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idare işleri telefonu: 20203 

L 
Yazan: 

Mebrure Sami 
Yarın 

ihtira• , ısbrap , 
aşk, heyecan, sev
gi ve macera dolu 
çok gUzel bir eser 

Başhyor 

Yamı "Alay Emri., tefrikamızın 

yerini aJarak intişara. başlıyor. Bu 
t'.!leri mutlaka takip ediniz. 

Y••i faaligete •ahn• olan Darphane binatı 

-

d koruma ve milli l yeti başlamışbr. Bu işlerle meş-Buğ ayı ·ı . bir haziran• gul olmak üzere Ankaraya giden 
müdafaa vergı erı matbaaaı 
dan itibaren tatbik edileceği için Darphane ve Damga 

1 
k 

. t UdU ü F t Bey de diln ge ere bu vergilerin alınmasını temın e .. m r . ua te bqlamıştar. 
k üzere kullalllf mevkiine bu faahyete nezare. i ua 

me Şi di makarna bl8kllv ve 
konacak pul ve kurıun damga· m ' DwMu t ~ou ~ ) 
Jar111 b.... .. lauw&a111 fuli- ( 



[Halkın Sesi] 
Yeni Bir 
ihtikar Hareketi 
Ve Halk 

Son verginin kabulü, bazı 
eşyada fiatların artmasmı intaç 
etmiıtir. Bunun, açık bir fıra8' 
gözeticilik olduğu mahakkaktu. 
.N1&ekim hi.disenin halk aruın
da hasıl eıt.ıği intiba da bu 
merkezdedir. Bakınız, fikirlerini 
sorduklo.rıınız ne diyorlar: 

Ramazan B. (Dtva.nyolu Klot Farer 
cad.Jesi 25) - Herfeyde bir alıtbrma 
•• mümarese devri kabuJ edilmiıtir. 
Bu ıuretle acemilik ve milptedil.k si· 
derilmek istenir. Fakat para almauın 
ye adam ald4tmanın bir mümareseye 
ihti)acı bulundu~u da yalnız biz .. m 
mem.ekette ıörülen ıafletlerdendır. 
Milli müdafaa vergisi tuğdayı koru
ma resmi kabul ediıiyor. Fakat bun• 
lar hazirandan itibaren tatbik edil«:
cek. Açıkgö&>er tiaıdidea . ~erbal ... fi. 
atları yükselttiler. Dün hızım koşe
deki kahveci kahvenin .. kilosuna der• 
hal ( 15) kurut zammetmiş. Yarı 
takaya bozarak bana ıöyle anJatıyon 
Naııl olsa ay batında zam yapılacak 
det,ı mi? liiz timdiden sizi yüksek 
fiata ahtbnyoruz. D;yor. Ben bu 
utanmaz ._erifi başladım. Fakat bun
ların yGzil hapiıbane duv~nna dön
müfo Laftan utanmazlar ki ..• Yine bir 
lbtıkir bafladı. Alakadarlan •azıfeye 
davet etmelL 

* Osman Bey ( Sirkeci Sancaktar 
ıokağı 17 ) - Buğdayı korume Yer. 
gisi çıkacak diye un s~klayanlar 
o:dup i ibi müdafaa ver.g sı. alınacak 
diye etra fiatlamıa da 91.ndıden zam 
yapılmıya baflamııtır. Bun~arın fıat
lan yüzde ondan yüzde yirn!<f~ kadar 
yükaeltmiı!erdir. Devlet b.I' ıhtıkar ka
nunu yapb. Fakat Jatanbu}dı:; l:ir tek 
kimsenin bile lhtikirdan mahkum 
olduğunu okumadık ve görmedik. 
Fakat htanbulda hayatın Paristed ve 
Londradao daha pahalı olduğunu 
aöyleyenler vardır. Millet fedaki.rhk 

l~par~k ':ergi_ y~re~ek. ~Bu~~ı!::f~ 
mülümOz yqktur. Eter bunlar timdl
deo cnalandmlmazlana kanun çık
bktaa ıoora ihtikiru;ı öoüae ı•çi
lemez. 

* Sadi Bey · (Sultanbamamı 132) -
Ô'çG Ye tarhlarda aprl uıul kabul 
edildL Okka yerine ki!o kaim oldu. 
Fakat etY• fiattanoda bir değifiklik 
olmadı. Etin okkasını 50 ye alıyor• 
duk fimdl kilosunu SO ye yiyoruz. 
Yeni •er.Her. Yermiye hrzırJanıyoruL 
Kan-lar luu:ıranda tat~ik edilecek. 
Vergiler bazı maddelerin flatleri üze
rinde tellir g<iıtermiyecolc kadar H 
iken bile daba timdiden bunlann 
fht;'eri~de bir yükselme ba9ladı. Be
~dıye ık~aat müdürlüğü bu açık ih
tikiria mucadeleye geçmeJld.r. 

• Necati Bey ( Fatih Kıztaşı ) -
l.tanbulda hayat pahabhğından bah
.edeHz. fhtilc&r Yardıı: deriı. DeYlet 
lhtiklı'cılan ceialandı:nıak 1çln bir de 
kanun yapb. Fakat adliye iatattıtlk· 
lerile ... ittir. Mahkemelerde hiç kimH 
hakkında llltiklr eeıan tatbik edil
medi. Hayatta hakikaten çekilemiye
cek kadar pahalı olmakta deYam 
ettiğine göre ortada lbUkü vardır. 

Fakat takip yoktur. Biz takip istl10-

ruL 

• 

Kaçakçılık Mahkômları 
Alb Kişi Hapiste Yatacak, Üç Kişi De 

Yeniden Sorguya Çekilecek 
Son on beş gün içerisinde Gümrtlkteld Doku- ı 

zuncu lhtisaı mahkemesinde birçok kaçakçılık da· 
valan neticelenmiştir: 

dilen Pakize beraet etmiştir. 
1f. Samatya istasyonunda esrar ıatarkan y~a-

lanan Salih, Dokuzuncu bıt:saı mahkemeaıne 
>f. Evlerinde esrar ıattıkları iddiasile mahkeme,e . 

sevkec:lilen Mustafa, İsmaiİ ve Afife isminde üç kişi 
hakkında duruıma bitmiştir. Mustafa 1 sene hapse, 
200 lira para cezasına, İsmail yaşı dolayısile 10 ay 
hapse, 166 lira para cezasına, Afife de 8 ay hapse, 
133 lira para cezasına mahkôm olmuşlardır. 

sevke dilmiştir. 
lf- Y enipoaatahane ·civannda ( 10) b~. ça~ak

taşı ile yakalanan Hamit ve Ethem ısımlerınde 
iki suçlunun muhakemelerine başlanmış, duruşmanın 
mevkuf olarak devamına karar verilmqtir. 

• 
• Alişan ve Nuri isminde iki kişi, müştereken 

esrar satmaktan, 15 ay hapa, 413 lira para cezasına 
mahkum edilmişlerdir. 

Ankara 24 - Bu ayın üçüncll haftası içinde 
' k' Cenup hududunda 4 müsademcli 25 kaçakçı va • 

ası olmuştur. Bu vak'alarda 4 yaralı, 48 kaçakçı ile 
1&.91 kilo gümıilk kaçağı. 1060 kilo inhisar kaçağı 
ile 3914 defter siğara kağıdı, 3 tüfek, 20 kaçakçı 

Jf Eroin kaçakçılığından suçlu bulunan Miço 
isminde birisi 1 sene hapse, 200 lira para cezasına 
mahkum edilmiştir. Aynı suçla mahkemeye sevke- hayvanı tutulmuştur. 

Bir Cürmümeşhut 
Adliyede Sifon Söken iki 

Kişi Yakalandı 
Tophanede oturan Ziya ismin· 

de birisinin dün Y enipostanedeki 
Sultanahmet ikinci sulh ceza 
mahkemesinde bir hırsızlıktan 
dolayı suçlu sıfatile muhakeme· 
eine bakılacakb. Ziya, yanında 
ıahit olarak Kenan isminde biri• 
sini getirmişti. Muhakeme esna
sında bakim kendilerini biraz 
dışarı çıkarmıştı. Bundan istifade 
eden iki arkadaş aynı kattaki 
sıra aptesanelere girmişler ve 
sifonlan_ s9,..~lı'.!:.J>~ta ... IP.?!a?e!!';u,. 
çağırmışlar ve bunları cürmü
meşbu~ halinde yakalayarak Müd
deiumumiligc vermişlerdir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Şişlide oturan berber çırağı 
Şerif iıminde bir çocuk oyun 
yüzünden çıkan kavga neticesin
de Manol isminde bir çocuğu 
bıçakla bacağından yaralamıştır. 

~ Sanyerde sokaktan geç· 
mekte olan 13 yaşında Eftalya 
isminde bir kız Agop isminde 
biri tarafından ah· an taş ile ba· 
fllldan ağır mrette yaralanmıştır • 
Agop yakalanmış, Eftalya haata
haoeye kaldınlmıştır. 

>f. Meçlaul bir yankesici Be
tiktaşta Sinanpaıa camü abdest• 
hanesinde abdest boz~akta olan 
Hacı Cemal efendi ismindebirinin 
cebinden 3 lirasını çalarak kaç· 
mııbr. 

1f. Samatyada oturan Sım 
iamindebiri bir dedikodu yüzün· 
den çıkan ~vga neticesinde 

Pek Yakında 
t= 

' ~ . e 
~ 

Yazanı 

Suat 
&uzan 

............ _ .... ____________ ............... 
ispanya ile Ticaret 

Muahedesi • 

Dün alikadarlara gelen ma
lumata göre, ispanya ile yeni bir 
ticaret itllifı aktedilmiştir. Bu 
itilaf, bilbasaa yumurta ve tiftik 
ibracabmızı lehte olmak üzere 
çok yalundaa alAkadar etmek· 
tedir 

Servet hanım .isminde bir kadJDJ 
sokakta fena halde dövdüğünden 
yakal&llllllfbr. 

Bir Mütehassıs 
Konservatuvarı Islah için 

Şehrimize Geldi 
Şehir kooservatuvannıo ıslahı 

için belediye tarafından çağınlan 
Viyanalı Profesör M. Marka 
bu sabah şehrimize gelmiştir. 

