür. lnkllap tarihi ens
titüsü dersleri 28 Mayısta nihayet bu1acakbr. Ens
titü imtibanJan, fakülte imtihanlarından sonra 
yapılacaktır. 

1 

Kapanacak lise ve ortamekteplerin adedi hakkında 
da bir şey söylenemez. Vaziyet şudur: Orta ted· 
risat mualrm kadrosu 1800 kadardır. Muallim
lerimizden ( 306 ) &ı vekildir. Önümüzdeki den 
senesinde vekil mua1lim kullanmıyacağız. Binaen
aleyh bu muallimleri çıkaracağız. Mevcut 1800 
muallim kadrosu ile mektep ve dershane açacağız. 
Muallim kafi gelme:ı~e, tabii bazı mektepler kapa
nacaktır. Henüz kati rakam söylenemez. Kadr.o 

Maarif Vekili Hikmet Bey, dün kendisile görll
şen bir miıharririmize demiştir la: 

- Orta tedrisat islabat esaslan benllz tamamile 
teferrüatla bir şekilde kararlaıbrılmıı değildir. ders senesi başında belli olur.,, · 

7000 Dosya 
Bunlar Esklden Kalma 

Alacak Dosyalarıdır 
latanbulda yapılan yeni maliye 

teşkilatının da mükemmel bir ıg. 
rette inkitaf edebilmesi ve daha 
verimll neticeler alınabilmesi için 
fstanbul, Üsküdar ve Beyoğlu 
tahsil mildürlerinin müşterek bir 
ıurette hazırladıklan yedi uzun 
rapor Maliye vekaletine gönde
rilmiştir. Maliye Vekaleti bu ra· 
porlan tetkik etmiş ve yeniden 
bazı cetvel nümuneleri bastınlması 
için dam,ga matbaasına emir ver· 
mişijr. 25 senedenberi ıviliyet 
muhasebeciliğiniİı eski vergiler 
kısmında muntazam bir devrü 
teslim muamelesi yapılmadığİ içi~ 
onbinlerce dosya takipsiz kalmıştı. 
T eşkilittan sonra vilayet muh~se
)>eciliği bunları tasnif ettirmiş ye 
yedi biu kadar alacak . dosyası 
meydana çıkmışbr. Devletin bu 
alacakları tahsil ediJmiye başlan~ 
mışbr, . 
iki Dava 
Daha Açıldı 

Arasıra çıkarthğı muhtelif 
gazete ve mecmualar için abone 
parası topladığı ve toplattırdığı 
noktasından dolandırıcı!ık iddia· 
sile tevkif edilen Mahmut Saim 
Efendı hakkında Müddeiumumilik 
dün iki dava daha açmıştır. 

1 Ucuz Körµür 
1 e'dbirler.i 
Hemen Alınacak 

Vapurlara ucuz kömür temini 
meselesi etrafında yapılan tetkikat 

ehemmiyetli bir safhaya girmiş, 
liman ıirketi müdürü Hamdi Bey 
ba hususta tetkikat için Pireye 
gitmiştir. 

Aldığımız malümata göre; 
limanımızdan geçen bütün ecnebi 
gemilerine Pirede olduğu dere

cede, batti daha ucuz kömür te
mini imkanları tesbit edilmiş ve 
bir formül bulunmuştur. 

Bundan başka ucuz kömfir 
sabmı kadar ehemmiyetli sayılan 
tahmil ve tahliye işlerinin de 
sür'atle yapılması, hülasa ecnebi 
gemilerinin fau1ı bekletilmemesi 
için bazı tedbirler de alınacakhr. 

Yapılan ilk tetkikat, burada da 
tonu (6-7) liraya kadar kömür 
tedarik edilebileceğini göster
miftir. 

Bu mesele üzerinde aynca 
kömür ıirketleri ile de temaslar 

yapılacakbr. Liman Şirketi MüdU. 
rü Hamdi Beyin, on güne kadar 
şehrimize döneceği haber verili· 
yor. 

Evkafta Maaş 

1 Türk Afyonu 
Japonyaya ihracat Yapabil;. 
melC Mümkün Olacak Mı ? 

Gelen haberlere a~re· İran 
Hükümeti Japonya ile taba au
laıması yaparak mfibim miktarda 
afyon ihracına başlamışbr. Bil
hassa Uzak Şark memleketlerine 
yapılan bu~ sabş, bizi şiddetle 
alakadar etmektedir. Esasen Ja• 
ponya ile memlekttimiz arasında 
yeni bir ticaret anlaşmasının 
esaslan hazırlanmak üzeredir. 

Söylendiğine göre gelecek ay 
aonuna kadar japonyaya takas 
suretile afyon ihracab yapılması 
mümkiln oJabi!ecektir. 

Fuhşa T eşvikl 
Polis bazı genç kızları fuhşa 

teşvik ettiği ıç.ın Beyoğlunda 
Hayriye Hanım isminde bir ka
<fını yakalamış ve dün Müddei· 
umumiliğe vermiştir. Hayriye 
Hanımın tahkikatile Yedinci 
Müstantiklik meşgul olmaktadır. 

Facia 
Tahkikatı 

Guma günU KaragiimrUkte 
polis .Nedim Efendiyi otomobiline 
çiğneterek ölümüne sebep olan 
şoför Behçet Efendi hakkındaki 
tahkikat ikmal edilmiş ve ken
disi beşinci Müstantikliğe veril· 
miştir. Hadise yerinde yapılan 
keş "fte otomobilin, Nedim Efen
diyi elli metre kadar sürüklediği 

rak te.pit etmiıür ı 
1932 1933 

4.474.600 
Ara:d vergiıl 
3.710.108 
Bina vergisi 

4.313,956 

3.651.147 

ıı.o 7.4os 10.556.497 
Hayvanlar vergisi 

10.695.044 10.923.508 
Kazanç vergisi 

493.433 399.002 
Veraset ver,iıt 

SS.~77.384 33.866.Ş77 
Gümrü~ler varidata 

10.637,420 12.666.406 
Muamele vergisi 
2.725-661 . 4.347.896 
Dahili iat'iluaz yergi•İ 

327.005 287.807 
Av varidatı 

703.292 S92.69Ô 
Nakli1at v~ra-Uıi 
4.560.445 5.059.098 
Damga vergisi 
l.215.660 1.041.379 
Tapu barçlan 

920.776 799.623 
Mahkeme harçlan 

559.782 552.668 
Pasapot vergisi 

170.893 3S.:ıt3 
Mülga vergilerden tahsilit 

27.612.730 25.715.000 
lnhlaarlar varidab 
1.258.726 1.847.584 
Devlet ormanları 
1.471.295 1.195.399 
Sat lan emlikten 

607.529 629.998 
Fenerler hasdab 
1.260.329 1.153.681 
Askerlik mükellefiyeti 

975,665 t.028.612 
Cezalardan tahsilat 
1.128.'575 ı.ı 76.131 
Müteferrik hasılat 

632.024 788.924 
Fevkalide nridat 
5.920.796 6.291.771 
Sair Yarldat 
9.004.906 9.270.144 
Buhran vergisi 

12.754.752 13. 7.779 
Müvazene vergisi -----150.385.186 151.529.591 Ye 

Fevzlpafa • EUizlz Hattınd 
Eliz.iz, 13 - Toprak tesviyeı 

tamamlanan Fevzipaşa Eliziz batb 
nın ray döıenmeıi ameliyabn 
batlanmıttır. Haziran içerilinde tre 
Elh.iz'e girmİf olacaktır. 

Bu davalar (tarihi adli}, (erkek 
ve kız ansiklopedisi ) isimli mec• 
mualan kitap gibi müsaadesiz 
neşrettiği için matbuat kanununun 
(18) inci maddeaine tevfikan açıl• 
mıştır. Yalaııda ikinci Cezada 
muhakemesine başlanacaktır. 

Evkaf Müdürlüğil beniiz me
murların mayıs maaşlarını ve. 
müstahdemlerin nisan ficretlerini 

vermemif tir. Bu hafta içinde 
maaş ve ücretlerin dağıblması 

ınuhtemeldir." 

Yımi Bir Profesör MU? .. ' 
Frankfort Radyoloji .Enstitütü 

ınUdürü bigofizik mütehassısı 
profesör Dessaver ıehrimize gel• 
miştir. Pt'ofesöre Üniversite tıp 
fakültesi rontken profesörlüğü 

teklif edilmi§l:ir. 

ve firenl~rin.in .de bozu~ olduğu 
tesbit edılmıştir. 

Deri Ve Pöstekilerimiz .Halkevi 

ti car et Odasın da 
Ticaret ve Sanayi odası idare 

heyeti buglin toplanarak, buzhane 
fiatleri üzerinde ihtikar yapıldığı 
iddiası etrafın<la, konuıulacaktır. 

İ Almanya, hariçten den -ve 
pösteki '!ithalini menetmi'1Tt. Bti 
mei1ınliiyet bıeöileketiıniz ..Malla• 
nna da şamil olduğu için ihra· 
catçılanmız ellerindeki mallan 
başka piyasalara göndermek 
mecburiyetinde kalmışlardır .. 

Çalışmala~ı 
1 Tralizon, l3 - HalkeVi köycü .. 
ve içtimai yardım komitecileri cuma 
günü SO kitıltk bir seyahnt tertip 
ederek köyleri dolaımqtır. 100 kadar 
basta köylüye bakılmıı, ilaçları ve-
rilmitlir. -

[§on Posta'nın Resimli HikQgesi: Pazar Ola ·Hasan l:Jeg Diyor Ki: 

- Haean Beyi AJmanyada ı 
Wr mayısta bayram yapalmıf.; 

... Hitlerdler tefleriııi ellerin- ı 
ele llllla ,.nne; 

... Klreu-rle aelimlamıtlar.. J Haaan Bey - Oolann aiJAh- ı -K&r•k ... ı •flib olurr _.._ 
IUC 11ua. e., - ll••b~•t• olur. Yab---

:lan ldbelr amim.- -- . ~ ........ k ..... ı. """"•ide"~ .ı '" l 1 , ..._ ,., • 



Heıgün 
Arttırma Kanunu 
Matbuat Kanunu 
Mecmualar 

... 
Büyük Millet Meclisi Maliye 

Arttırma Enclimeoi arttırma 
,___ kanuna hakkında 

,_IUlll __ ._,._•_, tetkikat yapmakla 
meıguldur. Enclimea, hükiimet 
ibtiyaçlaruun bir elden idaresi 
fikrini ileri •lirliyor ve hükumet 
ahm .• aabmımn bir merkezden 
tedYınne taraftar g&riinüyor 
~ fikir. ~kaç aenede~beri 

Jm:t•~ye. i!-üyaçlannda tatbik 
edildi. Şımdi bunu b&tn hilkumet 
ibtiyaçlarma tefmil etmek menu
ubaba olayor. 

Bu fikir, eaaı itibarile, doğrudur. 
~ aka.t bu fikrin tatbiki arttır

ma ıtlennde hllktimetin ziyanlDI 
tamamen kapatmaya klfi gelmez. 
Artbtma itlerini11 ıazetelerde 
ilim mecburiyeti henene b&kiimet 
bOtçe.U.e Ye bionetice •ersi yena 
vatandqlara IDÜJonlarca llnya 
ma1 oıa,-. Bbiln ıuetelerin 
:her gtln bir Od Aytua reaml 
ilinlarla dolar. Dlnp •atlMaatımn 
hiçbir yerinde ba mluyede ve 
ma.ak•ıa illnlanna tesadüf edil
--. Demek ki oralarda hükumet 
~m aatı~lan için böyle bir 
luzuma ihtiyaç hissedilmemiştir. 
~ ~•!de hükumet alım sabm 
ıfl:b •ll'llettirmek için yeni bir 
:... ~· ihtiyaç •ardır. Bu 
luca Hr ununa, hllkibnet milyon-
malik ol:=:f etmek imkinına 

Matbuat 
.. 

MatlHuıt 
u~um müdtirleri 

Jenı bir matbuat' 
teık:... h kanana uab azarladı. 

ti da dil Bu kanunda ia-
e en gaye T" k 

matbuatını biraz daha' ukr 
• b .ı. va ur 

ve ~gır a911 yapmaktır. Gaze-
telenn ıOrtım için heyecanlı 
~evz~lara . ehemmiyet vermesi, 
ııyası hadıselerin naklinde fU 
Tey~ b~ devletin propagandacıaı 
\azıyetıne dtışmeai boş görülmi
yor. Bunun için de kanunda 
birçok tetbirler ileri drtlltlyor. 

Bu •lltun, kanunun muhtevam 
~:~'d::,~• izahat vermeğe müsait 

Fakat bizce bu gayenin ka
ııunla temini blraz hayaldir M t-
ı... t . . . a 
'DUa ın aevıyeaıni yükseltmek için 
h~yden evvel matbuatın ıuurla 
euerde ~ulanmaaı lizımdır. Bugla 
hDkümetin bir organı olaa Ana
dolu ajama Wle, bıttabl yanılarelc 
arada ..... c1a p nya ba deYletia 
bir propapaduuu J•pmalctadar. 
BinAeuleyla bu itin halli kanun 
iti delil. amam! aeviye meaeleaiclir 

Dil- ..._.eeelerimizde n...ı • 
A9ft11Nl MTi,_me çıkamıyona1c, 
matbuattan da bu kemali derhal 
beklemek m&mklln değildir. 

* lzmirde fikirler iaminde ağar 
M11c111.. bqh bir M ... mm . .. .. -.... • 

O•fll' •HW ._ ...... . 

- · . _ rmkl Wr apon:u 
nemi ..,....._ 

Yine bir fikir mecmuası olan 
(Yeal_ Adam)' aon niiahalarmda 
b~gına ıpor ve Iİnema resim
Jerı'M aiblemiye çahtıyor. 
iç. d uanea fikir cereyanlan 
)j ın e tahtan •e ağırbaıh olmak 
..:mıe mecmualann bu rek· 
laiscle ru:ıtalanna !'lliracaatlan 
.f!L ... ..L .a__ ~tmak içm de lcariin 
DIU"llluaq Ziyade lıieleri 

caa~~ri~~t a:;. 
lib kanunu, yevmı letki-
bile ağarb--L fiki gazeteleri 

. • .,..ka r mecmuası 
1evıye11ne çı rmak İati 

Biri d
. yor. 

arzu, ığeri vAkıadır. 

Leh- Kabinesi f atifa Etti 
Yeniden T eıkil Edi!di 
Varıova 13 {A.A.) - Lehi ... 

tan kabineıi istifa etmiftir. 
Vartova, 14 {A.A.) - Eski 

Maliye Müsteşan M. Koılovski 
)'~ni kabineyi teşkil etmiştir. Ye· 
Dı kabine, eskisinden far kla de-

llldir.KabiDe değişikliğinin Lebiata· 
=:•umı siyaseti üzerinde bir 

ehairaeaktar. 

