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Bir Hudut İhtilafı 

Efgan Ve İran Hükômetleri, Hudut 
Komisyonumuzun Hakemliğini 

Kabul Ettiler 
~~~~iden bildiriliyor: Efgan - f ran hududu üzerinde Musaabat 

mmtaa418Ulın aidi t" b kkı d "k" d k ye 1 a n a ı ı evlet araaında fikir ayrdığı 
çı mıştır. Bu husu•ta mlizakere yapılmak üzere Efgan Hariciye 
Nazırı Feyzi Meb t H ·ı 1 H · · me an ı e rao arıcıye Nazın Mehmet T k 
Han arasında di5rt maddelik bir vesika teati ed"l . t" B dadıy 
l!rd b · • d T .. k h 1 mış ır. u ma e
tedienyınn. eh, u~k udut komisyonunun hakemliği kabul edilmek• 

r. anı er ı i devlet pe · b k · k b 1 . ' şınen u omısyonun vereceği karan L 8 u etmeyı teahblit etmektedirler. 

Beynelmilel Esrarlı Bir Vak'a 

Güzel Bir K;dın Atinada 
Ölü Bulundu 

Arnavutluk Kıral Sarayında Başlıyan 
~acera Nerede Nihayet Buldu? 

Atana, 22 ( Hususi ) - Kaler .. 
limanının ıssız bir köşesinde hir 
~eıet bu.tundu, bir kaya dibi11de 
Jl•tı denıze müteveccih yüzüstU 
rat.ay~rdu. Bu, bi kadındı, ken· 
disını tanıyanlar ona güzelliğinden 
Ve ıarııınlığından kinaye olarak· 
H k1' u Sarışın Veniis,, derlerdi: 
R a ı 'i adı, Baron Dorotl Fon 

opp tu, ırkan Letondu 

~abıta derhal tahkik.ata siritti 
v~ ılk dakikada anladı ki kadın 
bır aerserinin taarruzuna değil 
fakat ağlebiihtimal büyük devlet~ 
le~e ıır •atmakla meşgul beynel• 
Dıılel bir caaus ıebekeıinin entrt. 
krlanna kurban gitmiftir. 

Maamafib hadisede mllbiın 
1 

nokta, kadının nasıl öld~;n 
değildir. Bu mllnaıebetlo meyd G 
çı'tan dedikodulardadır· At~na 

• ıaıa 
• 'onlarından çıkarak ti Londr• 
matbuatına kadar intikal ede 
•ık efaanelerindedir. 

8 

Ben bu hik&yelerin aynen 
do~ru olduldanıu iddi edec k 
vazıyette değilim· . a e 
bütün dn • vazıfem sadece 

unyaya l h b . 
nakletm kt . yayı an a erı 
lci : e en ıbarettir. Deniliyor 

. ,,.. 

Arn•oul Kıralı Ahlftet Zo6• 
ziyareti eına11nda onunla t&lllfb, 
kocasını bıraktı ve Arnavutlukta 
Kıralın huıuıi bir · vazifesini 
deruhte ederek ( Tiran ) a 
aitti; Kıralın kendi sarayı 
Y~kııunda onun için yaptutbjl 
bır köıkte uzun mllddet oturdu. 
Fakat burada karalın buıuıt daire 
mUdUrlerinden Kemal Beyle tam
tınce reımi vazifeıini ağır bulmı· 

- Baron O . R ya bafladı. 
bir Kıratın il~;tı fon opp, Kırat iki ıenç arasında baılı· 
olmuı b" abna mazhar yan aık ma . . , ır Sefi · ceraaını ışıtmiıti, fena 
retinde ö ili rın niıanlısı vazi· kartılamlfb, Kemal Beyin ( Ti· 
ıcrgüıet~ r d ınUı ve hayatı binbir ran) dan uzaklathrılmaaını emretti 

B e olmuttur. ve bu suretle Kemal Beye Atina• 
Avus:roa Doroti fon Ropp bir da memuriyet verildi. Aradan 
A Uryalı ile evlenmi-ti. Fakat 
rnavutıu y • zaman geçmişti. 
~ Kırahnın Vıyanayı ( Devamı 9 uncu aayfada ) 

B~ Ölü Çocuk Kimin ? 
Dün aabab Beyoğlundald Etfal b · · 

•üracaat t · k v astanesme bır kadın heyecanla 
b e mıı, ucagında bulunan b' d k" . 
ırakmış ve: ır yaşın a ı bır çocuk ceıedini 

" B v 

- u çocuguo adı Ali Rızad "ld'" B' 
demiı. ır, 0 u. ıraz sonra gelir alırım. ,, 

Hastanenin çocuğu kabul eden 
kadının tekrar gelmed' v. • memur~ biraz beklemiı, bırakan 
Müddeiumumilik tahki~~:• görU~ce Adlıyeye milracaat edilmiıtir. 
bulunmamııtır. Adliye dok!:::;.~t•rHa ~akat meçhul .kadın henUı 
.-uayeae etmif. llllml 11 heli bul•JC... . tım Bey ceıedı haıtanedo 
hralttlr 1Ca6· L._._! P ...... iP• morıa aakliae Umum 1ı .. · • ....... itila ... ldkat yapdmaktUaı. 

- ÇARŞAMBA - 23 MAYIS 1~34 idare l~lerl telefonu: 20203 Fiab 5 kuruı 

r 
ait tafsilat ' Kat'i şekillerine 

3 üncü sayfada L 
Layihaların 

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

S.9vekll Papnın Kayseri mensucat fabrlka•ının temel atma merasimi mUnasebetile irat 
ettlklerl 111Uhlm nutku telgraf haberi olarak gazetemizde okudunuz. Bu resimde ismet Papyı ve 
nutuklannı dinllyen binlerce halkı 115rllrorsunuz. Bu ••hne, memleketin sanaylletm• yolunda 
mUhlm bir adım daha atblının ifadesidir. 

Mebrure 
Sami 

Edebi ve mlllt romaD 

Leylaklar Altında 
tefrikamızın muharriri 
size, bu yeni eıt1ri 

ha'lırlamışbr. "Çol Gi· 
bi,, , hayat kadar acı 
ve ıstıraplı bir eserdir. 
Sizinle, başından bir .. 
kaç satır okuyalım. 
Uyandıracağı alaka
ınn şiddetini siz de 
anlıyacakeınız ı 

"Cinayeti yazıyor, cı .. 
nayetl ! 

"DUnkU cinayeti yazı· 
yor 1 On aiti sayfehk 
Son Posta •• 

"CinayeU yazıyor. 

''Gazete satan küçük oğlan· 
lann çoğu da o akşam bo~ 
yunlanndaki damarcıkl~ı ti
ıire, şifire hep böyle bagırıoı· 
yorlardı. Bir tabanca patla· 
mış, tanınmış bir insan ölmüş• 
tU. Belki bu ölüme ağlıyanlar 
vardı... Amma gazete satan 
yaşları küçük, dertleri, yilkleri 
büyük, gırtlaklannın haykınt• 
larında görüp dütündükleri 
tek fey san betlik bronz olan 
çocuklar bağnşıyorlırdı: 

"Cinayeti yazıyor, et· 
nayeti.,, 

içbir Lise 
Ve Ortamektep 
apanmıgacak 

Ankara, 23 ( Huııui) - Dün 
Jcii fırka .,..pıutda Maarif Vele 
linin iHhtılı dinlHmiı, liıe 
ortamelcteplerden hiçbiridnin lr 
patılmamaaı telcarrür •tmi,ti 
Ônümii•d•kl dera gıluultın iti 
ren liH oe orlamelcteplere ba 
dan 10,.ra imtihanla tal•6• alın 
ma11 düıiinülmektedir. Mevcu 
liı.l•rin 6irlcı•mı Aorupa liı•ler 
ıler•c•ıl,.d• lekenunill ettiril .. 

-"'"· 

!Bulgar İhtililinin Veçhesi 
Anlaşılıyor Gibi 

Sofya, 23 (Huıuıl) - Bulga• 
ristanda bir gllnlllk ihtilAlin do
ğurduğu neticeyi " tam bir rejim 
değişmesi., şeklinde ifade etmek 
Jizımdır. ÇllnkU bu kapıkom
ıumuzda ihtilalden evvelki yıl· 
lar içinde demokrasi hayatı
nm karmakarııık günleri yaşam· 

yordu. Siyasi mefldire itibarile 
biribirlerine taban tabana zat on 
kadar fırka arasındaki şiddetli 
mücadeleler, Bulgaristamn bilhas
sa harici siyaset noktasından 
atalet içinde ve hazan da menfi 
bir vaziyette kalmasına sebep 
olmuıtu. Yeni kabine, en esaslı 
iş olarak harici siyasette Bulga• 
ristanın faal bir rol almasma ça• 
hpcağıoı bildiriyor. 

ParlAmento hayabna Allah ... 
ıımarladık diyen, Sobranyanın 
kapısına kiralık ev levhasını asan, 
onun yerine fqiıt rejimine pek 
benzeyen otoriteli bir idare uaultl 
kabul eden Bulgan.tan komtumu· 

Yeni Baıoelcll Al Yorılı•f 
zun bize k&rfı naal bir vaziyet 
takınacağını elbette ld aıerak 
etmekte haklıyız. 

Bu nokta bugllnldl her,aa ' 
•lltunumuzda izah edilmeye çala-

( Devamı 9 uncu eayfada ) 

1 Bir Şiirin Medlulü!. ] 



2 Sayf'a 

(Halkın Sesi) 

Bankalardaki 
Paralar 
Ve Halk 

Bankalardaki paralan koruma 
lı:aoununda yapılacak tadili& 
münuebetile ortaya hir takrm 
~ buludıncı .. yialar çıkb. 
Bazı müftit kiıueJerin uydur
malarından bqka bir fey olmı
JU bu dedikodulan e'Vftll 
Maliye Vekili Bel, '°ma da 
Bapekil Paea, en bt'i ifade
lerle &ebip ettiler. Enditeleri 
tamame ... yatııtıran ha tekzip
ler münaıebetile halktan top
Jadıjımas mitaJeelen bu dtan· 
4la JUIJOruı 

Wm Be1 ( MeaidiJekö, Ermeni 
~ br.-mdaa•- ........ 
konuu kaauauncla ,.,.ı...k tatlil&t 
............. pep- ...... 
... , ... t ,. kat'ı .. apldıw. ilk 
, .............. ın ....... ...... 
..... _....,.. .... ••k b4ar .......................... .,. .. 
em.ı,.t ipad• ,...... mWt para· 
·- k. .. ..U ........... pek ............. 

• Hakka O., Clhıbiteril Abelri 
m•heHeai 18) - 0. eea-..ı.en d.._ 
,. ...... pek çok talıanlle ... 
rach. Ea kwnetll .... ıaa pua8- itile 
uarhk mubt ... m tahtlarmdan dlftl
'-· laıiliz Brua inle ,. ..... ._ 
fakat T8rlc liran dalma .. ,. ... 
mahafaza ettL TGı k Uruana ba ..._ 
Uriyeti Ytrea bükOmetiD laabetıı 
tedbirleridir. Me•duab koruma ka
..... mlDuebetlle ortay• çıkan d .. 
••ı .. lın kAlaM• kurutan Bafft
..._.ala h,.nab efkAnumumiyede 
tok .e..ıt Wr t .. INl'akta, ma-1 
aa.a eadlte._. ._.. etti. .. 

P.mia Bey (Betiktat Akaretler 73) 
-~~ ... 
tm - .., t'W llıı mail n ...._ 
...... ....,..... ....... etmek 
~ tok clikkatH laareket etmfttlr. 
Harp ... .- birçok lalklmclarlu 
slM pualana da lmperatorlan talat
......_ 4ilftller~ FU.t Maim pare-
- WtWır wb ..,Pmecll. Bap. ........................ ..,._ 
..._ ••• -'••e-- ... parama 
...... .... da -~ iaJmetl ........ 
.... ...... •• .... Tlrk ,...... ve 
1'ırk .,..... "'8 tariWa alba 
,.......... ~ .. ..u.n,.t.. 

"' ..... Bey - ( Be,uit lıfithatpqa 
oaddeei 81) - ~n rG• •ueteler
.. mlplae• bazı haberler ı-epimlzi 
89Cli,.,. iltlrcll. Bwıa bfr tilrll 
....... Mteuadik, ,.ıandır, .. ..._ 
Haldhlhn a,ı, mı. Bqveldl P...,. 
- tatmlnlrir beranab Mitin eadlfe
lerl..w rfıclenlL Keadi9iae biltiaa• 
tc~G.rler e:deris-

Yerli Ampul 
Fabrikası 

Şehrimizde yeniden iki fabrika 
kurulması için, eermayedar grup
lar, tqebbüalere girişmi§lerdir. 

Bu fabrikalardan l>ıriai yerli 

SON POTAS 

• D L E 

Bir Dişçiden Beş Bin Lira 
Tazminat isteniyor 

Bakırk8yihule Banyolar cadde~e 1 numarada 
oturan Melek Hanımın mahduma ôiner Yılmaz B.in 
25 ailn enel yiDe Balarlroyünde Sakızağacında Or
ta aobkta (a7) aumarah eYcle oturan ditçi Koço 
Ağnidia efendiye elitlerini tedaYi ettirirken (7) aan
tim boyaada Timef imninde bir aleti 1attağu için 
Glllhane lautahaaesiad• tecim altma almchğım 
J•zm•fbk. Ömer YW.u & (20) ıGnJGlr bir tedaft. 
dea IODl1l din laaatahaneden plmut, MDddelamaml-

l 
liğe müracaat ederek Tabibiac:Dtler tarafmdan IOD 

muayenesinin yapılmaaanı istemiftir. Ômer Yılmaz 
Be1 ayni zamanda dişçi Agnidia Efendiden bet 
bin lira da tazmioat istemiftir_. 

Son kanaate ıöre alet dqanya çıkmıtbr. Bunun 

10000 Taş 
Çanta D,.ği~ Çakmak 

Ta11 Deposu 1 
SabıkaL kaçakçı Arap Hami

din din y enipostane chanDcla 
elinde ~ bir çanta ile bir 
nclea pktıp ıaren •e derhal 
takip eden memurlar tarafından 
J•lr•lannup. Çaatanm içinde 
tamam oa bin çalnnak tata ~ 
lunmuıtur Yapılan tahkikat neti
cesinde Arap Hamidin bu taşlan 
'ft 'Landan bqb hirçok kaçak 
91Yalan birkaç defa Suriye tari
kile kaçırdıjı anlafllllllfbi'. Arap 
Hamit adliyeye teslim eclilm:ştir. 

Bir Tane Daha 1 
ltaı,aw bir ••parla ıeJea 

Buraalı Hayım iaminde bir~nin 
kana. ~- seçerken ftiphe 
berine aranım,, mantosunun ya
lc•NDCla, belinde ve kucajmdaki 
fOCuğaD lamdatı içinde Oft met
reden fala ipekli lmm., 1aka
lanllllfbr. 

Bir Sandalge 
Meraklısı 

Soa gtlnlerde Akay Ye Şirketi 
Hayriye Yap1D'larma bir sandalye 

bırsm dadanm•ı ve portatif 
audalyalan çalmaya baflamıftL 

Enelld pa köpriJe yanar 
makta olan Şirketi HayriJenin 67 
No h vaponı k&priiye yanapcağı 
...ada bir 7olcunun birinci me\ki 

kamandaa iki aandalya alarak 
dıpn çaktığı prllmiif ve tayfa
lar tanfandan pefİ takip edilmit-
tir. ll~hul adam iki aandaJyayı 
koltaj•m albna alarak kalaba· 
lığın arama k • ..,... " .. n,.. 
mak istemiştir. Fakat tayfalar 

tarafından yakalanarak pol:ic 
teslim edilmiftir. Ahmet ismini 
tqıyan bu sandalye merak1ısı 
adliyeye teslim edilmittir. ... ···-·-------·---............ -......... --
ampul imal edecektir. Diğeri 10 
bin iğlik pamuk fabrikaaı olacak
br. 

için de hasta (20) gün yanlu patatesle lokum yemİf 
ve kendisine baza iliçlar fll'IDla edilmiftir. Yutulan 
alet midede ve bağuaakta bazı anzalar bıraktığı 
için kendisinin epice bir .addet daha 1erbeat 
tedavi albnCla kalacağı İmlafdmışbr. 

1· Ba Bap Ne 'I 
Yapalı•! 

Saat Suzan Hammm ihtiras ve qk 
maoeruile 8tialenmit güaeJ bir ue
ridir. Vak'a, İltanbal • Berlin ıür'at 
btannda haılar. Ellerinde ayni boy 
ve ayni renkte ean tanta &utan dört 
1olca, bu çantalann aidiyeti babain· 
de hararetli bir mtiaakqaya giri§
mi~lerdir. Vaziyet, harikulade ka
n şıktır ve Berliee giden iki Türk 
kızı, bjr teeadül eeeri olarak bu 
garip hidieenin phidi olmuşlardır. 
V okuat, az aonra, oolan da bu ka~ 
makanşık maceranın içine ıokmu§
tm. Yakında leuede takip edeceği
nia bir e.erdir. 

- Pek Yakında -

Ucuz Et 
Yapılan Tecrübeler 

Neticeler Verdi 
iyi 

Nasıl Olur? 
Yunan Mah Demiıler, 

Japon Mab Çıkmıı 1 
Sandan bir mllddet ene! 

Galata itlıallt glmr6iflnde bir 
hAdise olmllf, v..... malı olarak 
ithal edilmek istenen 20 ba!Ja 
kadar kumq üzerinde tetkikat 
, .... __ icap etmiftir. 

ôjreadlllmlze .... bm•ı 
toplan tlzerinde mOtehassıslar 

tarafından yapılan tetkikat, ban
Jann aslında Japon mah. bulan
dutıına göatermiftir. Halbuki, 
gümrüğe ibraz edilen Yesikalarda 
kumaşlann Yunan mah olarak 
gösterilmesi meaeleaia ehemmi
yetle gözden geçirilmesi Jllzumuna 
ortaya koymaştur. 

Bir Dayak Fasrı 
AnCIQD. Niko Ye Mıpclıç ı.

miode 6ç kafadar Eylpte bir 
kadın mueıe.tnclen pbn kavp 
aeticem.de 0-.a lnllnde bi-
rini fena halde d6vmtltlerdir. 

Mezbahada kailea koy..a.r
dan haatabkh olanların takim edi
lerek ucm fiyatla fakir Wka 
aablmaaa takarriir ebnişti. Bu 

24 Saatin 
Hadiseleri 

etleri f ennl bir tekilde temizleyen 
•otoldan makinesi ıetirtilmi1t 
tecrübeleri Japalllllfbr. T ecılbe 

müsbet netice vermiftir. Az piı
miı hale gelen etlerde hiçbir 
mikrop kalmadığı tahlil netice-
nde anlatıhmfbr· 

Belediye yakında bu etleri 
kilosu on kurup fakir halka 
aatmaya baflıyacaktır. 

T avkif Edildi 
Kadıköyünde Müh&rdar cac:lde-

ıinde ( 19 ) numaralı dakkinda 
manavhk eden Bilecikli SnleJmaD 
oğlu Yusuf Efendi iki ıene evvel . 
Bilecikte kallSIDI yaralayarak bu· . 
raya kaçbğı iddiasile dün yaka· 

lanmış Ye Sultanahmet birinci 
aulh ceza mahkemesinden teYkif 
karan ahnmııtır. Bugün Bilecik 
Mft<tleiumumiliğine gönderile-- , 
cektir. 

Galatacla ..... S.Dda- e oteli 
kitibi Şnkl -., ev• tap•ek 
ytiztladea çıkaa UYp Mticainde 
Mustafa lslninde bir hamah bıçak
la kolundan yaraJamıfbr. 

Jf Eyüpte Otakçılarda Emin 
iaminde bir çocuk oyan Jlblaclea 
çıkan kavga neticeaincle Şerafed
din isminde bir çocata tq ile 
b8f1nclan tehlikeli surette yara-' 
lamıfbr. 

Jf. Komkapada oturan 1eyyar 
basmao Avadla Efendi dlllı sabah 
Galatad• bip ıekteaiaden 11-
milftlir. 

Elektrik. Sirkeli itiraz Etti 
Elektrik #iatlerini teabit edea 

tarife komisyonu aoa defa ticret
leri kil ova~ batma 1 S,S kUl'Uf 
olarak teıbit etmiı, yani 50 para 
tenzilat yapmıtb. Yeni tarife 
Nafıa Vekaleti tarafuıdan da 
tasdik edilmiftir. 

Öğrendiğimize g8re firket bu 
tenzilAta itiraz ederek ailkadar 
makamlara mllracaat etmiftir. 

Mayıs 23 

Güniin Tarihi 

İki Temyiz İçtihad 
Temyiz mahkemesinin yeni ka 

ettlti bir tevhidi içtihat kıırann 

•&e, muhakemeleri tatilden evv 
eererana baflamıf olan kanuni mil 
detler tatilde bittiti takdirde, tatil 
bitttti sinden ltibarea ceza uaul 
muhakemeleri kanununun 423 Gnel 
maddeei mucibince G~ sfla uzablm 
Ye tatilde J•pıl•n teblit itleri mut 
..,. iM ile kuua•n urabatine I' 
madde\ eereyan etmlrecetl ciheti 
lamaal .... bllleria tatilin bittitl gGa.ı 
d• ....... INıtl•mua ieap etme 
teclü. 

vı- Temyiz Mahkemesinin ka~ 
ettitl dit• bir tevhit karana• •&e 
de INbk uull muhakemeleri 1ı .. 
••un• 81 inci madde•I urabatiH 
....,.. malalıiemelerla tatil sini .. 
rinde rapalao tebligat muteber v 
tatil tlaJerl 1Plcldeti dahil olup aa
.. 11 Wtmal tatil zamanına teaadll 
...._ •ehillerin meskir kananaa 
ın ı.a madclul maclbhace tatilla 
Wttltl tlndu ltibarea 7 ,On uze
bl .. a l&Dmselmekteclir. 

Telilrclalı Talebeleri 