Profesör Marka ıehrimizde llç 
hafta kalacak ve komervatuvar 

imtihanların da ham bulunacak, 
talebe aeviyesi hakkında bazı 
tetkikat yapacaktır. 

Şehrimizde bir de opera ter 
---- -·---

tan opera baklandaki fikir ve 
mutaleaları sorulacakhr, 

68 Bin Lira 
Vergi Borcu 

Beyoilo malmlldiirl6ift se
çen sene makarna fabrikam H

biplerinden Hiristo oğlu Visi 
Raka Efendiye (68,335) liralık bir 
kazanç verg!si tarh etmişti. Vergi 
itiraz ve istinaf kanunlanndan 
geçtikten sonra kat'iyet keabet
tiği için Raka Efendiden i.stenmit. 
fakat kendisi parası ve mal ve 
emllki bulunmadığı için bu parayı 
veremeyeceğim iddia ettiğinden 
Beyoğlu tahail mlidllrlDğii tara
fından hakkında bir ayhk hapia 
cezası tatbiki latenilmiftir. Bu
nun Gzerine polis Raka Efendiyi 
dün yakalayarak Mllddeiumumi
liğa vermiştir. Milddeiumwnilik 
bir aylık hapia ceza11m çekmek 
üzere fabrikacıyı bapiaaneye gön
dermiftir. 

Gliniin Tarihi 

Şehir Meclisinde 
Küçük Bir 
Münakaşa 

l.tanbul umumi meclisi dGa 
atfeden ıonra ıon defa toplandı. Ve 
fevkalide içtimalannın ruznameshal 
ikmal etti. Dünkil toplanbda 1931 
11eneai kat'i be•ap raporunun mOza• 
keresine devam edildi. Biitçe encil
menl reial Galip Bahtiyar Bey, o 
ıeH)'• ait 578 bin lira münazifih 
laeaap meıelellinin mahiyetinin mece 
Bde m6nakaf8ıını btedi. MaU. 
namına Vali muavini Ali Rıza BeJ 
balıat •ererek bu hesabın bir suiisti
mal olmadıpnı, varidat&ız, aarhyat. 
.. kllnde borç olduğunu ıöyledi. 

Reis 1931 kafi heaap raporuna 
reye koydu. Kabul edildi. Jtuznamed• 
bqka birşey kalmad1juıdan mecli• 
tatil edildi. 

Millet Mecı:slnde 
Ankara 24 - B. M. Meclisi boe 

,On Rei• Vekili Refet Beyin riya• .. 
tinde toplanarak elektrik iatihlW 
resmi hakkındaki kanun liyihaııDI 
mOzakere ve kabul ederek cumartelll 
lfGDB toplanmak üzere içtimaa nib -
,_,,.....~ 

Faydall Yaftmurlar 
Gire son 24 ( A.A ) - V ıliyethl 

her tarafında fiç gündür faydah yat~ 
murlar yağmaktadır. 

* Rize, 24 - iki lfOııdenberi çok 
faydalı yağmurlar )'&ğmaktadlr• 
Kuraklıktan bunalan çiftçiler ıeviaf 
içindedirler. 

&ovyet Sefiri M. Surlf 
Berllne Gidiyor 

Berlln, 24 - Almanya hükümetlt 
Sovyet Ruayanıa Ankara Hfiri M. S.. 
iiçln Sovyet Ruayanm Berlin aeflrll
tine tayini bakluaclald utimaac:a 
makat ce .. bı vermlftlr. 

M. Suriç vazifealae Temmuz orW • __ .. _ L---··---..... 
Recep Bey Ankarada 
Bir mGddetten beri ıehrimizd• 

halanan COmburlyet Halk Fırkall 
Umumi kltibl Recep Be1 bu akp.ıd 
trale Ankua1a d<Jaecektı... 

Beledlyenln Ziyafeti 
Belediye tarafından dDn aktill 

Kallpeo otelinde Şülırl Nalli P.,. 
tveflne bir ziyafet verilmiıtir • 

Afyon Slparlflerl 
Son günlerde ~turuco 

maddeler inhisan idaresine J 
ponya ve Amerikadan bazı mil-o 
bim siparitl"r yapılnuşbr. lnbiaal 
idaresi timdi bu aiparifleri hazır
lamakla meşguldür. 

Hilalialımeı 
Haftası 

Hilifiahmer haftua münue
betile dün de fdırimiz birçok 
HJiliahmer ıubelerinde yenid• 
aza kaydına devam edilmittir. 
Bug&n cuma olduğu için birçok 
ıemtlerde mnsamere ve konf .. 
ranalar buarlanmıfbr. 

j,_S_o_n_R_o_s_ta_'_n_ın_R_e_s_im_lı_· _H_ı_·k_a_y_e_sı_·:~--~--~-R_a_z_a_r_O_l_a_H_a_sa_n_B_._D___.;::ig::....o_r_K4_ı_· :___. 

- Hasan Bey ıiz.in Son Poe- j ... Hiçbir parçası zayi edilme- J 
tada o~udtam : Mayflov~ illDin- den enkazile bir ev, hem ele em 
deki ı.a.ı bir .-U aökWmüş.. ~uua y~aJımı.. 

Hasan 8. - Benden 6ğren
miflerdir azizim. 

- Ne miinaıebet Haun Bey? 