SON POS!A 
• 

Resimli Makale anedef a 

• Hepimiz kendimize 1röre muayyen bir bedefe varmak 
llteriz. Bu itibarla da hedefe lmrfun atan aıkerleri ben-

zeriz. Çotumuz kur9unumuıu bffefin haricine dqürilrilz. 
Tam hedefe iaabet edenler azdar. Ve bunlar iyi yetltmit 

olanlardır. Kurıun atmakta hedefe iaabet uzun bir idman 
ye lt·rbipye lüıum pıterditi aibi, bayatta da hedefe 

Yarabilmek için yetifmit ve baurlaamlf olmak liamd1r. 
Yetiımemit olanlann hedefe varmamalan ıayet tabUdir. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Bükreş Ziyaretinden Sonra 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey 

Belgrada Hareket Etti 
. Bllkrq, 13 ( A. A. - Rador 1 Bapekil Tatar::ko dlln akfam ı 

8J•naı) - Tevfik Rtıştu Bey dlln Teftik Rliftll Bey terefine mtı-
kitap tergilini gezmif, çok beyen-- kellef bir ziyafet •ermif, ziyafet 
mİf, IOnra saraya giderek bir 90Dunda söylediii bir nutukta 
mD&eze tarafından ıelAmlaDIDlf, Tllrkiye hariciye Yeldlini bOyük 
Tllrk Milli martı çalınmış ve mü· bir sulh yardımcı11 olarak aellm-
teakiben Kırat Hz. tarahndan lallllf ve iki miUetin aulb yoluo-
kabal edilmittir. daki lıia ortaklığını ibti-

T •ttik Ratt& Bey terefine ranıla aD!Dlfbr. M. Tatareako 
aara1cla •erilen 6ğle yemepde bliyük tef Gazi Hz. idareleri al· 
hilkimet erklnı ve Turkiye elçim ........... --;" ................. _. ......... - ........ .. 
bam bulunmutlardır. Vekil Bey Yenı 
Yemekten •onra kahramanlann A . 
mezarına meruimle bir çelenk d/ıge Sarayı 
koymtqtur. AT k? 
a. Batnn gazeteler Tevkif Rnıtü · ıvasıl Yapılaca 

1ia bu ziyaretinden hararet ve Ankara 14 (Hmusl) - Htı--
::-•lliyetle bahsediyorlar •. Yan kümetin lstaobulde yapılacak 
leteai :-d•paadam Romam p- yeni Adliye binau için bir liyiha 
c:iye y~~ ld : ". T~ye ffari.. hazarladığuu bildinaiftim. Bu li-
aiaalaaıa fa ilin .-yareti Ba•a• yiltaya nazaran icra dairelerinde 
cektlr Jdaianm tabiye ede- timdiye kadar kalan •• 
· A~... •a t . T•-ki Ro aahipleri tarafından aranmiyan 
ma ---.- • ze em, ....- ye • - d ~ . . Mali V llJa ..... Ddaki tepiki . . para an """ ban lirw ye e-
So.,_ Raa,a il 1__ li meaaabyı klleti tanfından faizsiz ahnacak 
n ı ...... _, e ouw m aaae at b •1 . dli b. ' 

oaun Da&an!'daa tetkik d k Ye u para ı e yem a ye maıı 
Ro.manya Ye ftb.kiyenin .. :u:fik.. yapılacak, adliye binua intaatın
lenn~ u~ı,un ~ bu doetiutua dan artan para da hapishaneler 
takvıyesını tavsıye ebaelcteclir lntaata tahaiaabna illve oluna• 

Büliin d!ğer .ıuet• T-&k calctar. 
Rüftü Beyan zıyareti hakkında Bu para 5-9-935 tarihine ka· 
fevkalide bir alaka ile tefsiratta dar aahipleri tarafmdaa aramhp 
bulunmaktadırlar. abnauv•... h · · t'kal d , _ ve azıneye an ı e en 

Bilkreı 13 (Rador - A.A.) - paralarla 6deoecektir. 

iSTER iNAN /STER 

bnda yaratılan mucizelerle Tür· 
kiyenin kazandığı ytikaek şerefli 
mevkii de ehemmiyetle anaNk 
Tllrkiyeye kartı Romanyamn bo
zulmaz bir doıtluk bealediiini . . " 
aöylemiflır. 

Tevfik ROftli B. vercliğ ce
yapta, kendi9ine pterilen tevec· 
clhlere tqekldlr etmif. Tllrk -
Romanya doıtlupnclan hararetle 
ltaluletmit. dllnyanm çok tehlikeli 
nziyetine de temu ederek mu
vaffalayete ermek için aağlam bir 
iman ilzam olduğunu slylemiştir. 

BOkref, 13 (A.A.) - Tevfık 
Rlitttl Bey, YugoslayYa Hariciye 
Nazırı M. Y evtiçle beynelmilel 
•a:ıiyet hakkında ılrlfmek arz .. 
aile Belpada lam-eket etmipir. 

BOkret 14 ( A.A ) - Reaat 
teblij: .. Ttlrkiye Hariciye Vekili 
T emk RlftO Be7efencli ile Ro
manya Hariciye Num M. Titn
leako gtlniin meseleleri hakkında 
mllteaddit mllllkatlarda bulun-
mQflardar. 

Her iki nazar memleketlerini ali
kaclar eden bi16mam lllellaİI hak· 
landa tam bir itiW laalinde 
ohlaldaruu b6ylk bir haz ile 
te.blt etmeyi bir yuife addeder
ler. 

Bnkret mülikatlan Tlrk-Ro-
men dostlujunu. takviye etmiftir. 

iNANMA! 
Alikadar bir zat, bir ... dık yumurlaıun heHbına 

.. ıuretle yapıyor: 
Dlter taraft•n, bir yumurta ... dıtaaaa S.rhnclaa 

•-Bir d 
b içlaa ean ık yumurtanan fiab (10) liradır. Fakat 
"_~~n ._ den (4) liraaını ambalAj m .. afa olarak ayır
•- aa&ııadar Y d' dd 1 d .ıı.ır. llald k . umurta ve ij'er ıaa e er itti•• 

e, erene bili aynı fiattachr. 

buraya bdu olaa .....,.... da ...... katanak, aan-

datın içindeki yamvtalana bet liraya bile selmeditini 

p..Griiz. Bir uaclılda (t444t yumurta oldutuna göre, 

yumurtama taneıi 15 paradan at•i'Y• reliyor. 

Sözün Kısası 
Münderecatımızın çoklu
gundan dercedilememiş
tir 

Üniversitede 
Yeni Enstitüler 

• 

Üniversitede dlin Maarif VekiQ 
Hikmet Beyin riyuetinde bit 
içtima yaplmlf, yeni blltçe bir 
milyon liradan fazla olarak tetbit 
edilmiftir. 

Üniveraite babçetiade bir 
raaatane yapdmuı fizik .,e 
kimya Ye biyoloji emtitaleri iopaı 
tekarriir etmiftir. Açıkta kalan 
mllderrialerden 1 O &atin ele ma-
atlanndan bir derece aobanile 
ibtıauları dahilinde ortamektep 
muallimliği yapmaları iPn Mecr ... 
bir kanun IAylhuı werilmiftir. 

Ankara Nüfusu 
Ankara 14(Huıusi) :-:-~~·~ 

y apılaa nlliua tahrin bıtmiftir • 
Kat'ı neticeler buglnlerde •nlatt
lacaktır. lık netice hlikfl~ 
merkezinde nllfasua ylh biai 
geçtiği merkezindedir. 

istihlak Vergisi 
Kanuna leyi Olarak Yeni 
BirLiyihaMüzakereEdiliyor 

Ankara, 14 (Huauel) - 8Gtçe 
encümeninde mazak_.. edilmekte 

olan dahili iatihlAk vwsirille m._,.. 
... tariye I bir kanun li~ !Jd , b 

fe kanununu 695 ~~ 1 kilo 
A hlaa•ndalci ..,,..-
ba na 6, B fdaumclaki mevaddan 
4 fi karaf 15 para, 69() DJDCI 

maddenin (D) fıkrasmda yazıh 
mevattan SS santim istihlak ver
gim abnacakbr. 

llkmektep imtihanları Ve 
Muallimlerin Kıdem Zamlar 

İlkmektep\erin imtihanları ha
zirandan itibaren bitirilmit bulu
nacaktır. Bu ...., dt~et daMHn. 
tindeki ilk mekteplere 26,883 1 
kız ve 31, 130 u nek olmak 
üzere tam 58,013 çocak de••• 
etmiıtir. alacak 

Bu sene iadem umma 
muallimler lstanbul '!'-ri'dil!'fl;!.ilr
lllğll tarafından tefrik e. m.,.er 
ve listeleri vekilete takdim oı._.. 
mqtur. Bu liateye 400 muallun 
dahil bulunmaktadır. 

Nalbantlar 
Bundan Sonr~ Mektepli 

Olacaklar 
Ankara, 14 (H.....a) - Ziraat 

Vekileti lllzumlu s&'ciljtl yer
lerde nalbant mektepleri açmak, 
mevcut nalbantları kana tibi 
tutmak. mektelder açalmcaya ka· 
dar nalbantlara ukerl nalbat 
mekteplerinde kuna tilli tut.• 
için Meclite bir liyilaa ............ 
Nalbant dildrAnlan .w.ı n Bele
cliye aizam1arma aıı• o&.cak, 

nalbantlar malMIU ba,W ••dltll!k
leri tarafından teaçil •ıcekhnlir· 
Sigara Paketlerinia Şekli 

lnhiwtar u- ....... 
tarafmclM. l.t'rar ............ 
mill ......... ....._ :"f: ...... ..,... ic••· :r~·-·--... tldafanma ............ ~ 
mDsabaka aetlcel•rl#· ~ 
bllt6n lmtalann pldi 
edilmeden ilAD oluamayacakbr. 

Gez Depolan Yandı 
Din gece Bepoada bir 

aagm çakmıt. Neft Sendikal 
t..mpanyallDlll Umuryerindeki ıu 
depolan yanmııtar. Yangın devam 
etmektedir. 

Pariste 
Bir Otomobil Y anşında 

Alh Kişi Ôldü 
Paris 14 ( A.A) -Fonteablo 

da bir yant eua81Dda bir oto
mobil ka~ ha•n içerililae 
Pmiftir. Alb lcifi ..... .._... Ya-

J& T • R /NAN ISTBlf INANllAI ii•ilatiwvM ....... . 
~----~-....-.:.:~~..:..:.::.=.:.~~~---,--------~~~~ 
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Ziraat Bilgisi (*) 

Gübre Meselesi 
htrafında 

-2-

1 

Evet, gübre hiç ihmal edeme
yeceğimiz bir servettir. Gübrele
rini köy meydanlarında yok ede
rek tilerini boş yere havaya açıp 
bereket isteyenlere bugünkü fen 
llemi kahkaha ile güler. Avrupada 
bir çiftJıği gezenler onun i1k defa 
gübreliğini görmeye giderler. Mü-
terakki memleketlerde herkes 
bilir ki toprak gübresiz ilerleye-
mez. 

Gübreler uzvi ve kimyevi ol-
mak üzere iki büyük kısma ayr .. 
lırlar: Bunlardan birincileri azot, 
potas, fosfor gibi toprağın belli
başlı besley:~! maddelerini az veya 
çok bir arada ~~io ederler. 
İkincileri ise geçen hatta konuş
tuğumuz gıda muva2anesini temfa 
etmek için toprakta eksılen mad
deyi vermeye yararlar. 

Elyevm uzvi ve kimyevi güb-
relerin leh Te aleyhinde senelerce 
mllnakaşa cereyan etmiş bulun-
maktadır. Hakikatihalde her iki 
unıf gübre de lizımdır. 

Fakat herhalde uzvi gübreler 
ou lüzumda ön aafta gelirler. 
Çünkü uzvt gübrelerle ıslah edil
memiş topraklarda kimyevi güb-
relerin f aideli tes:rlerde bulunel4 
madığı sabit olmuıtur. Esas me-
ıele ve toprağa gübre ilivesinden 
maksad gıda maddeleri arasındaki 
müvazeneyi denk tutmak olduğu
na göre her zaman toprağın 
ihtiyacım bilmek lazımdır. 

işte bu nokta şimdiye kadar 
olan ihtilafların ana hattını teş-

kil etmektedir. Bu hususta o 
toprakta kendiliğinden yetişen 

yabani nebatların ve llı:eriode 
yetiftirdiğimiz kendi nebatlarımı
zın gösterdikleri ahvalden çok 
istifade edilmektedir. Yoksa top
rak tahlilinin dahi kafi derecede 
kanaat getiremedigi anlaşılmışbr. 
1929 da Königsberg'te toplanan 
Beynelmilel Tağdiyei Nebatat 
kongresi elde mevcut usullerin 
hiçbirisinin toprakta mevcut ve 
nebat tarafından kabili istifade 
maddeleri kat'ı surette göstere
mediği neticesine varmıştır. 

Bu çok nazik vaziyet karşısın
da toprağa rastgele gübre atma
nın ve hele evvelce konuştuğu• 
muz miivazene işine tesiri itiba
rile kimyevi · gübre atmanın 
mahzurlu olduğu kendiliğinden 
anlaşılır. 

Çiftlik gübreleri daima kim
yevi gübrelerden daha az mah-
zuru haizdirler. Kimyevi gübreler 
şekilleri ve terkipleri bakımından 
fazla bilgi ve görgüye muhtaçbr
lu. Fafrikalarm reklamlannda bu 
gObrelerden enginara fU kadar 
verilir, meyYa eğaçlarına bu ka
dar atılır, batlara bu kadar d6-
ldlltlr, teldindeki kayıtlan çok 
defa fena neticeler vermiftir. 
Böyle bir reçetenin Tl\rkiyeuin 
her toprağı için kullanılmua zaten 
imkansızdır. Onun için bu rek-
lamlara kapıhp ta masraf edenlerin 
arf kendi bilgim ve tetkikaiz ha
reketleri ytb.Bnde11 bir netice ala
madıklanm ifitiriz. 

Hulisa un! olsun kimyevi 
olsun gübre çok kıymetli bir top-
rak unsuru fakat o niabette dik
kat ve itinaya muhtaç bir ziraat 
işidir. Ve herhalde kimyevi gt1b
reler ortada mevcut reklamlara 
bakarak çok daka dikkate ve 
itimada muhtaçtır. Kimyevi güb
relerin emniyetle istimalinin h<:nüz 
bizim köylümüzün bilgisinin daha 
ziyade etraflanmasına müevakkıf 
olduğunu da hatırlamalıdır. 

Çiftçi 

(•) Ziraat huıuıundakl mUtklHlerfnld 
ıNrunuL Son Poeta'nan (çiftçi) el 
8'8e ceyıp yerıcıktfr. 

SON POSTA 

• 
T A LE 

İzmir Mektepliler BayramıKı
zılçullu Ve Tepeköyde Yapıldı 

lzmir (Hususi) • · zan çocuklann 
- 30,00D genç neş'elerini bir 
ve dinç talebe hayli kırmııtır. 
Tepekoy mesire• Öğleden sonra 
lerile, Kızılçullu• Vali Paşa, Te-
da mektepliler peköyline gelerek 
bayramım tes'it genç talebe grup-
elti • Lkmektep larmın arasına ka-
talebeleri, ıehre nıtı. Orada, ço-
yakınlığı dolaya- cuklar aruıoda 
sile talebe bay· onlarla birlikte 
ramını Kızılçulıu' neş'elencli ve ço-
da tesit ettiler. 

, OrtamektepJiJer cukların neş' ele-
ve ,!işea çocuklar rine nq'e kattı. 
hususi ~p.- trenle 'i-
T epeicöyüne gi• Tepeköytbade 
derek sık çamlar Tepjkögde hgram gaptn1 l•le1>• teait edilen bir 
ve ağaç:ar altında giinleriaf faaliyet sarf ediyordu. Bazı mek- bayrama, lzmirln bellibatlı bir 
geçirdi!er. teplerin müdür ve muallim• mektebinin iftirak etmeyi.fi tale-

30 bin genç ve heyecanlı ço- leri, talebelerin diğer mek· belere merak olmuştu. Öğleden 
c~ğun, wayni neş'e ve ayni coşkun mektep çocuklarile kaynaşmasına aoora bu iştirak edemeyişin ae-
hısle eglenmesi görülecek kadar mümanaat gösteriyorlardı. Halbu- bebi. aca bir haber aibi lmlak-

.. ld 0 T k larda dolqtı. 
guze ı. epe öyüne giden sekiz ki talebeler için umumi bir bay· Ve öğrenildi ki bu mektebin 
bine yakın talebenin geçirdikleri ram kabul etmek, talebeler ara· talebelerii Tepeköyüno kadar gi· 
günHdaha müstesna oldu. sında neşe ve zevkle başlıyan bir dip gelme tren ücretin~ vereme-

er talebe kabil olduğu ka- yakınLk tesisi fikrinden ileri gel• dikleri için bayrama iştirak ede-
dar mensup olduğu mektebin miyor mu, gaye bu değilmidir? memişlerdir. 
firmasını muhafaza etmek için Bu muhafazakar zihniyet, ba- A. Adnaıa 

Bergamanın 
Mesireleri 

Bergama ( Hususi ) - Kasa
bayı ortadan ikiye ayıran çay 
kenannda Tellikavak ve Tekke 
bogazı mesirelerinde bahar ve yaz 
tenezzühleri başlamıştır. Bu iki 
mesire her cuma hıncahınç dol
maktadır. Her iki mesire civarın· 
da da gayet kıymetli ve tetkike 
d~ğer eski eserler vardır. 