Teldrclaf, 2 - Busfla ortamektep 

n bltiba Ukmektepler talebeleri 
larlan pkuak etleamlf1er ve Jl~ 
autik .......... ... • .... 

Avı Batladı 
Matla, 22 - Marmari8 Ye Bozbu• 

raac:lakl IÜnıercileria bir kıamı 
ha.ullıldannı bltlnrek 81apr mıata• 
kaJuıaa pkllllflardır. 

Esnaf Banka.. T•hklkatl 
!mal Bank .. talaldbıl9e •ı...ı 

olaa mGddeiumami muavinleriadea 
..., .. BeJ dla Bukanua eaki mec
IW idare ...W Hildm Rıu Beyle 
A..Ut Abf BeJi dlaliyecekti. Dua
lar mlracut etmedikleri 1"8 buı'4 
............. 1r. 

Derllfplakamn Clutntlel 
Derlfpfab ._. taleW.t evvelki 

... 9eJkosa· Wr llahar pa;ul 1ape 
-~· Gesme çok etleneell olm ... 
bMlte araallda Wrçok .a.abakala 
tertip edDmlıtir. Liae fullol talnmlle 
&e,koahllar ma~ada Dlllilnafakalalu 
2,. -.. 3 de ralip plmiflerdtr. 

Bir Sergi Gelt,or 
Arjaathl -nar eersWala Gelrp 

........ ,.tecek .,. llOD uftaamq 

.......... pleeefl talaakkule •mit. 

.. ....... aWaadarlara ......... 
ııh ..... 

Yol Pare• V• lwenler 
Geçen sene yol parası ... ..ı 

yenlerden 1349 ldfi, ilkbahar .,_. 
tul olarak 1akıncla .u&~ bucla
da dahilindeki 701larda çalatmara 
MYkec:lllecelderdir. 

Şehir Meclisi 
Müzakereleri 

l.üabul U•uml Meelisl din iti ... 
._ .-. toplaa.._ Dlsılai lsti11Ul41a 
1931 ıeneal bt'I t.eeap raporua1111 
aıilzakereaia• deHm edildi. Rapora 
nuaraa bir Hae i~inde Şehir Mecllel 
azaaaa ftrdea haklobuzur yek6D• 
(62) bla lln, daimi eacDmea azaaaa 
•erilen baklalnmar mecmu da (16J 
bia Unchr. 

He.ahı ut'baia mllzakere•l dla 
bitmedi. llecl19 pertembe ıGni1 tek• 
rar toplanacakbr. 

Son Posta'nın Resimli Hikagesi: Pazar Ola Hasan l:Jeg Di or Ki: 

- Halbuki yıkmak kolay, 
7apmak~derler. 

..... Boy - o her ıa--. 
6ı_11t 4fiil ....,..., ı·~ 



2S .._,.. .. H e _r g ii n 

Bulgaristan da 
Neler 
Oluyor? .. 

' 

Sofya mektuplanmıza okuyar.• 
lar, Bulgaristandaki IOD hllkümet 
darbeli hidisesini, bntnn tefer· 
ruatile öğrenmiıtirler. 

Fakat ıerek telaraflann, ıe
nk ba mektuplann bize öğrettiji 
.. ,d_blcli~lerin dıfıdır. Bir de bu 
lal iMierin içytlztl Yardır ki, bizce 
ual ebe~yeti haiz olan aoktadır. 
tarlanBuııanatanda Y orıiyef taraf-

..... bayle bir hlldbnet 
darbai , .... ,a " Baisariatanda 
diktat6rltlll i1b •tmi- aa6Cbar 
oldular? ı-

. Balkan~cla cereyan eclea 
ııya~ hlcliaeler içinde Mupnol 
kabıneal Pflnp kaillllfb. Balua 
Mialana İftirak etmek iatemedl. 
~ ...... ,. dolqtı, iatiaat eclecek 
bır yer bulamada. T ecenlt 8iyueti 
de Bulıariataa içia tehlibli bir 
_aiyasettL Bu mebeple Bulsar hl-
1dimetinin Yaziyeti zaydla-. bu
lunuyordu. 

Bulgaristan llzerinde siyasi rol 
oynamaya çalışan üç grup vardı. 
Bir taraftan İtalya, Balkan Misa· 
k_ına karıı ArnavutJuk ve Bulga· 
riatanı kazanmak istiyordu. Bu 
~·~~~~.~akedonya komitecile-
11111 ~ di iatik•••L e Yor ve Makedonya 

-wıe yardım ed .ıı:.: d'l bu komite .1 . Bu ece5 a va ı e, 
ldimeti --~~dn lrariıtan hO-

~em•---!-
çahfıyorclu. Muta;;"' yapmaya 
luamen kolllitedl • h61ctnnet1 
• ~:- enn arzularını t• .. ~e mecbur oluyorlardı. 

Dığer taraftan y oa1a 
ltalyaya k&rf1 arkuana ~I . y~a. 
Ler halde Bulgarlarla em1ın ıçm. ,ı:_• d ı ....... " .. tiyor u. talyanın Avu.t 
ve Macariatanla yapbjı aaı.: 
d~n aonra, Y l•gosla.,a Balkan 
M~kına daha bilyftk bir ebem
!Diyet vermeye başlamııtı. Nitekim 
~ugoalavya Huiciye Nazırı 800 
aaftalar içinde Sofyaya bir ild 
~.!_ Japb ve Bulgar btlldbne-

ıauıaa çabıtı. 
• Yalan Şarka c!of ru uzanmak 
ısteyen AhDanya da, Bulgariatana 
karşı l&kayt değildi, o da Yugoı· 
!•':>'~ ve Bulıariıtanla anlatmak 
19lıyordu. 

L"k~Ufa~of kabinesini devirerek 
u ~~etı ellerine alanlar, uker 

partıaa olduju Ye dahilde clikta
t6rlllk feaia ettiji içiia. eneli 
Bulıarlatucla bir Fafizm lclareal 
l...a. ediror kanaati hual Oldu, 
Fqi8t lctan.I ele 1• ltaı,adan, Ya 
AtztMfJ- ,....... llrebilirdi 

Halbald bir iki gtba zan... .. ~ 
yeJti hükumetin diktatörlük ai ~. 
setinin dahili bir mesele o1ctu'h 
anlatıldı. Çünkü Y orgi1ef hlilc6-
meti, ltalyanların aleti olan Make
donya komitecilerine ka111 ee"
.a..k Ye Yue-ia•Y• ile anı.,. 
mak t..aftan 16rllnlyor. 

Et- laaki!'f •~ziyet bu İle, 
J!ulaari8tandak~ hukümet darbe
aini, Balka~ mısakına kolDfUlllu
.. ela dahil olm&11na d w atıl
... bir. adını telikki d~..:-

V azı ti e ebilita. 
b · k ye n tevazzubu için daha Et.:ç &6n bekle•ek llzundu·. 

d ~le bu ıuretle tevazzuh 
e erse, uulıaria•--..1-1...! h.11.1..A t 
~itini -uam uaume 
laaaak ı .. -_ mel mnllDiyetle kartı· 

-.amre ecektir. 

Trakyada T~ 1 
Ketan.22 ıer .. 

umunıt 6f • ( A. A. ) - hancı · 
Hayrab:u.ttif lbrahim Tali B. 
Jitini ıe . açılan hayvan mer
balk ve k:ın~rsı1 ·y1 ziyaret edea 
onJ 1 uter e temaı ederek 

a.ra iyi hayvan Y•tittirmete 
teıvılc eden a6der a6)lemiftir 

İbrahim TaU:B. Hayraboludan 
harekette yollarda uiraclıfa kly
ler balla ile haabıhaller yaparak 
Ketana aelmif, bir mliddet isti-

rahatten aonra Mürefteye ıitmiftir • 
Mlireftede bağcılık, tarapçılak, 

kozacabk Ye zeytincilik &zerinde 
~tkikatta bulunan lbrahim Tali 

• tekrar Keşana dlnmllfttlr. Bu
rada tetlribbaa cleYem ~ 

SON POnA 

Resimli Makale 

Vakit, önümüze konulmuı bir huinere benzer. Onun 
kıymetini bilmek n çok besapb .. rfetmek llzımdır. Ya-J 
nn, bu badaeyi ne )'aptıj'lmızı aorarlar .. makul Ye innnca 
bir ce.ap verebilmeli)'is. Bu albla manuanı Ye ba hazi· 
aealn kıymetini wençlerclen zl1ade yqlılu anlar Ye bilirler 
Binaenaleyh, bu hitap, burada bllhaua pnçlere tevcih 
edllmittir. -

' 

a Vakit a 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Yeni Vergi Liyihaları 
Kahve, Çay, Kakao, Cam, Rakı, Kağıt, Deri Ve Diğer 

Maddelerden Alınacak Vergiler Tespit Edildi 
Ankara, 23 (Husuai)- HGkü- cak dahildeki iıtihsalAt ve imalatta vergi almacakbr. 

met yeni ver~ liyihalarım pey· da 'muamele vergisi kanununa Şarap ve faça. biralarınm ver· 
derpey Meclıse sevketmektedir. g6re muamele görecektir. aili inhisar resmile birlikte, diğer· 
Liyihalarm hazirandan evvel ka- Tutan Ve içki l•tlh .. k leri paket ve tİfelere etiket 
naniyet keıbetmesine gayret edi- Ve l•I yapıtbrmak auretile tahsil oluaa-
!-:ektir. Meclise tevdi edilen dahili Ankara 23 {lfuauai) _ Tütün cakbr. Bu vergi hnkômete ae•ıde 
11tihlik vergi Jiyihasanın esaslan- ve mliakirattan ahnacakk m8da· 2 milyon lira varidat temin rde-
kakı6re kahvenin kilosundan 25, faa vergıaa kanun liyiha11Da cektir. 

a aodan SO, kauçuktan 200, pen· g6re de aabf fiatı 2S kurut ŞGra.. DeYlet Harçları 
cere ~ının kilo1U11dan 4, kiğlt- ve daha fazla olan siıar• ve Ankara, 23 (Hu1U8i) - Mec-
tkan 3, çımentonun tonundan 100, tntnnlerden ı kurn• bu fiattan lise verilen diğer bir liyıbaya 

ö l ' kil - -· D ril k se en~ osundan 15, meşi--., aıağı sablanlardan 20 para göre de Şürayi evlete ve 'ece :O. sahtiyandan 10, vidala, ruaao Yergi abnacakbr. Paketlerin her neYi enaktan 30 karat harç 

1 . trilerden !O, pamuk iplik· olmuhteviyab 20 sigaradan ve abnacaktır. 
e0rın en 9, pamuklu mensucattan 2S ıram ttHGnden az veya fazla Şira)'I devletçe verilecek ilim-
i · SO, yfln ipliğinden 30, cluğu takdirde bu miktar keairler lar ytız liraya kadar yanın, fulua 
,OnUı mes~~attan 20 • 50, İltib- ıO para veya 20 para olmü için her yllz lira Ye kllsurunclan 
lik vergısı alınacaktır. Gllm- llzere arttanlacak ve eksiltile- yarım, ketif, muayene, tehiri icra-
rllk T~rife ~8:nununun befinci cektir. 2S santilitrelik rakı, konyak ya dair kararlardan maktaao 10. 
maddeıı mucıbınce gelen etya· ve lik&rlerden 2, bundan az olan• idari kararlardan S, nafıa itlerine 
dan ve halı ipliğinden vergi alın· lardan ı kuruf, pmpaaya ve ait mazbatalardan 2S, karar ve 
mayacaktır. Yiaki fitelerinden 25 kuruı, ta· ilim suretlerinden 2 lira harç 

Vergilerin tahsiline 1 haziranda raplarm beher litresinden ı ahnacak. barcın tamamı tediye 
batJanacak vergi ithalat maddelerin- kuruş, fıçı birasımn beher litre- edilmedikçe ilim teblii ve t•nfiz 
de atımrnk resmile beraber abna· sinden 2, şişe birasandan 1 kuruı, edilmiyecektir. 

Son Karar 

Sayfa 3 

•• •• ozun ısası 

Paramızın Saflamlığını 
Çekemigenler 
Olduğuna Mı inanmalı? 

A. E 

F ransada hükumetin kontro
luna tlbi mali mlleueaelerde 
hallan sermayesini llJanet için 
11Uarca ene) bir kanun yapdda. 
Bu kanun mucibince her maD 
mhseae, kallaacbta ..,...yenia 
nUbeti ile mltenaaip bir par•JI 
depo olarak kaauında uklamak 
mecbariyetiadeclir. 

* Franl&da mily..ı.r deiU. 
fakat milyarlar beriacle İf yapu 
•igorta firketleri hlkimete mO
racaat ederek kanam bu htlk-
mline itiraz. ettiler. Slylediklerl 
fU oldu: 

- Milyarlar &zerinde muamele 
yapan firketlerimiı bu kanan 
mucibince azim miktan bul .. 
bu parayı kaularında ltıl olarak 
ıaklamak aatırarına dllftüler, 
Halbuki kendilerine hiç bir 
temettu getirmeyen ba para için 
faiz vermektt"dirler · Ziyan etme 
ihtimali kal'fllındadırlar. Hiç 
Değilse müsaade ediniz bu para 
ile hnkfimetin göatereceji eshama 
alalım, onun faizindea iıtifade 
edelim." ,_. 

Fransaz hilkümeti talebi maam 
Ö dli :ı_:--: bir k•nala i9te-g r veuuınoa • 

nilea m .... de1I nrdi. 
o pclea 1Mri Fransa.~ bu 

Ud k•=- ela bGkml carıdir: 
- llaJI mlieslitseler kullan

cl.ldan sermayenin derecesile ml
tenaaip bir para)'I kaulanncla 
saklarlar, fakat faizini kaybetme
mek için aynen delil. hDldimetla 
m&nuip preceği elbamı alarak 
saklarlar. 

ı. .. m• ve muhitia deiifme
•ile •hk•aun ela dejifme91 icap 
edeceği hakmli para Dzeriade 
mllesair değildir ve fena parama 
iyi p•ru• kovaca~ ~eai f...Olt. 
clrada ela olduğu gıbi Tıbet t~~ 
lerinde de ayni kunetle can~ 
Şu halde Framada ~de de 
yapllan bir kanunun az e .

1 yapllmaama neden hayret etmdeb 
- Hükt\met balkın mev ua

tını korumak için bir kanun 
yaptı. Mali müesseseleri halktan 

Bir Türk Dostu 
Torul' da Sevgi ile 

Karşılandı 

:rramvag 
Şirketinin 

aldıldan paranın bir lmmını ga
ranti olarak kasalannda saklamı

Telef on Şirketi Sermayesi , ya mecbur bıttu. Mali m1easeseler 

Torul Belediye reİIİ Celil Bey 
imzasile dftn fU telgrafı aldık( 

« On yedi sene evvel istilida 
Ruı ordusu ekmek müteahhidi 
~unurken içerde kalan Türklere 

lllbir iyilik yapan, açlık ve me
~den canlanm kurtaran Alek· 

8
'11' Polibronidi Efendi din pa-

18PGrtla kazamıza ıeldi. iyilik 
ı:=ta binlerce halk mumaileyhe 
clir~ ve iltifatta bulunarak tak-
M ldaruu beyan ettiler ... 
...... Plrdev•lnln Bininci 

T "8• Yllı 
.. &lkea.., ı2 - B&ynk lraa pın Firdeftiaia b" . . 

mü mtlnuebetile .:;: ~~ 
tan cemiyetlerinde konferanalar 
tertip olunmuştur. 
ikinci Bet Senellk Plln 
Moıkova, 22 - ikinci bet aenelik 

pllaıa ikinci Hneaine ait olarak 15 
aiaanda çıkanlmıt olan Ye mlktan 
iç buçuk mil1ar rubleye balit bulu
nan latikraz tahYilleri 20 mayıH 
kader tamamen aablmııtar. 

Yeni Taahhütleri 
Ankara. 23 (Hususi) - Tram

vay Şirketi Nafıa Vekileti ile 
cereyan eden müzakerelerde 
tramYay şebekesini latanbul. 
Beyoğlu ve aahil mmtakala
nna ayırmayı, 16 yatına kadar 
olan talebelerle ,Ok•k tamu 
talebesine asker ve zabitlere 
ehemmiyetli tenzillt yapmayı, bir 
buçuk milyon lira)'I iade etmeyi 
kabul etmiftir. Mamafih Vekilet 
bir milyon 700 bin lira latemek· 
teclir. 

Stvas • Erzurum 
Hetb için 

Aalrara, 22 S.Ya• • 
Erzurum demiryolu iDfUma tab
aia edilmek &zere yllzde bet faizli 
2 milyon Urahk iatikraz bir dahili 
akteclilmui dllflnlllmektedir. istik-
raz iki aenede itfa edilecektir. 

=~==-=== 

iSTER /NAN /STER 

Türk Lirasıdır kullanamıyacaldan bir para içia 
faiz vermek vaziyetini bot bul-

Ankara, 23 (Hususi) - Tele- dıl hnk.. t b d--•-· 
f Ş. k . k 1 • d ma ar, u ume e 8f vur ..... , 
on ır eti mu ave esm e aerma- ellerinde saklamak mecburiyetinde 

ye «Lirayı Osmant,. olarak mu- lduldarı garanti paraaamn azami 
sarrah olduğundan Tevhidi Mes- :n .. d u· · · f · .,...;--•- laJ· eli ka unlar , .... e e wnı aız •--ca 
ldikat Kanunu ~e. ter 8 

• metli menkuleye çeYirme .erbeltl-
firket •rmayellDID TOrk lirua . • ldıla O d u-"- Veki-
olar k t bit dilmesini imir sanı a r. a _,." • 

a es e l • ' ü d • ' ltMk --...:Lo. __ 
bulunmaktadır. Evvelce firket aer- etının m aaa eslDI a ıı---W: 
mayesinin kiğıt iaterlin olarak tes- Tıpla F ranaada olcluP lfl 
b•t d'ld"". h be . t lit t O halde: ı e ı ıgı a n eeyy e me- Hallaa ballı •llet11•e-
miıtir. , -:- -~-.c "içia lttlt v eclilell 

leri .. .,...... ·ı . 
Sl~a.r Doatluklar ,..ra hir tedWri telif nrme ... Mı 

Do•tlulu Oldu .. bebi ae? 
Tok10, 22 - ~.bl AmeriluMl.W 1-: dlaya.,............ az çok 

S.a Sal•ador latlkimett. yeal .....,. b ~-: ... 1:ı..•eri bir samanda 
... ı.ttai reamea tammlfbr. Bu Yk6- ursan e-P--. ka 'bi 
met. yeai deYletJ, Japoayad- llOIU'a TGrk paruanıa bır J• il Je-
Ok tuıyaa hGktlmettlr. • d cturmuun çekemiyenler ol-

..ı. nn e eli? 
..,.. . dupnu mu dOflhım 

V .. inftoa, 22 - Maaçun deyle- Ba kilin aylarca enel söy-
tinln San Salndor tarafaadaa taaaa- ı•e dır ki 
ma... Salvador blkimetlala Japoa- lediji bir cllmle var yeni 
ya1a kabH .. tmak ......... d- ileri idare maliyuinin aarulmaz düa-
pldlji .MJyleam•ktedir. turudur: 

iNANMA! 
lataot.ul tebriain kenar m•halleleriade bir kilo 1 Bu Yuiyet "-fa-4a •·~~ette biltln e11~ fiat~ 

•kmetln fiata (6) b' '-il ıı....a Lr (7 st!:-...... v.... •İD dlf•lt olmaaaaa ntmen aya suyun HDelerdeaben , ır -. o ••-.uDIU , u. _,,..r . . . • "' ,.. . . 
murta lH (30) parad1r. Buna mukabil bulua her- ayal ka)'ID•ti muhafaza etmıt olması ıçın ılahı bir hı· 
...... bir lokantasında bir tlte iyi ıu retlrttlal• mi; ••Jiye mashar oldu~· biz inanıyoruz, fakat ey 

1ıac1ea tamam~ kuru' /$Ti:R 
1 
NAN ıS"rs fi bu/}1 ;_•§'MAİ h\ma1e1eı 

- " Paramızan kıymetini y&k
aeltnıiyeceğiz, paramaun kaymetiai 
alçatmıyacağız, olduju ıibi mu

hafaza edeceğiz." 
Türk paramın laymetini mo-

haf aza mesele8İnde olclap gibi 
balkın bin mepkkatle biriktir
diii paramn çar çar olm~ıncla 
da lalkA·ella alec:aja tedltirlera 

~----------~--~~------..-.,;o----~~~~--~~r:z:::: 
....... .. .. iL& 
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Memleket Manzarası 
l 

Eski itikatlara E 
Göre Neden Z Jd kt S E Z • K•• •• 
Kuraklık Olurdu? ongu a an onra n engın omur 

Zafranbolu, (Hususi) - Ana
doluda eski bir adet vardır: 
Yağmur yağmadı mı, hava biraz 
kurak gitti mi köylüleri pek 
haklı olarak bir telaştır istili 
eder, günlerce kapı kapı para, 
erzak toplanır, civar köylere ha
berler salınır, yağmur duasına 
çağrı'ır. Duanın tayin olunduğu 
gün köyün meydanı, iki, üç b4· 
ıan dört beş saat mesafedeki 
köylerden gelen misafirlerle mah· 
şer gibi knlabahklaşır, yenilir, 
içilir, ayinler, dualar yapılır •.• 
Hemen bu dualar semt semt ku· 
raklık müddetince aylarca devam 
eder. işini gücünü bırakan köylü 
aylarca ziyafetten ziyafete koşar •• 
Düşünmez ki, ziyafetlerde yaf 
mur dualarile harcadıkları zamanı 
derli toplu ve el birliği ile bir 
çay suyunun, bir köyün arazisine 
isalesi emrinde aarfedilse ve ça· 
hşılsa bir yılda değil fakat her 
yıl bir köyün arazisine bir çayın 