H. B. - FJbisem eskiyince 1 ... Böylece eskici Salamonaa 
bozdurup bllyllk oğluma yaptın- tOl'ballDa giriniye bdar mnte ... 
~~~ ondan knçlik oiluma dev- . .,_ teklini cleiiftirip -duruyer t; 
n:oı .. ;ror. 



Müntlericatımızın çoklu
ıundan derceJilemem;,. 
tir. 

-- elidir. O, ,.ı.uı: ........ .... 
•allate de malataçların rarmmcua .. 
cl«Mbi.._-llG hafta HUAllahmer hafta-

~~ 

1tdır. Senede bir llnı ve
rerek •İz ele ha ,_mu, .. 
Sokakta dUeacilere wer
ditiab paraJI Hlllltahme
re verinemı daha blyGk 
blr iyilik 7apm1f oluraanu .. . 

SON TELGRAF HABERLERİ 

iNAN JSTSR 

Harll11U1 HUe 
Katılmaz 
Derler Amma.. 



4 Sapa 
1 

Memleket Manzarası _ 

.Akşehirde Sık 
Sık Def ineler 
Bulmak Kabildir 

Akşehir (Hususi) - Akşehir 
tarih ve atikiyatıru tetkik cemi
yetinin mücssisleri tarafından 
Akşehir kitabelerine dair bir eser 
hazırlamaktadır. Eseri hazırhyan
lardan Rıfkı Melul B. bu hususta 
fU mali'ımab veriyor; 

_ ilk kuruluşunda Akşebire 
Filomelyom ismi verilmişti. Sult~n 
dağlan eteğinde Simbir~om ·~· 
minde daha kadim hır şehır 
vardı. Simbiryom aşağı yukan 
Ulupınarın bulunduğu yerd·r. 
Filomelyom'un tes:si es?a.sında, 
munkariz Simbiryom şehrının an-
k d büyük bina taşlarındnn, 
azın an, d·ı . 

mermerlerinden istifade ~ ı mış 
olsa gerektir. Ötede bende ~e 
eski binaların duvarlarında nadi
ren görülen, Bizanst ~oma . ve 
hatta firikya mcdenıyetlerıne 
ircaı pek de mümkün olmıyan 
bazı menhut taşlardan anlaş.ldı· 
ğına göre, bu cıvar, baıka me· 
deniyetlere de sahne olmuştur. 

Akşehirin ova köylerinde 
çıkan küp, JAbitler, bu mınt.aka .. 

klasik devirden evvelki :ıa
nın 1 d ki mahiyetini göstermek 
man ar a J :_ s· h.. ..k 
itibarile pek mühimWı-. ır uyu. 
tizerinde bulunan Tulukcu nah~
yesile ona merbut köylerin ar~
ainde bu gibi eserler daıma 
çıkarılmaktadır. 

Turgut nahiyesi dahilinde, ka
dim medeniyetlerin eserleri bol 
bol mevcuttur. Su &ıkıntısı için 
l&v•lnuhnu~lar. 1.- --• ... l-..1 ..... ı,.; 

Akşehir, kCSylerinde çıkan 
muhteJif yüzfik taşlan, hakikaten 
ince bir aan'at ve ı.evkin mahsu
ltidilr. 

Bazan ldsylüler tarlalanm ıil· 
rerlerken kUp içiııde para dahi 
bulmaktadırlar. 0.-ıun içindir ki, 
bu civarda define bulmak sevda~ 
una kapılanJar çoktur. Hele 
Bizanı ve Selçuki likkeJeri pek 
mebzuldür. 

Doğanhisardan Akıehire, Tur
guttan, hatta, Tuzlukçudan Ak
göle doğru uzanan aahalarda 
60 • 70 santim irtifaına kadar irili 
ufaklı heykeller zuhur etmektedir. 

Türklerin Anadoluyu istiI81a· 
nnda, Selçuk devleti :zamanında, 
Karaman Oğullan devrinde Ak
ıehir ovası birçok askeri bare
kAta saha olmuştur. istasyonun 
yanıbaşmdaki Atsız ovada Apaan 
•Alp Saru11 köyleri hali kahra
man Türk mllcahit ve kumandan
lannm isimlerini tapmaktadırlar. 

Akşehir ve civannda ecnebi 
Alimler tarafından Bizans ve on
dan evveJJki devirlere ait tarihi 
vesikalar araşbrılmıı olduğu halde 
Türk tarihine ait hemen hemen 
esaslı bir tetkik yapılmamıştır. 
Birkaç cami ve türbe ile Taşmed· 
rcseden başka hiçbir şey nazarı 
dikkati cclbedememiştir. 

SON POSTA 

• 
LEK T AB RLERI 

Bozöyüğün Ticari 
Sına Faaliyeti 

Ve 
Boıaynk {Hu- ı 

susi) - Den~z 
yüzünden 740 
metre yüksek
te kurulmuş olan 

kas bamızın mer· 
kezinde nüfus 

kesafeti 3500dir. 
Kazanın 3 nahi· 

yesi ve 78 kö· 
yü vardır. 

Türk ticaret 
ve Ziraat Ban
kaları şubelerile 

Zirai Kredi k0r 

muattal bir hal
dedir. Bunun 
sebebi de fab
rika hiasedarla• 
nndan birisinin 
vefat etmesi ve 
diğer hissedar-
ların bankaya 
borçlu vaziye-

ifi k mıştır. operaf . aza· Kuabada be-
oın lkbsadi ha• k 

1 
don 6/ri lediye faali7etl 

tinde olmalarıdır. 
Fabrika satıhğa 
çıkanlmış, icra 
dairesi 28 bin 
lira kıymet tak· 
dir etmiş, fakat 
henüz: ıablma-

reketlerinin D~ Bozögü.k btaıyonıı " i•Nde fabrl a arın 
1 

dikkattir. istasyon bir 
zımı vaziyetindedirler. Ka%anın 1 malı olan iki kereste ye bir ma: :::e biline. getirilmiştir. Kasa· 
başlıca ihracatı kereste, Magna· den fabrikası kasabanın aanayı ba dahilindeki bütün caddeler 
zit madeni ve deridir. faaliyetini teşkil etmektedir. Ma- kaldırımla örülmüştür. 

Birisi Türk Ticaret bankasının den fabrikası uzun ~za~m~an~d~a~n~b~e~ri~....::=:.:=:......:~--=-----

Artvin de 
İınar F aaligeti 

Artvin (Hususi) - Hükümet 
konağının iSoünde bir sürü yıkık 

•e harabe ha· 
linde tahta 
dükkinlar var
dı. Bu dük
kanlar hem 
hükumetin ö-
-rt-~- .-:.L: .. 
arzediyor, hem 
® dört katlı 
-..ohteşem ve 

Artvin lcagmal.amı kirgir bükü.· 
Ômer Betlrectin B. met binasının 
önfinü kapatarak daralbyorclu. 
Kaymakam Ômer Bedrettio Bey 
belediye encümeninden dükkAn• 
larm yıktınlmasına ve hnkumet 
önünün Cümhuriyet meydanı ya• 
pılmasına karar almıya muvaffak 
olmuştur. 

Meydanın ortasına kllçük bir 
park yapılarak bunun ortasına 
Gazi Hz. nin bir büstü rekz.cdi
lecektir. Bunun İçin yerli ıan'at• 
külarumzdan heykeltraş Kenan 
Beye bronz bir büat sipariş edil
miştir. Şimdi kaidesi için mermer 
hazırlanmakta, knçnk park tarh 
ve tanzim edilmektedir. Meydanın 
etrafında yeniden müteaddit kar. 
gir ve ıık binalar, mağazalar in .. 
tasına başlanmışhr. Tüccardan 
Keleı zadeler, Kikin zadelerle 
Vlinize zadeler Cnmhuriyet 
me-ydam için bazı binalaru:ıı ar
zularile yıktırarak araaJanm be
lediyeye terketmillerdir• 

Malatyada Besni Kazası 

Semiden 6/r 6agralft. ıtU111Zar.uı 
Besni: Malatyada (Hususi) - Malatyanın en bOyUk kazalanndau 

biri Besni'dir. Bütün dünyada Besni Uzilmli denilen bir nevi kırmızı 
kabuklu Ozümile ıöhret bulan bu kazanın umumi nüfusu 31 bine ya
kındır. Fevzipaşa ·Malatya hatbnın Besniye bağlanması kazaya tica
ret sahasında büyllk bir fayda temin etmiştir. Hattan bağlandığı 
Gölbaşı istasyonu kazaya 30 kilometre mesafededir. Maamafih bu 
uzaklık hallan mahsulatınm naklini güçleştirmemektedir. 

Kızılcahamam Talebesi BoJuda 
Kızılcahamam (Hususi) - ilk 

yab mektebi talebesi, mlldürJeri 
Saveci B.. le muallimleri tarafın .. 
dan otomobillerle Boluya götll· 
rtUmUşlerdir. Bolu muallimleri mi
ıaf Merini alaka ile karşılamışlar 
ve kasaba hakkında icap eden 
malümab vermişlerdir. 

Isparta Halkevinde 
laparta, 24 (A.A.) - Halkevi 

temlil ıubeli "Kwl Çağlayan .. ve 
.. Zor Nikih,, piyealerini • provada 

Çorumda ttıektepHler Bayramı 
Çorum (Hususi) - Beş ma· 

yısta havalar yağmurlu olduğu 
için mektepliler bayramı tehir 
ediJmişti. Bir hafta sonra yapılan 
bu ba>:amda bütfln mektepliler 
ıeJu:e b.ır saat mesafedeki Çomar 
mesıre11ne gitmişler, dokuz aylık 
çalışma hayabndao ıonra bütün 
bir köy hep bir arada eğlenmiş
lerdir. 

-- ....... devam etmektedir. Evin diğer 
ıubeleri de İf programlan dahi
linde fa' al bir surette çahımaktachr. 

Memlekette • 
idman Şenliği 

Mayıs 2S 

1 
Ekim işleri 

Biga da 
Bağcılık 

Biga (Hususi) - Bundan kırk 
elli sene evvel bura bağları çok 
verimli imiş. Sonralan her ne
denıe bağ sahipleri işi meyvacı• 
hğa dökmüıs, meyva ağaçların• 
dan hava alamayan bağlar gittik• 
çe gölgede kalark mahsul yap
mamıya başlamıştır. Bu yü:ıd~ 
bağcılık yavaş yavaş ihmal edil 
miye başlanılmıştır. 

Şu aralık yeni dikmek merakl 
da müstevli bir şekil almış ve 
uzak yerlerden asma çubuklan 
cins ilzüm aşıları celbedilmekte 
bulunmuştur. Bu sene bağcılıktaki 
bağ dikme merakındaki rekoru 
eczacı İbrahim B. kırmışbr. Bu 
yeni bağcmın yeni merakı, birçok 
kimselere teşvik kamçısı olmuştur. 

Son senelerde burada bağlara 
kı>~k yapmak ve fıskiyelerle br 
vuzlar kurdurmak da moda halial 
almıştır. Bu gibi merak sahipl~ 
akşam yemeklerini mutlaka bar' 
larda yemekte •e bu ... etle ~ 
Alemleri yapmaktadır. 