Bu mesirelerden birisinde es
kiden - elyevm Ayasofya camiinin 
içinde bulunun - içi altın dolu küp
ler bulunmuştur. Klipleri bulanlar 
muhteviyatile beraber zamanın 
Padişahına vermişlerdir. Padişah 
da bu altınlann en mühim kıs
mını bulana vermiı, aynca kendi
Iİtıi taltifen paşa yapmııtır. Bu 
alllileye burada bili Patalar 
denmektedir. 

Güdülde 
Asarıatikadan Pazar Camii 

Tamir Ediliyor 
Güdlll, (Hususi) - Fuka reisi 

Arif Beyle çalışkan arkadaılann 
delalet ve ta vassutile Güdüldeki 
eski ve kıymettar eserlerden 
Pazar camiinin tamirine baılan• 
mıştır. Tamirin 6 bin lira ıaarfile 
ikmal edileceği anlaıılmaktadır. 

Bu paramn 4 bin liruı halk ta
rafından temin edilmiıtir. MOte
bakiainide Evkafın verec:eji tah
min edilmektedir. 

1 Ünyede Spor Kulüpleri 

Ong• Tirk.•por krılübü azaları IHI Tnme gençlnl bir orada 
Ünye (Hususi) - Ünyedeki Tilrk ve Hayatspor kulüpleri hüm• 

mah bir faaliyetle çalışmaktadırlar. Tilrkspor kulübn aaz ve temsil 
heyetleri ile Termeye bir seyahat yapmış, Hayatspcr kulllbll de Ünye 
orı~mektebi menfaatine bir müsamere vererek Baykut piyesini temsil 
etmişlerdir. Türkspor kulübü badema cumaları Halkevi salonunda 
konserler vereceklerdir. Yakında her iki kulüp araıında maçlar da 
başlayacakbr. 

Tavşanlıda Bir Yangın 

Başlangıcı 
TaVf811h (Hususi) - Çardaklı 

kfSylinde çırak Mehmet oğlu 

Ahmedin evinden bir yangın 

çıkmıf, fakat airayetine meydan 
verilmeden söndürülmüştür. 

Tavşanhda Tiyatro 
' Tavpnlı ( Hususi ) - Ankara 
temsil heyeti ,ebrimize gelmit ve 

temsillerine bqlamıfbr. 

Kızılcahamam Mekteplileri 
Gere dede 

Gerede, (Hmuai) - Bu 1ene 
mektepliler Bayramı geçen 1ene
lere nisbetle daha güzel olmuştur. 
Kwlcahamam yab mektebi tale
beleri bu mllnuebetle Boluyu 
ve kazamızdaki Ramazandede 
meıireaoi ziyaret etmiflerdir. 
Kasabamız Misakı MilB Ye Z.ya 
Gök Alp mektepleri talebeleri 
bu misafir arkadqlanm ajır-

lamıflardır. 

• 
Çocukların idare Ettiği Kaza 

Her yerde olduğu gibi Adıyamanda da 
çocuk bayramı büyük tezaburatla tesit edilmiştir. 
O gün kazanın bütün idare şubelerine çocuklar 
tayin ediımiştir. Resimde soldan ıağa doğru çocuk 
Belediye reiaiııi, fOCUk banka müdürünll, çocuk 

askerlik şube reisi, ve jandarma kumandanı, çocuk 
hakimi ve çocuk daktilo.;unu görüyorsunuz. Çocuk 
hakimin altında görülen miniminiler de Malatyada 
23 nisanda idareyi ellerine alıp Müddeiumumi, Vali, 
Baımuhanir, Polia Mlclilrl •eaairo.olaa 1am1lardır. 

Tarihi Fıkra 

• 
ikraz Mı, 
istikraz Mı 7 

Bir zamanlar Osmanlıca iç 
zabıta memuru sıfatını takın 
muallim Naciyi bazan o se 
tenkitlerinde haklı görüyoru 
Çünkü dil, çok hassas bir me 
zudur, en küçük kayıtsızlıklard 
müteesir olur. Muallim Naci, b 
hakikati bütün fecaatile seze 
lerdeo ve dili korumak için çala 
kalem · çalışanlardan biridir. Kr 
mal Bey, Ziya Paşa onun ka 
çısından eserlerini kurtaramamır 
lardı, Abdülhak Hamit Bey de 
hayli hücumuna uğramıştı. 

Fakat Muallim Nacioin .. dedi
ğim gibi- hakkı da vardı. Kemal 
Beyin "Matbüülendam,, gibi teı
kiplerine, Ziya Paşanın: .. Vaktaki 
Mısıra geldikte,, gibi cümlelerin9; 
tahammül ve müsamaha göster 
mek doiru olamazdı. 

Aradan elli sene geçtiği 
dilimiz töyle böyle düzeldi
balde bile Muallim Naciyi bar 
retle anmak ve içimizde arar=ak 
mecburiyetine dlif6yoruz. M esell 
diba Sonluk gaze erin ırın 
ıöyle bir yazı ördüm : .. ftal 111 

Yemene verdiği iştikrazlar f " .... 
Muallim Naci böyle bir ibarey• 
karşı susabilir miydi ve susma
ması doğru değil miydi 1 

Bu yanlış yazı bana bir 
fıkra hatırlattı: 

Vaktile Babıalide kelime do~ 
ruluğuna çok kıymet veren bit 
kalem amiri varmış. Bir gün ar
kadaşlanndan bir ona biri pusl• 
yazar, llç lira ( istikraz etmesini ) 
rica eder. Kalem amiri, ikra 
yerine istikraz kullanan arkada• 
ıma fU cevabı verir: 

Yanlış kelime kullanan adam• 
ben metelik vermem! 

Açıkgözler her devirde vardır. 
Kalem efendilerinden ve o güruh• 
tan biri macerayı sezince hemell 
amirine bir tezkere sunar, üç lir• 
" ikraz ., buyrulmasını diler ve. .. 
Parayı alır!.. Vaktaki aybaşı gelir• 
~elem amiri ödünç verdiği parayt 
ıater, o açakaöz efendi, fU pualayl 
yaup yollar: 

" Ben kelimeyi doğru kullaD
mı§bm, fiç lira bahşi i bak eb11ff'" 
tim. lhsanınızı geri istemek 
nııııza yakışmaz r,, 

Fakat ltalyamn Yemene verdiği 
istikrazlar, bu fıkradaki kelim 
oyunlan kadar tatlı değil, ıadec• 
yanlııl. - M. T 

Muşta 
Himayei Etfal Ve Halke 
39 Yavruyu Giydirdiler 

Mu1t ( Hususi ) - Burada 2! 
Nian bayramı pek bOyOk tezahOJ 
ratla tes"it edilmiş, Albn ovada 
miniminiler alqama kadar eğle 
celer tertip etmişlerdir. Halke 
içtimai yardım ıubesi ile Himay 
Etfal cemiyeti bu mibıuebetı. 
mlitevaD bütçelerinden 39 yavruyıf 
elblae ve ayakkabı vermiş, ayn 
Himayei Etfal idare heyetinddl 
Hamza Hilmi Bey de 6 yavru,
Jiylndirmi1tir. 

Tekirdağhlar lbrahim Tali 
Beyi Bekliyorlar 

Tekirdağ (Hususi) - Traky.
JI bük6metimizin dilediği ıekild• 
imar etmek için iş başına geçeSl 
İbrahim Tali Beyin bugünlerdi 
ıehrimizi teşrif buyurmalan bek• 
leniyor. Memleketimizi imar ed~ 
cek olan lbrahim Tali Beyi s~ 
lamlamak için resmi ve bus~ 
teşekkliller ve bilumum ha~ 
tarafından hazırlıklar yapıloıJI' 
T ekirdai taklarla aüaleumiftiı• 
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En Son Haberler 

Yıldız ar Arasında G rip 
Bir oda Aldı, Yürüdü 

Holivutta her milletten birçok 
yıldızlar vardır. Fakat ekseriyeti 
Amerikalı ve lngiliz yıldızlar teş
kil eder. Fransız yıldızlar Holi
vutta akalliyettedir. Fakat bu az· 
lığa rağmen Fransız kızları Holi
vudun moda hakimidirler. Çünkü 
Parisin en yeni modelleri Halivu
da F ıansız yıldızlar tarafından 
ithal edilmektedir. Bunlar nrnsın
da, Karol Lombard birinci safta 
gelir. Cici Karol güzellik ve genç· 
lik · itibarile de en öndedir. 

* Holivut yıldızları arasında 
eon zamanlarda Amerika yerlile
rinin kıyafetleri moda olmuştur. 
hk Clefa olarak Silviya Sidney 
kendisine yerli biçimi bir ipek 
kostüm yapbrmışbr. Diğer yıldız
lar da bundan örnek almışlar ve 
Holivut bir yerli köyüne dönmüş
tilr. Fakat tabiidir ki şıklık iti
barile Holivut ile bir yerli köyü 
ara1ında dağlar kadar fark var-

dır. * Almanyada yeni yetişen 

erkek yıldızlardan Sep Rist "Mon 
Blan Dağının Allahı,, isminde bir 
film çevirmiştir. Müthiş bir faci
ayı canlandıran bu film büyük 
bir rağbet kazanmıştır. 

* Emil Y annings Alman atüd
yolannda yeni bir film daha çe
virmeye başlamıştır. Y annings bu 
filmde meşhur Alman imparatoru 
Birinci F redrik rolünü ifa etmek-
tedir. · 

* Sessiz film zamanından 

kalma olan Alman yıldızlarından 
Kamilla Horu yakında kırk beş 
yaşına basacaktır. Fakat şayanı· 
dikkattir ki Kamilla vücudünün, 
yüzünün güzelliğinden ve bilhassa 
sesmın taravetinden hiçbir şey 
kaybetmemiştir. Çünkü bu ihtiyar 
güzel, bugüne kadar hiç içki kul
lanmamış, batta şampanya bile 
hayatında pek az içmiştir. 

* Holivudun yeni yıldızların· 
da!l Meri Oberon yakında birinci 
sınıf artistler arasına girecektir. 
Çünkü bu güzel kız, Duglaa Fer· 
banks ile birlikte çevirdiği Don 
Juan filminde çok büyük bir mu
vaff akiyet göstermiş, mensup ol
duğu kumpanya · kendisile derhal 
Uç senelik bir mukavele imzala
mışbr. Fakat çıkan dedikodulara 
bakılırsa bu muvaffakiyette güzel 
Oberon ile O, glas arasındaki sa
mimi münasebetlerin de tesiri 
vardır. 

* Zenci taklidi yapmak bu
husunda biricik olan meşhur Al 
Jolson yeni bir zenci filmi d1:1ha 
çevirmiştir. Bu film bilhassa ıarkı 
itibarile çok muvaffak olmuştur. * Holivut yıldızlarının en 
güzelleri a~asında sayılan Joan 
Bennet tatıl aylarını geçirmek 
üzere Londraya gelmiıtir. Cici 
yıldızın Londrada altı ay kadar 
kalarak bu müddet zarfında İngi
liz stüdyolarında bir film çevire
ceği, ıonra Amerikaya dönerek 
kocası aleyhinde talak davası 
açacağı söylenmektedir. 

Diinganı11 en fÜzel ıinema gıldızı Edit Mera 

Kıyamet 
Koptu/ 

Maruf Amerikan rejisörlerin· 
den Şulberg 1130 gUnlük prenses., 
isimli filimde baş erkek rölUnü 
kabul etmiştir. Fa~at rejisörün 
bu hareketi Holivut'un dedi ko
ducu muhitinde müthiş bir fırbna
nın kopmasına sebep olmuştur. 
Çünkü henüz genç yaşta olan 
bu rejisör "30 giinlllk perenaes11 

filminin hem senaryosunu yazmış, 
hem de rejisörlüğünü yapmakta
dır. Şimdi. filmde baş erkek 
rolünü de alması öteki yıldızları 
fena halde kızdırmış, hatti bir· 
,ok protestolara bile sebep ol
muştur. 

Beni Niçin Sevmiyor? 
Paramunt kumpanyası ıtüt

yolarındi "Beni niçin sevmiyor?., 
lıimli yeni bir filim çevrilmekte
dir• Bu filimde meıhur gUzel 
yıldızlardan Miryam Hopkins ba~ 
rolü almıştır. Karıısına da yenı 
yıldızlardan Kitti Karlisl, Lagnni 
Overman, Gertrüd Mikael ikinci 
derecede roller kabul etmişlerdir. 

Meg Lömonnye 
Maruf Fransıı yıldızlarından 

ıeainin gü:ıelliğile meşhur Meg 
Lömonnye 4( Prenses Çardaş» 
operet filmini çevirmektedir. Cici 
yıldız bu filmi bitirdikten ıonra 
Amerikaya gidecek, orada Uç 
filim çevirecektir. Bu husustaki 
mukaveleyi ~mdiden imzalamıştır. 

1 Bu Haftanın \En Yeni · 
Ve En Genç 

Programı 
ipek a Gttc• yarısı kulübü 
Melek ı Viyana hasreti 
Saray : Vatandaş silah başına 
TUrk: Bera bir pranga lcoçaiıyım 
Sumer ı Çılgın uçUJ 
Elharnra : Artist kanı 
Şık : Bega:ı rahibe 
Ylldız: Hata 
Aarl : Bir &aatlik milyoner 
Mlllt : Niçirt öltliJrdüm? 
Hale : Ankara Tiiı·kiyenin lcalbidi,.. 
Alemdar : Kartallar. uçarlc•n 

........ 1 •• 1 ••• '. 1 •• •• 1 ... ... 11'1 ••• "' 

Moris Şövalye 
Yeni Rolünde Mutlaka Mu
vaffak Olacağını Söylüyor 

Viyananın yıllardanberi tara
vetini kaybetmiyen meşhur ope
reti " Şen dul ,, dan alınarak se
naryo haline konulan eserde (Prens 
DRnilo ) rolü Moris Şövalyeye 
verilmiştir. Bu rol Fransız san'at
karınm şimdiyekadar oynadığı 
rollerden çok farklı, muthikeden 
ziyade faciaya meyyaldir. Bu iti
barla muvaffak olup olamıyacağı 
hakkında birçok mübahaseler ya
pılmıştır. Kendisine bakıhrsa: 

Ümidi çoktur ve seyircilerin 
. )<arf1•!nda ~~.hUtUa yeni bir tip 

.... .! 

En meşhur rejisörlerden olan 
Sesi! dö Mil · elyevm çevirmekte 
olduğu Kleopatra filmi için bu
güne kadar sinema atUdyosu· 
ayak bile atmamış olan genç 
kıza Oktavya rolünü vermiştir. 

Bugün için Holivut yıldızla 
nın en genci olan bu kız ayoi 
zamanda güzellik hususunda en 
yüksek mevkide oturmaktadır. 
Holivudun en yenisi, en genci ve 
en güzeli olan bu dilber yıldızın 
ismi Klodya Del dir. Cici Klodya 
Nevyorkta doğmuş, orada tahsil 
görmüştür. Kolleji bitirdikten son
ra evveli bir milyonerin hususi 
daktilosu olmuş, sonra bir ban· 
kada yine d~ktiloluk vazifesi al
mıştır. Fakat Sesil dö Mil bu 
yıldızı naaıl seçmiştir? lıte itin 
burası tamamen meçhuldür. 