suyu, istenildiği zaman akıtılabi
lecek şekilde kanallar açılmış 
bulunurdu. 

On yıl i~ inde kıymetli eserler 
veren cümhuriyetin bu vadideki 
verimli mesaisi, köylüyli hura
felerden kurtaracak şekilde ber
gün bir parça daha mütezayiden 
devam etmelitedir. Binaenaleyh 
bu adetleri arbk tarihe karışmış 
sayabiliriz. 

Vesile dllşmüşken, kuraldığı 
doğuran sebepler hakkında çok 
garip ve garip olduğu kadar da 
ehemmiyetle dikkate değer bir 
inanış hadisesini anlatacağım: 

Köylüler arasındaki an'anevi 
bir itikada göre havaların kurak 
gitmesini icap eden sebeplerden 
b 'risi de : Yeni ölen bir kimsenin 
gömülürken mezarının sağ tara· 
fına su birikmiı olmasından ileri 
gelirmiş.. Lihdın sola nazaran 
kısmen derince kazılan sağ tara• 
fında kazara su birikintisi oldu 
mu yağmur yağmaz, o yıl o 
memlekette kuraklık ve kıtlık 
olurmuş. Gene köylünün itikadına 
göre, bu felaketin önüne geçmek 
için bir tek çare vardır: Mezan 
iki kadın bir erkek hiç kimsenin 
haberi olmadan açmak ve ölünUn 
kefeninin baş ve ayak uçlarından 
kesmek ve bu kesilen parçalan 
bir akar su kenanna götür:p 
okuyup üfledikten sonra atmak 
lazımdır 1 İşte bu merasim yapı· 
lırsa uğursuzluk gider.. Yağmur 
yağmıya başlar ve kıtlık teb!ikesi 
ortadan kalkarmış. 

işte, akıl ve zekanın işleme
mesi ve umumi sayin durması 
için çok mn'kemmel düşünülmüş 
bir vesilei atalet 1 

Bu işlerin yeri arbk Anadolu 
köyleri değil, tarih sayfalarıdır 
ve köylü bunu böylece takdir 
etmif bulunmaktadır. 

Mehmet Enver 

lnebn1unun 1hracalı 
1nebolu, 22 (A.A.) - Mart 

iptidasından 20 mayısa kadar 
buradan ecnebi memleketlere 
aevkedilen eşya için yapılan ista· 
tistike göre Mısır ve Yunanistan 
4200 liralık 150 ton elma, Belçıka 
ve Frıınsaya 9000 liralık kırk 
beş ton kendir, lngiltereye ve 
ispanyaya ve Almanyaya 78 bin 
lirnlık 11700 sandık yumurt• 
· raç .oluqmuştur. 

Sahası Tavşanlıdadır 
Tavşanlı, (Hu

susi) - Tilrkiye• 
nin Zonguldak· 
tan sonra en 
zengin kömür 
sahası Tavşanlı· 
ya 7 kilometre 
mesafedeki bil· 
yük lıit, Kü· 
çük hit ve Kör· 
ağaç sahasıdır. 

Yeni yapıl• 
makta olan To-

:le kendisini gös
termektedir. Her 
adım attıkça ma· 
denin çokluğu 

toprağın siyah· 
lık arzetmes:nden 
anlaşılıyor şim· 

diki maden sa· 
bipleri maden• 
lerde evvela gü· 
zelce bir tathir 
ameliyesi ycp

makla meşgul· 
maniç şosesi ge• dür. 
rek maden nak- Maden büyük 
liyahnda ve ge- Elıemmigetl lıergün biraz tlalıtı artan Taoıanlı lata•yona bir dağ silsilesi 
rekse Tavşanlının iktisadi ha· Ada suyunun kenarında kurul- takip etmektedir. Ve şimdiki fa· 
yatında mühim bir Amil olacak· muş, ( 600 ) haneli oldukça aliyette bulunan maden ocaklan 
hr. Şose kenarında pekçok çam büyük birer köydür. Ne bu etrafı temizlenmiş büyfik bir 
ormanları olduğu gibi bir tane de köylerde ve ne de bunlara yalan kütle halinle sevke müheyya bir 
(250) senelik büyük bir çam var- bulunan diğer köylerde mektep vaziyette tabaka tabaka görül· 
dır. Yerliler bu çama pazar çamı yoktur. mektedir. Mevsim sonu olduğu için 
demektedir. 'Maden sahasına bu köylerden madende şimdilik günde 20 - 30 

Vaktile bu çamın gölgesi al- gidilir.Maden sabalan Yapılacak ve amele çalışmakta ve her gün 
tında bü) ük pazarlar kurulur, Sorgun dağları arasında ufak bir 40-50 araba cevher Tavşanlı is· 
Bozöyük, lnegöl, hatta Bursadan vahada Sarime mevkiindedir. tasyonuna nakletmektedir. 
birçok .tacirler gelir alış veriş Buradan Uç grupa ait maden Bu sahada ve civarında gü· 
ederler ve civar karyeler de bu ocakları vardır. [Serdar zadeler, zel, soğuk ve sıcak sular olduğu 
suretle maUannı burada satar· Ispartalılar şürekası, Acem zade- gibi bir de kum deryası vardır. 
larmış. Şimdi bu çamın albndaki ler) Karaelmas, (Maden kömürü) Civar köylüler .ya1.ın kaynama arz• 
saha şoseye kalbedilmiş ve pa- yaklaşbkça uzaktan ve yakından eden bu kuma sancı ve · yel için 
zar da kurulmamıya başlamışbr. evvelce köylülerin gayri fenni bir gelip içerisine yatmakta ve bu· 

Büyük ve küçfik IJit karyeJeri ıekilde yer yer açbkları kuyular radan şifa görmektedirler. 

Bergamalılar 
Ortamektebin Kapanma
ması için Ankaraya 

Heyet Gönderdiler 
Bergama (Hu&usi) - Orta 

mektebin kapanması ihtimali 
bütün memleket halkım endişeye 
düşürmüştür. Elyevm 150 talebesi 
bulunan ve gelecek ıene talebe 
miktarının artacağı muhakkak 
olan ortamektep burada büyük 
bir ihtiyaca cevap vermektedir. 
Halkeviode yapılan bir toplanb· 
da bu mesele mevzuubasolmuş, 
ve dört kişilik bir heyet seçilmiş, 
bu heyetin Ankaraya giderek 
mektebin kapanmaması için te
şebbt.slerde bulunmaları karar· 
laşbnlmıştır. 

Nigdede MOsamere 
Niğde, 22 (A.A.) - Sinema 

binasında Halkevi temsil komitesi 
tarafından Kahraman piyesi tem
sil edilmiştir. San'atkar gençleri 
miz çok muvaffak olmuşlar ve 
binden fazla seyirci tarafından 
alkışlanmışlardır. 

Susığırlıkta Yeni 
Bir Köprü 

Susıgırlık, (Hususi) - seneler
denberi kazamızın kenarından 
geçmekte bulunan Simav çayına 
bir köprü kurulması kararlaşbrıl· 
mıştır. M. Kemalpaşa şosesi de 
bu köprüye raptedilecektir. 

Balıkesir Nafıası, Balıkesir • 
Bandırma şosesini tamire başlamıştır. 
Malatyadan MahkOm Geliyor 

Malatya (Hususi) - Hapishane 
ittihaz edilen Söğütlü camiinde 

mah kümlann izdihamı Adliye VekA· 
)elince nazarıdikkate alınmış ve on 

seneden fazla cezalı mahkumlardan 
25 kişilik bir kafile lstanbul ha
pishanesine sevko1unmuılardır. 

Ayvalıkta Sürek Avi 
Ayvalık, (Hususi) - Avcılar 

kulübü azaları şimdiye kadar 
yapbklan müteaddit sürek avla· 

rındo birçok domuz ve mızır hayvan 
itlaf etmişlerdir. Ziraat fen memuru 
beyin iştirakile Çakmak köyü mın· 
takasında yapılan son sürek avında 
da 12 domuz öldürillınüştUr. 

Muğla da 
Gençler, Köylerde Konser, 
Temsil Ve Konferanslar 

Veriyorlar 
Muğla, 22 (A.A.)- Halkevi 

içtimai yardım, musiki, temsil 
kollari!e, dil, edebiyat, tarih k~ 
mitesine mensup gençler Ahiköy 
nahiye merkezine giderek köylü
lerle temasta bulunmuılar, İfret 
ve kumar hakkında bir konf ~rana 
vermişlerdir. Musiki heyeti, veri• 
Jen konserde alaturka, alafranga 
parçalarla, halk şarkılan çalın· 
mıştu; Ortamektep gençleri tara· 
fından da istiklal piyesi temsil 
edilmiştir. Müsamere verilen bina 
yüzlerce köylü ile dolu idi. 

Armut Ovada imar 
Armutova (Hususi) - Nahiye 

müclürli Hüsnü Bey köy kanunu 
tatbikabna olduğu gibi kasabanın 
imarına da ehemmiyet vermektedir. 
Her tarafa ağaçlar dikilmiştir. 
Kasa banın sulanması için bir aula
ına arabası yapılmışbr. 

Resimli Memleket Haberleri 

1 - Akşehir tarih ve atikiyatını tetkik ce
miyeti tarafından yapılan tetkiklerde birç!>k güzel 
eserler bulunmuştır. Bu hususta yakında tafsi!at 
verilecektir. Resimde bu tetkikat esnasında bu· 
lunmuş ve gayet san'atkarana işlenmiı bir mezar 
taşı görülmektedir. 

2 - LApsekl Himayei etfal cemiyeti muhitine 
çok faydalı bir teşekkül halindedir. Cemiyet 13 
yetim mektep talebesini himayesi altında bulun• 
durmakta, bunlan yedirmekte;; tiydir~kte ve 

okutmaktadır. Resim himayedeki çocuklan yemek 
esnasında göstermektedir. 

3 - Ankarada gazete bayii Ali Efendi se
nelerdenberi münhasıran gazete satarak geçin· 
mektedir. Ali Ef. şimdi bu sayede bir de kü· 
tüphane tesisine muvaffak olmuştur ~iibluet ismini 
verdiği kütUphasinide muvaffalayetle çalışmaktadırlar. 

· 4 - Son Posta müvezzilerinden Yakup Ef. de 
Ankarada kalabalık nüfuslu bir ailenin rdsidir 
ve Son Posta 1atlµ'ak aileaini müreffehen geçin· 
dirmektedil' • . , :-. 

Mayıs 23 

1 
Tenkit ı: 

''Kadın 
Avcısı,, 

Nurullah Ata 
Bu gazetenin okuyucularına 

M. Turhan Beyden bahsetmeğe 
kalkmam hiç şüphesiz ki abes 
sayılabilir. Yazılarını her zaman 
seve seve okuyorsunuz ve onun 
tatlı anlatma tarzındnn da, gerek 
memleketimize, gerek başka 
memleketlere dair bildiklerinden 
de istifade ediyorsunuz. 

Turhan Beyin bugünlerde iki 
yeni kitabı çıkb; bunlardan biri, 
Şehzade Cem'in hayatıdır. (1) 
Fatih"in şair oğlu, yalnız bizde 
değil, ecnebi memleketlerde de 
hayalleri hayli işgal etmiştir. Tur-. 
ban Bey onun tarihini vesika• 
Jarla anlabyor ve onun hakkında 
en yeni malumatı veriyor. 

Öbür kitap bir romandır : 
°Kadm Avcısı,, (2) Bu kitabı 
okurken Turhan Beyin romanı, 
romancılığı pek sevmediği, daha 
doğrusu onu pek ciddi bir şey 
aaymadığı seziliyor. Büyfik roman
cımız Hüseyin Rahmi Be in er
leri de insana böyle bir his verir. 
Turhan Bey bize sırf bir seciye 
tasvir etmek, alakabahş bir bik&
ye anlatmak habn için yazmıyor. 
Denebilir ki roman yazarken en 
bariz meziyetlerinin bazen birer 
tehlike olmasından, kendisine 
fena oyunlar oynamasından kur
tulamıyor. 

Turhan Bey, bugünkO muhar
rirlerimiz arasında; kelimenin en 
gUzel manası ile, en çok mal(\. 
mat sahibi olanlardan biridir:. Fa• 
kat bu meziyetini roman yazarken 
unutamıyor; hikayenin arasında 
onlan kanştınyor ve böylece 
vak'ayı ağırlabyor. Turhan Bey 
bir moralisttir; yani örf ve adet 
hakkında, insan ruhu hakkında 
mfişahedelerde bulunmayı, müta• 
lealar yürütmeyi sever. Bu, hiç 
ıilphesiz ki, bir romancı için en 
lllzumlu prtlardandır. Fakat Tur
ban Bey mtişahedelerini, mtUale
alanm romanın nescine kanştır

mıyor, kitabın say a na 
serpiştiriyor; bu da vak'aya hızi• 
m kaybettiriyor. İşte roman yaz• 
mayı ciddi bir meşgale saymadı• 
ğım bize bu halleri hissettiriyor. 

«Kadın Avcısı» m okurken 
prk ve garp felsefelerine dair, 
tarihe dair birçok şeyler öğreni• 
yoruz; bu kitaptan birçok veci• 
ıeler çıkarmak ta l kabildir. Mu
hanir hikayeye ancak bunlan 
karilerine arza bir vesile diye 
ehemmiyet veriyor. 

«Kadın avc,sı,, bir roman değil 
mi ? Böyle bir şey ima etmek 
istemiyorum. Bilikis Turban Be-
yin şahıs yaratmak, bilhassa k~ 
media eşhası ve vak'aları icat et .. 
mek hususunda hasede değer bir 
kabiliyeti var. Fakat, söyledimya1 
buna kendisi ehemmiyet vermi• 
yor. 

Romanın birçok sayfaların• 
hakikaten zevkle, kahkahalarla 
okudum. Vak'ayı anlatmıyorum ı 
çünkü bu romanda vak'a bir d~ 
ğil, birçok. Süruri Beyin, tanıma
dığı kadınlara mektup yazmaktan 
başına gelenler, bu yiizdeıı tanış· 
tığımız insanlar, nyn ayn alaka• 
lar uyandırıyor ve kitrl'p söyle
diğim kusurlara rağmen, hemen 
hemen asla sıkıntılı olmuyor. 

(1) Cem Sultan, mntbnııcılık ve ucş· 
riyat T. A. Ş. 296 eııyfa.. 75 kuruş. 

(2) Kadın avcısı, M. v. N. r:r· .A. 
Ş. 8~7 ıayfa. 15 kW'UI• 
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r Sigam Atemi ) 
Tev/ik Rüştü 
Beyin Romanya 
Sepahati 

BABİCI 
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'l'BLIBArLAB Gönül ·'/şlerj 

Hariciye Vekili Tevfik ROıttı Beyin 
Romanyayı ziyareti, hariçte de 
mühim akisler yaptı. Bu arada, 
bilbaaaa Fransada yaptığı teair 
faJanıdllrkattir. Çünkü Romanya 
Fraa•aam mGttefikidir n Franaa, 
••P mlyue&de mühim rol oyna
j. bir dmettlr. Fran•ı nsyallet
;n'11a fl'lılrlerlne teı"clman olan 
~ller, bllhana l:ııa temua ehem

mıyet Yeren bir 
MOtalea• dlk Pzete olmuttm. 
ı b kate defer. S. mGta-
eak 11• 0

1
gln bar.1a, alıp Son Potta 

o ayueu anna takdim 
Teren...., ltiras •fd•bclu ~= 
detlldir, fakat anlafl)mıyaeak kadar 
da kapab addectııe.-. ı_.__ p 1 ..... cledllderi ı ..- op • 

• Tlrlrlyenfn Afttlpa ltlerlncleld 
1'0llnQn ..... , elae•af1etlnl flmdlye 
"8radar mOteaclclıt Ye•llelerle b1aU 
ehnlt bulunu,..,.. ~etl...ıe ••la 
ralHtalar idame edvelr Tlrldye bfr 
aenedenberl mühim bir faaliyet ga1• 

termiıtb-. O olmasa idi, ne mütear
n11n tavsifi için Londra Konferansma 
t-e ne de Balkan miaakına nail ola. 
cıktı. Türkiye Hariciye Vekili Tevfik :'ti Beria burGulerde Bnkreıe vaki 

Aietl -- di tlllbaa ti ....... b plomatlılnln tema-
T..e1c Rlftl Bey arls ettirmektedir. 
ar.nada '-tt U. Mr. Tituleaeo 
anealc ............ etlllea •ataklardan 
tamamen .... .,.. ~ ve he1Hta 
111ekle iktifa ecleee11z. ~ ıôeter
demif\ir ld 1 • Tltaleaeo 

• - Her iki ••llllekethn 
dfter memleketlere ita h lal bllZI 
birtakım rabıtalu vardırl 18~ husua1 

· y • az. TGrld. yenın, unani•tanın ve So 
yanın hU1uıl doatlutuna YJe~ Ru .. 
oldutuna vlkıfıı. Siı di bW .... aabar 
ki ı-nunaı: 
.• - Romanya, Lehiltan ve kil Gk 
ıtilafın müttefikidir va F ç 
d ... ran1a11ıa 
oıUutu ile mGbahidir. Mubadenetl. 

llabJa lltlaaJaııua ,.,..... .... .... 
bauhalıade •Clblm bir imll ot .._hakla mama. 

ıoktur •• 
be TGrkiye Hariol,. Vekili de bu 
• .:.:atab teyit etmlf ve ce.abi nut. 
mittir: a •llllıuat~ lttirak tyle-

]aponganın 
Hazırlıkları 
Endişe Veriyor 

Vatington, 22 - Japonya bahrly6 
nuarının, Japonya donanma11D1D hu 
bansl bir deYletten qaji olmama• 
IGzumu hakkındaki beyanabnı mllta
Jea eden •Vqington TribDne,, ıue
tffl eliyor kir 

• Basflaldl .-ut albnda bayle 
bfr iddia varit olamaz. Bu iddia, 
Japoa,a aaltuabm Çin, Fillpin ve 
Hlndi•tan ile Avu•turalya7a teımU 
etmek latedltl takdirde tlotna olahl· 
Ur. Ne Amerika, ne de laıUten 
Garbi Bahrfmuhitte muvaffald7etll bir 
.. ldlde hareket edebUeeek •u!Jette 
detlUercUr. Buaa verilecek ,...._ 
eevap. Mrl~ Amerika Ue ~ailen 
U"Uuada hfr ..,.... anlatma olabilir.,. 

Vaflawtoa. 22 - Amerika hükG .. 
•etlain, Yeni Mançuri hilkümetinln 
to?~do muhribi ve diğer harp gemi
lerı ınıa etmek fayialanndan endite 
etliti ıöyleniyor. Amerika hük4met1, 
Japonyanın bu suretle Loııdra mua
hedesi maddelerini tevil etmeelad• 
korkmaktadır. 

Japon ve Mançurl hGkümetleri lH 
yalnız Amur nehri için remller yap
tırıldıfını blldfrmiılerdlr. 

Çin iller de Hazırllkta •• 
Londra, 22 - Çin hava nezaretine 

mensup beı mOtehHa• Londraya 
'1'9lmittir• M&tehauı.Jar ••dfelerinl 
aizli tutmakla beraber, ıannedildltt
fÖre, heyet, tanare nparitinde bu
lunmaktan ziyade Çinde, ha,Uiz ti
pinde tayyareler İDf&11 için patenler 
almıya r"lmittlr. 

Bu çe9it bir mukavele, ıeçenlerde 
Nankin hUkümeti ile bir Amerikan 
tlrketl uannda Japdmıfbr. 

~Deyll Heralt'a 1'6re Çin hGkG
meti, geçenlerde bavacıhjının inki· 
ıafına iki milyon lngiliı liruı tahaiı 
eden Japonyaya bu •uretle cevap 
vermek latemektedlr. 

Yeni Fransız Sosya
listlerinin Kongresi 

Parl1, 22 - Etki 1097all1t parti .. 
- " Muhtrem NaZll' sinden ayrılaalann kurduldan yeni 

Türkiyeyi Ruıya'ya y cenaplan ıoıyallatlerin konrreıd bltmlttir• Kon· 
baılıyan doıtlutu .:~ unanlıtaa'a grede fırkanın Dumerı kablne•ln• 
Roaaan • , -L• ter laraftaa 

K ya 11 ftuaı &41Ultan ve Franaa•79 mGzaheretl taıvip edilmif, fakat mu· 
:• içik a raptecfeia mtlıaue- ..,....., bir ılyant gldaJmeelnin 

ab ........... •tmltttf. Ve halda !.'!..'!Jlk•üne ftaret olunmuftur. Koarn 
oluak lau WWlartla be)'lletmDel -.o-.. bir lrtiea hareketine airit-••..,_,..!! .......... •tleuir bi me.ıne .... _ 
i~ ""7 ..... r. Ba aoktai 

11 
rer d -. tedbir almak ka.-an .. 

keildl noldaı aaunnclan lal Wr •ava .. , ~ ~~~mittir. 
ayırmiya ••ktedlr de..:"-ç Y•çhU. la • , • .... • ... .. , ••• , .. • -

• ...._.. ca emeli de Bul1rarl.tam ba ml•alra 
Demek ki Türkiye burfta • Bal"- iftiralı ettlnteldlr. Sultanlar " Çar-