Yeni bağcılar, bağların için• 
meyva fidanı dikmenin, kiltnkler• 
hava aldırmamamn fenalığını an-' 
Jadıklan ıçın bağlanın meyY9 
fidadından iri bırakmakta ve 
5danlık tetkilabm başka yerJerd• 
buretmektedir. 

ruga bağları ekseriyetle göl .. 
gelik olduğu için bunlardall 
husule gelen iiıiimler, ne de 
olsa liyıkı veçhile tatb olmr 
maktadır. Onun için biraz eleo 
şimal kalan üzümleri piyasa mak• 
bul tutmamakta ve satışa uygu~ 
v~lll)f!Mektediı::- Y~i ~~·~ar ~ 
taranan da üzümlenn cınsım ıslala 
etmekle meşguldür. 

Kendi 6z:ümile idare olamıyall 
Bigalılar, l.apsekiden de bir hayli 
Ozüm celbetmektedir. 

Geçenlerde Bipya geld 
Ziraat Müdüril Ekrem Bt"y, &.j 
sahiplerini bir araya toplayarak 
Halk Fırkası bioaıında bağcılık 
hakkında cok nıGEit ve mühi 
bir konferans vermiş ve ilaçlaml 
uaulünü halka uzwa uzad11 a izd 
eylemiştir. 

Karahigaya gelen zeytmcııl*. 
mlltehassısı Nazif B. dahi zeytiı. 
yetiştirmiye pek müsait olaD 
Karabiga topraklarına ve zeytin 
yetiıtirmiye ait değerli bir kon..ı 
ferans vermiş ve halkı bu hususta 
irıat eylemiştir. 

Bağların bugilnk& vaziyetine 
bakılırsa bu sene tizüm mahsultı 
ıeçen seneden fazla olacağa ben
ziyor. Kütükler daha timdidea, 
ıomaklarla doludur. Fakat asma
ların çoğu alçak ve yerde olduğa 
için liyikile hava almamaktadar • 
Bunu idrak eden bağcılar, kom-
ıulan bulunan Gönen bağcılan 
gibi asmaları herek yani çatal 
kazık üstüne almıya teşebbüs 
etmişlerdir. Lakin bu, zaman ve 
para meselesi olduğu için geç 
başanlacaktır. 

B. Ş. 

Adapazarmda Pancar MahsulO Halbuki erao Akşehir ve cıvanıı· 
da san'at ve tarih noktai nazann• 
dan tetkika değer birçok eski 
lahit ve mezar taşları vardır. 
lahitler ve mezar taşlan, mimari 
eserlerdeki kitabe!er derecesinde, 
hatta daha mühim birer vesika
dır. Yakında ikmal edilecek olan 
eserin basılması belki haziran 
aonunda biter.,, 

Memleketin her tarafında idman şenlikleri yapıl· 
makta,. yUz binlerce genç ve dinç Tilrk çocuğu 
muht~J~f sahalarda beden terbiyesinin güzel nUmu
nelennı göstererek büyüklerinin ütiharla •o ııururla 
ıöğiislerini kabaıtmaktadar. 

Resimlerimlzdcn 1 - Artvlnde, 2 - lzmltte 
3 - Adapazarında yapılan idman şenliklerinden 
birer intibaı göstermektedir. Talebelerimiz müşte
rek yaptıktan idman hareketlerinde cidden bU.vük 
muvaffakiyol ıöatermektedirlor. 

Adapazarı (Hususi) - Yağ• 
mursuzluk çok fena tesirler yap
maktadır. Kış mı:ıhsulü yağmur
ıuzluk yüzünden büyiiyememiş. 
yaz mahsulü de hiç ekilememiştir• 
Pancar mahsulünden ilk ekinler 
yağmursuzluktan hiç mUteessit 
olmamışhr. Pancar ekenlere şirket 
tarafından dönüm başına ikişer 

, lira avaoa verilmektedir. 





Kari Melr.tuplt111 J: 
Kömür 
Zammı 

Yeni Tramvay hatları inşası 
için tramvay biletleriile yapılan 

zamdan evvel Tramvay Şirketi 
Elektrik Şırketi ıle hiikumete 
müracaat ile kömür fiabnm nis· 
petsiz surette tereffüünden dolayı 
bir zam taJep etmişlerdi. O zaman 
için pek hakh görülen bu müra
caat hükumet tarafından knbul 
edilerek fialara ilave edilmişti. 
Fakat birkaç seneden beri kömür 
fiatı son derecede düştüğü halde 
ne tramvay biletlerinde ne de 
Elektrik ücretinde tenı.ilat yapıl

dığı görülmedi. 
Binaenaleyh gerek bilet fiat-

larının gerek elektrik ücretlerinin 
dfiştüğü tarihten itibaren ahali
den fuzuli tahsil ettiği parayı da 
iade etmesi lazımdır. 

Şirketçe iadesi halinde sene
lerdenberi mühim bir yeküna 
baliğ olan bu paray1 Belediye 
imar işlerine hasretmelidir. 

Fimabat şi,rket yine bu yfik
aek fiatları tabıile devam etsin 
fakat bu fazla para Belediyeye 
ait ol un. 

latanbul halkı vesaiti nakliye 
p balılığala lilfet etmiştir. Bu 
fedakarlığı da seve seve daha 
birçok sene ihtiyar eder yeter ki 
,ehir imara ve hayab umumiye 
r f h ve alaha kavuşsun. 

Şişli KöJeyau apartıoınnı 6 
Alimet Rıdvan 

Hayrettin (skelesinde1<i Lağımlar 
Beyoğlu ve Beşiktaş tioemt.leri

nin Jiğımlari Hayrettin iskelesin· 
elen denize dökülmektedir. Fakat 
bu lağımlar denize dökülmeden 
eYvel meydanlıkta dağılarak küçük 
bir jölcllk meydana getirmekte 

mi sıhhati ihlal etm~ktedir, önüne 
geçilmesi isabetli bir hareket 
olacakt1r. 

Beşiktaeta Hayrettin iskele!intle 
Aliieddin 

Alaçallhlar Bir Eczane istiyorlar 
Alaçatadan bir kariimiz ya

zıyor: 

Alaçab nahiye merkezi kaza 
merkezile Barbaros nahiye~i mer.: 
kezine nisbetle daha keıif bir 
nüfusa maliktir. Yurtdaşlann en 
bilyUk ihtiyaçlarım doktorsuzluk 
ye eczahanesizlik teşkil eder. Son 
zamanlarda mütekait bir doktor 
bu yoksuzluğu karşılamış ise de 
ilaç. tedarikinde çok müşkülat 
çekilmektedir. 5627 nüfusu olan 
na"hiyemizde bir eczane açılmasına 
musaa~e edilmesi pek yerinde ve 
lsabetlı olacakbr. Çünkü Çeşme 
ile Alaçatı arasındaki ılıcalara 
gelen. hastalar da buradan ilaç 
tedarık etmek mecburiyetinde 
kalmaktadırlar. 

Kaslılar Ziraat Memuru 
istiyorlar 

Kazamız çok geniş ve sırf bir 
ağaç memleketidir. Buna rağmen 
kazada bir ziraat memuru yok. 
Kazamızdan kfiçük olan yerJerde 
bile ziraat memuru vardır. 

Zaman . zaman ağaçlarımı:ıda 
bast lık çıkıyor. . Bakılmıyor. 
Ziraat memuruna kuvvetle ihtiyaç 
var. 

' l{aş: Mehmet 
--··············~··--·::ı.•••••• 
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K 
e 7 40 Ankara: N. Sabahat Hanım: 

1 
( Reaaılnln dercini latemi7or ) 

Serbeıt ve zekidir. Çocukça tavur 
. , vo edaları vardar. Fakat bu hiili sıkıOJ 

değildir. Arkadaşlannı daha ziyade 

•• • 
aterin, Bir Söz Uzerine Bir lmpara-

kızdırır, çabuk gücenirse de kin tut
mayan bir kalbi vardır. Arkadaşların• 
tahakküm edebilir. İddiayı ıever. 

• 

to uk uran adı~dır ~t//f /{/! 

Rusya imparatoru, Üçüncü 
P etro ilk kar,ılaıbğı günden-
beri karısı Katerini soğuk 

bulmuştu. Gönülden gönüle yol 
var, demezler mi ya. Katerin 
de Rusya veliahh sıfatile karşı-

. sına çıkarılan ve kendine koca 
olarak seçilen Petrodan hiç hoı
lanmamıştı. 

Fakat saraylarda izdivaç, ek
. seriya gönül işi değil, siyaset 
işidir. Bu aebeple biribirini aev-

. miyen, sevemiyen bu iki genç te 
nihayet evlendiler, Peterhof sara
yına yerleştiler. Niıanlı bulunduk
ları günlerde tek bir muhabbet 
kelimesi teati etmtıtıişlerdi, hatta 
-·· ·----· •••v ••u'°'un. lılll lCUCZ:UfUlll 

göstermemişlerdi. Parmaklarında 
nişan ylizügü vardı. Lakin bu 

yiizlik bir yüreği başka bir yü
reğe bağJıyan halkalardan deği~di. 

İkisi de kendi gönüllerini yine 
· kendileri için saklıyorlardı. 

Bununla beraber bir arada ve 
bir dairede yaşıyorlardı. Çünkü 
Çariçe Elizabet, prenses Kateri
nin halası idi ve Petroyu bu 
güzel Alman kıziJe evlenmiye zor
byan da o idi. Bu sebeple genç 
kan koca yüreklerindeki karşılıklı 
hoşlamamnk duygusunu - müm
kün olduğu kadar - sa klamıya 
savaşıyorlardı. 

Bir müddet bu vaziyet devam 
etti, biribirlerine bakar kör gibi 
bakan ve biribirlerini görmiyen 
Petro ile Katerin en onunda ri
yadan, iki yüzlülükten usandı. Da
ha doğrusu yüreklerde yaşayan 
muhabbetsizlik gün geçtikçe ka· 
bardı, taştı ve bir vesiJe bulup 
ortaya döküldü, karı kocanın 
daireleri ayrıldı. 

Petro, çok kaba bir adamdı, 
uzun aylar sabredip te nihayet 
karı mm yüzüne karşı: 

- Seni aevmiyorum, aenden 
tik i'!iyoruml 

Diye bağırdıktan ve: 
- Ben de öyleyim, ben He 

tiksinti içindeyim. 

Cevabını aldıktan sonra he
men «EJizabet Voronçof» adb bir 
Şimal yıldızını kendine mihrap 
edinivermişti, gecesini ve gündü
zünü onun yanında geçirmiye ko
yulmuştu. Voronçof, tam bir Şi
mal çocuğu idi. Rus Veliahdını 
bir ıpa, bir buzağı gibi kullanı
yordu, lüzum gördükçe onu kam
çı ile dövüyordu. Petro da o u
retle muamele görmekten zevk 