"y~~~t~~ağ;ııı
0 

i';hmi~,. ~tm~t;di~: ·-
" Moriı Şövalya 11 bu mllna~ 

ıebetle mutaliasını soran gazete• 
cilere: 

- Muvaffakiyet ümidimi art
bran en büyük amil, bu filimde 
Rejisörün Lubitsch demiştir. 
· Moris Şövalye şimdiki baldo 
kısa bir zaman için Metro-Gold
vin de çalıımakta ve kim bilir 
belki uzun müddetli konturat 
bulamadığı jçin badema hep kısa 
müddetli taahhütlerle çahşacaiıDJ 
.ajlemektedir. 
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Esnaf Bankası işi 
Alaiyeli Zade Mahmut Bey Kendi 

Vaziyetini Anlatıyor 

Esnaf b nkası tahkikatile 
meşgul olan Müddeiumumi Mu
avinlerinden Muhlis Bey dün de 
saat ondan on albya kadar ban• 
k nın eski müdürü Faik Beyi 
duılemiştir. 

Dün b nknnın sabık idare 
celisi r i i Aliiiyeli Zade Mah· 

mut Bey de dinlenecekti. Mahmut 
Bey Müdd iumumiliğe müracaat 
etm' , Muhlıı Bey me gul olduğu 
ıçm dinlenm i yaran bırakılmış
tır. l!:ski Murakıplardan Zeki 
Bey de polis vasıtasile çağırılmıştı. 
Henüz müracaat etmemiştir. 

>f. 
Aldığımız varakadır: 
« Esnaf bankasına 928 de 

meclisi idare ikinci reiıi seçildim 
ve 929da da istifa ettim. Doğrudan 
doğruya ve dolnyısile benim yü· 
ıümden bankanın on 11arası ııyaa 
uğramamıştır. Benim su ve süt 
şirkeUerinde hiçbir alakam yok· 
tur. Ticaret ve Sanayi bankala
nnda da keza •. Para verilen ze· 

• t ne tavassut ettim ve ne de 
kendilerini tanıdtnı. Yalnız 5nt 
Şirketine muteber bir zabn ciro
su v.e benim malQmatınıla S bin 
lira verildi.. Bu para da bilibara 

6dendi. Ben A \TUpada iken Su 
\•e Süt şirketleri bankadan para 
lmış, fakat avdet edince bu 

hususta tahkikat yaptırdım. Esasen 
banlrnda birçok istihlAk yapmış, 
muameJit üzerinde esaslı 
bir disiplin koymuştum. Fakat 
fotifamı müteakip vaziyet benim 
ynptıklanmın aksine çevrildi. 
Kenan Beye ve lranlı zate par 
ikrazından haberdar değilim.. Bu 
ikraz benim bankadan çekilmem
den sonra olmuştur. Volra ge
lince, istif ama kadar bu adama 
para ikraz edilmemiotir. Ben 
Volf'u şahsen tanımam ve hiçbir 
konuşkanlığım da yaktur .. Ancak 
o zamanlar bir makine işi oldu. 
Volf, yeni harfler dolayısile Av· 

rupndan makin getirtti, eattı ve 
bedelini ncak m muh rrer 
bankn n di ~ o1a~ k ldı. Volf'u 
o zam n Meclisi id hururunda 

ördUm. 

Sonra Anknradn SüreyyA Pa
l nın Ta Handaki od ında 
Volfla mün kn n ettik, inirlendim 
v kendisini bir d ha görm dim. 
B na bılva ıt birkaç kere mür • 
caat eder k kıiyonlanmı aabn 

lmak i t diğini bildirdi. Ben ver-

dim. Fakat bil h ban 
eller va tasile • bn aldı.. Be
nim haberim ) oldu. 1, anlqıldı. 
Müıterinin VoJf olduğu m ydana 
çıktı.. Senetlerden bir la mının 
parasını peşin verdi.. Bir kısmını 
eremedi. Da ayı mucip oldu. 

F kat b zı f tçiler g ldi, dava 
edersem. iflas mas na )' tır cak 
bir ıeyi olmadıgını ıiSylediler •• 
Mecburen beki dim. 

Ben akaiyonlanmı aatark 
bedeli in büynk bir ktamını pqin 

ktlçli bir kı mı içi d a 
neUer aldım. Yo Volf'u 
tetelerdeki beyanab gibi makine 
b~deline karşı aksiyon venniı de
ğilim •• Ben Volrun hiçir senedine 
Esnaf Bankasına ciro etmiş de
ğilim. Volf Esnaf Bank n kar ı 
olan 90 bin liralık borcu ben ~ 
kildikten sonra yapmııtır. 

Aksiyon ab~ma sebep te, 
bankayı yükseltmek, lıtanbulda 
yilksek kredili, ve bol faizli bu
yuk bir esnaf pankası lrurmakb. 
Fakat o sırada bir memurun yol-
uzluğundan dolayı çıkanlm ı ve 

bu memunm da g ıetelere yanlış 
haberler vermesi yüzünden taıav• 
vurumdan vazgeçtim • ., 

[Son Posta: Hulasasını yuka· 
rıya yazdığımıı. AliiyelJ zade 
Mahmut Beyin mektubunun muh· 

teviyab budur. Tabii bu sözler 
Mahmut Beyin kenc:U iddiasından 
ibarettir. I 

SARAY Si NEMA S ':=l 
Yarın aqam saat 21 de SiNEMA ve 

iSTANBUL MUSiKi SANATKARLARI CEMiYETI HEYETi 
SAFiYE H. • Tanburi REFiK ve Kem ni SADi Beyler. 

KEMAL NfY AZI B y Ye ARKADAŞLARI • OVRIK BABA ve 
ARKADAŞLARI 30 kftilik saz heyeti 

Biletler şimdiden KlşelerlMlzde satllmaktad1r. 

R .. FiatJar : 200 • 150 • 100 • 75 kuruı 4m----r 
Mustafa Kemal Paşa Belediyesinden: 

tO Mayıı 934 lhale edileceği ilan olunan kasabamız elektrik 

tesisahna kapalı zarf usulile talip zuhur etmediğinden Mayısın 
31 inci Perşembe gllntl saat on yediye kadar pazarlıkla ihalesine 
karar verilmiş olduğundan talip olanlann Muatafa Kemal Paşa 
Belediye Encümenine mllracaatlan ilan olunur. 0 2424,, 

Akay İşletmesi Müdürlüğünden: 
Köprllde Kadıköy - Haydarpaıa iskeleleri dahilindeki büfe ile 

•apurlarln iskelelere asılacak ilin ve reklamlar için teklif edilen 
flatlar haddi liyıkında görülmediğinden müzayedeleri 16Mayıs1934 
Çarş mba gllnU saat 14 te. 

Bahçekapıdaki dükkan ile Haliçte cami altındaki anh'epolann 
müzayedeleri 20 Mayıs 934 Pazar gUnll at 14 de talik diJ. 
mlştir. Taliplerin mezkür gün ve aatlerde idare Encümenine 
g lmeleri. "2436,, 

Kadıkoy S O REY Y inem mda 
Bu alqam H Sa ı •kt mı aat 21 de 

Duak nm aat 21 de Fran ız tiy t
rosunda Attlk K bare ve üzik 
Hol h )ctmin yeni programı munase
betile bit~ uk gala. 

ARJANTiN REVOsO 
EOUARDO BIANCO 

ve FERiHA TEVFJK hanım 
20 kışı ahnede Dr. KEMAL N U Ri 
MGzlk •••• Dana. .. Şarkı Cil Z 

__,,,l___ ' Y Uhrevi ha alıklar mutehassısı 
llvoten ı Milkem'llcl bir fllım 

KiLiT ALTINDA Frao ızoa söüil Bewoiluc Rumell han t6 
·~ Dubullr• 90 H M kurııt .__., ,_ __ _. Tel c 40153 

SOH POS1'A 

Yağmur 
Müjdeleri 

Kay eri 13 (A.A.) - Çoktan 
b ri dev m ed n bunalbcı ıncak-
1ar zail olmuftUI'. Bir haft dan 
beri bava kapnh ve hafif y ğıtb 
gitmekte idL Dlln gece y nsın
danberi başlıyan yağmur elan 
devam etmektedir. Bu suretle 

raklık tehlik si ortadan k lkmıf 
v t m :r:amanında gelen yağmur 
Çiftçileri vindirmiştir. 

• 
Muğl , 13 (A.A.) - ~erkezin 

m hdut mıntakalannda kuraklık 
olmakla ber b r bergün vilayetin 
muhtelif yerlerine fasılalı yağmur-
1 r yağmaktadır. 

~ 

Siirt, 13 - (A.A.) - yen de 
bereketli yağmurlar )'ağnuya 
başlamı tır. 

• Lapseki ( Hu.uıl ) - Lapseki 
v mülhakatında yağmura pek 
çok ihtiyaç vardı. Rençbu, b ... 
lan gök yllı.Wıde yağmur bulut
lannı arayıp duruyordu. Botnn 
balkın iıtiraldle MeYlid okundu, 
kurbanlar kesilerek yemekl 
yapıldı. Kasaba içerisinde ne a• 
d r dul kadın, fakir fukara varaa 
doyuruldu. Himayei Etfal cemiy • 
tinin do1urduğu yetim yavrul r 
aynca bir kurban verildi. Ve 
Allabtan yağmur iatenildL Bu 
dilek kabUI edilmiş olmalı ki daha 
o akşam yağmur bulutları Lap eki 
semasım kapladı. iki gUndenberi 
bol ve mebzul yağmurlar yağ
maktadır. Halk sevinç içindedir. .. 

Biga (Hususi) - Faydah yağ· 
mtırlar devam etmekte, köylü 
fırsab ganimet bilerek Mısır ek· 
m ktedir. Burada çok gilzel pamuk 
y tiımekte, fak t her nedense 
pamulc ekimi umumi bir ekil 
almamaktadır. 

Romanya Kurakhktan 
Kurtuldu 

Bükreş, 13 (Rador ajansı) -
Sôn gtlnlerde yağan yağmurlar 
kuraklık dolayı ile ~n fena bir 
vaziyete dllşen yeni mahsulata 
öyle bir salih getirmiştir ki dün 
akşam içtima eden · hükümet 
iktisat heyeti evvelce aldığı teda• 
biri ve bu ~cyanda hububat 
ihracatını meneder mahiyetteki 
kararını tahfif edebilmiştir. 

-=~---· -
Toplant., Davetler 

Gazi Hz. nin 
Hediyeleri 

Askeri Mütekaitler Cemi
yetinde Merasim Yapılacak 

Reiıicilmhur Hz. MOtekaldinl Aa
kerlye Cemiyetine imzalı bir f'otogra
filerini hediye bu7urmu1lardır. Ordu
muzun eald aıkerleri, bOy(lk kuman
dan n tefin armağanından fevkalide 
mntehaui• •e memnun olmuflardar. 

Fotograf önümilzdekl cuma allnü, 
meraıimle cemiyetin merkez bina• 
•ında ihtiram mnkiine konulacakbr. 

Cemiyet bu merasime biltün mu· 
vazzaf ve mGtekait askerleri, meb'ua· 
!arı davet etmektedir. 

BugUnkU Konferene 
Türk Fiziki ve T bil ilimler cemi 

yetinden: 
Bugün ııaat 18,4S te Fen EakQJtell 

bGyQk konferans 1alonunda Oniver•it• 
jeoloji ve tabii cogrnfya profesör 
M. Şapü tarafından • Avnıp n 
jeoloji ve cağr fi bGnyesinde Türkiye. 
m vzulu umuma mahsus mllhim bir 

lylleştl 
Erzurum , - Kotorda 

kumandanı Salih Paşa tama .. 
men iyileşmiş \fe haıtaneden 
çıkmışbr. Paşanın iyileşmesi bu
r da çok sevinç uyandarmlfbr. 

EvvelkiGeceBütünKurtu 
luş Yanmaktan Kurtuld 

Yarııı andıktan •onra ka,.torılan eu 

Evvelki gece Kurtuluıta dört 
evin yandığını dlln yazmışbk. 

YapbiJmız tahkikata g6re, 
Kurtuıutta Arabacı meydamnda 
KiliıearkU1 aokatuıda bir No lı 
evin ahib aI Madam Maramay 
man dan çıkan atqleri bir 
teneke için koyarak kapağım 

patmıo yatmıştır. Biraz 
tenekenin lebiml ri riyere 
1 r d& emelerln Uıerin dökWmüş 
ve d6şemeler tutuşmllfhll'• Bunu 
pek geç gören Madam Mııramay 
feryat etmeğe başlamıştır. Yangın 
b langıcından ancak 20 • 25 da· 
kika sonra haberdar olan Beyoğlu 
itfaiyesi Madam Maramayin evi 
ile yamndald iki evi alevler için.
de bulmuştur. 
Yangın bu ıırad karşı tarafta

ki diğer bir eve de irayet etmiı 
ise de itfaiyenin gayreti 11ayesinde 
bu ev kısmen ve diğer ll~ü ta• 
mamen yandığı halde yangını 
söndürmllştür. Bu civardaki evle
rin mlihim bir kısmı tahtadan 
olduğundan halk bUyllk bir korku 
geçirmiş, itfaiye de bUyUk bir 
facianın &nnnn almışbr. 

Yeni Neşriyat ı 
Gerede Destanı ı Geredede 

Ziya Gökalp mektebi başmuaJllmi ve 
balk ıairl foıaff r Şadi Bey "Gerede 
deıtanı " isimli manıum bir eaer 
hazırlamıf vefretmiotir. 

Poliklinik - Tıbbın her ıubo
stnden bahseden bu mecmuanın 
10 uncu ıayıaı da tanınmış doktor
larımıznı kıymetli yazılarile lntitar 
etmiıtir. 

Halkevi - Eakitehlr Halkevl 
tarafından çıkanlan bu kıymetli mem• 
leket mecmuasının 19 uncu 1ayıaı da 
zengin münderecatla çıkmıfbr. 

Flklrler - İzmirde inlifar eden 
bu kültür mecmuasının da 108 ind 
ıayısı çıkmıştır. 

Yana Mllliyol - TOrkiatan i .. 
tlklill için . çıkanlan bu aylık mee• 
muanın 76 ıncı aayıaı intiıar etmittlr. 

Aydının ÜlkUsU - Aydında bu 
iılmli küçllk ve zarif bir kitap 
pkanlmııtır. 

Yeni Adam: Çıktı. M. Sami Be· 
yln, spordan ne anhyoruL Dr. Sadet• 
tin Vedat Beyin. Hayat aınırlarınd .. 
Cemal Sait Beyin, Derain, Ze~i Faik 
Beyin, Yeni er1riler, ve daumıer. Dr. 
Şeref Nuri Beyin, Alman O?iveuiteai 
adlı makaleleri. Hayat, tiyatro ve 
edebiyat anketine gelen cevaplar, 
dünya bllal ve gültür haberleri 
var. Bütlln okurlarımıza t \' iye ederiz. 
~-~ ••••••• ,. 1 

Acıkh ölüm 
Mütekaidini skeriyeden Kafkas

yalı Kaplan Mnmıir Beyin kerimeal 
Münire Hanım pek genç ya;ında 
müptela olduğu hastalıktan kurtula· 
mıyarak tedavi altında bulunduğu 
Erenk6y sanatoryomunda dün vefat 
etmiftlr. Cen z i, bugün saat 11 de 

natoryomdnn kaldırılarak Sahr • 
yıcedit camisinde namazı kılındıktan 
aonr Erenköy kabristanına defnedl
lecekUr. Kederdldc baba vo be111flre .. 
sino Caoabıbak aabur ver1in 

lf Dün S m ty da Arti El. 
isminde birinin de erind yan• 
gın çıkmış ise de sirayetine mer 
dan verilmeden söndürillmllftllr, 

Yangmın lıa:ıin neticesi 

TUrk ticaret kaptan ve 
m ler cemiyeti . 