ltOlf. De KGçllr ftillfm içinde lltlaaJr lar d89riadeld TOrk - Ru. zıddiyeti 
peyda etti ti• bir a1, ... t manzuaae- hriae elye•m Moekova •e Ankua r.:: mlbnrlal tetkll etmektedir: ~aaburiyetleri Balkanlarda müttenık 

•tmit deYletlerla ldffe•l tara: ..__~tb hareket takip ediyorlar. Bu 
fmdan tallCllk edllme.ı fçln Balk --,..._ b ırünkü ki" d k ld 
-..ıa leMade Tib-kf- bGyG'- balın •11iaa1c1c u ıe ın e a akça 

ı... K ...,.- aktır ki dGnya .Whune ve 
Pınt " llaeAJ aarfetınektedfr. Bq- nafl ~•Uel lttlrald mualye bidlnı ve 

- ---= o acaırt.r. - Sii'reyya 

...... Posta " nın Edebi Tefrikuu 80 -

llıırlı• Calıit 

Jlb•ııeıııbe ALAY EMRi 
Bu penıbe dolmuttu. J taraftaki uki bir barın piati 

cea· gtba tam bir bahçe ejten- açd•ıı Kıvrak bir caıbandıa 
Boz ın~.·~~ tanda alyiamlfli. oynak lempolarile birçok çiftler 
oalu ır --. etekleri akorcll- daaa ediyorlardı. 

1 bir apar etek ft baflnda Ha 
6rme bir .,__ Yardı. 11'1 Arif Beyle Möaire he-

~en nhbm tlıerinde bir maa 
Beyaz bir deniz klp&ğüne ıtpl etaaiflercli. 

benzeyen bu beyaz bere lavnm 
lam la Bankanm bir ok ı bir m san aaç mun Batancle bilb M ç memur arı, 

muti kanada ıibi ı&rn- asaa llnireaiıı kız arkadq· 
•lyorclu. ' ları hep burada idiler. Oaa arbk 

aforoı edilmif IPbi muamele 
ettikleri icla 1....& .. , •• 11,_.. ...... , .. 

Kadınlar 

IK ki 1 I• • K• J d ? Niçin 
U a arın pı ım er e , • Sorarlar? 

• • " • Bir erkek katlim eikAyet ediyor. 

1 
----····--·--·--················--·· .... 

Son Arabıstan Harbı Munasebetıle "Akfam eve dönünce karım 
M •d B• R • N d•Jd• beni aorguya çeker. Nerdeydin? 
anı ar ır esım eşre 1 ı yolda kimi g6rdün? bugün kim-

/ _4'~ .,11""/-"' / lerle görüştün? falan... Anh]O-,-~ r ~ rum ki gözünden uzak yqadagım 
mOddetçe bana itimat etmiyor. 
Glinlln hesabmı ajrenmek iatl
yor. Fakat bukadar fUphe albn
da yqamak ta beni bizar ediyor. 

Hicazla Yeme.niıı aon 
O&rl>lflll&lı, Çek ga
zetelerinden birine 
~örd~ğllnüz ıu ka
n~a~rü ilhaın et
mıştir. İki tara .. 
fı temıil eden ~0· 

ya çekip idare 
ediyor. V azi1etin bu 
şekilde olduğu e1&• 
ıen bizce ve her
kesçe m&lum idi. 
Bu malumu, bu re
ıim, bir defa daha 
ilam ve bir intibah 
deni vermit oluyor. 

iki kukla Arap bimurinb kurşun 
atıyor ve iplerini de İngiltere ile lıal-

• 
Yeni Bir Ittif ak Mı ? 

-.. ··-··--···-.························· 
Fransa İle Rusyanın Sıkı Bir 

Anlaşması Mevzuubahs 
Pari•, 22 ( Hava• ) - BByGk bir 

Amerika raıeteıd, Cenevrede Franmz 
Ye •OVJet Ru•ya hariciye nazırları 
•r••nda, tecaTtl:d ve tedafGI bir 
Frannz·Ru• ittifakı yapdmUJ mue• 
le•lnin •6r6flldltlnll yaza1or. Fakat 
Fran.ıı ıazetelerl, bayle Mr muaJıe .. 
denin Milletler eemlyetl mlıalaaa 

Kazalar 
Şikago Yangınında Birçok 

Yananlar Var 
Şlkaro, 22 - 81,.aJı • ......_ 

JaDflDIDda birçok ldaa..ıerla yana· 
rak 6lc1Gklerl aal ... hmtbr. Ola eabz 
araaından Gç ltf alye neferinin ceaedl 
çıkarılmııbr. Yangının sebebi hennı 
anlqılamamıfbr. Kaadak ıolmldutu 
pyialan teey,.tt etmiyor. 

Bir Amertkah Botuldu 
BerHn 22 - Amerika Hfaretl mali 

at.,... bir waı gez.lntiıi ,.parken 
botulmuttur. 

iki Trenin Çarpıfmaat 
Banloa 22 - Civarda Ud tna 

prpttmuı neticemade 11 kiti .... 
J1nn1 7olcu yaralanmaftu. 

Bir Kamyon Kaza• 
Hirtberı, 22 - Bir amel• kam• 

yonu devrilaait. bir kiti llmlf, 30 
kiti •fır •urette yaralanmfbr. 

Mançurlde Haydutluk 
Tokyo, 22 - Mançuricle ıezintl 

yapan on bir Japon talebumla hay· 
dutlar tuafından atdlrilldGjil heber 
verW1or • 

Kllçllk memurlardan bulcluk
lan arkadqlarile dauecliyor, 
gelip geçerken mllmldhı mertebe 
Hayri Arif Beyle Mlairenin ba
hmduldarı yerdea uzak yollan 
tercih ediyorlardı. Onlar ba be
raberllif arbk muhakkak bir 
HYİfmeain eseri telAkki ediyor
larcla •• 

Münire ile Hayri Arif Bey 
danaa katkbldan zaman tanıdık
lara araamcla fıalb, ma•adan 
masaya itvetler bqladı. 

Azize beraber ıeldiği muha
•be kitibiae ejildi: 

- Artık atanmaya, aakılmayı 
bırakblar vallahi. Doğnma Hayri 
Arif Beye bubdar hafiflik Jakıt
mıyor. O kız zaten içinden pa· 
zarhkb, 0111ak bir şeydir. Nasıl 
etti de o •fır b8fh adamı biyle 
bqtu çıkarda bilmem. Çok utan
mas f8J•iı nDataı •• Bak. hale . ........... ~ 

muhalif oldutunu yazarak bu haberin 
ulı olamayaeajlnı yazı1orlar. Yine 
bu gazetelere göre. Franıa harici,. 
nazm ile SoYyet hariciye komi•erinln 
Cenevrede ıiya1l meseleleri beraberce 
tetkik etmeleri, Fran111 ve SoY)'9t 
mfina•ebab lle Milletler cemipdaln 
bıkipfJ için çok faydab oJma)rtaD 
azak kalmıf detildir. 

Sar Havzası 
Almanya Ve Fransa için 

Ne ifade Eder? 
Treu, 22 - Y a'baaa memleket

lerde oturan almanlann k_,....._.. 
bq..ekil munlai M. Papea bir nutuk 
ıaöylemit ve demiıtir ki: 

• - Ver.ay muabedealnln Sar 
rillyetine alt maddui. Fnuau1a 
kimlr temin etmekten bqka bir it• 
)'U'amamıf, 800 bin Almana 15 aene 
ecnebi tahakkiimG ahanda bulundur• 
mqtur. Şimdi hl,tlk Mr •ak111hjua 
tamiri Ye S..'m ..,. ntaa ilhakı 
mevzuubahıtlr.,, 

Mekslk.. Lllkllk 
MUcedeleel 

No.alH ( Amerika ) 22 - Mek• 
•lka'da Sonora hGkGmeti Yallal bilUla 
ldlfaelerba bpanmamnı emretmif ve 
-..pulah blk6met hudutlarmı ter• 
ketmek lçla (IS» ıaat mtlhlet nrmlt
tb-. VaU, papadan, mekteplerde ilik 
tedrisatı yapılmuma kartı tahrikat 
yapmaktan ıuçlu tutmaktadır. 

Letonyada Vaziyet MUatakar 
Riga, 22 - Dahili vadyette tama

mUe i•tikru bual olmqtur. Menale
kette aulh ve •lldba hlklm alrmek• 
teclfr. 

bak, girmlyormusun. Za•allı 
Hayri Arif Beyi burnundan ya• 
kalamıf, 16züm ona nipnh da .. 

Y an.laruıdaki masada Aıize
Dİll liderini ifitea Nezilıe abldu 

- Ayol o nipnlwaı da iJle 
ayddı, ba,.Idı ela kandırdı. Za.U. 
J>elı1ranlı ODn haralarda tefi ile 
link atbjuu ne bilecek! 

Ayni •-dald kambiyo ıer
Yia daktilom Nermin Mlnire,t 
llzde-mlclafaa et1i1 

- Ne,..... Wçare, ....... 
baıada cleiiL Ked6rliMlea ne yap
bfam bilmlfor. 

Bol, .,... luılabla•lar mua-
ct.11 ... ,. pir-dl. 

Bundan kurtulmama çareli 
yok mu? 

AdnaD 
Bence yok. Kacha kendisine 

aynı auallerin aorulmuam ister. 
Bu sualleri alakanın bir Dİf&Deal 
addeder. O da ayni ıualleri IOfe 

makta kendisini bakb bulur. Se
Yiliyoraunuz, demektir. Daha ae 
iıtiyonunuz? • "17 yqında bir geııclm. Ba· 
bamın yazıhanesinde çalqan dak• 
tiloyu seviyorum. Fakat babam 
benim bu alakamı iıitirse kızı 
işinden çıkarır deye korkuyorum. 
Söylemesem sabredemiyorum. Ne 
yapayım? 

F"ıkri 

l,Je 8f1o biribiria• ~....
doğru delildir· Babamzm ,..... 
da abpa bir ima ... .- P ter.!.. caiz cleiildir. Onunla 
meau' obnam•n•ı daha eyidir. 

• Adapazarıoda Necati Beye: 
ROyaya inandığınız için alda· 

nıyorıunuz. Bu aiitunda çıkan im
zalar müsteardır. Binaenaleyh 
bahsettiğiniz imza ıahibile rtiyada 
gördüğünüzti söylediğiniz kadın 
arasında hiçbir münasebet yoktur. 
Yine karannazcla Ablt lrtJımz. 

• 
Polatlıda P. H. H1lıııma: 
Çocukluk qkına 8"•ea.Umes. 

O genç ihtimal sizi umdınafbu' 
bile. Talihinizi reddetmeyİDİ& ,,. 

Polatlıda S. H. Hanıma: 
Eğer insanlar evlenmeden eY· 

vel bedbaht olup olmıyacaldarmı 
tahmin edebilaelerdi, biç ıeçlmlil 
bir aile olmamak llıımıelircli. 
Se'fiferek evlenen ae kakar iaMae 
lar bedbaht olmuflardır. El_.,. 
saadet ve bahbnzbfln mlyan 
yok kil 

HANIMTEYZB ----
SovyetlerVeAkvam Cemlfetl 

Cenevre, 22 - Sovyetlerln Ab .. 
Cemiyeti azabtına nr.mzetllll. F,..... 
terafından ileri ırilrlllmekteclir. latlbap 
lçla reylerin Gçte iki eknrl,.t tefldli 
lizımdır. 

Tekrar dansa kalla,..... W 
kalabaJık aruında dolap• '* 
genç tayyll'e nWtl Wrcl•bfre 
Mlnireaia lalncle ejilcl: 

- llilaire .......... ma..,...f 
.,..._ wmederia. 
~ lmaapun olm"fbl. 
Hayri Arif Bey imdadına ye-

tifti: 
- Evet Beyefendi, bir an;a

nuz mu nrdı? 

Geaç taYJareci demir liW 
mert, ut gibi 80ğak ve labç aibl 
k.lda bir sellmla elini pkağına 
~tardll: 

- Evet Efendim. Hanımel_. 
diye tebliğ edilecek bir alay em
ri var. Kendilerini bankada ara
dım. Belki burada bulabilecejimi 
bir ib.timal olarak llylediler. Y .. 
nn erken avdet edecej'im icfa 
ba llltir•I ,..mele k0f&i'8k bu,.,._ ..._ 
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Dev:et-
Adam 

Yazan: Falih Rıfkı 
Fulılı H tı..ı B goz lU \ uBtJ~ o kudur 
caulı ta lolnr <,' zı~ o kı ... Ouu, rea · 
liteyi f1k• r nwn~ ırtıo hm eu ıyi ge· 
çıren, R~tıhteye tıl vt•reıı kuvvetli 
bir ytır 'l ıeı olnrnk kabul et mı k 
için bıı k bi fı.) et yeter de artar bile. 
'·Ta~ mıs kı) ıl ,m, . ııa s iz be l kı ınce 
bir kitupçık dı)l cCt k s ıııız. F .. kat 
ben ondu dmı.) ö ı y u"~ 1nıu ~ alaız 
içyiizunu dı·gıl, F ılilı H ı fkıoıo ede
biyat DIU h bttfl~Hllll ll ık tr eden, 
eadece realıh·\~ dıl ver ... u kuv\•etioi 
de okuyorum · E ..;-t•r .·aktı .ız varsa 
geçen ) ıl "Luıı irtt sokııkl ırıuda 
geı.en K • mulı:il bir Tuık,, liu 'lOtı 
kitabıııdıuı ~u parçayı hPr11her oku · 
yalım: 

Devlet • Adam 
Mac Donald'a baktım: İm

paratorluğun hacmile bu adamın 
,apını birJbirine uyduramıyorum. 

.lki .yanaktan aakallı eski bir lngi
liz kapalı odada piposunun kena
rı~dan konuşan, F ra sız cümlesi
nin yarısı kadar kelime ile bir 
koca dava başaran tarih İngilizi, 
Mac Donald'ı göre göre, haya
limden büsbütün silinip gitti. 

Zihnimde fazlamı büyültmüş· 
tüm, nedir, Londra'da devlet 
adamı, m bulamadım. Fakat 
devlet - adam hala var. 

City' de avukat ve iş odaları
nın marokenlerine gömülen bu 
adamın hesap ve dosyalannı, biz, 

~ aklımıza sığdıramayız. City adamı 
. mücessem kÜra karşısında o~rur. 

Her memlekette birçok şeyler 
almak hatırınıza gelir: Bir maki
ne bir gemi, bir tiren .•.. Fakat 
e~nın anahtarını yelek cebine 
yerleştirerek, Citydeki bürosuna 

· fiden adamın peşinde: 
Hisş.. Mösyö ... 
Dedikten sonra: 
- Bana bir taç verir misin?. 

Diye yalvaracağımı gelir. 
Bir taç! Cityde bu, eski bedes

tanda ariyet gelin başhğı verildiği 
gibi verilir. Bir kırallık, racahk, 
yahut prenslik! Tabet, alem ve 
sancak! 

Hepsini karşılaranda giydirip 
kuşatbrıp, teşrifat vazifesini kıral· 
lanna gördürürler: İngiliz hüküm· 
darlarının büyük üniforma ile, 
Viktoria istasyonunda karşı lamı) a 

. gittiği tacidarların çoğu Cityden 
gıden tebdil erdir. 

Kırallık, Voyvodalık ve prens
lik Osmanlı impratorluğunun eski 
masalı, Sultanlık beratını kaza 
kaymakamlığı rütbesi gibi bağış
layan, ikide bir, padişah kafası 
alan küçük City kapılarının eşik
lerinde Şark saraylarını söndüren, 
Asya veliahtlerini yüzüstü ağlatan, 
bir Binbaşısı bir İmparator toru-

' nunu sokakta bıldırcın gibi avla· 
yan bu İmparatorluğun şimdiki 
destanı yanında ne kadar sönük 
kalıyor. Padişahlar var ki İngiltere 
Kıralı Haıretlerinin o memlekette 
kumandanlık veya valiıik eden, 
haşmetli yaverinin emirberidirlcr. 

Geçenlerde Hint Valisi bir 
racaya bir sene izin ver:p lngil
tereye gönderdi. Bu muvakkat 
tord cezası idi. Cily'nin emirlerini 
dinlemeyen lntelligence Ser
vic.'in korkunç dosyalarına teslim 
olunur. Çeka veya Makedonya 
komiteıi, bu, elektrik asrı meka· 
oizmasımn yanında belki, 17 nci 
asrın el tezgahlarına benzetile
bilir. Şark saraylarına taç Cityden, 
ecel lnteUigence Service' den gelir. 

City Efen dinin evine misafir 
olmak Şark Kıralları için es&1h 
bir §ereftir. Memf eketten oraya 
kadar rastgeldiklerine !Orarlar : 

- Ne yapmalıyım, ne giyin
mellyim, karısına ne demeliyim? 

Hademe - kırat, kahya - kıral, 
uşak • kıra), hafiye - kıral. 

Siz bir de onları City kapıla
rında zil aşmdını-kcn seyretme
li iniz. 

Ben, son imparatorluk çocuğu, 
bu şahaneliğin giilüncünü Suriye
de görmüştüm. 

Orada saltanat mühürllnün 
sahibi Cemal Paşa idi. Fakat 

( Devamı 10 uncY nyfada ) 

SON POSTA 

Verem Dispanserinde •. 

ifa Arı yanlar Arasında 
-- - -

'' -Allah Bağışlasın Hemşire .• İnşallah 
Daha Çok Baharlar Görür! .. ,~ 

Verem dispanserinin kapısın· 

dan girerken, hep ayni kokuyu 
duyarsınız: Tatlı, rahavet verici, 
serin bir eter kokusu.. TQ,Şlıklar 
tertemiz ve serin. Duvarlar, be
yaz birer kar parçası gibi.. Ka
nepeler parıl parıl parlıyor. Du· 

arda, elle yazıimış, iki levha: 
"Günahtır, yerlere tükürme

) iniz!,, "öpUşmeyiniz, şüphelilerle!" 
Tıpkı bir veremli gibi mer

d.venleri ağır ağır çıkarak, ben 
de çarşaflı, pazen entarili, yUn 
hırkah, soluk mantolu, baş 6rtülll 
kadınlar aras nda bir yere iliştim: 

Yanımdaki ihti) ar yüzUme 
bakarak ıordu: 

- Hasta mısın evladım?. 

- Vah vah, bu genç ya~ta mı?. 
Neren hasta?. Yüreciğinden mi 
yara'ulin? .. 

BoynumıJ bükerek önüme ba
kıyorum. Hasta mıyım?. Değil •• ih
tiyar vehmediyor.. Yüzünü biraz 
daha yüzüme yaklaşbrıyor: 

- Allah korusun, hnni yaıın 
benzemesin, benim bir oğlum 

vardı da, veremden öldü. Gücen
din mi evlidım, yan yan ne bakı· 
yorıun?. Lafıma sakız koydum da 
söyliyorum, nah, şu gözcüklerin, 
fU buruncuğun, ıu ağzın tıpkı mı, 
tıpkı o. 

- Sende mi hastasın hanım
nineciğim .. 

ihtiyar kadın yambaşında otu
ran çukur, mor gözlü bir tazeyi 
gösterdi: 

- İki bahar oldu ki, kan tü
kürüyor .. Verem dcdıler de, bAIA 
inanmıyorum. Turp gibi kızdı, 

kör olsun, karşımızdaki konağın 

küçiik beyini ... 
Genç kız, birdenbire hırslandı: 
- Anne, Allahaşkına suı 1.. 

Burada da mı ? .. 

* Ortadaki camekan yanında 

bir taze oturuyor. Yüzü sarı ve 
yanakları çukur çukur .. Dfa.lerine 
dayanarak yüzüne bakan çocu
ğunun kulağma eğiliyor, bir ıey· 
ler söylüyor.. Çocuk : 

- " l - ıh! ,, diyor ve nihayet 
taze, soluk ve yıpranmış bir 
portföyden bir tek bisklivi çıka
rı) or ve ~ocuğa uzatıyor. 

Bu sırada kapıda karııık bir 
gürültü oldu. Ayakta duranlardan 
biri kanadı çekti ve baktı. 

Siyah çarıaflı ihtiyar bir kadın 
merdivenleri çıkamıyordu: 

- Ayol, yUzüme bakacaamıza 
yetişip te elimden tutsanıza 1 
Şimdi 11 şırakl,, diye düşüp bayı· 
Jacağım. Dizlerim tutmaz oldu 
a dostlar. Hasan Hüıeyin aıkına, 
medet edin 1. 

ihtiyarı birkaç kadın kolla
rından tutup çıkardılar. Yer ver
diler. ihtiyar rahat rahat geyirdi: 

- Böööv ·cstağfurullahl Bööv, 
bööv, bööv 1. Ohhh, içim açıldı 
böööv 1. Gelirken.. bö6öv kitibin 
karııında nefes alayım dedim, 
kalktı, karbonatlı limonata yaptı, 
böööv r. 

Biraz evvelki ıUkiın, 
ihtiyarm susmasile avdet 
Taşlık, ıese hasret gibi .. 

ancak 
ediyor. 

Kadın "böööv., dedikçe, du
varlar sanki " estağfurullah ,, 
diye açılı açılıveriyor •• 

Verem diıpanmeri, llmidin, 

lterem tli•panHrlnde llıtim•m o• tedafli ıörenl•r 

1 mı. Çajmlıraan, çabucak gideriz! 
Taze, yorgun omuzlannı asabi 

uabt sallayarak ytırtıdU, çıktı. 
Kadının gözleri dolmuştu. 

Vanındald ıordu: 
,, Haıta mı? 

Evet .• 
1 Pek te genç •• 
~ Tam on yedi bahar ya-

.... • ~ 1<<-.. ' ,,, ~ "/'". . . 
.. , . ~ -

Di•panserd• bir 11avrunun muayenesi 

hayabn, yaşamanın cennetidir. 
Nasıl ahret kapılarında ıevap ve 
günah bekleyenler, ayni derin 
tevekklllle sabrederlerse, burada 
da ayni şey var : Beklemek, 
ümidi beklemek, hep beklemek, 

\ 

~ 

Di•panur 6ohç_esinin bi1' lt.öıesind• 

gelmue, gelmeyecekıe bile bek· 
lem ek .• 

* Bir taı.e hırçın hırçın yerinden 
kalkb: 

- Uaandım anne, ben biraz. 