alıyordu ve her kamçı ziyafetini 

· milteakıp metreainin ayak
larına kapanarak aşkım 
inliyordu. 

Katerin, kısa ve pek kısa bir 
zaman dairesinde yalnız kaldı ve 
sonra boı gönlüne güçlll kuvvetli 
bir erkeğin hayalini . soktu. Bu, 
Gregori Orlof adlı bir aaılzade 
idi ve Katerini avucuna alabile
cek kadar kudret göstermiıti. 

Petro ile Katerin Rusya im
paratoru ve lmparator'çesi olduk
ları yıl, işte bu vaziyette bulunu-
yorlardı. Biri bir kadınm kölesi, biri ...... --·ı-.. J ...... uı..ıuu '4.:.iU ıyıı::nı uııı::v-

kiine düşmüşlerdi. Hatta,. taç 
giyme merasimi yapılırken Kate
rin, dostundan gebe idi · ve Rus 
tahhna bir piç namzet hazırlı
yordu. 

Gönüllerini başkalarının eline 
veren bu haşmetlü kan koca ara
sında bir fark vardı: Petro, sadece 
eviyordu ve sevgilisinden başka 

yer yüzünde bir şey görmüyordu. 
Katerin ise aşk zevkleri arasında 
nef ini unutmuyordu, siyasi dala
vereler çeviriyordu. 

Bir gün sarayda büyük ve 
resmi bir ziyafet veriliyordu. Ka-

. terin de imparatoriçe sıfatile sof
rada bulunuyordu. Orada, o muh
teşem salonda metresinin bulun-

Ycvmt, al7ael, Hu•adl• Ye Halk gazetul 

Eski Zabtiye, Çatalçeşıne eokağı, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde . çıkan yazı 
Ye resimltırin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. ~ 

TORKlYE 1400 750 400 150 
YUNANIST AN 2340 1220 710 270 
ECNEBi . sv 2700 1400 800 300 

~ -
Abone bedeli peşindir. Adreı 

değiştirmek 25 kuruştur. 
............ -

Gelen evr•k pri veriİmez. 
lllinlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap için mektuplara. 10 kuruşluk 

pul ilô.vesi lazımdır. 

Po ta kutu u: 741 İstanbul 
Telgraf s Sonposta ,, 
Telefon c 20203 

.... J. 
- Metin ol, aarıılmal bir 6Ün bu 

6Özün öcünü •laacalcsınl 

1 
maması Petronun gücüne gittJ, 
bu teessürle birdenbire kabahğı 
coştu ve Pruaya elçi ile konuıan 
Katerine bağırdı: 

- Ahmak! Sus, aaçmalıyonunl 

Katerin, bembeyaz keıilerek 
sofradan kalkarken koluna sev
gilisi Orlof girmif ti ve kulağına 
eğilerek teselli veriyordu: 

- Metin ol. sanılma. Bir srDn 
bu özOn 6clinü alacaksın! 

* 
Aradan kıaa bir zaman geçti, 

Katerin gtizelliğini ortaya atarak 
başına birçok adamlar topladı, 
hayrete değer planlar kurdu, 
tertibat aldı ve nihayet 1763 

ihtilalini vücude getirdi. Petro, 
aşk uykusu içinde ıevgilisinden 

yediği kamçılann hazzım sayık
larken biltün Petresburg: 

- Yaşasın Katerin l 

Diye bağırıyordu ve ihtilalci 

kadının sokaklara dizdirdiği vot
ka fıçıları etrafında Petronun 

sukutu şerefine çılgın danslar 
yapılıyordu. 

Petro, hUtün aşk hayatında ilk 
defa olarak güzel Voronçofu ve 

onun tat veren kamçılarını unut· 
muşlu, tahtım ve hayatını düşü-

nüyordu. Yanında yalnız Mareşal 
Münib vardı, ıuraya buraya baş· 
vurup kurtuluş çaresini arıyor· 
lardı. 

Bir aralık 
Fakat kaleye 
baiırdı :. 

- Kim o 1 

Kronştada gittiler. 
yaklaşınca nöbetçi 

- imparator 1 

Pctro, bu kelimenin bir aJlaı 
koparacağım umarken fU cevabı 
aldı: 

- Artık imparator yok, çari
çe hazretleri var. Açığa f 

Biraz sonra Petro, Katerinin 
işığı Orlofun karde i Aleksi ta
rafından hapıolundu. O, kendini 
hapse koyan adamın elini öperek 
kemanını, köpeğini, maskarası 
zenciyi ve metresini yanına gön
dermeleri prtiJe isti(a etmeye 
hazır bulunduğunu söylerken 

41 Ankara: R. Nahide Hanam: 
( Re•mlnln dercini latcmlyOJ' ) 

Sakindir. Arkadaşlarına uyar, tavUI 
ve hareketlerinde tutukluk vardıt• 
İçinden pazarlıkhdır. Çabuk alınır. D.
dikodulara kanşmaz, hadiselere mey
dan vermez. 

• 
42 Ankara: S. N. Hanım: 
( Fotoirafılllll dercini llteml7or. ) 

Simasında bir huzün n keder tap 
yan insanlann üadesi vardır. Neeesi.DI 
nadiren muhafaza eder. ArkadqlsJI 
tarnfınrlan yapılan alaylara, şakalart 
zahiren tahammül göstermek isterıe d• 
için için gücenir. aamimiy tine itioıa* 
edilebilir 

• 
43 Aalcara: N. R. Hanım: 

( Reemlaln derclal lat•-.ı...- > 
Bazı halleri '° numara ile bbJ4 

edilen N. Sabahat Hanımın tabi ~ 
rine benzene de ikisi bir ar da ptk 
geçinmlyebilirler. Yekdiğcrini ~ 
zamanda eeven ve tenkit edea j)I 
arkadae 'Yaziyetindedirler. Süsü, zara
feti ıever, menfaatlerini israf etme) 
başkaları hakkında pek f eragatkir oJ. 
mak istemeı. 

• 
39. Kayıerl: M. Adil Ef. : 

( Rumlala ct.rdal lateml7or ) 

Ahbabı, tanıdığı çoktur. Her yeı• 
· ıokulur, pişkin ve olgun tavur ve ha" 
reketlerile karıısındakini ııkmadan ko
nuşur, kah gülerek, kih takılarak "ff 

gülünçlü fıkralar, darbımeseller nakl,. 
derek işini gördürür. Herkeale müsatl 
derecede aamimi imis gibi görilnür. ' 

• 
38. Erenköy Mehmet Kenan Bey: 

( ReamhıiD derdal lalemly r) 

Muhitini bulduğu zaman alaycı v• 
şakacı olur. Çabuk kızmaz, bu balil• 
başkalarını daha çok kızdırabilir. Arka• 
daolığı oysalcadır. Etrafile pek alaka
dar olnıaz gibi davranıraa da h r eeyf 
görmiyfl, duymaya çalışır. 

• 
37. Kızıltoprak Buırhan Bey: 

( Rumlalo derdnl lıteml7or) 
Sokulgan değıldir. Birdenbire ke9' 

diıini göstermez, müçtenip çekingeıl 
ve mütereddit davranır, intizamı sever, 
israf yapmaz, başkalan için mesuliye~ 
lere katlanmak fereğatli olmak ietemel• 
Bu suretle bi:-çok felaketlere, hadisel~ 
re maruz kalmıyabilir. 

• 
36 lstanbul: M. Zekfü Ef. (talebe): 

(Rct1mlnln dercini fateml7or) 

Çetin işlerle uğraşmaktan haz eder' 
Gözü pektir. Mevki ve ikbali sever, af 
zaman 1.arfında kendisini gösterir, oyun• 
larda, mü.aamerelerde her şeye kanoaa, 
reyi alınan insanlara mahsus tavurlal 
ahr. Mahaza; bu müdahalelerini bec~ 
rikli olarak neticelendirir. 

.............................................................. 
Aleksi, kollarını göğsüne kavu • 
turdu: 

- Hqmetpenah, dedi, imdJ 
aöyleyiniz: Ahmak kim ? Kate
rin mi, yoksa ıiz mi? 

itte on yedi yıl vvel batıp 
giden Rua çarhğının hakiki mil-' 
easiıi Kat eri ıı bu kadmdı . Bit 
ahmak kelimesile harekete geçti, 
kocasını tahttan at1?. Rusyanıd 
idaresini eline aldı ve öldüğü va• 
kit, A vrupaya korkunç ve daim• 
ileri atılmıya hazır bir devlet bı" 

rakb. 

Şimdi Katerin de, Petro da bireJ 
hikayedir. Fakat Katerin zekayı. 
Petro ise ahmaklığı temsil edi• 
yorl.. 

M.T 



Geçen Bilmece• 
mizi Doğru 
Halledenler 
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Nakllh Sadettin Rt!llt 

Mahfuzdur 

Son Poatanın 
Tefrikası No .. 35 

Erkeğin kendisini takip etmesi hatirat gayri kabil mukavemet 
ıhtimalini düşündükçe titreyordu.. bir kunetle gözlerinin tinfine 

Jf serilmişlerdi. Şüphesiz Hol ken-
Aradan günler geç.ti.. Emmi, disini halA seviyordu. Nez:aketl • 

yeni kiracısı Lnbyançef Mibalın icabı vaziyeti anhyarak onu affet-
f brikasında çahşmıya başladı. arkadqlığıma kınlmadan, fuıla· ı mişti. Artık aralarında anlaşama• 
Evi oraya fabrikanın bahçesin- sa olarak kalırdı. mazhk yoktu. Bu milnasebetle 
deki küçUk binaya tapmışlardı. Gerçi ~ ne _adam .•a_r~afı güneşin veniden doğduğunu mek· 
Lühyançef, genç ma karp daima ve ne de bir rubıyat ili mıyım, tubunda da yuıyordu. 
kibar ve temizdi.. bir arkadaş fakat hiui kablelvuku m pek Şimdi ne olacak? Emminin 
gibi geçiniyorlardı.. Emmi, ara yanılmadığı cihetle . sö~erinize ruhunda ıevinç ve korku birbir-
mra niikseden 0 eski ibidisen'n inanırdım. Fakat ıımdi müs· lerile boğuşuyordu. Çok muzta• 
ycısile dalıyor, f nkat kendini t~n1ı olarak vuL.~ab baştan ripti. Birdenbire mükedder oldu. 
bUsbütün yeise kapbrmıyordu. nıhaycte k~da~ düşünfiyorum ve ( Arka.ı Y.V ) 

Diğer taraftan Hol Y orgen de, anlıyorum ki bır saniyede düşii-
Emminin hayali ve aşkile Ber!in· nüp karar vererek gayriihti}ari ( Toplantı, Davetler ) 