( Türk ticaret ptan ve makinist-
ler oemi~eti) unvanı altında cemiyete 
dahil bulunan bilcümle ti re tan 

vo makinistlerinin (güverte \6 m • e 
lostromolan dahil) mevzuatt kanuniye 
dahilinde haklarınııı muh f zasım te• 
min ve oemiyet azasından muavenete 
muhtaç bulunanlan himaye ve gemi
cilik mesleğinin yUkselmeıine hizmet 
mak adile 24-1 ·984 tarihind deniz 
yollan işletmcıdno mensup EGE vapu
ru euvariıi Sait Be kaptawn riyas&-
tinde, ikinci reis Anafıırta suvnnsı 
Mahir, umumı katip Kamil, muhasip 
İhya, aza Si.ireyya, aza HüınU, aza 
Etem, aza Necmettin aza Ne-
dim, aza Kenan, aza Tev-
fik Beylerden mütefekkil mü 
idare heyeti tarafından te kil edilen 
cemiyetin Galatada Rıhtım caddcsind8 
O.ctahanı idaremerkezi iUihaz ederek 
teşekkülüne it merasimi kanuniyeyi ik· 
mal eylediği 6-5-934 tarih ve 809 nu
maralı ruh t ilmühaberine m .. teniden 
v cemiyetler kanununa tevfikan iliio 
olunur. 

• • • • .. • .. ... • :t 1 .A 1 ............ ._ .... ..... 

TetekkUr 
Sevgili pederimiz mOtekalt Mira· 

lay Amasyalı Ahmet Hilmi Bey mer· 
bumun, gerek cenazesinde bulunmak 
auretile ve gerek e tlfaben veya 
tahriren beynnı tuiyet ve teselli, v• 
tec110rOmilze i9tlrak etmek lQtfunda 
bulunan muhterem doat ve arkadar 
le.nmır.a ayn ayrı teşekkQr ~tmek ve 
cevap yazmaklığımıuı, yeia Ye tees• 
110rOmGz mani oldu~ndan, muteber 
guetenb:l her birine bilrmet Ye te• 
ıekkürlerlmir.in lbl ğını rica ederiı: 
efendim. 

Merhuauuı refika 11rhıJ,i4 oj1o 
ıGıa all, lum Saim• C.Ydet. gellat .,.. 

tlbat K.lmll. damadı d "1-1 Atlmot o....-. 
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SON POSTA 

tT.TIB&T Ye. TBBA1'Ki 
- Her hakkı mahfuzdur - Nasıl Doida? •• 

.... ·--··-··-··· .. ···-....... ··--.. - Nasıl 'Yaıadı? .. 
Dördüncü Ktsım No. 90 14 - 5 - 9~ Nasıl Ôlclii? •• ~·=======!~Ziya. Şakir~~~~~~~~~~~~::;~==~===========:~ 

Notalara Rağmen, Bir Harbin Patlayı-
vermesi ·Muhakkak Bir Hale Gelmişti 
8"° zamanlarda, Donanma Cemi

yetf Ye Harb"ye Nezareti. tarafından 
oldukça sür'atli büyük nakliye va 

purlan ıa tın alınmıştı. Bunlara gWi
ce, en gtizide alaylardan bq on 
tabur askerle bol silah ve cephane 
yf kletmek.. -.e her fedakirlığı 
göze alarakla bun an Trablus ve 
Bingazi sahillerine sevketmek.. 
Yapılmaz bir İf değildi. Çünkl 
Tı ablusgarp, fs:anbula bin mil 
kadar bir mesafede idi. Bu va
purlar, bu mesafeyi 70-S0 saatte 
katede bilirlerdi. 

Vakıa bu vapurlarm yolda 
ftalya filosu ile karşalaımalan, 
lmkin dahilinde idi. Fakat henüz 
bnıbarp edilmediği için bir taar
ruza uğranıalan ihtimali biraz 
zayıftı. Velev bu taarruz vaki 
olsa bile; miskin ve zelil bir 
mevkide kalmaktansa, düşmanla 
• tekilde kartılaşmak ta devlet 
" :met için büyük bir şerefti. 

u ferefi kazanacak derecede 
cllr' et Ye kiyaaetten malınım olan 
(Babıill)' blyJe bir kahramanhk 
aaat~rmek ... tarafa duraun bili
m tamamen aylan bir meal k 
taki d. e p e ıyor: 

[ ltaıyanlar tarafından T rab
lusgarbin işgal olunacağına dair 
bazı rivayetler deveran etmekte 
i8C de böyle bir meselenin asl& 

uaaı yoktur ] diye resmi teb
liğler neşrettiriyordu. 

Nihayet.. Bu son fıraat ta 
l>aylece beyhude yere hebi olup 
aittikten ıonra ayın 1 s inci giinü 
(28 eylUI 1911) ltalya sefaretin
den bir (ollimatom) verildi. Ve 
buna, yirmi dört saat zarfında 
cevap istenildi... Bir hayli uzun 
oluduğu için buraya aynen Dak· 
linden sarfınazar · ettiğimiz bu 
notada: 

[ Trablasgarp, Omnanh h6~ 
meti tanfmdan MDelerdenberi 
imar edilememiftir. A)'Di za•anda 
hal,anıann o havalideki her l&r-lü 
mewı • faaliyetlerine busonıetıe 
mukabele edilmiştir. ltalya ile 
Trabluı arasında pek az bir me. 
ufe olduğundan orada tel'a1c1Q.. 
Jaba inkitafı ft medeaiyetin İl•· 
tiyacah umumiyesinin temini; ltaı
yanlar için hayati bir menfaattir. 
Bana binaen ltaıya hilküllleli, 
bayaiyet ve menafiinin uyaneti 
makudile Trabluı ve BingaziJi 
bnei ukeriye ile işgale karar 
"'1Diftir. Bu lfgale muhalefet 
etmeyiniz; Ye İfgalin bili miifki
llt bam zımnında • T rablaa Ye 

I - Guete..i• .... guıaile 
bir $fltunan iki *ltırı 6 'r 
(Nntim) •gııır. 1 

2- Sag/uına göre hlr •antl
ınin ilan /iatı ıunlardır: 

sayfa ı stıyfo sııyfu. 8ı!yf a Diğ~r Son 
111..-._ı _ 2 3 ~ yerler sayfa 

40012so 200 100 ·ı-60-ı-..:ao--..!1 

K ş. J<r,. Krş. Krş. j J<r~. J\rş. 

3- Bir santimde oasati 
(8) kelime vardır. 

4- ince '"' kalın yazılar 
tutacakları yere göre 
santimle ölçülür. 

Trablut11 Italgonların amaltne 
lıiz,,..t etlen beledig• nid 
( Karamaıılı) Htuıuu1 P1114 

Bingazideki - memadanmza emir
ler veriniz.] 

Deniliyordu. 
Hakkı Paşa bu notayı ahr 

almaz, vaziyetin ne vahim bir 
hale geldiğini - Ancak o zaman -
anlamıt; ve fena halde şaşırmıştı. 
Meselenin artık poker masası 
başında halledilecek şekilden 
tamamen çıkmıı olduğunu idrak 
eden ittihat ve Terekki fırkası 
erkim da fena halde bocala
mışlardı. Arlık barp, nikabili 
içtinapb. Hu takdirde yalnız 
T rablus ve Bin gazi işgal edilmiş 
olmakla kalmıyacak Osmanlı 
donanmasının bir kısmı da mah
volacakh. Yine kabinenin bOyük 
bir gafleti eseri idi ki bu esnada 
muhtelif gemilerden mürekkep 
olan bir filonun Akdenizde bu-
lunduğu akla gelmemiş; daha 
ilk ltalya notasında, her ihtimale 
karşı bu gemiler sür'atle Çanak· 
kaleden içeri çekilmemişti. Buna 
binaea Halda Paşa İfİ muhabe
htia oyalamak istemiş ve 'talyamn 
bu oltimatomuna uzun bir ceva.,. 

= 

1 
la mukabele eylemişti ••• ltalyanla• 
nn ilk notasına verilen tafrafuru
tane cevabın yanında pek mute• 
dilane kalan bu uzun cevabi no
tayı da buraya dercetmekle sözü 
uzatmak istemiyoruz. Ancak ka
rilerimize bir fikir verebilmek için 
bu cevapnamenin son fıkrasını 
aynen ve harfiyyen nakletmekle 
iktifa eyliyoruz: 

- (29 eylQI 1911) tarlhll cevabi 
notanın son fıkraS1 aynen ve 

harflnen -
[ Hükumeti kıraliye, İtgaliaakeri 

gibi bir tedbiri vahime teşebblla 
etmediği halde, tarafı babıalidea 
haUiihtilif emrinde aımikavfye 
tesadüf edecektir. Binaenaley, ta
mamii mülkialııi muhil olmamalan 
prtile kabultınde tereddüt etmi• 
yeceği teminab mephusenin, ~~ 
kômeti kıraliye tarafından tasnhı 
iltimas olunur. 

(Arka11 var) 

Bir Mahalle 1-lalkı Verem 
Olmaktan Kurtuldu 
( Baftarafı 1 inci Nyfada ) 

Bu suretle koca bir mahalle hal· 
kı verem olmaktan kurtu:muştur. 

Mahalleli bu vaziyetten bele
diyeje teşekkür etmekle beraber 
bir ricaları daha var. Diyorlar ki: 

.. - Belediyenin yasağına rağ
men baıı arabacılar yine cadde
den geçiyorlar. Şimdilik biz cad· 
denin ağzını tutup belediye ya· 
sağının noktası noktasına tatbik 
ed.lmesini temin ediyoruz. Fakat 
belediye, arabacılar bu yasağa 
alışıncıya kadar caddenin başına 
bir memur koyarsa ikinci bir iyi• 

· lik da ha yapmışolur.,, .......................... -. ...... _ ............... ._.. 

~YAKUT~ 
en iyi cins krem, . 
gece ve giiodüz ~~~. • . . 
en müşkülpesent nıuşterılennın kremı, 

Hanımefendi S İ Z İ N kreminiz. 

l RADYO 1 
14 Meywe Pazartesi 

llTANl:iUL - 18.30 fran1na -., 19 
8-t t...u Bey tarafından dit .. akklnda 
... feraıaa ve Ajana haberleri, 19.JO Alatarka 
•u ... ı •~plyah (Ekl'em Bey 'H arkadatlan) 2
1.U AJane ve bOI' .. haberleri, 21.25 orkeatra 

'-afaıı.da11 •11hte!ll eaerler. 
VARŞOV A - (1415 m.) 16.55 Keman 

=eri, •uababe, 17.35 orkestra Ye pl7aao 
.... L~ lf.10 CQ Ybti1uıw9 1f..M .... 

.. ..._., 21.ts ....... -.... ----
:;:. -.ı..ı1ı erkwra (tea'aaalll), 21 üm 
.,a __ ... 21.11 .._ Wildml, 24 ....... ..., --....... w~ - CiM .. , il !tor-. p1lll, .... _... ....... ~ ....... 
üaeda~u.._..._.,........, 
tMS,ab.0...w ................... "......._ n...,. ~ . ., • ., 
21.15 radJO orkeatna, ••••lw. a.ıs ...._ 
Yeb ... aualkiaL 

llOSKOVA - (17'14 m.) 19.!I ~ 
Mfrl>'• (srieı). 21 teı...nt ..... n ... 
maaca ne9ri1at, Fra., Flamca. 

BUDAPEŞTE (550 "'·> - 18.30 hafif mu
alkl, UUO almanca derı, 20 muubabe, 20.lS 
ıt0pil1- bav.ılar, 21.30 nıuaahabe, 22.30 Ma· 
car opere parçalan vo muaikl bahialerly 24 
da.. m..ıtıfai. 

ViYANA (5117m,) - 20.10 ima beateklr· 
lam, t:aerlerinden, 20.SO mwıababe, 2L~ 

dlletler, luıfif bavalr, 23 haber.er, konfuana 
23.2$ darta m· alklal. 

BELGRAT - (457m.) 20 1r.._ k......t 
koaferana, lll Z.1rep operalllDdan nakli. 

KÔNISVUSTERHAUSEN, - (1571 m.) 
18.SO •tk tarluları (pllk) 20 muhtelit: 22 
och muaik al, 23 habel'ler, '23.30 apor Y~alre 
1 teganoıll koıuer. 

PRAG - ~407nı.) 11.45 keman. koaaerl, 
aaaaba.~ 19.26 •l•anca nqriyat, hıtt.rler, 
2D.10 aakerl konaer, 21.35 te~ao:.'1.!'•ber.eır 
21.05 orkeatra ~ bel , 25.Iİ 
p:ik, alınan~ konferaa• 

15 Mayıs Sah 
IS'T ANBUL - 18.30 pllk nepiyatı, 19 

llee'ut CemU Be:r tarafııtdan çocuk ara ma• 
hl, 19.JO a~atarlul mu.iki aqr~,ab Eftalya 
Sadi H. " arkadııflan, 21 ajau ve boraa 
hahrl~rı, lrantık Defrlyat, 21,25 oda mm k:aı 
Mneerl, Cemal Rqlt Bey Ye arkadqı.._ 

V ı\.RŞOV A (1415) - 17.50 kaaıt .. 
lcoaHrr, musahabe, 19..ll pl7aao lconMrl, 
n.se aoaababe, 21.85 -orbew• lamllldeld 
it perdelik epent, 2S.M clw wllde•, M 
...... habe, 2ol.05 dau •-ltd•L 

B0KREŞ - (964 m.) U bana 'plü, 
haberler, pille, 11 jolleace • Gaf• Ol Ur tr-. 20 0..'wenlte ... ı, 20.21 Mel. M. 
Tenae tarafuıdan ta....._ 20.tS konferaq, 
21 MQfonik ........ n ...,.,..., ........ ................. 

llOSKOVA - (172' m.) n lalllıhMI .... 
BUDAP!ŞTB - ~ m.) n.• kantak 

....._, lt.50 .............. ~ .._ 

.... 22.ıs bir Daldl, U.2t ....... "-t. 
Vly ANA - ( 507 • ) 18.90 tarllılu, 

muaahabe, 20.15 aktOallte, 20.U operada 
nakli, 23,JS ha'·erler, 23.30 PalmWtaa nal&• 
lea dana mualldal. 

BELGRAT - (4.17 m.) _. plalr, _.. 
aahabe, 20.40 pllk, 20.50 nldlın, 21 S...a
nanıD ıarkdaruadan. 22 atiltyo tlyatroeu, 
2140 dans pllklan. 

KONlsVUSTERHAUSEN - (1571 m.) 
18,40 pllk, :lO Haru alt mualldll 11epi7at, 
21 mu.uhabe, 21.JS kllaık dana mwılk.at, 22 
mualo.111 bahlaler, mll.bt&llf, M ••--•ı 
.. erlerden ıartuJar. 

PRAG _ (470m.) 18.45 lrema11 kODHF\ 

h b 1, S5 almanca n..,17at, 20.25 muaa a e, • 
lı. rl 20.so glbel aa11'atlar, 21.05 piyano onaa • 

Ilı k artet kouert, muaababe, 22.lJ te2ann u ı · 
C.atrandaa .. .ı,o •kaatr ... U.SO p b 
koaaarL 

Sayfa 9 

Belediyeye 100 Bin Lira
lık Bir İhbar Yapıldı 

( Bqtarafı ı inci sayfada ) _......:o-...:o-bududu dahilinde yapbklan.t~a!1k 
H · J • ··d·· ı·· v •• Hukuk sigorta muamelelerinden ı aıye esap ıı erı mu \tr ugu, . hi . lan 80-

100 
bin lira ka-

işleri müdürlüğüne yazdığı hır d ssebs~ 0 ra alıyoruz 
k • d b. r ar ır pa • mütalAa tez eresın e, yüz ın ırayı D Adliyeye 

mütecaviz. bir y~kWı t.utao bu Bir Kump~n:..~ldla 
paranın sıgorta şırketlerınden ka· M .. d.. 