kapı önllne çıkacağım. 

Çık kızım, bir yere ayrıl-
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fi yor •. 
Allah bağııJasın 1. Daha 

nice baharlar giSrailn 1. 
- Baharlar mı? Ben ümidimi 

kestim hemşire.. Bab&11 da böyle 
idi •. Tıpkı •• ·Her akşam kan ku
ıardı. Bir gece, biç unutmam, 
tükürdüğü kana bakb baktı da: 

- " Korkuyorum hanım! Ço
cuğum, sen de benim gibi ola
caksınız!,, dedi, yastıklara kapanıp 
ağladı. 

Kadın, hançeresi kurumuş 
gibi boğazını ovuyordu: 

- Oldu, dediği oldu, kı
zım, yavrucuğum babası gibi 
oldu, geceleri görseniz, nasıl yır
bna yırbna öksürüyor, nasıl pa
ralanıyor, nasıl yorganı yastıklan 
didikliyor 1 •• 

Boğazımda bir gıcık var gibi. 
Sanki benim de ciğerlerimi bir 

şey parçalıyor. Ağır ağır kalkıyorum, 
korkuyorum, kaçıyorum .. 

Çıkarken, kulağıma şu cüm
leler çarpıyor:-

- Üç gün üç gece hep ök.! 
11tırdü, hep kan kustu. 

* Dispanserin nazik ser tabibi 
yanıma bir hemşire kattı ve be
raberce bütün odalalan gezdik .• 
Her yer temiz, her yer muntazam, 
her yer bllyük bir titizlikle, bUyUk 
bir itina ile bakıh.. Merdivenlerde 
iğne ucu kadar bir toz bile yok .. 
Muayene odasında seuiz, aakin 
ve itinalı bir muayene var .. 

Vereme, bu menhus illet.e 
karşı dikkatb bir mücadele 
açılmış.. Haatalara karıı göste
rilen şefkat, bana şu kanaati 
verdi ki bu mücadeleyi daha 
genişletecek olursak korkunç 
illet sahneden çekilebilir. 

Alçak bir masa başında otu
ran hemşirelerden biri bir kız 

çocuğunun anasına: 

- Bol bol süt, yağ, yumurta 
yedirmelisiniz!. diyor.. Ve kadın 
'boynunu bUkllyor. - ,._ 

Mayıs 23 

Kari Melr.tupltırı 

Tarl 
Tar 

Mı, 
Mı? 

' 

Kastamoniden bir okuyucumu! 
yazıyor: Vapurcular şirketinin ye• 
ni aldığı vapura - Tarı - isminin 
konulmak üzere olduğunu oku· 
dum. (Bu, tıimdi bir emiri vakıdir. Son 
Poıta) bu kelimenin yanlış telakkı 
ve telaffuz edilmiş olması ihtima• 
Jini düşünerek tashih mülahaza· 
ıına binaen yine Son postamıza 
müracaat mecburiyetini hissettim 

Şarak vilayetlerimizde haliı 
tUrkçe olarak bala istimal ve 
teleffnz edilmekte olan bu kelime; 

. selamet ve emniy<.'I ,.., ... ,,asına 
değil emin ve salim m .. , ııcv• 
ki, mekan [me'men] ma.ıasına 
olan ve liaanamızan tam şive ve 
ahenginde muvafık olarak -T ar-dıı 
ve buna binaendir ki; keklik, 
güvercin gibi sürll halinde gezell 
kuşlarm gece uyku halinde çakal, 
tilki ve emsali bayvanlann taar .. 
nızlarından masun kalmak iç.in 
dağlarda gecelemek üzere intihap 
ettikleri urp yerlere "tar,, ıtlak 
olunur. 

"Tarı,. kelimeıi Türkçe 
Ye ahengine uymamakla berabet 
telaffuzdaki yakınlık ve benzedi 
dolayiail• - dan - (hububatı ma• 
l6m • olan cinsi) ıekline kalp v41 
tahrıf olunarak zayi olması kuv
•etle muhtemel olan bu giizel 
itim hakkında tetkikat icra ecll
lerek maruzabmm doğruluğu o• 
lqıldığı takdirde taıhibi yolunda 
allkadaran nezdinde teıebbOsatta 
bulunulmasını lisanımızın muhaf•· 
zası namına rica ederim. 
Son Posta: Hamit Zübeyr ve lahak 

Rafet Beylerin Ana dilden derme
ler eseri de bu kelime hııkkındn ~u ma• 
lumatı veriyor: 

Niğdede 'I.1avuk tüneği, Oaziautep· 
de geniş ve ağzı kasnaklı gübre çuv&IJ, 
lçelde ise başörtüsü manasındo. kulla· 
nılmaktadır. "Emin yer,, manasına gel• 
mek ookta.ıımda isabet vardır. Binaen• 
aleyh yeni vapurun adının Tarı, 
yerine Tar olmaaı lazım geliyor de
mektir. Alakadarların nazarı dikkatine 
koyuyoruz. 

Ankara itfaiye Meydanındaki 
Arabalar 

ltfaiye meydanı arabaların 
durak yeridir. Burası hayvan güb· 
resife doludur ve şehrin en kala• 
balık mahallerinden birisidir. Bele· 
diye arabaların buradan kaldırıl
ması için emir vermiş fakat h r 
nedense emir henüz t~tbik edil· 
memiştir. Bu emrin tatbiki büyük 
ve sıhhi bir hizmet olacaktır. 

Ankara; İtfaiye Meydanıod• 
Ömer oğlu Mustafa 

dliye MUfettislerinin 
Nazar1dikkatine 

Okuyucularımızdan aldığımıı 
mektuplarda icra dairelerince me• 
mur masrafı, ehlivukuf Ucreti ve 
saire için yabnlan paralara bit 
türlü makbuz alınamadığı ve bu
nun mahzurlu bir iş olduğu 
beyan ve tikayet olunmakta• 
dır. İcra reisliğinin dikkatini 
celbederiz. 

Postadan ŞikAyet 
lnegolden yazalıyor: 
Şubattanberi gazetelerimi mütkU• 

liila alıyarum. Bu intiz.amaız.lık4 
tan dolayı gönül azabında kalmak 
istemiyorum. inıallah bir rfin 
olur da postalarımıza Cenabıhak bir 
intizam lhıan eder o 1ayede bizler de 
muntazaman gazete okumak emelin• 
nail oluru.ı. Onun için ıimdilik abon• 
meselesinden aarfınaıar ediyorum. 

Mıaalllm: Omer Faruk 

§ Gördeateıı yazılıyor: 
AbonHı oldutum l'aıetenizl hiçbi' 

Yakit muntaz.aman alamıyorum. So• 
umanda arka arkaya birçok gazete"' 
leriın l'elmemeye batlamıttır. Ga:zete" 
lerimin muntazaman a-elmeai iç._ 
lizımgelen ıeyio yapılmasını ric' 
ederim. 

Fen memuru: Şahap 

~ Maraotan yazılıyor: t-
5 Ye 7 mayıı tarihli gazete pa"e-

leri l'•lmemlıtir. Postanın intizam•i,11 
lıtı yüzilnden çahımamız pek güç 1, 
hale geliyor. Bu hnl ziyanımızı ınuc 
oluyor. . diPİ_. 

Bu itin tahkikile makam~ . • 1 ric' 
nazarıdikkatini celbetmenızı 
ederim. 



Buldu, Tethir 
Ediyor 

Nice...._· 
tm _..İiil , ...... .,. ...... 

cWklr, fakat 
1d~ ..... 
k•dl ı.tot- · ·---. ... ra:ç YlliHll ...... N-

1ı-. ·- 5 laf .ı • .ıı ,,.....,. ş.,. ~ . 111......-, ... . ,... ...... ....... 
• bir ........ . 

Yamyamlar Ara 



imtiyazlı Şirketlerden Şikayetler ...... -.. .............. ___ ___ 
Bugün De Elektriğe Ait 
Olanları Sıralıyoruz 

......... ......_ .... ··--
Ahali, Saatlerin Kontrolsuzluğundan 
Ve Kilovatın Pahalılığından Müşteki 

İmtiyazh firketlerin şartnameleri tetkik olunurken bir anket açtık. 
Mabadımız, halkın dileklerlııi alikadarlaruı kulağına yetiftirmekti. 
Bo anket bitti. Bunlan, umumi huliaalara irca ettik. Dill tramvay 
firbti hakkındaki temennileri bugh de elektriğe ait olua ıilcayet• 
leri bfdedi)'onu. Birkaç gün içinde bitecek olan bu neşriyab 
müteakip, halkın temeDDileri, binr '8tida halinde Büyük Millet 
meolili BiJuetbıe Ye Nafia Vekiletiııe takdim edilecektir. 

SON POSTA 

AskerlikMuayenesi Fransız Ve Türk Tacir 
Fıra Askerlik O.lrııl ..... 

-tinden: ihtiyat Zabitan n a•kerl ı • K K 
memurlaruun . ~oklama)~. kanunu erı arşı arşıya 
malaau•u mucıbance 1 Hazaru 934 • 
den itibarea bqlıyacatındaa alika· ..,...,..,. 

deraaın, A•kert veslkalan, ntlfuı Şehir Meclisi Salonunda Bir Toplan 
hlYiyet c6zdıuu, hekim Ye baytar-

lana ihtlnı ve1ikalan ile birlikte y ) k T• t t J • G •• •• •• ı 
mukim ve mukayyet bulunduldan apı ara ıçare ş erı oruşu ece 
Askerlik Şubelerine miracaat et· Ankaraya giderek muhtelif 
melerl ve bu mflracaab zamanında te aslarcl b l M ·ı 
yapmıyanlar haklanada kanunun m a . u unan arsı ya 
10 uncu maddesi ahklm1 tatbik olu· Ticaret heyetı, dün ıabab Anka· 
nacatı Ub olunur. radan ıebrimize dönmftftlir. 

••krU Nelll Pat• Şerefine 
İetanbuluıı kurtulduğu güodenberi 

kolordu kumandanlığmı yapan Ferik 
Şiikri Naili Pqa ıerefine kolonla 
erkin ve zabitleri tarafından enelki 
gün Tokatllyanda bir ıiyafet verilmiş, 
aynca silih arbdqlığı hatıraeı olarak 
kendisine bir de altın ıaat hediye 
edilmiştir. · 

Yübek kumandanlık vuifeeini cid· 
den büyük bir mümtaziyet ve liyakatle 
yapan, keııdiaiıü yalnız bilgili Ye 

iktidarile değil, ayni zamanda ciddiye· 
tile de sevdiren bu İltiklil mücadelesi 
kahramanına dün de Halle Fırkası 
tarafmdaıı bir ziyafet verilmiotir. 
Yarın da belediye tarafından Bttyök 
adada Yat ldüpte bir ziyafet keşide 
edilecektir. 

MEVLOT 

Heyet azalan Pendikte trenden 
inmişler, doğruca vapurla Y alo
vaya geçmişlerdir. Y alovada tica
ret odası tarafından tereflerine 
bir ziyafet verilmiş, bu ziyafette 
TOrk ve Fransız ticaret odalan 
erkinı da hazır bulunmuşlardır. 
Misafirlerimiz din alqam geç 
vakit Yalovadan tehrlmize d&n· 
mDşlerdir. · 

Bugtiıı Marsilyala heyetin reisi 
M. Prok.s, Teofil Gotye vapurun· 
da bir ziyafet verecektir. Bun
dan başka. 50 kadar tacirin itti
raldle. Şehir Meclisi ..ıonunda 
bir toplanb yapılacak, iki mem
leket arumclaki ticari milnaı~ 
bat üzerinde konnplacaktar. 

Ankara'dtl Haseki kadın hastaneıinde 
tahb tedavide iken kırk gün evvel Miaafir hejet Ankarada 
vefat eyleyip Eyüpte makbere- lunduğo müddet zarfında icaret 
ıinde metfune SamlUD eşrafından odasile temas ve lkbsat VekAle-
Hacı lamail zade merhum Şevki tile diğer iktısadi mllesseseleri 
Efendi zevcesi merhume Seher ziyaret etmi1t Ankara ticaret 
Hanımın ruhuna ithaf edilmek odan tarafından heyet terefine 
llzere yarınki pertembe glinO 70 kişilik mUkellef bir ağle 
aaat on birde Eylpmltan Baylk 
camiiterifte Hafız Btırban Bey ziyafeti verilmiştir. 
tarafıadan kıraat edilecek meYldda Ziyafette nutuklar ı67lenmif. 
ıerif için ana eden ihvam dinin iki memleket arasındaki ticaret 
tqrifleri •• ba emri hayre itti· mibauebetlerinin inki,.fa temea-
ralderi rica olunur. aUerl izhar edilmiftir. Ba arada, <------· ~ • • mı • &ttl ı ıu.~ 

..... ···----
40 kmUf •....-,...... ahyorlar. 

17 - &eaklJ elektrijind• 
,._.. ilet fala ala,_Jar. Hal
Rld Ereak1J1a1a ller yerinde 
elektrik nrdar. 

18 - bd •••• d•kkt•ıma 
relcH. Saatimle uğrqblar, ve 
gittiler. Birkaç tlla IOlll'a prlıet 
benden , "aatin bonld,. •1• 
(!8) &ra ceza ahit. Biz flrketia 
oraacata llllJIZ ? 

19 - Edinıekapa, Kayaklar 
m•hallemde-eıektrik te•iaab yap
tınlchta ve birer lira aaat açma 
parw alıacl+ balda .,._,. laila 
eerr• verilmemiftir. 

20 - Yem bir eve laflacb
juuz zımaa, elektrik Cel'Jamm 
llfbrmak için .wlen eneDd kira• 
~ bwem 6clemiye •• aynca 
depozito yabrmıya mecbar tafa
laJonanm? Şidtet ..... amnıa 
horcana beaden nud tahlil ede
Wllr? 

[ Yarın, diğer bir bun firkeder ] 

FrlmllZ mUletinin zekA•na ltaret 
olmak lzere hazırlanaa bir U.te, 
Aakara T"acaret Odaa Reİll .,. 
E.ldfe•ir lleb'm Emia B. tara
fmclan okmım°" bilh ... Franm
calan çok mmh dlfea ba &ite 
mlsafirleria mkallde .......... 
aftmittir· Lllte aynen pdar: 

1 - Kıl..... uaull cePt11 
ardan • 

............ W& 
S .-. Manllfadaa dola pllp 

bot ...._ pml kaptanlan pirzO" .... 
4 - Bloke aebze. 

3 - u.Mt bfkoamu. 
8 .._ Keateajaat b1-. 
7 - Glmrlltl 18f11111 me,..ıa 

clon ..... 
Heyet reiai M. Prab bu liateye 

... tlerece mltehuu oldaldatuu, 
plıaen lltife, kelime ve zeki 
OJUDU ile btDp!Hf 0 ....... 

rapea ini aazlerden m•t olda
pnu l&ylelDİftİr. 

7.iJafet. ı..acle• wau• b
dar •et'• lçerlainde reçmiftlr. 

lliıN6 ı.e,.t ild Tllrk .... 
Dia Manilyada yllbek ticaret 

Marsilga heyetinin r•l•i M. Pra 

tahsilini deruhte ettijinl bllclir 
Ankara tiftik cemiyeti tarafuıd 
heyet azauna birer ko.tümlil 
tiftik kumaı hediye edilmiftir 
Heyet azası kumqlanmm ço 
beğenmiftir. 

Misafirlerimiz, Ankandaa a 
nlclağı mada trn hareket ede 
kem ı• Y aşasıD Biyl\k 
pta•• TOrldJ~ A1Je baiumıf 
ve tren çok kalabahk bir aprla 
JICI ldltleainiD allntl•n aruıa 
ı.tu,oadan kallrm..,... 

_________ .. ______ l_ll_l_IM.._... 

Bükreş 

FILARMONi 
orkeatraeı tarafuıdaa 

VEDA KONS&RI 
FiJatlar 100 • 200 " 300 b,.. 

-----· ................ --··· ···---! 
DOYÇE. ORIENl BA• 

Drescln• Bank Şubeif 
Merkezi:~ 

~.,..,,.,,..,.,, 

Galata • latanbul • lmnlr 
Depola ı I& Til&b Giimr9'1 
il Her tilrlil Nalca ifl Jf-

Üsküdar Varidat Tahakkuk Müclürlüğünden, 
lllkeBdia iaml Oavam ti~•t .... _.. 'rıqretal"•n a6 

1 - ilet-et llaltafa ve Nahit Ef. Şof&ı otıpqWS HO. 14!6 Çenpllcı1 · el...- Mo. 14 
1 - llelarill Efwli Tek yak ...... ., HaV111 bap 
a - ~ a... .. ıc...-u1ı icatlı• • ao 
4 - Mı•aat Ehmli Araba lllrldlal ., ., • 

V-sl .. tralat Vergi miktara V-.S Dl*«i 
7,00 119,80 11 
1,00 lf.GO 17 
ı,GO 11,UO 17 
,f;O 10,GO 17 

KD•- ..... mıddelU.. istiaadea tarhedUcUji. Veqlaha mea111p olclatu bltçe ._._ 
u 193• n ım 
• ım ss ıosı 

Yabnra Waa, laYW tlcanl ft ua'ab, tlcanqtluma ... •-.ı matraba •• •ilr.tart Dllbetl 
mrsmp ...... 1...aıd ıWerll• D~DÇ Y...,ı.t llal(Wlefleifaba aclrellerl .............. ... .ı 
.... tMliet r.,.l•••=np.W uull muık-tlıri ıc,.-m 141 laci _..._. ......_. 
..... awı laılla olca~ ._. ._,,,,_ 11e ..... ._ •••MI lac•ıl• .._ ...... ..... ~ 



TTIBAT ve TBBAKKI 
- Her hakkı mahfuzdur - Naıl Dofda? .. 

Na•ıl Y ,,,.,,, ? ., 
22. 6. 934 Na•ıl Ôlditl .. \.:~=~=~~ z·ya Şakı~·~·-;:· .. ;:-:·:·-:: .. :·:-:·-:-:···:;··:··:··:··:···: .. :-;:====~~=~=~===='=' 

Ka raman Ahmet Babayı, ltalyanlar 

Dördüncü Kısım No. 98 

muzları Üzerinde Taşımışlardı 

•Jiat 

~ il. "• T• Be, (1) 
.. mmbllr"';'l •\WJ• ..... .. 
........ ebDit; .... -... 
•ldtlelface, relalratiacle '-uhnul 
ebbba Ye ahhiye heJetile, ~ 
lamıyacak derecede m&liüa .... 

Denıe eeplı••I -......,.,.. lladll,/e ICe ... ı Bq " • ., .. ,, 
........ C-.. a., atlıda "ilJlll9 .. f81shm) 

.-,, • utwııta. Damla.- lçW. ıela.Iuktaa ....,. BlapdJe p-
lllfllt ................. bt•·-- lei»ilniitlentL.. Şa aeçis , .... 
fillen ••sı , lar 4a ftr& Peistea lanmızda, IMa pnrfll mlldafaailiD 
Talhla tarndle Trabluaugarba kahramanlanm hiıer birer ...... 
geçmeye muvaffak olamayan yfiz· derek iaimlerhll tan1ae intikal 
başı Ali Bey [ 1 ], Mıaıra gelmif; ettirmek blilm icln de hlJlk bir 
bin müşkülat ile Derne mlidafaa11a- ftlllei mefharet olacaktı. lıfaaleaef 
da Mustafa Kemal Beyin malJetlae hana lmkln bulamadık. Ancak, 
iltihak etmifti. Bağdat jandarma muhtelif mlldafaa gruplannda 
tenıikabna Memur olan kolağa11 çalqan aevattaD birkaçmıa bim
Sü.le)'DUUI Aakeri Beyle yine .,.ı lerilÜ ka1detmelde iktifaya mec-
Yamfeye ......,. .._ .alhbb bar kaldık. • 
Cemil Bey ele hoca layilfetbie Trabulusıarp topç~ ifia-
girerelı azan ft tehlikeU bir de (Ahmet baba) iwDinde bir 

zat temayüz etmifti. 'Bu ak Akalb 
[1] Buyuk Mille& Mecliainde Afyon 

meb'uau ve ıimdi Nafıa Vekili olan 
Ali Bey. 

zat, alaydan yetİflDe bir 11izb .. 
ldL 

(Arkam nr) 

Begnelınilel Esrarlı Bir Vak'a 
d .. J" h0 

•• 

~ 1 ızmetler ifa eyleaaftt:L ( n..tarafı t $nci uyfada ) memarl•pnda tiulmianlanmb 
tada· Enver Beyin biraderi • Baron O-ti fon Ropp (Kor- emebılerle me..eıeıilıi <lujra IDiUAıim Nuri Bey bulunuyordu. fo) ya bir seyahat yapmak i .. in h d ~~ (Bingazi kuvvetleri k ld r- balmıyorda. Bu 1 İle ertaya 

ıra an mliaaade aldı, aitti •• '"''---.. L....-a 'lllelleden bir kanma v unvawna ta§lyor~ )J_ o- ..-&111- uua 

•ı $apucalr ~ uir -- Ya~ c'S:r' ·~ ~... Ba '-··· ...... !fiil:1aa , EaiftJ B;y. ma- billkiı Atinaya geçÜ Ye orada k.ıch.. 
~ W ... =+'llık!an - Kemal Beyin 7anmda 1..-1alıll- lla, ı...ı.,. .... ..,_. w.. el.ı.ı ifa etmekteıerdı. mek için keııdi.me lılr it lıu1dıı, imada 4illllde .......... mı.,.thlL 

M-... Kemal Bey, Deıae ayni ı.amancla da Alruaa. elen 
~·- lrzaıash• idi. Nuri Bey Yermeye baflacL. elit. Faaa,a geliaee, -- ._ '-
·="?-dala Kemaı Beyin Bu arada güzel kadmm Kemal ile elik• Jokbar. Kama .... 

IL..a _: fflD e bnJaıun91 ft Beyle Difan)anmalc &zere olclap ... jpa ppoltta airaJJDCa 
IOara .,...._ kolu lmm•d J • llyleniyordu. Ba haber de An.- flplıeli eftn·•betls peyda etmit 