de mütemadiyen dolaşıyor, genç hareket ettiniz. Büt6n bunlan ---------------..J 
kıza ra tgelm:ye çalışıyordu. Ha- habrlamanın timdi umanı değiL Bir Davet 
yatında derin bir botluk his· Ne ise olan oldu. K.adık<Sy Aak~rJik ıabeıinden: 
.ediyordu. Em iye kaw§Ursa Tekrar ediyorum; ikimixin Piyade alay Sl kumandan muavini 

..ı k d d o!up Denizlide vefat etmit olan her ıeyı·n büyük bir aaadet arasın;ıa i sis açıl ı. Aramız a 
1 l k k l Kaymakam Refet Beyin Kadıköyünde 

l·çinde halledilecegıw•ni umuyol'du. an aşamamaı. ı a mamıştır ve u 
nı111rlıoğlunda oturmakta olduğu 

Bunun irin baş vurmadım ''er ben yeniden yükselen g" neti se- h 
r 6" J aber alın n aileainla Kadıköy Aa-

kalo:ıamıştı. Nihayet genç kızın lamlıyerum. Hayatım v <lüşUn- kerlik Şubesine miiracaati ilin olunur. 

Direçeke ile olan münasebetini celerim ıizi tanıdığım ilk günlerde Alllnordunun Bir Tavzihi 
öğrendi ve derhal kumu ihtiyua olduğu gibi hakkınızda güzel, 
ba~ \urdu •• 6 bin mnr~, Emmini~ cazip ve sizinle tekrar görüş· 
adresini öğrenmiye kifayet etti mek için tarif edemiyeceğim bir 
ve 0 gün Hol, eve döner dönmez •r:ıu duyuyorum. bunun için bir 
ona şu mektubu yazdı: fırsat ihzar edeceksinİ% d • mi? 

Matmazel. Sizi maalmemnuniye ziyaret ede-
Mektubuma baılamadan evvel rim; fakat bugünkU vaziyetinize 

ıizden bir şey rica edeceğim. bu ziyaretin fena tesir edebileceği 
Mektubumu nihayetine lrndar endişesi olm a.. T amamile bu 
okuyabilmek için lütfen aşağıdaki ebep dolayısile ne zaman evime 
imzamı nnzarıitibare alınız. Belki isafir geleceğinizi telgrafla haber 
iamimi eörur szörmez bu y zılan 
a;v.ı.u;.ı ıu.H.u~u 'U.ı.a~nı~uruntl\ ıç:nı 

ateşe fırlatmak isteyeceksiniz. 1h· 
timal ismim sizi biraz ürkütecek
tir. Fakat bu ~rkmenin pek uzun 
ıörmeycceğini limit ediyorum. 
Esasc hakkımda fena fC} ler 
düıiinmeniz için bir sebep tasav
vur etmiyorum. Aynlmamızın 
ıeyritabii şeraiti içinde tefrik ve 
takdiri imkansa olan anlaşama
dı~mız birtalam mesaili nihayet 
fimdi aramızda halletmemizi pek 
lüzumlu addediyonım, itiraf cdi· 
yorum ki ilk zamanlar çok mü
teessir oldum. Vaziyetin ıtbrat-
·~zlığı beni harap etmişti 
Onümde nihayetsizliğe doğru 
uzanan karanlık ye'simi arttırdı. 
Fakat bugün bunlann hepsin
den uzağım. Tesadüflerin yardı
mile '2.atialinizin DiTeçkeye ıztırari 
bir vaziyette muavenet ettiğillizi 
öğrendim. Şimdi btitün bunlan 
bildiğim lÇl1I sızın o zaman 
ki tavurlarınwn ıoo dere-
ce mütee sir olarak kaçbğı-
nwn a nı anla yorum. 
Yalnız ıamimt bir ihtarı mi 
müsaade buyurunuz. · Öyle 
zannederim ki bu mesele ga
yet kolay olarak halledilebilir ve 

vermenizi rica ederim. Evimi tav-
.,.J"" ... ~ .. J va ~t \-UMh.U 1.)~Cl ilıt:r 

nerede ol a bi%i rahatm ederler. 
timal bu şekli biraz miinasebet• 

· z bulursunuz fakat her hangi 
bir uretle vaziyetten istifadeye 
kalkmiyacağnna namusum "zerine 
söz veriyorum. 

Matmazel, Emmi aiziııle 
uhakkak surette görüşmek· 

liğim lizımgeldiğini anlayınız. 
Öyle zannederim ki bu arzumu 
lütfen is'af buyuracabum. Bulu-
cağıma zamana kadar hfirmet 

ve ıelimlarla, bekliyorum. 
Hol Yurgen 

Altanordu apor kulübQ Umumi 
K&tipliğindeıız Alhnordu kulübO de-
nizcilik ubesi namile İatinyedo açılan 
Lokalin kulübümüzle hi~bir alakası 
olmadıtı gibi b.:ışka bir yerde de 
şubeıt bulunmadığı görülen lilzum 
üzerine beyan olunur. 
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GEREDE, GEYVE. SAFRANBOW, 
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• 
l.tanbal Şrıbe$i: 

4 DncU Vaktf Han. Zemlnkat 
Tel. 22042 

Galata be&: 43201 
tlııküdar 111be8i 1 60590 

• 
Müsait f'lrll ula: 

Tahaile enet alır - ikraz muamelesi 
yapar-Havale ve mevduat .kabul eder. 

Mevduat faizleri müdiriyetıe 
rörüşülerek teabit edilir. 

o 
Komisyon ve ticaret kı•mı 
Her nevi ticaret emtiaaı satışına 

delilet eder. 
......................................................... -. .. 

Emmi bu mcktabu pazar sa· 
baht aldı. Bugün batka günler
den biraz daha fazla uyuduğu 
için mektubu yataimda okum~ 
tu. Birkaç ıaniye pşkm, pşkua 
durdu. Hiçbir şey anlıyamıyordu. 
Başının içinde işçileri grev yap
mış bir fabrika gibi beyni bo -
boş ve çalışmıyordu. Mektubu 
tekıar, tekrar okudu. Mektubun 
her kelimesini dlnrrken Hol'vn 
yakışıklı kıltğı, ~r ,tıi&, asil 
tavn gözlinün önüne geliyordu. 
Emminin kalbinde ~ski hisler 
heyecanh bir film parçası gibi 
yeniden uyandılar. Tekrar o eski 
&ünleri hayalen yaşarlar. Dagla· 
rm tepesindeki gezmeleri, neşeli 
akşam yemekleri, takalı komq
maları habnna geldi, ·Büttin 
bunlar, miziden kalma bu tatlı 

Tel. 23623 
.. 
:~; Re&im Talı/ili KRpona 

o •••••• .;• u .... ··--··· 

Tabiatini2.i öğrenmek jatiyoraan12 · 
reBmİnizi bu kupondan 10 adet 
ile birlikte gönderiniz. · Rl'~iniz 
•ıraya tabidir ve iade edilmez. 

leim. neslek 
vey ınn'a& 

bulunduğu 
memle1teı 

Relim intişar 
ed k mi'i 

Remıüı klişeli 30 kWÜeluk 
pul mUkabilind~ göoderilebllit. 

. 

~-mm.-ı••--llil> BugUn 
Ayasofyada 

ALEMDAR 

iTiMADI Milli 
S.•bnı11 lc•11lii •iıortasıJır. 

Tel 41937 

son olarak.--------~ 
Şehzadebaşında 

HiLAL , 
ı·n mannda : Türkçe ıöxlO 

ANKARA TURKiYENiN KALBiDiR 
Büyük inkılap filmini 1'6rmete fidlni:ı. 

ARYAN ( GENçn'Rus KIZI) j DEMi~v•pENçE 
Gab5 Morlay tarafından Edvatd Robenson tarafından 

Bugün her iki linemada 11 en itibaren devamı matineler .--

.. ,. . -
imtiyazlı Şirketlerden Şilcigetler 

Telefon, Havagazi,Rıbhm 
Ve Radyo Şirketleri 

Hakkında Halk Ne İstiyor, Ne Gibi 
Temennilerde Bulunuyor 

Anketimiıin bir hulaaaaı olmak i.iıere bugün de iaimlerioi yobnya JU6 
dığımız dört şirket hakkındaki temennileri memıubahs ediyoru: 

Telefon Şirkdl merbzf 

ı - Telefon şirketi mUşteri

lerle mukavele yaparken mukavele 
mealini okumnya vakit bırakma· 
dan bir emrivaki yapar gibi imza
latıyor. Birçok maddeler şirketin 
lehine ve müşterinin aleyhinedir. 

2 - Şirket, mükalemey apıl· 
madığı veyahut az mükaleme 
yapıldığı halde fazla kaydedil or. 
ispat olmak lizere mahkemeye 
resmen intikal etmiş bir hadise 
gösterilebilir. Bu da Şehremaneti 
müfettişlerinden Y nver Bey hadi
sesidir. Bu şirketin bu yoldaki 
harel{ctJerine mani olacak bir 
tedbir bulunamaz mı? 

3 - Şirket komiseri makamı
na vaki olan şikiyetleri nasıl ka
bul etmiş ve ne yolda neticelen
ôirmiştir? Bu vesikalar tetkik 
edilemez mi? 

Bizzat şirket memurlanwn 
milracaat ve şikayetlerini komiser 
bey nasd kabul ederek netice
~endirmiştir? 

4 - Bu şirket telefon maki· 
nelerine bağlanan bir metre yu• 
muşak kordondan fazlasme aenede 
(160) kuruı alıyor bu, neden?. 

5 - Telefonun kaldırılmak is· 

~:::, ~:!:~!=~ ~ ~.~ 1 
bir meb'UBu ve profesör YUBuf Ziya 
Beyin dil tetkikleri serisine mahsus 
olmak üzere neşretiiği kıymetli 
bir cilttir. Bu eserin birinci cildi 
Arilcr - Turaniler fami albnda Alın&n
yada ve almanca· basılm.ıot.ır. Eser, 
Türk difü~in zenginliğini ısbat edici 
birçok deliller ıaymakta. ve arapçanın 
kclioıo itibarile zenginliği yapan Ye 

muhtelif manalara gelen ayni li.fıılann 
zenginliğinden ziyade naaıl fonetik bir 
değişme mahsulü olarak ortaya ç.ıktıkla· 
rını göatermoktedir. Eserin eaulı bir 
urette tetkikine avdet edeceğiz. 

Cem Sultan - Seve Aeve okun· 
maya, kütüphanelerde ıaklanmaya d8'" 
ğer bir tarihi roman. Muhaniriı 
M. Turhan. 

Bütün kitapçılarda bulunur ve 
yetmiş be§ kuruşa eatılır. 

Kadın Avcısı - Avlamak iste
yenler de, avlanmak istemeyenler de 
mutlaka ibretle okumalıdırlar. İçtimai 
ve edebi kıymetli bir eserdir. Muhar
riri: M. Turhan. 

Her kitapçıda bulunur. Fiati yiiz 
kuruştur. 