1 
.. w •• M mleke-

• · · im d v Ticaret u ur ugu, e bıb tahsıl olup o a ıgını sor· ti . de . makta olan "Da-
H k k • 1 • -d- l .. v.. mız ış JPP 

muştur. uhu ~ eni m:k~kr ugtu nöp,, sigorta şirketini dün adli-
mese'eyi e emmıyet e t91. ı e • . t• 

• . . .. yeye vermıı ır. 
mektedir. Hesap ışlen müdürlu- Bu şirketin gizli şekilde mua-: 
ğünü tereddüde düşür~~ ~okta, mele yaparak bu ~a~eleJerı 
belediye kanununun 114 unc~ ma~· defterlerine geçirmedıgının anı... 
desi olmuştur. Bu m~dden~ btır şıldığı ileri sürülmüş(~~r). ~b ~~~= 
fık beledive~enn, sıgor a retle ortada yüzde "") nıs euar 
. kraslı, . d y. alnız alakadar deki sigorta hissesini hükümetten 

şır et erın en, . . d k · · ld - d id-
ld ki bir hudutları dahılın e saklama vazıyetı o ugu a 

o u arı ııe elelerinden dialar meyanındadır. 
yaptıktan sigorta m~am . . t s• Müddeiumumilik bu sigorta 
itfaiye kissesi alabıleceklerını a kumpanyasının vaı;iyeti hakkında 
rih etmektedir. . . .. fık· icap eden tetkikab yapaca~ Y~ 

Ayni maddenin bır dıger . lüzum hasıl olur':' bittabı 
rası iaey belediyenin ıigorta ıır- takibat icr~~~~.~!'.:.- ·- . • 
ketlerinin yapbldan bütün mua- -- ' • • t 
me1e1erc1en itfaiye hi11eai alabile- Gazetecılerı Dave 
ceğini anlabyor. İstanbul Matbut CemiyetiodP:n: . 

Epr 1ranuDUD 114 &adi mad- lstaabul Matbuat Cemıyeti 
desinde beaap itleri miidürlüğünü umumi heyeti 14 Mayıa 1934 .Pa·· 
tereddüde düş~ren ~u nokta ~~ 2artesi günü saat ı 3 te cemıyet 
masaydı, belediye şırketlere mu- merkezinde fevkalade olarak top-
racaat ederek senetlerden biri- lanacakbr. Muhterem azanın teş-
ken bu parayı derhal tahsil et• rif leri rica olunur. 
miye teşebbüa edecekti. Çünkü Ruzname: 
yapWm ihbar kanuni ve doğru- ı - Bina meselesi. 

2 _ Tekaüt sandığı meselesi. 
dur. ·ı 

Aldığımız malumata göre Ja.. 1 
tanbulda yerli ve ecnebi olmak OABCOViCH 18 Şüreklsa 
üzere 35 sigorta şirketi vardır. ı'.U 44708 • 7 • 41220 

•• Şark li.me.nlaıı arasında Bu şirketler yalnız lstanbu lda de- !:1t!:.m posta. 
ğil, bütün Türkiyede iş yapmak· Anvers, Rotterdam, Hamburg ve 

tadırlar. Jskandinavya liınanlan için yakında 
Bu sigorta şirketleri~ ~er hareket edecek YapUrlan ve dünyanın 

sene belediyeye verdiklerı ılfaıye baıhca limanlarmda tr&ll8bor demen 
h. · 80 ıOO bin lira arasında- Ya.kında gelecek vapurlar ıssesı • . :ıo M d h 
dır. Bu hisse yü.zde beş hesabıle Hansburg vap. ::. ayısa o&ru. 

aılnmaktadı;. Fakat şirket1er, bu Gudrun vapuru 12 Ha.zirana doğru. 
Yukında hareket edecek vapurlar parayı verirken, yalnız İstanbul Hensburg vap. 25 Mayısa dofnı 

belediye hudutları dahilinde yap- Gudran npuro 15 Hazirana doğru. 
mış oldukları Harik sigorta mua• Fazla tafsı18.i için Galata. Frengyaıı 
melatını nazan itibare almakta• han umumi ıcentelığioe müracaat 
dırlar. Bu yüzde beş nisbet be- Tel. 4470718. 412:!0 

lediye meclisi tarafından te11bit T B B O ..... B.P P 11' 
edilmiştir• Belediye ka~unundild"a, vapur ac~talll• 
"tfaiye hissesi nisbeti tayın e • Polieh Pa.leetine Lıne of tbe pofialı 
~emİf, bu hak belediye meclis- Transe.tlantio Sibpping Co; Ltd. 
}erine btralulmışbr. . • Gd,nia - America Une. 

Şimdi, belediye hukuk aşlen 'IS.000 tonluk 
iidürlüğiinün halledeceği nokta _, p O L O N İ A " 

m d Şirketlerde birikmiş olan, Trawtta11• va- ile şu ur: ·~ı • d ...--- -
•-t b 1 harici ıigorta ı9Aenn e Kiıtenee-1.taabul- Ha..&. -Yafa· 15 an u f b l d" • .,.,. 
to lanan para, stanbul e e ıyesı Pire aramoda nnmtazam w lüks 
ta~afından alınabilir mi?. Yoksa azimet ve avdet seferleri ı. 2 v .. 

1 Süneli 11nıl kamaralan vardır. • bu parayı, şirketlerin muame e Bayla_ Y.ı.-w Pire için 18~ yapbklan muhtelif taşra vi~ayet- 17 Ma,. 1aat 15 te 
lerinde, ait clduklan beledıyeler 31 Mayıa saat 15 te 

dır? 14 Haziran ıs.at 15 ta mi alacaklar •• • 28 He~iran saat 15 te 
Belediye reis muavini Hlmıt l>otN Ka.tenc:e 1çt11 Mlerlen 

Bey dilo bu hususta bir muharrf· 14 MA&yıa eaat ıt ıle 
rimize clemiftir ki: 27 Mayı• IUt 19 da 

... - Yapılan ihbar hukuk 10 lIWnıa Mal 19 da 
kik ol 24 Haziran aaat 19 da itleri mld6rl6ğfinde tet . un· 8 Haman ... t 19 da 

maktadır. Belediye kanununun Sa .,_ .addell ı 
bu mesel....- müteallik maddesi- ı..:ai - ltöltı•n 16 .... 

-~- Yala 81 ,. 
neyi emrediyona, para, o saretle ı:-;: = JlaJfa rı ,. 
tahsil edilecektir. Biriken paralan ,.... -... ltt itin <Wa\I• Freog-
1.t:anW belediyesi alabilir mf. .,..... 1111nıml acentalıklara 
• di..1- IJilemiyorum. Kanmııcfa ::..w Tel. •4707/8-41220-Yolcu 

pm uc:u ilmiy • . .alımtik yaparu acentaeına. 
bu bak ıarahaten bize Y~r ;"· 101D oaddem Tel 40019 ve 
Ancak, sigorta firketlen itfaıye Gıdata ~ok Ye NtLtta ıteyahat 
bi ~~ itfaiye teşkillb mevcut VagouaJık}armıl mtırac11al 

SScs1U1, • h • aoent (16203) -olduğu Dahiliye Vaklleti t~ra n- --•.,.;..,_ .. _ .. , .... ;;;;:;-. • 
d k bal edilen beledıyelere -:··=~---~~~--~~ an a • k-'-'-- ' J ftrirler Sigorta firketlen, .uu•rv = T AKV M == 

kU .. b· o•-an yerlerde, haik- 1 
tq • .-, beJed" G" PAZARTES Hızır . rta llcretİ ahrken, t- uD 

ten •~ itfaiye hisse- Sl 14 MAYIS 934 .!, 
yeye _..J: rl bı·ımı·yo- - A b1 Rumi ilini de zam auıyo arım, ra 

29 Muharrem 1355 
rum_:. ___ le esaslı nrette tetkik 

l9ICIMi Eza:ıt vaa .. ti Vaid ıEranllyaul edildikten ıonra kat'i vaziyet 
Gil-.. 9" 27 4 44 Akfam ~ - iV 11 anlaşılacaktır. 

4 52 12 roi Yatsa ı 50 :1 • 

Biz lstanbalclaki llİgorta fi.- :;. a • ıa 86 ....ı. 1 M .a •ı 
ketl..kıclea her aene Belediye 'ı..&mm--~----~-aı~~ .. 

Vak t 

1 • Mayıı • 1351> 



SON POSTA 

• o. 18 14 -'5. 934 

Bir Şarkının Tesiri .. 
"Komşunun Bahçesinden Gelen Hazin Bir ' 

Kadın Sesi Beni Ağlatmıştı ... " 

Şimdi şu satırları, İstanbula 
aidinceye kadar beni emanet 
bıraktıkları imam Hacı Recep 
Efendinin evinde yazıyorum. V • 
yazarken de, içıo için ağhyorum. 
Yanımızdaki komşunun bahçelİn· 
de hazin ve yorgun sesle bir 
kadm şarkı söylnyor. Bakır kapla
rın birbirine çarpmasından anla
yoı um ki, çeıme başında bulqık 
yıkayan bu zavallı kadmın da 
kalbinde birikmit acı hicran Ye 
elemleri var. Ba aea, bas•• '6k
seliyor, hazan alçalıyor; ara aara da 
fasılab bir hıçkınk gibi birden· 
bire felce uğruyor: 

Ellere, ah cioum cieum 
Ellere, vay ... 
Sardırmam seni cicum 
Ellere, vay. 
Yarim küsmüş gidiyor, 
Ellere vay .•• 
Diken oldum gözlere; 
Diiiken oldum gözlere, 
Gözlere vay .. 

işte, insanlığm eıelt fikiyetl.. 
Bu yorgun ve hazin aea kalp 
acısmm ıstıraplarmı okadar eaf 
bir lisanla, okadar manalı bir 
figanla ifade ediyor .. Hele: 

1 >ıken oldum gözlere 
Mısr aını tekrar ederken, bu 

seste okadar derin bir teessür 
titriyor ki .. Onu dinledikçe, sanki 
kalbim, ince bir neıterle ıerha 
terha ayrılıyor. Zavalh kadın .. 
Zavallı, Havvanın kızı.. Daima, 
aldatıcılıkla ittiham edildiği halde, 
daima ve daima aldanan ve 
aldatılan mahlük... Acaba benim 
gibi sen de mi aldabldın?. (Vefuaz 
aşık) rolü oynıya oynıya kalbi 
vicdanı, baasasiyeti nuırlafDılf 
olan başka türUl bir Macitle mi 
karşılaştın? .. 

* Bu llOR cllmleyi yazarken ar· 
tık dayanamadım; hıçkıra hıçkıra 
ağlamaya bqladım .•• 

Ey benim neslimin Nf kızları!. 
Günün birinde ölilrsem ve şu 
satırlan size bırakıp gidersem, 
bunlan dikkatle okuyun ve ibret 

...... .. . ,. •• 'I. 1 ..... 

8011 Posta 
Ynml, •1ul. Ha.adi• •• Halk raaeteel 

l :ski Zabti7e, Çatalçeşme aok.ıgı, 25 

l&TAllBUL 

Gazetemizde çıkan 7uı 
n resiml~rin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKiYE 1400 7SO 400 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
degiıtirmek 25 kuruetur. 

1 
Ay 
Kr. 

ıso 

270 
300 

Gelen ftlr•lc geri verilmez. 
ilAnlardan •-'ullyet allnm•z. 
( evap için mektuplara 10 kuruşluk 

pul ilavesi lazımdır. 

Poata kutuau: 741 Lıtanbul 
Telgraf : Sor posta ,, 
Telefon ı 20203 

alın... Önünüze çıkan, her aaçı 
sımsıkı taralı; dikkatle bağlanmlf 

kravatla, iskarpinleri cilih mah- Kadın (otomobili kazaya uğ• 
lüklara aldanmaym.. O cilih rıyan yolcuya) _ Efendi ileride . 
iskarpinlerin içinde ne kirli bir tehlike var mı? 
parmaklar.. O itinab kiyafetlerin -.. ·-· -
altında ne iğrenç, ne vefasız 

varlıklar olduğunu unutmayın. 

• 
26 l~ylül 

Çok ınknr, yarabbi... O acı 
macera, arbk arkamda kaldı. 

Tirenimiz, d6mdüz ye aacak 
ovada kudurmuş bir cleYe fibl 
koftlyor.. Beni, o korkunç hayat 
Ye hatırattan uzaklafbrtyor. 

Bunu kaydetmek için ıu def· 
teri açbğım zaman, gözlerim dün 
erkekler için yazdığım sabrlara 
ilifti. O kadar müfrit düşnnmllı 
ve yazmışım ki, doğruau bu sabr
lardan kendim utandım. 

Varlığımda tamiri mümkün 
olmıyan bir rahne husule geti .... 
dikten sonra , beni • o facıalı 

dayak faslında • müdafaa etme
yen •. Ve hatta, korkusundan bir 
tarafa çekiliveren Macit denilen 
o iğrenç mahlüka karşı biuet· 
tiğim gayız ve nefreti bütlin 
erkeklere teımil etmekle ne büyük 
bir bata ve haksızlık ihtiyar eyle-

mişim.. Nasıl olmuş ta erkekler 
arasında Sait Efendi gibi adam· 
lar da bulunabileceğini düşllne• 

memifim... işte şimdi, bu saf ve 
cömert kalpli adam, benim için 
bir hayli masraf ihtiyar ediyor; 
beni adeta bir çirkefin içinden 
çekip çıkararak eeki temiz haya· 
tıma kaYUfturmaya götürliyor. 
Sık sık oturduğum kadınlar kom· 
partımanının kapısına kadar geli
yor: bir tey isteyip istemediğimi 
soruyor. Ne babacan, ne temiz 
yürekli adam. 

Onda, - herhalde yatachğı 
muhit ahalisine mahsua olacak • 
garip bir huıusiyet var. Gayet 
teklif.iz ve merasimden uuk. 
Bana. bir kadın gibi değil adeta 
bir arkadaşı gibi muamele ediyor. 
Onunla hemen ilk defa olarak 
bugün bqbqa kaldıiaam halde, 
bana müfret sıgasile .. ( sen ) diye 
söz söylüyor. 

,Maamafib, bundan memnunum. 
Kartımda kırılıp dökOlerek beni 
sahte bir nezaketle avlamak iste
yen bir adam olacağına, vanan 
b6yle kaba, aaba cahil; fakat 
aaf bir adam bulumun. Hiç 
olmazsa karşımdaki adamı biliyo
rum; ve onun arkadaşhğandan 
kendim için bir tehlike bissetmi-
yorum. 

Eskişehir - 2 Eyliıl 

Sait Efendinin, buradaki deri 
tliccarlarile bazı heaaplan olduju 
için bugün burada kalmamız icap 
ediyordu. Sait Efendi beni otele 
bıraktıktan sonra işlerini görmiye 
gitti. Ancak, akıama doğru avdet 
etti. Herhalde hesaplarım muvaf
fakiyetle bitirmiş olmalı ki, pek 
nq'eli idi. 

Odaya ~irer girmez garaonu 
çağırdı. Rakı ısmarladı... Allah 
biliyor ya?. Rakı, kelimeaini ifitir 
ifibaez Dimim bulandı. 