1aa laJiıa ohnaara" <' fttloğa aitm:....: Kıral 7- ve bu mlnuebetler _. b11 ~ •,e · --.-...... ... :. ·- .,.... -.vı d·-"'! 

.. -~~,~·Ya·tı.--n~n·~~b~me===h=u--icl-~Jıt:::=•==bet===·aar=·=a=tmıa:=:ı=br-=,:==~:=:=:='•===-·====-

T ., 'R.A .. PYO 1 
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No. 26 22-5. 934 Nakili: A. R. 

Bir Tehdit 
--------------------

"Madam, Dediğini Yapmadığım Takdirde, 
Ba,ıma Birçok iş Açacağını Söylüyordu .. ,, 

----~-~ 

- Amaan.. Düşiindüğtln ıeye 
bak, Melek.. Sanki Sait Efendi 
gibi ayak papucu adamın aözl\no 
ehemmiyet vereceğim de.. zevki
mi, eğlencemi feda edeceğim. 
öyle mi? Hadi hadi kalk.. Bot 
rere çeneni yorma. Hem miaafiri 
yalnız bırakmak ayıp oluyor. 

- Nafile ısrar etme madam .. 
gelemeyeceğim •• 

Bu kat'i cevabım üzerine 
Madam Mannik birdenbire par
ladı. Ellerinin tersini kalçalanna 
dayadı. Tehditkar bir tavır aldi. 

- Geleceksin. Hele gelme de 
bak. 

Diye bağırdı... Dayanamadım. 
Başımı kaldırdım~ Ben de ona: 

- Gelmezsem ne yapabilirsin? 
Diye haykırdım. Bu ah1Akıı% 

kadın köpürdü: 
- Ne mi E lA yapanm... vve 

ıeni kolundan tutunca kapıdan 
dışart atarım. Sonra da; elin şıl· 
lığını başıma dolayıp gittin. Bura· 
da yapmadığı kepazelik kalmadL 
Sokatan gelip geçenlerin başlanna 
mektuplar yağdırdı. Bu rezalete 
tahammül edemedim. Evimden 
def ettim; diye Saif Efendiye mek· 
tup yazarım. 

Arhk blitlin iradem elimden 
gitti. Hemen yattığım yerden 
fırladım. Kalbimden taşan en acı 
bir gayz ve nefretle bu küıtab 
-karının yüzüne bakbm: 

- Vay alçak.. Vay namuuuz 
karı vay. Utanmadan bu yalan
lan nasıl ıiSyliyeceksin. Acı
mıyor musun bana.. Zaten ben, 
içine düştüğüm bu mülevves 
çukurun içinde çırpım çırpım çır
pımyorum. Bana bir tekme daha 
vurmıya, bütün bütün o çukurun 
içine yuvarlamıya vicdanında nasıİ 
cesaret buluyorsun?. 

Diye bağıracak ve üstüne 
ahlarak saçını başını yolacaktim. 
Lakin bir anda vaziyetim gözü
mün önUne geldi. Sanki meçhul 
bir ses kıılağıma: 

- Dikkat et Melek.. Öfke 
- • 1 • • 1 • ' • 1 ...... 1 ·-· • ~. . ... ' . ..... .,. • • ....._ 

Son Posta 
Yevmi, alyaat, Havadla •• Halk ruetesi 

Eski Zıı.btiye, ÇntalçeşmtJ sokağı, 25 
ISTANBUL 

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

. .. ..... 
ABONE FiATLARI 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKiYE 1400 750 400 150 
YUNANlsT AN 2340 1220 710 270 
t;.CNEBİ 2700 1400 600 300 

A lıoııe bedeli peşindir. Adreı 
değiştirmek 25 kurn~tur. 

' Gelen e'Urak geri 'Uerilmez. 
llinlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevnp için mektuplara 10 kuru"'luk 

pul ilil vesi lazımdır. • 

(

Posta kut:;'u: 7 H İstanbul 
Telgraf : So ııp o!Jta ,, 
Telefon : 20203 

ile kalkan, zararla oturur. Birkaç 
gün . evvel karakol köşelerinde 
ıtirUndüğiinU ne çabuk unuttun?. 

Dedi ••• Derhal başımı önOme 
eğdim: 

- Doğrusu, senden böyle bir 
muamele beklemezdim; madam •• 
Biliyorsun ki ben, az zamanda 
birçok felikotlere uğramış bir 
insanım. Denize dllşen bir insanın 
ydana sa.rılmatı kabilinden olarak 
iyi kötü ıu adama aaraldım. 
Onunla hayatta tutunmak ve 
daha derin uçurumlara düşmekten 
korkuyorum. Olabilir ki bu adam 
bir şey duyar .. Hem sana .• Hem 
de bana •. 

Madam, ıözUmU kestL Derhal 
yumuşamış bir tavırla bileğimden 
tutarak çekti : 

- Baksana bana Melek •• Ben, 
dünyanın otuz iki çemberinden 
geçmiş bir karıyım. Sen bana 
bağlan. Geri kusurundan korkma. 

Dedi. 
Bu çirkef karının daha ağır 

hakaretlerine uğramamak ıçın 

ş6ylece hazırlandım. Aşağıya 
lndim. 

Salon kapısından girer sıirmez 
sert bir ziya gözlerime çarptı. 
Madam, bu gecenin ıarefine bü· 
tün elektrikleri yakmıştı. Masa· 
mn başında oturan şık ve siyah 
elbiseli bir adam derhal ayağa 

kalkb. Bana doğru iki adım attı. 
Elini uz.attı: 

- Mil pardon, hanımefendi. 
Madam galiba sizi rahatsız etti. 
Vakıa benim için unutulmaz bir 
şeref olacak amma ..• 

Bu seste, birdenbire bUyümüı 
bir çocuğun konuşmasını andıran 
bir ahenk ve tannaniyet vardı. 

Size şu fotöyü takdim et
meme müsaade buvurur musu· 
nuz... Madam!.. Hanımefendinin 
arkasına küçfik bir yastık yerlq
tirirseniz daha rahat eder zanne
derim. 

Bu müfrit nezaket karşısında 
birdenbire kalbimin sızladığını 
duyar gibi oldum. Çünki; anam
dan babamdan mahrum yaşadı· 

ğım gündenberi bana böyle yu· 
muşak bir lisanla hitap edildiğini 
hatarhyamiyordum. Yengemin mll· 
tehakkim ve müstebit idareai, 
ondan sonra karşılaşbğım insanla· 
rm kaba muameleleri, bana haki
ki insanbğı unutturmuş gibiydi. 
Şimdi, epiyce yorgunluğuma rağ-
men ıu sabrları yazarken; 
Nail Bey denilen bu zabn 
nezaket ve kibarhğı karşısında 
kendimi bir parça daha kuvvetli 
buluyorum. Daha hail hayatta 
mevkii olan bir varlık gibi ııörll• 

yorum. 

Geç vakite kadar oturduk, 
eğlendik. Nail Bey avdet ettikten 
sonraj madam yüzüme baktı. 
Gözlerini kırparak sordu: 

- Nasıl? .• 

Bu suale, uzun bir cevap 
vermek istemedim. Sadece: 

- T eşekktir ederim. 
Demekle . iktifa ettim. 

(Aı'kaaı va~ 

SON POSTA 

• 
Allah için 
Benzeyiş 
Var Ya! 

- Y anılap ta sakın onu ben 
zannetmi yesin! ............................................................... 

Eserler 
Arasında 

( Baştara.f.:. 6 ıncı sayfada ) 

bizimki, çok ucuz aba, kalp 
Alman altım ve tenekeleşmiı 
çartıbaşı nişanları dağıttı. Çünkü 
Cemal Paıa artık Venedik ka• 
nalları içinde antreposu olan Os
manlı İmparatorluğunun vezın 
değildi. Yan cebinde çek cilzdam 
ve sol elinde nişan çantasile Hi· 
caza gelen Lavrens adım başında 
Sultan bırakarak, Peygamber 
oğullannı Şam kapılarına kadar 
taı;alar gibi sürd~ 

1918 de kırmızı fesli lstanbul 
imparatorunun, Lavrens'in kıral· 
lan değil, prensleri kadar bile 
itiban yoktu. O, son senelerini 
bir T eritoryal kasketinin emir 
ve nehyi albnda eğilip doğrularak 
geçirdi • Baştea milletlerin düş· 

manian olan Napolyon, Boer ve 
büyük harap, Citynın ticaretle· 
rindendi. 

Bir lngiliz muharrir, Şeytan 
Citg'nln bir y11rindt1 doğmuştur, 
diyor. City taç ve taht kaynağı 
ise, Sobo ihtilalci yatağıdır. in· 
gilizler, milletleri, başlarından ve 
kıçlarından iki taraflı yakalamayı 

adet edinmişlerdir. Büyük ibti· 
lalin, ltalyan Risorgimento 'sunun 
birçok memleketlerdeki parlamento 
isyanJarmın tarihleri, Soho mahal
lesinin tarihine karışmıştır. Fran
sız ibtililcileri bu maballey sığın· 
mışlardı. Enternasyonali, Kari 
Man: orada hazırladı. Çar, tah
tın~ Lenin, amele odasında 
onun kontroluna tabidi. 

Kaza belli olmaz: Hint ihtilali 
de orada yetişti. · Marx Lenini, 
Lenin Stalini, Stalin Hint ihtilal· 
cisini doğurdu. Bombay sokakla· 
nnda İngiliz zabitanmın suratma 
patlayan bombalar, Sohoda ku· 
ruldu. Napolyon büyük ihtililin 
hürriyet ve milliyet esaslarım 

Avrupaya dağıtbğı zaman, bu 
prenslerin onun aleyhinde 18 J 3 
vak'alarım hazırhyacağım düşlln· 

memişti. 

Raca, valisinin emrinde, 
Ağahan kendi sarayında, Hint 
ihtilalcisi Soho sokaklarında ve 
bu oynak T erapezin ucu Citynin 

kağıt.sız, kalemıiı:, dosyasız, gün· 
de üç saat odasına kapandıntan 

sonra, Henleyde kürek çekmekle, 
yahut Eskoçya da balık avlamı· 
ya giden güler yüzlü sarrafın 

elind,edir. 

idi ... Demek istiyorum. Fakat 
ilk sayfalarda kullandığım Mistik 
sözünü Londrada değiştirmek li· 
zım geliyor. Bu lmperatorluk ilk 
ve orta çağ saltanatlara gibi Fa· 
tihler tarafından değil, Uiccarlar, 
nakliye kaptanları ve banker ki· 
tipleri tarafından kurulmuştur. 

Hisle değil hesapla büyüdü, lngi· 
liz siyasetinin insana ürkliten uy• 
sallığı. adaptasyon kudreti de 
şllpheslz bundın geliyor. 

Bisiklet 
Birincilikleri 

Cuma Günü Maslak 
Yolunda Yapılacak 

lıtanbul Mıntakaat Bisiklet Heye
tendeo: 

Mmtaka bieiklet birincilikleri 
25/511934 Cuma günü' yapılacaktır. 

J - Müsabakalar lstinye köprü
sünden bathyacak ve Zincirlikuyunun 
200 metre fİmalinde nihayet bula· 
caktır. Mesafe 9150 metredir. 

2 - Müsabakaya iştirak edecekler 
tam Hat 8,30 da lıtinye köprüaiinde 
hazır bulunarak numaralarını almah
dırlu. 

3 - Bu ıaatten sonra gelenler 
mil1abakaya ittirak edemezler. 

4 - Müsabakaya saat 9,30 da 
başlanacakbr. 

S - Saat 8,20 de yol kapanacak 
hJç kimse bu Hatten sonra müea
baka mahalline geçemiyecektir. Müıa· 
bakaya iıtirak edecekler bu saatten 
evvel yoldan geçmiı olmalıdırlar. 

6 - Müsabakaya i•tirak edecekler 
mıntaka kitabetine milracaatla mil• 
•eccel bulunduklanna dair birer 
vesika almabdttlar. (Mmtaka Lieanı· 
ları makbuldür.) 

7 - Müsabakaları mıntaka bisiklet 
heyeti ve otomobil kuUlbCl teknik 
heyeti ve kronometrileri takip ede
cektı.r. Her •İrajda hakemler buluna• 
cak nizamname akkamına riayet 
etmeyenler diskalifye edileceklerdir. 

Bursada GUretler 
Bursa, 22 - Bursa belediyesi 

Yoksulevl menfaatine 24 ve 25 mayıa 
günlerinde Gan ıttadyomunda büyük 
yatlı pref müsabakaları tertip et• 
mittir. 

Mançester Yine MağlQp 
Oldu 

Nice, 22 - Admira takımı, met· 
hur lngillz profesyonel Mançeater 
siti takıminl 3 gola kartı S sayı ile 
yenmiftir. 
'' ••• • ••••• 1. 1 ' • • •• t • •••••• 1 ;1ım 

Sultanahmet UçUncU sulh 
hukuk mahkemesinden: Cemile 
Hanım ile E teni ve Maryam Hammlar 
ve Edvart Hazaryan Efendinin ıayi'a 
ve müştereken mutasamf olduklan 
Mahmutpaşa Dayihatun mahallesinde 
Çakmak:Qılar yokuşunda eski 86 ve 
yeni 29 No.h bir bap mağaz~~ın izalei 
şuyuu';zımnındalfuruhtu takarrur ederek 
müzayedeye vazolunmuştur. Kıymeti 
muhamminesi ( 2500 ) iki bin beo yüı 
liradır. Birinci açtk arttırmaıu 26-6-934 
tarihine müaadif salı günü saat l ö te 
icra olunacaktın Kiymeti muhammine
einin yüzde yetmiş beşini bulduğıı 
takdirde ihalei evveliyesi yapılacaktır: 
Bulmadığı takdirde en son arttıranın 
teahhüdü baki kalmak üzere on beo 
srün müddetle temdit edilerek ikinci 
açtk arttırması 11·7-934 tarihine mü
sadif çarşamba günü saat 15 te icra 
kılınacaktır. İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alô.kadarlann işbu gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa da.ir olan iddialarını evrakı 
müsbitelerile yirmi gün içinde bildir· 
meleri lazımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu sicillerile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kala
caklardır. Arttırma şartnamesi: İşbu 
il8.n tarihinden itibaren mahkeme sa
lonuna talik kılınmıştır. Talip olanların 
ktymeti mulıamminesinin % 7,5 nisbe
tinde pey akçesini hamilen yevm ve 
saat meıkurda Eminönünde Giilbenkyan 
hanında Sultanahmet sulh üçünoü hukuk 
mahkemesine 934-29 No. ile m~uacaat
ları ve hiıaedarlardan Kurtuluşta Sinem 
köyünde Eşref Ef. sokağmda. 288 No.lı 
ha.nede mukim Maryam Hanıma gön· 
derilen ilan varakasının mumaileyhanın 
ikametgihmın meçhuliyeti şerh verile
rek bilatebliğ iade edilmit ve ilanen 
tebliğat icrası da kararlaştırılmıo oldu
ğundan mumaileyha Maryam Hwmın 
yevm ve aaati mczkurda bizzat gelme· 
diği veya tarafından musaddak bir 
vekil göndermediği takdirde gıyabında 
muameleye devam olunacağım tebligat 
makamında kaim olmak üzere ilan 
olunur. (16981) 
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Amerika Alla 
Bullak 

Grevleri, Grevler Ta 
Ediyor 

Nevyork, 22 - ftçi sindik 
'kendilerinin patı-onlar tarafı 
tananmaaım temin için tiddetle 
kete karar vermiflerdfr. MineapoJ 
on bin kadar kamyon tofürüne(3S 
inşaat amelesi de iltihak etmi 
takım kargaoahklar çıkmlf. Kırk 
yaralanmıştır. Yeni Orlean'da a" 
müsademeler olmuo, birçok it 
tevkif edilmittir. Bahrimuhit 
rthbm amelesinin greviao (12) 
İfÇİ İftirak etmektedir. San Fra 
ko'da yangınlar olmuf, yük bo 
elli kadar Japon gemi tayfası ko 
muştur. Bu sahillerde deniz milo 
litı tamamen durmut gibidir. 100 
itçiyi temsil eden demir, bakır 

kalay İfçileri federaayoouda tanao 
sına iıtemektedir. Alabamada kö 
madenlerinde bombalar patlamtf 

• • ' ' ı ' t t ' ' ' t ı t ı ı r 

Yeni Neırıyat ı 

Yeni bir mecmua 
''Edebiyat FakUltesl Tal 

Mecmuası 'mn ilk sayısı çıkm 

Bu mecmua Fakülte talebe cemı 
tarafından çıkanlıyor. Fakülte tal 
!erinin " tetkik.Jeıiııi toplayan bu sa 
tarih, ed~biyat ve felsefe mevzula 
ait kıymetli tetkik yazılan •ardır. 

« Türk dit tabipleri oemiyeti tara 
dan Lstanbul mekteplerindeki çoctı 
rın diş muayeneleri neticesi bir 
mua halinde neşredilmiştir. 

Yeni Adam'ın 21 inci nus 
çıktı. İçinde İsmail Hakkı Beyin 
biyenin ya\anları, lbnissuut • İm 
Yahya döğüşünün içyüzü hak 
tetkik, ilim yazıları tiyatro ve ha 
anketleri, sanat yazılan, iktisat tet 
leri, hikaye ve piyes tefrikası, ı 
lere verilen cevapl9.l' vardır. Y 
Adam'ın bu nushasmda muhabere 
ders vermek ioin açtığı mekteplere 
malftmat vardır. Tavsiye ederiz. 

Hukuk Gazetesi - Cevat R 
kı Bey tarafından ttırk9e ve fraMı 
neşredilmekte olan (Hukuk Gazete 
oin) dördüncü sayısı çıkmışhr. 
sayıda Üniversite Profesörlerind 
Saim Ali, Mustafa Retit Beylerle 
Krozat'ın ve Haydar Rifat ve Ce 
Hakkı Beylerin bugünkü hukuk mes 
lerine taallUk eden etütleri, makalel 
ve kanun şerhleri vardır. 

BeyoQlu birinci sulh huk 
hAklmlillnden: 1 • Nikolaki ve 
efendilerle Ayşe ve Arşaguhi Hanı 
ların mutasarrıf olduklan 2562,1/2 "i 
bin beş yüz altmış iki buçuk,, r 
kıymeti muhe.mmineli Galatada Ye 
cami mahaUesinde Kürekçiler oadd 
Binde eski · ve yeni 59 numarah sal 
halinde yapılmış kürekçi dükkanm 
tamamı şuyuun izalesi zımnında a9 
arttırmaya vazedildiğinden 25-6-9 
tarihine mÜladif pazartesi günü s 
15 ten 16 ya kadar Beyoğlu sulh ma 
kemesinde bilmüzayede satılacakb 
Arttırma bedeli kıymeti muhamminen 
yüzde yetmiş beşini bulursa o gün ih 
le edilecektir. Bulmadığı takdirde 
ıon arttıranın taahhüdü baki kaim 
suretile ikinci arttırma 15 inci gü 
tesadüf eden 12-7-934 perşembe g" 
saat 15 ten 16 ya kadar icra olunao 
ve en çok arttırana ihale edilecek · 
2 • Tarihi ihaleye kadarki vergi, va 
icaresi, tella.Liye müşteriye aittir. 
Arttırmaya iştirak edecekler kıyma 
mubamminenio yüzde yedi buçu w 

niabetinde teminnt akçesi veya mi 
bir bankanın teminat mektubu geti 
meleri şarttır. ' - Arttırma bedeli 
rihi ihaleden beo gün zarfında mahk 
me kasasına tediye edilecektir. A 
takdirde ihale fesih ve farkı fiat zar 
ve ziyan ve faiz bilahüküm kendiiio 
den tahsil edilecektir. 5 • 2004 num 
ralı icra ve iflu kanununun 126 
maddesine tevfikan gayri menkul üz 
rindeki ipotek sahibi wacaklılarla diğ• 
alakadarlann gayri menkul üzerinde 
haklarını, hususile faiz ve mE"sarif 
dair olan iddialarını iabat jçin tari 
ilandan itibaren yirmi gün zarfınd 
evre.ki müsbitelerile birlikte satış nı 
muruna müracaat etmelidir. Aksi ta" 
dirde haklan tapu sicilile sabit olıo• 
yanlar satış bedelinin paylaşmasmd• 
hariç kalırlar. 6 - ~artname roahke~ 
divanhanesinde herkesin görebileceal 
bir yere asılmıottr. Fazla tafsilat . 
mak isteyenlerin 933-32 numara il• 
başkitabete müracaatlarl ilan ohl' 

Ll6f45) nur. ıır 
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( Emlik ve Eytam Bank ı llinları 1 
Belediye Ka şısında sekiz senevi 

Esa taksitle satılık arsalar 
No. Mevkii ve Nevi Teminat 