tenmesinden (45) gthı enel haber 
vermek usulü kaldınlmalıdır. 

ı6 - firketin tesiaat Ucreti pek 
fazladır. 

7 - Fazla müklleme mese
lesi bir yoluna konrnah. Her abo
nenin yanma saat ve su saatleri 
gibi bir telefon saati konmalıdır. 

8 - Fazla mükllemeler için, 
mlişteriye kontrol hakla verilmelidi 

Havagazl Şirketi 

1 - Şirket tesisat parası 
diye fazla bir para alıyor. 

2 - Alınan depozitoların 
faizleri şirketin kasasına değil, 
Devlet bankasına bırakılmalıdır. 
Verilen makbuzlarda neden pul 
parası müıteriden almıyor. 

3 - Saatler bozuk.. Fakat 
sureti mahsusada gelip tamir 
etmiyorlar. 

Rahbm ••rkeU 
- Bu llrbt •emarin nizam

namesine riayet ~or. Me__... 
larına hademe muamet..1 ile 
yapmıyor. 

RadJO Şirketi 
- Radyo tirketi dinleyfcilert-

11in şikayetlerine kulak umıyor. 

Birinci lf ... lllelltUrlufÜlldanı 
Sirkecide Basiret bamıula Bobeno ft 

Alberlo Şaber şirketinin iOimoa ft 
iflfunn 30-4-934güuü ıaat 16 dan İtil>&· 
ren açılma8ıoa karar verildiğinden: 

1 - Müfiiıteıı alacatı olaoJarm 
istihkak iddiasıada bnlunanlann ılla
cnklarını ve istihkaldanw ilbdan bir 
ny içinde biriııei ifiu daireaiııe p&. 
r k kayıtlannı Ye delillerioi (eeaedat 
defter hulinları ve saire) asal veya 
mussaddak smetleriııi tevdi eylemeleri. 

2 - Hilafına IJareket cezasi me1-
uliyeti müstelzim olmak üzere mftftieia 
borçlnlannan ayni müddet içinde kendi
lerini ve borçlanm bildirmeleri. 

3 - Müflisin maJtamu her ne _. 
retle olurea olemı ellerinde bultmclman~ 
le.nn o mallar ftzerindeki haklan malı· 
fıız knlmak tutife lmnlan aJDI müdde• 
içinde daire emrine tffdi eylemeleri 
ve etmezlerae makbul mazeretleri bu· 
Iunmadıkç cezai mes'uliyete ııfraya
cnklan vo rüçhan hakkından mahrum 
kalacnklan. 
· 4 - 91·5-934 tanöine mfiaaclif 

pe,,embe gtinü saat 14 te alaoak..lılann 
ilk içtimaa gelmeleri n müflisfile müt&e
rek borçhı olanlar ve kefilleriniıı ff 

borcunu tekeffül eden uir kim•leriD 
toplanmada bulunmaya haldan olduju 
ilan olunur. (17006) 

Fen dUnyası ve biz - Mühea· 
diı Nüvit Osman Bey tarafından bu 
isimde çok dolgun bir fen kitabı çı· 
kanlmııtır. Bilhaısa fotoğrafçılıktaki 

aon tekimüller hakkınde kitapta çok 
ıayaaadikkat malümat vardır. Kitap 
alika uyandıracak rc11imlerle doludur. 

aan .. ••••-•••••••••••••••••••••••H•••••••••••.... -

TUrk kad111 .. irlerl - Münev
ver geoçlerlmitden Talla A7 Bey bu 

isimde bir tetkik eseri neıretmiftlr• 
Menıe'lerdea .,..._. kadar blllD 
kadın edip vi ıairlerla bal terci ... 
leıinl, e1erS.rlaelea laaa pu'pl.e • 
tf..-a etmektMlr. 



2S Mayıs SON ftOSTA 

İTTIBAT ve TERAKKi 
- Her lıakkı mahfuzdur - Nasıl Doldu? .. 

Dördüncü Kısım No. 100 
\.~~~~~~~·t Ziya Şak~;·.:_················· .............................. .. 

Naııl Y aıtı4ı? .. 
25 - 5 - 934 Nasıl Ôltlü? •• 

Şima!i Afrika da Harp Başlarken Bulgar 
~~.~i~~;t~ı~!:~! De Harekete Geçmişlerdi 
dudundan bir adım b"l il . . ı e en 
~~çıkrmet m~h~·· yalnız Osmanlı ve 

ur arı ıne deg-il cih h t .h. , an arp 
arı~ e bile bir §eref veriyordu. 

aamaf ah, vakit vakit bazı 
hoşa gitmiyecek ht:. J · l d h . uuıse er e 
zu ur edıyordu. Enver Beyin ma-
iyet nde ça ı~an yüzbaşı Yakup 
Cemıl Bey b r vazife i!e Tobruk 
mıntakası kumandanı Etem Pa
~anın Pnezdine gönderilmişti. Et-
~~ . a_şanın çadınnda oturulup 

goruşUlurken, mülizim Şük.-.. 
Efendi isminde bir zat, ittihat v~ 
Terakki Cemiyeti in bazı icraa· 
tını tenkit etmişti, Bundan mlin· 
feil olan y akup Cemil Bey der
hal t~~ancasını çekmiş; Şükrü 
Ef endının üzerine ateş etmiş· 
abevez~iğinden başka hiçbir ka~ 

•bati olm b 
zabiti k 1 yan u talisiz 
mic:ti. aFn· ar içinde yere aer-

"Y •• ılbakika . 
ha11nda, fı k 1 k o cıda) sa· 

r acı ı oyunl 1 
açmak bnynk b" anna yo 
kat Yakup Ce~~I ~:b~hattı. Fa· 
cayı çekerek hotb b Y•n,. taban• 
&ldünnesi ve sonrae d:t ~ır. zabiti 
fÖrmemesi af 1 hı~bır ceza 
nayetti. o unmaz bir cl· 

Hoşa gitmiyeo hallerden biri 
de Enver Beyin kendisini Adeta 
Osm.anlı hükumetinin ve İttihat 
~e ~ e.rak~ Cemiyetinin mümessi· 
~ gıbı gostermesi idi. Enver Bey 
er ne kadar Merkezıumumtnln 

kararae gönderilmiş ise de hü· 
k~met tarafından kendisine vasi 
bU: •.alahiyet bahşolunduğuna 
daır elınc bir ferman verilm • 
ti. ~yle olduğu halde Enve::: 
kendi nuntakasında ( hu'"k" t 
nanıına ) ka . ! ume 

. . . ydıle bırçok icraata 
gll'lflyor.. Yavaı yavaş vaıiyeto 
tamamen hAkim olduktan ıonra 
ora~ m&ıtakil bir lalam hük«t
=:!,..~~u~a.lc fikrinde bulaudua..,._ 

ııuucttlriyordu. o..-

Halbu tl1 vaıiyet bun 
hammiJ değildi. Müdafa: lllllto
nnm en kudreti· haUa-

d ı vasıtaa nı t • 
e en ( Sünusi ) ı . b enıın 

k aerıo, u fik 
vı ıf olduklan anda b. re 
• deli ' ır tefevv k 1 a11na kalkışmaları ç k u 
temeldi. Bereket vers· ~ rnub .. 
Beyia be gizli an . Enver 
.. amcası. Hums k g Yesıne ne 
Bey Ye ne de d' _unıandanı Halil 

d ıger h 
man anlan iştirak cep e ku-
meaelede Enver ~tmemlş; bu 
uyanan bir h Beyın dimağında 
ileri ıeçenı .aya) derec:eıi.oden 

ernışti. 

Şi * rnaı1 Afrik 
ıtlrlenıelerj a ıahillerinde top 
Ma.ked duyulur duyulmaz. 
ları .. ~oyada da bomba tarraka
lc: lf•tihııiye baılamııb... Bulgar 
~nıitecileri derhal harekete geç

nuşl~r; tim ndifer hatlannı, köp
rü~en, ~arakollan tahribe giriş· 
lllişlerdı. Bütün bunlar, Bulgarlar 
hakkında büyük bir hoşnutsuzluk 
tevlit etmekle beraber yine az çok 
b~r aGkünetle k rtılanmışh. Fakat 
b.ır cuma nama ında (fştip) cami· 
sıne konul n saatli bir bomb 

anın 
patlam ı.. On beş isl iimın ölü-
müne kırk üç kişinin de yaralan
masına 6 hep olması artık halkt 
sabır ve sükun bırakmam ştı~ 
Buna bınaen lştip İslamları gale
yana 2'elm şler; bu cinayetin fail-

M11st11/a Kemal Beg tarafından t•n•llc edilen Dern• /caood/erl 

1 rini bulmak İçin bıristiyan ma• dibkate almış ve derhal bunun 
halleıine hücum etmişler. Yarım 8nüne geçecek tedbirler ittihazına 
uaat kadar sllren katışıklıkta bet başlamıştı. tık tedbir olarak 
on kiıiyi yaralamış; birkaç kişiyi bntnn şimendifer hat boyuna 
de öldürmüşler; asker kuvvetleri· ve köprülerin albna aaker dizil-
nin tiddetle müdahalesi lizerine 

k miş; komitecilerin cevelangihı olan 
te rar sükunete avdet eyle- yerlere de kuvvet.I mnfrezeler mitlerdi. 

Avrupa gazeteleri bu hAdise- gönderilmiıti. Bu sayede Make-
d.en bahsederken, birdenbire donyada nisbeten bir sükfinet 
ııddet keıbeden bu komiteciJik temin edilmiıti. Fakat bu ıükfıo, 
faaliyetini ltalyacların teşvikine muvakkatti... Babıili sakinleri, 
atfediyorlar; Trabluı, Bingazi, bu dejenere olmuş muhitin ezeli 
Derne sahillerinde hiç bek· proğrammı an'anevi bir ati· 
lemeclikleri bir mukavemet let ve usulperestlikle takip 
karşıaında kalan ltalyanlann ediyorlar; Afrika ve Avrupa 
Bulgar komitecilerini teşvik ede- kıt'alannda Osmanb lmperatc,... 
rek Balkanlarda bir hadiae çı- luğunun varlığı bntün kuvvet le 
kartmak bu suretle de Osmanlı sarsılırken, matlup olan cevval bir 
hükfımetile ordulannı Rumelide faaliyet ve dirayet eaeri göstere-
oyalıyarak keneli proğramlarını miyorlardı ••• Halda Pap, arka· 
kolaylıkla tatbik sabasına koy- aında acı ve karanlık bir iz bara• 
mak istediklerini yazıyorlardı. karak sukut edip gitmiıti. 

Hükümet te bu ciheti n~zarı (Arka1J1 var) 

1 RADYO 1 
25 Mayıs Cuma 

lsT AN BUL - 12.JD alaturka p'lk net• 
rlyah, 18.5!> pllk neır yatı, 19.70 Ajan• ha• 
berlerl, 19.SO Alaturka mua ki neşrl7at E.llr.a 
Hanım •• aruduıları, 21.15 Ajau •• L••a 
haLerlerl, 21.2S •lgan mmı .. ııı, muhtelif 
eıerler. 

VARŞOVA (1'1')) - ll.tO prkalar, 
18.SO loııfera ı, 19.10 hafif muıikl, 21.15 