( Arlraaa Hl' t 

Kısa Zamanda 
Bir Muvazenel 
Mucizesi 

Lonradan bildiriliyor : İçinde 
/n,,ill•r• bu 1 un d u ğu muz 

• buhran yıllan her 
biit~•i memleketin mab 

vaziyetini de sarsmaktan geri 
kalmamaktadır. Hemen büttın 
büyük ve küçük devletlerin büt· 
çeleri ehemmiyetli açıklarla ka
panmaktadar. Birleıik Amerika 
hükümetlerinde, japonyada büt
çelerin açığı akıl almaz rakam• 
larla ifade olunuyor. Fransa btı
yiik açık veren bütçesini varida· 
tına maırafmı uydurmak kaygu
lile karar tiıtüne karar alarak 
herkese yeni yeni vergiler tahmil 
ediyor, ltalyanın vaziyeti daha 
eyi değildir. Hatta o kadar ki 
ltalyan paruı dllşmek arifesinde 
bulunuyor. Bu vaziyeti bOtthı 

dünya üzerine tatbik edebiliriz : 
Ya büyük açık vererek veya 
mUl'af lann kıılatalmasile tevzin 
olunan blltçeler. 

Bntün bu maJi kargaıahk 
ara11nda mucize kabilinden bir 
açık vermek f6yle durıun bilikia 
Yaridat fuJalığile kapanıyor ; 
itte bugün bütün dünya maliye· 
cilerioi alaka ile etrafına topla· 
yan bu bütçe lngiltereye aittir. 
lngilterenio yeni bOtçesi 800 bin 
lagilb liruı bir fazlalık gösteri
yor. Bu vaziyetin sebebini doğ
rudan doğruya lngiltere Maliye 
nazannın ağzından dinleyelim : 

- lnfilterenin iktı.aadi vaziyeti 
1933 senesi içinde çok dOzelmiftir. 
latatiatildere nezaran hemen bütün 
Laautere Nnayiinin iatihsalib art
•lfbr ve inkifaf bulmakta de
nm ediyor. Bu mea'ut netice 
bir yandan dahili i•tihJikibn art
mua ve diğer taraftan ihracat 
iflerinde lngilterenin yine dün
yada birinci mevkii kazanma1mda 
lleri ıelmektedir. 

M. Neville Cbamberlain a6zl-
ne devam ederek: 

- logilterenin iktisadi vazi. 
yetindeki bu dllzeni görmek 
ve böylelikle bütçemizi denk 
tutabilmeki çin çok çalıtbk. 1931 
RJDeeindenberi bllylik mahrumi
yetlere katlananların bu iyi ne
ticeyi görmek haklarıdu. 

Biten mali sene zarfında va
ridabn artbğını memnuniyetle 
ıördlik. 1933-1934 blitçe8İ 31 
milyon lngiliz lirası bir varidat 
faduı ile kapanmııbr. Bunu 
nazan dikkate alan lngiliz hn
kimeti ifte yeni bir inkifaf ve 
ahaliye yeni bir refah vermek 
ilmidile l 934- l 935 senesi yeni 
btltçeainde birçok kolaylıklar 
r..,..aktadır, bilbaua: 

t - 19!H aenesiadealteri m .. 

Arap Saçı Gibi Karışık 
Bir Cinayet 

Ölenin De, Öldürenin De İşin içinde 
Hiç Alakası Yoktur 

r.,..,, AIHlalld 

EvveJld aece Nifaatafanda bb 
dnayet obnat. bir lnmclaraca, bir 
genci bıçakla öldOrmüş, diğer bir 

genci de ağır l'W'ette yanla••ıtar. 
Dün hulüa olarak yuc:bj'lmu: ba 
cinayeti etrafile tahkik ettik Ye 
ıunlan öğrendik: 

Nipntaşında oturan elektrikçi 
Kiınil isminde bir genç, bu d· 
varda oturan Cemile isminde bir 
kızı sevmektedir. Ayni semtte 
oturan Ahmet Fethi isminde bir 
talebe de ayni kızla alakadardır. 
Ahmet Fethi geçen cuma gUnll 

Cemile ile buluşmuş, beraberce 
bir kır rezintiıi yapmıılar, bu 
gezinti eınaaıoda da beraberce bir 
reıim aldarmqlardır. Aqam kah
vede Kimile raagelen Ahmet 
Fethi Cemile ile beraber aldırdıjı 
reımi göıtermif, KAmil de bu 
rumi F etbinin elinden kap Dl.if
tar. Bu resim yllzthıden iki genç 
ara11nda bir kava• çık11111t 
fakat araya penler kavga-
nın bOyllmeaine meydan ver
aaiyerek ayırmışlardır. Bundan 

haberdar olan Ahmet Fethinin 
dayısı Arnavut Abdullah Efendi 

Ahmet Fethi ile beraber, o 11rada 
evine gitmekte olan KimiUn ar-

kasından koımutlaı', fakat bu 
defa ela araya girenler kavgaya 
meydan veraaemitlerdir. 

Nihayet enelki rece Arnavut 
Abdullah uat on bir buçup 

doğru otomobille Vali konağı 
caddesindeki Cemal Efendinin 
kahvesine Jitmit ve içeri girer 
kirmez orada bulunan yeğeni 
Ahmet Fethiye: "Vur ulanl"diye
rek Kimili göstermif, bundan 
sonra kahvede oturmakta olan 
mllfterilere: « Yerinden kımılda
yamn vay haline!..,. diye bağır

mııbr. 

Bu sarada kahvede otaran 
bir arkadafile tavla oynamakta 
olan kunduraca Kemal ayağa kal· 
karak Arnavut Abdullabın beri
ne yGrnmlif Ye: 

.. - Ulan kime ktftlr edi
yonun? Madamki ba kadar ka· 
badayiaan çak bakalım clıpnl,, 

Diyerek Arnavut Abdullalu 
cbtan a6rllldemif tir. Kuaclaracı 
Kemal cLpn çakar çakmaz bt'8-
tım çekerek Abdullahın ll:zerine 
hlcam etmiftir. Abdullah kaçm1· 
ya bqlam&f, Kam.ı - ~ 
ba • .-da h e D ÇlfiD 
AbdulJahın arkadap ye Tablmde 
tntiln lnbiaar idaruide atça çırağı 

Ôle11 Net:f/I 

Necip isminde bir paç ile br
fl) .. •ıı, eliacleld bıçatım Necibe 
aaplamıya bafla••fbr. Necip kan
lar içinde yere dütmut. Kemal 
bundan sonra AW..Hah•• da ar
kaiından yetişerek onu da aılca
aından ajır surette yaralamıttır• 
Derhal yarahlar Beyojla butr 
banetine kaldınlmlflana ela Necip 
biraz sonra llmlifttlr. 

fflcliMClea IODl'A kaçmak İ8ti
yen Kemal kanlı bıçatile 1.U.. 
lanllllf n dla Aclllyeye t..U. 
ecti•mlplr. 

Yeni Vapur Geldi 
-

• 

Vapurculuk prketinin yeni aldajı Tadla vapuru dBa limammaa 
gelmiftir. Yeni vapura hafta içeriaincle bayrak çekme aıeruimi 
yapılacak, pazar gUnll de ilk aferine çıkacaktır. Rumimiz Jeai 
vapuru ılsteriyor. 

mur maaflanndan kesilen yüzde 
on yerine maaşlara bu sene ha
zirudan itibaren ytızde bet ilive 
edilecektir. 

2 - İpizlel'C verilmekte olan 
yardam hiueai 1 Temmuzdan 
itiharea )'iae •ki nisbetleri ize-

( 
rinden verilecektir. 

3 - Otomobil aanayü Ye ib
racabnı tetYik mabadile bu 
aanayiin beher beygir kunetla-
den alınmakta olan bir lngili& 
lirau miktarındaki Y•rtl 10 fillDe 
iadirilmittia'. 



14 ...,.. 

BIK.iYI 
Bu Sütunda Her gün 

Yazan: Ahm•t Naim 

Yerin Altı Ve Üstü 
-············----. ................. . 

Kırmızı fesli ihtiyar terc&man G d · · d tt" w • • :t...! eçen ava ıçın va e ıgunız ..q 
tlirektörün 11enetlerı"nı" t ·· etti: ercume yüz altınla beraber •• 

- Anlaşıldı mı?_ Oraya Gç 
8erseın uyduracaksın ; kumpanya• 
Dın. menfaati için direktör bey 
bu ışe çok ehemmiyet veriyor •• 

Ilı . Sevkıyat çavu~u susuyorclu •• 
tıyar tercüman ona bir adım 

daha yaklaştı: 
- Ne duruyorsun? 
- Çorbacının emri canbat 

latüne amma... Geçen kazadaki 
· dokuz ölüden ötürü oraya kimse 

,-itmiyor da.. bani .• 
Tercüman asabi bir hareket 

yapbı 

- Sana ne diyorum!. direk
tör işe fazla ehemmiyet veriyor. 
yenilerden, feni gelenlerden üç 

ıer m uydur oraya 1 bahşiş bol 
işin sağlam... ' 

Sevkıyat Ç8'Yl14Unun hilekar 
7lizllnde ~evinç çizgileri dolaştı: 

- Alıalı .çorbacımız.a - _ 
ftnİıı. dedi. L omur 
del. lf zorla emme.. ne 

ım uyduracağız .• 
Sevkiyat çavuşu ç:ıktı\tan 

ra kirmw feali ihtiyar t ü aon
alamerik ere man, 

en yazıhanesine ku t 
direktöre, ellerile .. t ru rnuı 
.b. b. . amam ,, der 

11 ı ır ıtaret yaptı. 

Direktörün kalın camlı b • 
gözlüğünün altında dönen 

8~ 
.. l . d mavı 

goz enn e şeytani bir ışık yandı: 
- Alabonôr Nizamettin Bey. 
- Parfetman Mösyö Lö di-

riddör. 

:Direktör, tcrcümamna bir kol-! 
tuk gösterdi: 

- Bravo Nizamettin Beyi 
müessese hizmetinizin kan ) -
f 1 . -yl ıgını 
az a~ıle ödeyecekt:r. 

b. Bır lahz~ durdu. Sonra aklına 
e;~ey gelmı§ gibi, birdenbire üive 

- Geçen defaki kazada 6len 
ıu dokuz "Banabak" için ne taz. 
lllinat Yel'IDİflİD, Nizunettin Bey? 

İhtiyar terdlman, zihninden 
kııa bir hesap yaptı: 

- Bekirlar için Jİrmİferdea 
alı.... evlilere de otuzardan Yiiz 
1eben altın, Mösyö lödirektör. 

Direktör dudağım büktü •. 
- Oo.. Elde edilecek netice

ye göre fedakar~ık sayılamıyacak 
kadar küçük bir rakam. Hal Jyi 
ld Oluna gelat Kada dendınüa 
taba" sabnı göaderclmiz iDi, 'NU.. 
mettin Bey? 

- Orrayt Mösyö lödirektörl 

* 
Kumızı lesli ihtiyar tercl-

manın vazife verdiği scvkiyat 
ÇAYU§U, FSzltildn direktörün ara• 
dığı ilç ıer8CIDİ, daha doğrusu 
fiç ledaiyi -buldu. Bunlar kum
pay-.ya aylıkla bağlı olan k51 
muhtarının yem seYkettiği aç 
arkadaıtı : Sarıpınarlı Mem~ 
Sanpınm Recep, yine o köy
den Satılmıf., 

Oçn de madenlere yeni tertip 
olunmuılar&. Memiş, birkaç ku-
ru! kazanıp geçen yıl nişanlan
dıgı yavukJusiJe dernek edecekti. 

• . Recep, Meınişin dayı uşağı 
1~1• Daha Mem~ Kezban ile 
mşanlanmadan · evvel ona: 

- Ulan Memiş! Tek sen mu
r~dına er. Ben .ısırtımda tq taşır, 
yıoe sana yardım ederim. 

Diye söz verm:şti. 
SablmlfıD derdi hepsinden 

üstündü. O, köyünde aalWı Ye 
mes'ut reçber hayabm yaıarken 
Aşarcı «Hacı Emmi » padişahın 
zaptiycsile gelmiş, biricik tarlaağı 
zaptetmiş, bir çift öküzü elin
den alıvermişti. 

Se•kıyat çavuşu bu gibi za
ruretlcrJe maden kuyularına inen 
iiç delikanlıyı delinmek istenen 
nef~liğio albna getirdi. 

Üç arkadaş, tarif olunan işi 
yapmak için B§ağıdan yukarıya 
abanozdan bir haca gibi uzanan 
nefeslik kuyusunun iskelesine tır
mandılar. 

Satılmış düşünceli idi. Gözü
nün önüne hep aşarcı u Haa 
Emmi " nin kırçıl sakallı, pancar 
suratı geliyor, götlerini aça aça 
sanki ona: 

- Ulan teresi Parayı tez eletl 
Yoksa, öküzlerle tarla haraca 
çakıyor hal.. diyordu. 

Memiı neı'eli idi. İki yıldır 
hasretini çektiği Kezbana kaVU§• 
mak için furada iki aycık kazma 
1alJamak, hani işten bile değildi. 
Onun İçin kazmasını tcvkle salb
)'or, her vuruşta nefesliğin kor-
kunç bir uçuruma benzeyen yük· 
•eldiklerinde koca kayalan kopa
rıyordu. 

al Dayı uşağı Recep, Qnunla 
~..Y etti: · 

t .- VUT ulıuıt Gerdeğe gide
b"/;11- gece ben de senin ber ni 

Y e toknıaklıyacağım ... 
- &mu Yarın -

C lstanbul Belediyesı llinları 
~•taaaray karı ısında köşe başında t 94 No b d 

Ya verılm k ü k · ükkin im e zere apab zarfla müzayedeye k 
1 

a· 
olanlar farlname almak 6zere httgün Levazım M~°;.:.:.!..~· Talip 
caat etmeli, müzayed . ,_ • . d 59 5 1· • ·uxane ...._ 
makbuile teklif eye gırme& açın e ' ıra1ık temiaat akçe9 
1.-... L-d o.· mektuplanm 1715/934 Perşembe günn aaat n._ 
u..,-ıg llUI ar ımt ~ --- . . --

- ~ Yermehdırler. u1965,, 
S.,othl llçanc:a ........... 

lllkllnlltlnclena Madam v. . J lst.nbul lklnc1 iflas memur-
fı O .&:.1enı tara. 1 1 d 1 b odan· ıdatada Arapcamjj uJusuoda u un 8111 atan ulda Sadiluye baw 
89 numaralı hanede mukim ik~ hale altında müUia :kundurı&cı Annaaak Pa-
ikametgiilılaruun meçhul bulunduğu n. ~~amyan efendinin alacaklılarıle aktet-
laştlan Fatma ve Gülsüm hanı~ o1~!t~':k0~.ato evrakı mahkemeye tevdi 
aleyhine Galatada Arapcami nıahUfe- ı . gu. ır •ırada Y&nmışbr, muame
aiııde Yemeniciler eaddeeiııde 12 nu- :ı°:e0 1"eoilenıneaj için idare heyetince 

.. aklılano topiaıunaaına liizum gôrül-
maral.ı bir bap dükkanın izalei§Uyuu 93m~ı Çoldağunbdan alacaklılaruı 28 

.Mayıı 
davasındaıı dolayı cereyan eden mtıha- 2 a.r4&11ı a gü -
kemesiude meıkfır dukkiııın kabili tak· nede eski s . nu aaat 14 de Topa-

ikinci if1ia d a?ayı mektebi binuında 
ı.aa olup olınadJbrıam 27-5-934 tarih .