~~~~~d· "K Un 
625 e ıyesı arşısında 236 ada 17 Parsel 206 metre 7 40 
626 : " n 236 n 18 " 231 ,. 1160 
627 tt " 236 .. 19 ,, 229 .. 824 .. 
628 " " " 236 ., 20 " 297 .. 1307 
630 .. .. " 236 " 21 " 345 .. 1725 
631 .. " 236 " 23 " 308 .. l 2J2 
632 " " " 236 " 24 " 302 •• 1329 
633 :: ,, " 236 ,, 3 " 150 600 
629 .. " .. 236 " 2 ,, 132 :: 400 

Yuk rd " " 236 " 22 " 280 ,, 25~0 
:Yazılı lar şeraiti tiye dairesinde ablmak üzere 

ÇJ arttırmay konulmuştur. 
1 - Talipler hizalarında gösterilen 

llracaat deceklerdir. depozito ile Şubemize 
2 - ihale bedeli ilki e · 

t viye edilecektir. p şın olmak fizere 8 müsavi taksitte 

3 - Mü§teri uhtesine ih 1 d"l 
poıtlto undan mahsup dil : e e 1 en ~delin birinci taksiti de-
tnribini takip eden b e ec~ miltebaki 7 müsavi taksit ferağ 

d er senenın ayni ...n " d b. 
4 tesviye edilecektir. 5unun e ve ınaenaleyh yedi 

- Bu taksitler bir ...r. f · 
blan üz . ı; una aıze tabi değildir. Binaenaleyh 

dereced tcsi n dilerı~e borç miktannda Bankamız lehiner birinci 
S - Ubtcsi ec~b olan ipotek bili faiz ikraz adi mahiyetindedir. 
de ne 1 ale olu · • pozitod n biri . nan arsa ıçın müşteri tarafından veril-

dikten sonra bak ye ~ takaı.t m bsup ve ferağ harcı tesviye edil· 
6 - Fer ğ barcı v:°d~~k~ derh~ m~eri~e iade edilecektir. 
1 - İhal birdir Ye kat•·~y resrm mu§terıye aittir. 

t ond Şubemizde icra c~:!:~.!; 31 Mayıs 934 Pertembo gtıntl 
8 - ~azı tafsilAt i ·n ş b . · 

çı u eınıze mtlracaat 1 ('> ... 7] 
'f * o unması. .n 

Sablık Emlak 
o. M ki" 463 Y 'k ev ı ~e Nev'i Teminat Ura 

k cnı . J>l Tnıbeııtçı Hüsamcttin mahallesi y · 
pı ıskelesi eski 7 ve yeni 12 N J 336 en~ 100 

~ı:.~ rsayı mü emil h b o. ı metre .vu y .k ve nne 
kae;.ı . 5:ı ~bcn!çi Hilaamettiıı m hailesi Yeni· 

532 Ed1nıekap~ ~::1 blS • 20 No. h 246 metro arsa 
........ Ull... eski 36 

8 aş mahallesi Saf ah çeşme 
213 metre • 36 milkerrer yeni 82 • 84 No. lı 

634 y . arsamn 99o/19200 ehmi 
enıkapı Kfitip Kasım ın • 

eski 23 yeni 25 No. h tak:!1•llesı Yab sokağı 
bahçe hane ben 109 metre ma 

~ BDytikçnl'fl Gnistım sokak , • 
y takriben 8,50 metre düJck) enı e eski 7.9 No. h 

25 

s 

25 

100 0 and yazılı cmlfik pe • An 
d D taliplerin 9/61934 ~hn. bedelle •e rık artırma ile sahla-

onda Şub · ü n •ne ü • ,. emız.e m racaatlan. (3SJ) ID s dıf Cumartesi güoO sa t 

f stanbul Dördüncü lc:a M 
Divanyo1unda AJi Bey apartoı ernurluğundan: 

lk 1 .k h anında 3 N en e yevm ı amctga ı rneçhul Hatice . o.lı dairesinde sakin 
Emlak ve Eytam bank d Şınası Hanıma· 

aı k b·ı b" . • d asın an . l"k • u a ı ırıncı erecede . k ıs ı raz J d'... • 
Ali Fakıh mahall . d ıpote irae etti"· . eye ıgmız meblağa 
35 85 87 N 1 esın e Ali F kıh cadd ~nız Kocamustafpaşada 
a2' kur~şun 3 ~ j

2 
hanenin işbu ipotek b des~ sokağında eski 41 yeni 

komisyon Yilıd b.g33 tarihinden itibarene y~~~ded bakıyy? 6!0 lira 
tahsili i . e eş llcreti vekalet ve . e okuz fau yuzde üç 
banka t~~gaynm n~Ünüzün paraya ::~~rta ~e masarifi icraiy~ 
da yazılı a:d~. takıp talebile vukubu~an 1!:u:sıcn zı;num nd.a mezkür 
ik csınıze gö d •1 .. d zerıne yukar-

anıetgiihınıı.ı n erı en o eme emrine verilen h 
6~erne emrini: il meçbuliyeti bildirilmiş olmasına binae:eşru a~a 
~ıbaren yirmi U nen tebliği karargir olduğundan il n tari~C:d:r 

orcunuzu tesviy~ n ıarf~da bir itirazınız varsa dermeyan vey: 
~unacağı ödenı eylemenu: km takdirde takibatı icraiyeye devam 

4-24'7 do y :u e~ri. tebliği makamına kaim olmak üzere 
marasile tarafınıza ilanen tebliğ olunur. (352] 

fstanbul dördü ·· • * * · 
Divanyolund Ar B ncu ıcra memurluğundan• 

ik 1 
• apartıma11ında 3 N 1 d . 

en ely vm ikametgahı h 1 H o. ı aırede kin 
Emlak ve Eyt m bank dmeç ~ . atice Şinasi Hanıma: 

nıuk bil b" . asın an ıslıkraz ey) div. . 8 ınnci derecede ipotek irae •v. • e gınız meblağa 
Cambaz mahalle inde Kocamustafa a ettigınız K?camustafapaşada 
300, 362, 364, 366 yeni 390 392 p şa caddcSJ sokağında eski 
olan hanenin 630 ı· ,,2 k ' ' 394 No. lı altında ik·ı d"kk" 

. ıra .;, uruşun 31112 u anı 
Y~e dokuz faiz yUzde Cç kcmis o . /933 tarihinden itibaren 
aıgo~ta ve mc rifi icra iye tah ./ . n. yUzd~ beş ücreti veldilet ve 
Çevrdmesi zımnında mezk" sı~ ı~n ga)rı mcnkulünüzUn paraya 
vuku bulan müracaat U . ur kan a tnrafından takip' talebile 
ldeıne emrine verile zenne y~ arda yazılı adresinize g~nt:lerilen 

n meşru ntta ikametgahınızın meçhu}jyeti 

SON POSTA Sayfa 11 

• 

ey ~ .. a kok Müdürlüğünden: 
HAS OY iSKELESi 

lskılesi ismi S. No. Cinsi Sene Kayık No. Vergi ~ 40 zam Yekim 

1706 Sandal 
Kurut 

1313 Hasköy Yako Hayem 931 1020 408 1428 
1314 Yuda Yako 1020 608 1428 
13!6 lsak Aron IO'lO 408 1428 
1317 laak Merkado 1020 408 1428 1707 

1318 Mordahay Avram 1020 «J8 1428 
1319 Nesim Hayem 1020 .C08 1428 
1320 Yako Şevil 1020 408 1428 
1324 Hüseyin lbrahim 1020 408 1428 
1325 Rıı:a Mehmet 1020 408 1428 

1708 

1326 lsmail 1020 408 142~ 
1327 Dervif Mahmut 1020 408 1428 
1370 Yasef Yaşuva 1020 408 1428 
1371 Bunyamin bya 10.!0 408 1428 
1377 Salamon larafil 1020 408 14?.8 
1378 • Lôtfi Ethem 1020 408 1428 
1379 Mustafa Abdurrahman 1020 408 1428 
1380 irfan Mehmet 1020 .COS 1428 
1389 Mahmut Ömer 1020 408 1428 
1460 Vahiy Ali 1020 408 1428 
1461 lbrahim 1020 408 1428 
1462 Hayem IOlO 408 1428 
1463 Eyüp Mehmet 1020 408 1428 
906 ehmet Salih 1020 -408 1428 

1576 Abb Halil 1020 a 1428 
1623 Mehmet lbrahim 1020 408 1428 
1626 Hahz Mehmet 1020 «J8 ... J 428 
ı 627 Aron lıya 1020 ..f08 1428 
1628 Mustafa Derviı 1020 408 1428 

1709 

1710 

1711 

1712 

1635 Mustafa Salih 1020 408 J 428 
1652 Dursun Hüseyin 1020 408 1428 
1655 lbrahim Hurıit 1020 408 1428 
166J Avram Yuda 1020 408 1428 
1668 Abdullah Mahmut 1020 408 1428 1713 

1670 Halil Hllseyin 1020 408 1428 
1681 Salih lsmail 1020 .COS 1428 
1697 Ali Mostafa 1020 408 1428 

1714 
1714 Salih Halit 1020 408 1428 
1740 Hnşım Emin 1020 408 1428 
1762 Halil İbrahim 1020 408 1428 , 
1765 Mustafa Asım 1020 408 1428 
1766 Yasef Yuda 1020 408 1428 
1888 IJyaz Avram 1020 408 1428 
1964 Ahmet Mehmet 1020 408 1428 
1972 Hodit Osman 1020 408 1428 

· 2002 Feyfi Hasan 1020 408 1428 
2007 Zamin Naıım 1020 .f08 1428 
2008 Harun Emin 1020 408 1428 
2100 Hüseyin Mehmet 1020 408 1428 
2149 Zeynel Hamza 1020 408 1428 
2160 Mehmet lbrahim 1020 408 1428 
2161 Hayım Aron 1020 408 1428 
2162 Abdullah lsmail 1020 408 1428 
2171 Dursun Süleyman 1000 4o8 1428 
813 Süleyman 1020 408 1428 

1715 

1716 

1717 

714 Hüseyin Avni 1020 408 1428 
Yukardn lslmleri ve nev'i lştiğali yazılı mükellefler namına 931 .-nesi için bixalannda gösterilen 

miktarda kazanç vergisi tarh ediJD)iştir. 1kametgihJan meçhul olduğundan hukuku usul muhakemeleri 
kanunu mucibince keyfiyet ilAnen tebliğ olunur. ••2662,. 

bildirilmiş olmasına binaen mezkür ödeme emrinin iliııen tebliği 
karargir olduğundan ilan tarihinden itibaren yirmi gün zarfında 
bir itirazmız varsa dermeyan veya borcunuzu tesviye eylemeniz 
aksi takdirde takibab icraiyeye devam olunacağı ödeme emri 
tebliği mekamına kaim olmak üzere 934 • 2425 dosya numarasile 
tar hnıza ilanen tebliğ olunur. (352) 

* * lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan. 
Dlvanyoluııda Ali B. aparbmanında 3 No.lı dairede sakin iken 

elyc•m ikametgiltu meçhul Hatice Şinasi Hanıma: 
Emlak ve Eytam bankasından istikraz eylediğiniz meblağa 

mukabil birinci derecede ipotek irae ettiğiniz Kocamustafapaşada 
Ali Fakih mahallesinde Ali Fakih caddesi sokağında eski 41 yeni 
89 No.lı b nenin işbu ipotek bedelinden bakıyye 1022 lira 9 kuru
şun 311121933 tarihinden itibaren yfiz:de dokuz faiz r~~e . u~ 
komisyon yüzde beş ücreti vekfilet ve igorta ve masanfi ıcraıyc 
tahsili için g yrimenkuliniz.in paraya çevrilmesi zımnında mezkür 
banka tarafından takip talebile vukubulan mUracnat üzerine yukanda 
yazıla adresinize gönderilen ödeme emrine verilen meşrubatta ika
metgahınwn meçhuliyeti bildirilmiş olmasına binaen mezkiır ödeme 
emrinin ilanen tebliği karargir olduğundan ilan tarihinden itibaren 
yirmi giln zarfında bir itirazınız vars dermeyan veya borcunuzu 
tesviye eylemeniz aksi takdirde t~b ti icraiyeyo devam olunaca· 
ğını ödeme emri makamına ka.im olmnk üzere 934-2424 do'aya 
numarasilo tarafınıza ilanen 'tebliğ oluıntt. (352) 

( DaveUer ) 

myet 
Kadm bastalıklan mütehassısları 

,. Türk kadın hastalıkları hekimleri 
irJiğ"i,. isimli bir e.emiyet tetkll 

dmiılcrdir. Cemiyet ılk toplant~ıını 
apmıf ve idare heyetini meçmıttir. 
iyascte Oolver1ite profeılirlerinden 
·pman umumi kltiplite profe.ör 
evfik ' Remzi Bey 1eçilmiılerdir. 
emiy et her ay batı toplanarak ilmi 
uaide bulunacakhr. 

idare Heyeti intihabı 
Vefa - Kumkapt idman yurdu '25 

ayıs cuma poü Hbah Nat 10 d• 
kulüp merkezinde idare be7etl inti-
habı için fevkalade bir içtima akte• 
decektir. Azanın içtimada haur 
bulunmnlan rica edilmektedir. 

Ayrıhk MUaameresl 
Ameli bayat ticaret Uıeıi 1933-34 

mezunları 25 mayıı cuma günü 1aat 
15 te Arnavutköy Feyz.iati li•HI 
ımlonlannda bir ayrılık müaamereal 
vereceklerdir. 

Anneler Blrll§lnln Eğlancesl 
Anneler birliği tarafından 15 hazi. 

ran cuma günü Yalova'da Ga:ıi lb. 
nfn Baltao çiftlitinde bir kır eflea• 
eesl tertip edjJm r. HUU11i vapw 
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Temizlik 1 Sıbhat 1 Güzellik 1 

işte size RAD YOLİN'in hediyeleri 
Daima Radyolin, her zaman Radyolin kullanınız. 

Di,ıeri inci gibi yapan RADYOLiN 
diş macunlarının incisidir. 

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

L 0 N D R A Yeni TÜRK 
Lokanta ve birahanesinin S A Z f N J 

akşamdan itibaren 

R 
dinliyecekıiniz. ~ (16949) 

lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 

1 - 80 
81 - 161 

162 - ili 

. 
24/5/934 - Perşembe. 
26151934 - Cumartesi. 
27151934 - Pazar. 

Hayrat hademesinin ( Nisan/934 ) vazifeleri yukarda yazıla 
tarihlerde hizalarındaki sıra No. larma göre verileceği ilin 
olunur. (2674) 

K-aryola ve Madeni Eşya Fabrikası 
Sirkeci Ebüssüut Caddesi No. 1- S 

Son sistem Amerikan, lngiliz ve Alman aistemi karyolalar ve 
çelik Amerikan somyeleri lstanbul'da Selinik Bonmarşesi, Ata 
Refik mağazası ve Yerli Mallar pazarında, Beyoğlunda Luvr 
mağazasında ve fabrikada teşhir edilmektedir. 

Fiatlar gayet ucuz ve fabrikada ve saht mağazalarımzda aynidir. 
Boyaları hakikt lake ve muhtelif renklerdedir. 
~--------------.(16412) 

. 
Lokantacıların Naza'ı Dikkatine: 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Bir Haziran 934 tarihinden 31 Mayıı 935 tarihine kadar 12 ay 

müddetle Yüksek Ziraat Enstitüsünün 150 • 350 talebesile 100 
kadar müstahdiminin sabah, ö e ve akıam yemekleri kapalı zarf 
uıulile mevk!i münakasaya vazolunmuştur. 26 Mayıs 934 Cumartesi 
glinü saat 15 de ihalei kat'iyeai icra edilecektir. Talip olan ve 
fazla malumat almak ve ıartnameıini görmek isteyenler Enstitü 
Rektörlüğü Muhasebesine ve ihale günU de % 7,5 teminatlarile 
EnatitU'de İdare ve ihale Komisyonuna müracaatları. "2167,, 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen Bedeli 
Ura 

Demirkapı: Elvanzade Hocapafa mahallesi 
Serdar sokağında 4 numaralı hanenin 
120/80 hisseıi. 

2t 77 peşin para veya 
mübadil bonoau ile 

150 .. .. " Tahtakale: Demirtq mahallesi kutucular 
aokaiında 9 numaralı 15 metre murab. 
baındaki Salat arsası. 

Yukariki mahallerin hizalarındaki kıymetler üzerinden l 3/6/934 
Çarşanba günü saat On dörtte açık arttırma usulile aatılacağı 
·ıı:. l M .. 2538 lt•n o unur. " .,, " 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Eminönü Kaymakamlığından : Aksaray yangın yerinde Mimar• 

kemalettin mahallesinde belediye malı 27174 metre murabbaı arsa 
satılmak üzere müzayedeye konulmuştur. Verilen bedel dun görUl
dUğünden tekrar müzayedeye konulmuştur. Talip olanların 2/61934 
Cumarteıi günü uat OD dörtte euclimane ıelmeleri ilin 
olunur. (269S) 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONlM ŞIRKETl 
f tanbul Acentalığı 
Liman Han, Telefon: 22925 

İzmir Sür'at Yolu 
SAKAR y A vapuru 

Her Perşembe günü 

ant 14 te Galata rıhtımından kal· 
kacak dojtru İzmire gidece'ktir. Bu 
vapur HER PAZAR güoil saat 15 te 

. İzmirden kalkıp doğru i.tanbula 
' gelecektir. 

PEYROL NiZAM 
SAÇ bakımı için en iyi bir iliçtır. 
Saç dökülmesini ve kepekleri 
durdurur. (16022) 

Beyoııu DördUncU Sulh Hu· 
kuk Mahkemesinden: Beyoğ'· 
lunda Tepebatında Meırutiyet cad
desinde (59) numaralı Kootinaotal 
otelinin (53) numaralı odasında Hkin 
iken müsafireten gittiği Kadık6yGnde 
Acıbademde Kızlaratuında Kuruçeı
me kartı•ında (41) numaralı hanede 
17141934 tarihinde nfa.t ede ı:ı sabık 
Jeyazım rel•i fsmail Hakkı Patanın 
tereke•ine mahkemece vazıyet edil-
mittir. ilin tarihinden itibaren ala• 
caklı ve v~receklilerin bir ay vi mi• 
raaçılann ilç ay içinde Beyotlu 06r· 
dilncO Sulh Hukuk Mahkemeaine 
mGracaatlan lıizımdır. Maddeli içinde 
mGracaat etmlyen alacaklıların kanu• 
nu medeninin 569 uncu m•ddest mu
cibince mirHçılan ne tahsen ve ne 
terekeye izafetle takip edemiyecek· 
lerl llln olunur. (16935) 

Denizyol ları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karak6y K6pri1bat 
Tel 42362 - Sirkeci MühQrdarzade 

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

BANDIRMA vapuru 23 
Mayıs 

Çarşamba 19 da Sirkeci 
nhbmından kalkacaktır. "2641,, 

Trabzon Sür' at 
Yolu 

CUMHURiYET vapuru 24 
Mayıs 

Pertembe 20 de Galata 
rıbtımmdan kalkacak. Gidişte 
fnebolu, Samsun, Ordu, Gireson. 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dö
nUıte bunlara ilaveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak· 
tır. (2697) 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 24 

Mayıs 

Perşembe 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (2700) 

MERSİN 
Sür'at Yolu 

ÇANAKKALE vapuru 25 
Mayıs 

Cuma 11 de Sirkeci rıhtı· 
mından kalkacak. Gidişte iz. 
mir, Antalya, Mersin' e. Dö
nüşte bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkale'ye uğraya· 
caktır. (2701) 

Son Poata Matbaa•ı 
Sahlbh Ali Ekrem 
N..,trat Mlcllrlc TaWt 

Her erkek taze ve _J / .J . .J 
beyaz bir cilde temas aiye m / r // aa naı 
edince yüreği oynar. 
Siz de timdi J>öyle 
perestişe şayan bir cilt 
edinebilirsiniz. "Beyaz 
renkli (yağsız) Tokalon 
kremi ile bir tecrübe 
yapınız. Şimdi bu krem
de, taze krema ve haz• 
mı bar.ırlanmıı zeytio
yağla milmteziç bir 
halde olarak, cildinizi 
beyaılatıp ltuYVetlendi
ren kabız maddeler 
vardır. Ciltten derhal 
nnfuz eder, cilt guddelerln kızgın
lıj1nı dindirir. GeniıJenmlı mesa
mab •ıldatbrır ve elyah noktalarını 

eritir. 3 gün zarfında, cildinizi, 
bqka türlil elde edilmesi mGmkiln 
olmayan ıayanı hayret blr eüzellik ve yeni bir tazelikle ailıler, her ıabab 
beyaz renkli yeni Tokalon kremi,. kullanınız ve neticelerini g~bQnüde görGnOs-

MECCANEN: lstanbul 622 posta kutusu adresine (F) rumuzil• 
altı kuruş!uk bir posta pulu ganderfldiği takdirde derununda bir tllP 
gtindüz Tokalon kremi, bir tup gece T okalon kremi ve (arzu edile' 
renkte) bir kutu T okalon pudruı havi lüks bir kutu meccanel 
hediye edilecektir. 

Kı;dmlann 

AYBAŞI 
Mağlup Eder. 
Her eczanede bulunur. 

RomatizmaY1 

Nakrisi eancılarnu 

~---.- 75 Kr. Kut tüyü Yastık 41111_ ..... 
latan bul' da Çakmakçılarda Bali zade Kut tilyll fabrikasında Kul 
tüyünün kilosu 75 kuruştan hatlar. Şilte, yorgan 12 ıer liradır. 
Salon yastıkları ve kuş tllyll kumaşlarının her rengi bulunur• 
~------~Telefon: 23027 (16611) ::;;.; 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınal
ma Komisyonu Reisliğinden: 

latanbul Sıhbt Müesıeselerinin 1934 mali senesi için aşağıd• 
yazılı ihtiyaçlan kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Bunlal"' 
dan Et, Ekmek, Sadeyağı, T ereyağa 29/Mayıs/934 Sah gUnü aaat 
14 te ve alelumum erzak ile mekdlltı hayvaniye 31/Mayıa/934 Per
ıembe günU saat 14 te ve yaı sebzelerin 2/Haziran 934 Cumartetl 
gtinU saat 14 te ve ıilt, yoğurt ve Yakacık suyunun 5/Haziran/934 
Salı gUnü saat t 4 te ve alelumum mahrukat ile gaz, benzin vo 
vakom yağının da 12/Haziran/934 Salı giinll saat 14 te ihalelef. 
yapılacaktır. Şartnameleri görmek isteyenlerin Cağaloğlunda Sıhhat 
Mtıdllrlüğtlnde Koınisyoll KAtibi Tahsin Beye ve mtbıakaaaya gire" 
ceklerin de belli gtio ve saatlerde Komiıyona milracaatlan. (2221) 

Kilo 
111, 162 Et 
660,500 Ekmek 

15,200 Fıranceli 
56,000 Pirinç 
52,300 Makarna 
29,600 Sadeyağı 
42,600 Kuruıoğao 
79,400 Snt 
41,000 Kbe yoğw't 
12,500 Silivri yoğurdu 
19, 100 Sabun 
10,000 Toz sabun 
2,500 Pirinç unu 

l 0,800 Şehriye 
33,500 Şeker 

6,750 Kuru Udim 
3,350 Kuru kay111 

99,500 Patates 
34,300 Kuru faaulye 
16,800 Barbunya faıulya 
13,800 Nohut 
17,500 Un 
t ,350 Nişasta 

36,950 Kangal kömUrU 
1,230 Ton kokkömUrll 
1,010 Kriple maden k6mürll 
4,460 Çeki odun 

225, 700 adet Yumurta 
87 ,000 adet günlük yumurta 

9,600 kilo beyaz peynir 
1, 000 » kaıar ,. 

13, 100 ,. soda 
1,450 " irmik 

20, 700 » Zeytin yap 
9,650 ,. Zeytin 

11 ,550 ,. Mercimek 
5,000 • Kusku• 

32,200 ,, Arpa 
8,400 » aamu 
8,300 » Ot 
8,800 » Kepek 
3,000 ,, Yulaf 
3,000 » Mısır kırmuı 

12,000 adet Enginar 
29,500 kilo Taze balda 

3, 900 » Çalı faaulye 
35,000 ., AYtekadan f11ul1ı 
3,200 " Barbuny• 
1,350 ,. Bezelye 

25,500 ,. Ispanak 
13, 700 » Semizotu 
31,500 ,. Kabak 

9,500 ,. Paraıa 
12,050 ,, Bamya 
43,300 ,. Patlıcan 
23,000 ., Domatea 
4,850 ,, Lahana 
2,900 1, Kerevis 
4,000 " Pancar 

15,000 Kilo gaz yağa 
15, l 50 ,, Benzin 
1,000 ,, Vakumyağı 
1,400 ,, Tereyağı 
1,950 ,. Salça 
2,000 Damacana Yakacık suyu c 