1
A 

1 
aıreainde huı.r bulwımalan 

llM 10 da mah&llen ke..J:oe karar ıq. , 1 an ° urıur. 
•

1
_. vu ··:::··~·---·-· .. --~-·--------~(1~6~66~~L •IUllİt " 1evmü muhakeme.ti 11-6-934, ""' ı.k tarihi wçVu ~ ı:r:auamelell gıyap kar .... ı..ı:x. 

ti. ue talik kılıomıe olduğundan H. makamnaa bina elmak .:!:; ijb 
M. .._.UUUD 402 inai maddeline ohmuı. UM86) 

SON POSTA Sayfa 11 

Dünya san'at ve rekabetinde bir misli daha bulunmıyan 
ve rakiplerine dehşet veren: 

DAMPİNG FAYDA 
mo bOyftk ve ı•yam iftıhar muvaffakiyetini herkes hararetle tebrik ediyor. 

Tahtakurusu, sinek ve bütiiD Hqarab yumurtalarile kökünden imha eden FAYDA bütün milli ft 
ecnebi müesseseler, demiryolları, •apur kumpanyalan, tirketler, belediyeler, itfaiyeler, F ord kampanyam, 
hastaneler mektepler, bcstanlar, tarlalar, gülistanlar, bahçeler, çiftlikler mavaffakiyetle istimal ediyorlar. 

114 kilo
2

30 kuruşa, 1/2 kilo 50, bir kiloluk 80, alh 1.itrelik teneke 350 kuruştur. 
Fayda satanlara: Düzüne ile yüzde on iskonto yapılır. Ecnebı markaları alırsanız satam1yacaksınız. 

Elinizde kalır. Pişman olursunuz. Yerli malı Fayda'yı 11everek satınız, vicdanına bunu ister. 

NE 'fAPIŞTIRICI VE NEDE_ f'ÜL,VERİ· 
ZATÖ~ .ŞEXLİNDE OEOILDI~. 

KüçüK Şİ.ŞE 45 /(R, . . .. 
BüYUK _,,,_ 75--ıSJ!!Jç/_!tl'AFlllR, 
=il nadoluda Acenfa cıran!YJ?.• 
Bihli.'! .$Aiti( IJ/WJIJfİDUOZİTEAİ 
NAiM DE"TOLEDO 

IST/Ulf/Wt Sı11.TANNA/lllAH H!4COPULO~ 
• - TELE,ON• 20<SIO -

Karacabey Harası Müdürlüğündenı-
Kilo Gr. CiDli 

3ı.300 000 MaZot 
10.100 000 Gu 
1.7M 000 ~n 
9.780 000 a um 

685 000 Grea 
850 000 Kaim trakt&- Y•iı 
50 000 Sehriye 

500 ooo Makama 
2 000 Limon tom 

800 000 Sirke 
3 000 Kara biber 
2 000 Çay 

600 -000 Sabun 
J O 000 Çam futığı 
J O 000 Kuı lzilmll 

000 000 Hopfbk razald OzömD 
S 000 Hararot 

1 Denizyolları 
fŞLETMESI 

Aceatderi ı Karaköy KBprilbaı 
r eL 42362 - Sirkeci Mübürdan.ade 

30 000 Pirinç unu torba 
75 000 lnaik 
2 000 Kim1• 
2 000 Yeni Bahar 

8.000 000 Tm 
1.000 000 Keame ,eker 

lm-ımm•Han Tel. 22740 411--· 
J .000 000 Toz şeker 
5.000 000 Zeytinyağı 

IZMIR SÜR'AT 

İskenderiye Yolu 
EGE vapuru 15 

Maayıs 
Salı 11 de Galata rdıbmm· 
dan kalkacak. Doğru lmiir, 
Pire, İskcndcriye"ye gidecek 
ve dönecektir. u2400,, 

Bu posta badema her 
&ALI yapllacakbr. 

2.000 ooo Pirinç 
7fJ 000 Kahve 

YUkarda milfredatı ve miktarları gösterilen yirmi bir kalem 
erzakla alb kalem mevaddı müşteile münakasaya konulmuştur. 
Münakasa günü 24/Mayıs/934 Perşembe günü saat on beştir. 
Şartnamesini görmek istcyeolerin Bursa, Bıalıkesir ve fstanbul Bay
tar Miidürlüklerile Hara Müdürlüğüne müracaatlan ve taliplerin de 
teminaUarile birlikte münakasa günU Harada bulunmalan ilin 
olunur. (2092) 

Be)'OIN UçGncO -..ıh hukuk 
hikfmlilinden: 8E$i 

B Y 1 1 - Kaludı Laabridi•. Yani, A:lek• 
arttD 0 U eandr efendüe.r ile Madam Sof ıya, ve 

Eleni hanım1amı pyian mutaaamf 

Nl'LOFER vapuru 14 oldukları 14,665 lira kıymeti mubam· 
Mayıs mineli Beyoğluuda Hiiaeyionğa mabaJ. 

PazarteSI• 19 da Sirkeci lesinde .Mısk 11<>kağmda e:.kı 3 yeni 9 
No. lu bırınci katı mermer dığer bt-

nhlunından kalkacaktır. (2446) Jan malta kaplı yanm kirgır zemin 11----------__;._...;.. __ I ile be§ katlı 14 oda ıki hela bir mut-

T b Y 1 bak ve hamam mahallinden ıbaret, ra zon o u kuyu aam.ıç terkos, elektriği havi ta• 
raçah bir bap hanenin tamamı şuyuun 
i.z.alesi açık 11rtırmaya vaıedıldigmden 
14-6-934 tarihine müsadif p rşcmbc 
günü saat 16 ten 16 ya kadar B~ oğ
lunda sulh mahkemesi baş 1tiitiphgınee 

vapuru 15 
Mayıs VATAN 

Sah 20 de Galata nbhmm
dan kalkacak. Gidişte Zoinguı. 
dak; İnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, · Gil'esoo, Valütkebirr, · 
Trabıon, Rize'ye. Dönüşl~' bun• 
lara iliveten Sürmene, Ordu"ya 
uğrayacaktır. "2447,, 

~-------·' 1 

l
iDEAL~ 
TRA.S · .s-· . ' · 

. - g IÇAG 1 __ · 
. 

ı "iOEAL,; 
Yerli 

Tn .. , 
Bıçalı 

lle. kelin kemali iftibada kullandığı 
yegane tıraş hıçağı. 

Mllkemmel bir laalde bulunan 
fU kelepir arabalar aabhkhr : 
10 Bewahtlk ,.,. iL 14 tipinde 

bir a Cfbıoell .. -.....doau. 
Tonluk baskDll8 bir .. Flat ,. 

" Ben••" i. 
Bu uabalan ı~•k içha Ayu

p ... Elektrik .şirketine m6racaat 
edilme•i • 

Teldifleria. lS Mayu 1"4 l4ri
bine kadar kapah zarflar l~de 
olarak Tünel meydanında Elektrik 
Şirketi Umumt Kitiplitine wertlme.t. 

bilmtizaYede tıablaed:t.ır.Artırme. k~ 
ırmlulinmineain ,a.de 11e:tarit beoıaı 
bulurea o gün ihale edılecw.ktir. Bul
madığı takdirde eıı son artu'uuıu t.aııh
hüdü baki kalmak ıuretile ikınci art· 
tırma oo beşinci güne tesaduf -eden 
80-6-934 cumartesi günü saat 15-lti ya 
kadar icra olunacuk ve en çok urbruna 
ihale edılecektir. 

2 - Tarihi ihaleye kadar ki malı
ye, beledıye ve.rgilerı, vtıkıf icari}esi 
dellfiliye mÜ§teriye aittir. 

3 - Artırmaya iştirak edecekler 
kıymeti muhammineniıı yüz.de 7,5(! 
aisbetinde teminat ak~ ... ei ıreya ıaiilli 
bir bankanın teminat mEıktabanu P 
tirmeleri f&rilı.r. . . 

4 _ Arb.rma bedeli tarihı ıbaleden 
be, gün zaifmda mehkeme kasaeuıa 
tediye edileoekti.r. Aksi takdirde i~e 
fesh •e farkı fiat, Ye zarar ve :r.ıy•o 
ft M bili hikam keodiaİNleD tahail 
edilecektir. . :m.- b 

5 _ 2004 No. tu ıcra •• ~ -
...... 1- mcı mıeddffi tevfikan 

nun-- '-V 'L --Lib" . .-kul merindeki ipote.a .... • 
:::khlar 8e cliğer aJilradarlann ga~ 
menkul üzerindeki haklarım hususile 
faiz ve meaarife dair olan iddialanmn 
İılpaQ için tarihi ilindan itibaren yirmi 
gün sarfında evrakı m61bitelerile bir
likte ıaatıe memuruna müracaat et1De
&dir. Abi takdirde h&klan tapa sicilile 
eabit olmayan .atıı bedelinin P•Y~ •·.edan ~ bhdar. 

1 - Şutaw we'hk-· diwmJıa-

lst. 7 ncl icra .,........,.,u0u11-
dan: Bir borçtaıi dol4yı mahcuz " 

·ımesi mukarrer konsol ayna 
parayal çevn dalyalar 16·5·934 tarıbine 
ve h ı ve ean d 
mi aıiif Çar§amba güoil aaatbd :ı-an 
11 tad,..- H?h noifaada A u am 
~aleeinCle Ke.erci ıokak 10 No. h 
haııe öoiinde birinci _aç1k. arttırl'DUI 
. blıoacağındao talıplenn yt>vm 'H 

ıcra. ezkurda mahallinde hazır bulu
eaatı m il :t~-: nacak memuruna müracaa arı ıuw 

oJuour. ( 16676) 

lallınbul ikinci ına. memur· 
........... Jatanbulda Sultanhamamın· 
da 83 No. lı müflis Nesim Bayım Abu· 
af efen<linin müstecir bulanduğu mağa· 
sada me•cut raflar banko •e camelı:inlar 
açık arttırma ıuretile sablacaktır. ı.ti
yenlerio 10 Mayıs 934 Cumartetıi günü 
iaat 10 da mezkiir mahalde hanr ba
hmmaları ilin olunur. (16669) 

J)eainde herkeein görebileceği hır yerde 
uılpıı~. Fas~ ta~ıUit llJnı~ 1ett•yeu
Wi: UI 18 lla •x•I'·· M&i.t: ..._. 
-=·den ilU elunar. (lö!"J9J) 



SON POSTA 

Yazlık kostüml • • • 
rın zı 

Hereke ve Fesane 
Fabrikalarının 

Halis yün, sağlam ve güzel 
kumaşlarından ısmarlayınız 

Liradan 
başlar 

2 
25~·27!· 1 Liraya 

kadar 30~·34~1 
En iyi malzeme kullanmak, iki prova 
yapmak ve beğend ·rmek ~ar tile usta 
bir makastar tarafından dikilecektir. 

~--K-A-N~Z-U_K_ .... ,! 
GLİSERİN FiTiLLERi 
Süpogliserin fitilleri en muannit kabızlarda, 
makattan kullanılarak kat'i ve ıafi bir tesir 
temin eder. Her eczanede bulunur . 

..... -------~ ( 5544) 

Bilumum Ağrılara Yegane ilôçtır. 

~--•Tarihin kaydettiği büyük Türk kahramanlarından ~--.. 

SALAHATTiNi EYUBi 
Bütün Avrupa ile karşı karşıya 
heyecanlı vak'alarla dolu büyilk tarihi roman yakında forma forma çıkıyor 

L ..,.. 

A e, lironz nıkel ve çocuk 
karyolalarmın envaı çeşidini 

ucuz. fiatle lstanbul Rızapaıa yokuşunda 66 No. 

ASRI MOBiL YA MAGAZASINDA 
bulabilirsiniz. Telefon: 23407 AHMET FEVZi t (16526) 

-
Mürekepl\ 

dohn1 blernhu 

ırayınıı 

1 

A KA 
üstahu.ral ı 

HU8UBATUlfLARI 

SIHHAT 
VE 

KUVVET 

lnadolu ·41 peratendeo' ,,...,. 
IOl I• S&rll umumi dtpoz(tert 

11 ' ' TOLEOO 
tatanttv•. Sunan Ham:m 
• waooputo Han No. S 

11656 •eıeton • 206'20 

aleminde büyük inkılapyaratan MEŞHUR 

RALEiGH 
Fabrihasmın, safi INGlLIZ çeliğinden pek zarif, metanetli ve ' 
fennin en son terakkiyatımn tatbikile yapılmıt yegAne bisikle · ·r, 

METANET, ZARAFET ve SÜR'A 
iTiBARİLE EMSALi YOKTUR 

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

-A.FAiK LiMiTET ŞiRKETi 
İstanbul, Sirkeci, Liman Han, Telefon 22354 

Telgraf adreıi : KAPSOL 

Az para ile mUkemmel bir geçinme 1 .. 
Ta,ra için hususi ucuz tenzlUit. 

Her nevi asri gazöz makinalan, Gazöz şişeleri, esans 
gazoz köpüğD, hamızı karbon, Kapsol ve asri ~~~ 
gazozculuğa ait ve lazım bilumum malzemenin en büyük deposu. 
Yalnız ciddi alakadarlara kataloğumuz derhal takdim olunur. (16468) 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halabnda bilyiik 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

A 
kullanınız.. Her eczanede satılır. 

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
Birinci taksitleri alınarak müskirat bey'iye ruhıatiyelerinin 

Haziran iptidasında değiştirilmesi kanun iktizasındandır. Kolaylık 
olmak üzere bu muameleye 15 Mayu 934 tarihinden itibaren 
başlanacaktır. Es~ tezkerelerin nUfus ve esnaf cüzdanlarının ve 
ikişer adet fetoğrafın beraber getirilmesi icap eder. Dar vakte 
tesadüf ederek kimsenin zarar görmemesi için bu muamele Hazı.. 
ranın Beşinci gününe kadar devam ettirilecektir. ltbu gtbıün aaat 
24 dünden sonra yapılacak yoklamada tezkereaiz içki aatbj1 glrl
lenler hakkında kanuni muamele yapılacakbr. "2200,, 

Balıkyağl Mevsimi Geçti ... 
Çocuklar, gençler, orta yaılılar, ihtiyarlar ... 

PEBT~V 'URUBU Kullanınız! ... 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
-.: 

" 5,, l!det Su Filtireıi sabn alınacaktır. Taliplerin pazarlığa 
ittirak etmek üzere " % 7 ,5 ,, teminatlarile beraber "20/5/934,, 
Pazar gUnll saat 14 te Galatada Alım, ıatım komisyonuna 
müracaatları. "2417,, 

Türk Gayrimübadiller Cemiyetinden : • • 
lıtanbul haricinde Gayrimübadillere ait emvali zahire çıkarmak &on Poata Matbaası Be~ katlı ve 5 mim kalınlığında ( 123 ) adet Kontrplike pa· 

Uzere teşkil olunacak Tarama heyetlerine Gayrimübadil olmak ıar· Sahibi: Ali Ekrem zarlıkla satın alınacaktır. l Taliplerin % 1,5 teminatlarile birlikte 
tile talip olanlann Perşembe gDnline kadar Cemiyet Heyeti ldareıine Netriyat Müdürü: Tahir 21/5/934 Pazartesi günli saat 15 te Galata'da Alım, Satım Komis· 

mliracaat eylemeleri ilin olu=n=u=r.=(=16=6=6=2)~===================-::======yo=n=u=n=a=m=U=r==ac=a=a=tl=ar=ı.="2=3=6=2="=====:===========~ 

Y A Z G E ll. y O R t Artık istediğiniz kadar 
ı gezeblllr ve namUtenahl 

diye .. Telaş etmeyiniz! dana edebillrslnlz BOROSALINA KANZUK 
Sayesinde nekadar terleseniz, yine en şık elbisenizi ve en çok sevdiöiniz çorapJar~mzı uzun mUddet muhafaza edebilirsiniz. ( BOROSALINA 
koltukaltı va ayak terlerine karıı en mükemmel bir pudrad&r. Konru ahr, tere mani olur. Her eczanede bulunur. 

KANZU1'J 
",,,_ 