f1 harmonlk takım tarafındaa aeııfoıılk koır 

••r, 2S.40 dana mu•lkia'. 
BÜKREŞ - (!164 m.) ıs plAk, 14 

baberıer, pllk, 18 radyo ork .. tr .. ı, haberler, 
19.15 orkea ranın cfe•allllt to Oııl•aralte 
deni, 20.20 pllk, 20.45 konferan1; 21 oda 
mualk ıl 21.30 koofe ran., te1raıınl, 22.45 çift 
piyano konıuf. 

BUDAPEŞTE - (550 m.) 11 piyano 
refakaW. teganni, 19 apor ha' erlert, 19.tS 
p 'yaao kon.ut, mueabab., 20.30 pllk, 21.15 
• Mademoıaelle prla•oa• • isimli piJ'e11, 
haberi•, t3 Ver .. al.aa tak11111, 2S.SO Trio 
eda ..-- lklaı. 

BELGRAT - (437 m.) Zaarreptee aakll, 
23 habeıler, dana p Utlara, 23.SS kalwelaaae 
konıerı. 

lı10SKOV A - (1724 m.) 18.30 muıdkJ'I 
nqrlyat, 20.3() konferana. edebi neıriyat, 22 
Ç4ık llaanlle netrlJat, lıısUlze• nqrl7at, al• 
manca neıriyat. 

PRAG - (470 m.) 18 kuartet koııaerl, 
mu1ahabc, 21.35 bıfif muıl 1 musahabe, 22.0S 
ork• atra, haberler. 

ROMA - (420) 18 teganni, muubabe, 
pdllk, •Daahabt, 2J.4S •enfonik koıııer 25 
-• Ye hafif muılkL ' 

Şl~ALt ITALYAN GRUPU - !LlO 
od ı mualklal, pllk, rnuuhabe ptı·, 22.15 
•eııfonl ( kona n , • 

er, r.ı tenkıben cana mualklıl. 
DEUTSCtiLANDSENDER - (1571 m) 

21.lS mıl t Dt fri7a t, 22 ç ft pl7 no koıa .. ıi, 
22.40 ıkeç, haberler, 24 ırece mua kl•I. 

VlY ANA - ( ~07 m ) 20.25 opuct 
parçaları, 22.25 çift p :nano konseri, haber 
ler, 23.20 pllk (münteh.tp hafif parçalar). 

BRESLAU - (316 m.) 20 Nrı'•ll mu
alkf, mueahabc, 21.lS akeç, 22.15 hak dan•• 
Jan, 23.45 oda mualklaf. 24.15 ı•co •ualldei 
" .... 

28 Mayıs Cumartesi 
flTANE.UL - 18.30 franıın.ca dara, it 

Yeremle mllcadolo hakkında koaferana, lf.30 
19.30 alaturka mU1lld ıırırlynb ı Nevrea B. 
Ye arkadaf'an, 21 Eırcf Şefik 8. tarafından 
konfe•aıı•, 21.25 Nec p Yakup B. orkeatraaa 
tarafından muhtelif aMZlcr, 

VARŞOVA - (llUS m.) 21 Chopln'ID 
eeerlcolnden ~. onıer, 21.30 mG11hıbo, 21.45 
radyo oıke1tran, 23 daoa •nı•lklel, U Vll
nadan nakli. 

BOKREŞ - (364 m.) U koa..,., (pllk). 
H hal>erler, pllk, 17.15 1Mfri7atı, il Sihir 
caaa orkeatrau, 19 kaena 1aatı, 1,.15 orkee
tr&IUll dn-.ma, 21 OııtHnlte dw•l, 20.20 
t•r••nlII koaaer, koal.,.aa., 21 orkeetra. 
mlHhııbe, 22.20 ork .. tra, aUeahabe, 23.15 
kab•ehıııe konıerL 

BUDAPEŞTE (550 m.) - 19.10 pl&Jıı, 
tl7alro, 21 popl • lılacar h•••'-'. U mu
Mhabe, 22.30 Budapqte lıou. erı...truı, 
baber:•r, 24 PatakJ C:HL 

BELGRA T - ''" m.) 21.90 Ylyoloaeol 
... at •n, 21 rek.a-, 21.10 operet parçalan, 
haMıler, 24 da... mwelldaL 

MOSKOV A - (17'24 aı.) 19.SO muu• 
habe, p:ııı. maeaba~, 21 akfam koa..,.ı, 
22 Alıa1111ca • ..,.ı71t, 23.0S frauısca Mf
rlyata 24.05 l.panyolca 1ae9 ·l,Yatı. 

PRAG - ( 470 m ) 17.SO kan,ık ner 
rJ7at, 20.10 Ma71h popürlal, muuhabe, 2:.C 
operet parçaları, 23.JO Prag uloa orku
truı. 

ROMA - (420 m.) 18.10 te.annlll kon
•er, mu11habo, plik, muaahabe. 21.45 kan
tak mualkl, piyes, haf f musiki. 

ŞIMAıJ JTALYAN GRUPU - 18.JO 
danı mualk'• 1 maaahıbe, pllk, 21.45 ~ 
perde1.k plyu, mUtealuben pllk konıerL 

DEUTSCHLANDSENDER - ( JS71 -> 
20.'lO mUteneYYl netriJ•t, 2J halk babç~aha
de mayıı danıı, 23 reportaj, :ı3.20 haberler, 
•c•alre, mDtoaklbco radyo orkeatra11, 

ViYANA - (5117 a.) 20.so 9Urler •• 
maılkt, 21.SO net'• l Hf"lyat, 23 haber .... , 
:il.ıs radıo orkeatra11 

BRESLAU - (~16 m.) 71.tt auatkW ,. .. 

s.,ı. 9 
F 

İbretle OkunacaL 
Bir Mektup 

( Baıtarafl 1 inci sayfada ) 
vurmuılar, (lı5) kilo olarak trene 
yllklemişler ve burada lbrabim 
Efendi isminde bir komsiyoncuya 
göndermişler. 

Şirndi mektuptan birkaç aabr 
daha yazalım: 

« Komıiyoncu lbrahim Efen
dinin katibi Cemil Efendiden 15 
mayıs tarihinde kuzulara ait bir 
fatura aldık. Faturada kuzulann 
tartısı (89) buçuk kilo çıkmış ve 
kilosu (14) buçuk ile (25) kuruş 
arasında satılmaş. Ciğer ve kafa· 
ları ile ( 19 ) lira ( 22 ) kuruş 
ehriş. Faturanın masraf kısmında 
damga resmi, buzhane resmi ve 
5aİre (23) lira, (42) kuruş göste
rilmektedir .,, 

Şuradaki birkaç rakam size 
kuzulann alıı fiyab ile sabş fiyatı 
arasındaki fark uç.urumunu gayet 
iyi gö•teriyor ve ihtimal ki ıu 
dakikada başınwn dönmemesi 
için bu uçurumun derinliğine pek 
göz atamıyor aunuz. Yine mek
tuba geçelim ve devam edelim: 

.. Gönderdiğimiz ku.zulann sa· 
tıı fi)'atı tenzil edildiği takdirde 
komsiyoncu İbrahim Beyin katibi 
Cemil Efendiye daha (4) lira 
(20) kuruş bor~lu kalıyoruz. 

"Şaşılacak işe bakınız: Biz ku
zuları (38) liraya aldık, ?staobula 
ıevkettik ve on dokuz liraya aa· 
tıldı. Halbuki masraf (23) lira 
tuttu. Şu halde blı: ( 15) kuzuda 

1 
buradaki masraflarla birlikte (45) 
lira elli kuruş zarar etmiş olu--
yonız.,, 

Mektuptan bağn yanık bir 
cümle daha alalım: 

"Bu kadan da gtlnabtır yaba.~ 
Biraz da insaf yok mu?,, 

Mektup bitti mi? Hayır.. bit~ 
medi. Fakat öteki cümleleri yu• 
maya münasip bulmadık. 

Bu iki bağnyanık kasap arka-
daş bize lstanbuldaki sabşa ait 
kendilerine gönderilen faturanın 
suretini de yollamışlar. Bu fatu
ra suretinde İstanbulda yapılan 
masraf:ara ait hanelf'.r, baramza .. 
den:n günablan gibı 1'Öyle sıra• 
lanıyor: 

Lira Kr. 
15 12 Belediye damga resmi 
_ 45 Mezbahaya hamaliye 

2 25 Buzhane ücreti 
1 37 Tren navlunu 

00 Hamaliye 
26 Boş iadesi _ 
30 Muamele, hamaliye, kom-

aiyon 
- 52 Borsa mübayaa ücreU 
2 25 Komaiyon 

23 42 Yeldin 
Bu miaall m, istediğiniz sibl 
tmız, memleketin muamele 

aza • b 
buhranıam .ebeplen, u suret-
le daha iyi •umh peyda etmiı 
olacakbr. 

Yeni Vergiler Münasebetile ... _____________ ,..._._~----

( Baotarafı 1 inci sayfada ) 1 bütnn diğer memleketlerde oldu-
mamulabna yapışhrılacak (1) ve ğu gibi (830) olacakbr. 
(3) kuruşluk ve altmış paralık Yakında, Güzel sao'atlar aka• 
pulların kalıplan hazırlanmakta· demiıiııin hazuladığı eaaslar dahi-
dır. Bu pullardan hazirana kadar linde mllaabaka açılacakbr. Aiu• 
yirmi mityon basılmak lazım gel· tos içlerinde yeni paralann li"a· 
mektedir. A,yni zamanda, o tarihe ıılması mümkün olabilecektir. 
kadar memleketin her tarafına Şimdilik sekiz milyonluk ~mftf 
dağıtılmış bulunmak ta icap et• para basılacak, &onıa bu mıktar 
mektedir. Halbuki ba pullan 16 milyon liraya çakanlacakhr. 
bas'p haziran bire kadar yetiıtir- k 
mek mümkin görülmemektedir. Küçükleri Soyma tan 
Onun için ba gi_bi mamulit pa- Hoş! Bir Adam 
ketlerinin ilzerlenne mu•akkaten anan ) 
damga pulları yapıştmlacakbr. ( Baıtuah 1 ind ıaayfada • 

Ayrıca uo çuvallarını mühUr- ~m. Ona • cıgara gönderec.ekti':İ 
k n darbanece 400 tane Gel vereyım de götür, dedı. Be 

leme ,uzere b b" Se • 
ku ühDr 1500 kurşun ten 8 ır yere götürdü. nın 

bkacı Jı':~rİamyor: mendilin y~. Cıgaralan palton• 
Bu kıskaçların bir tarafında sarayım da oyJe göttlriinfin, ıakın 

iki başak ortasında güneş damga paketleri y~lda .. dökme. Sonra 
numarası, diğer tarafında da buğ· baba~ sena dover.. Cıkar P 
day koruma vergisinin ilk harfleri ~~etı, bak~hml dedı. Kıt. a:n:: 
l (B K V ) b rfl · b ı ktı ida, kar yagıyordu. Ceketımı 

0 an • • • a erı u unaca r. it d 
b pa omu soy u: 

Aynca gtimrükte eşya eyanname- - Dur cıgaralan fW'&dan 
)erine, ilimlara yapı~hnlmak fizere alayım da götürünün, olmaz an? • 

Darphane (20) kuraşluk, (t) ve (ı,S) diyerek aynldı ve kop kop 
liralık pullardda dbahsm~ya bakşlda· kaçmaya bqlacL. Ben de ağladam 
mıfbr. Bunlar ao a azırana a ar b v dı O ..l-- Nedim Bey 

. k b I agır m. raWlll 
(2-3) mılyonlu azır anacaktır. isminde birisi geçiy~r~Uf arka-

CUmhurlyet Paralan ııodan k<>1tu. Keadiaiai yakaladı. 
100, 50, 25 kurutluk gümllf Poli.e teslim etti. 

ıs, S, l kuruıluk nikel ve 10 Dava Kaldı ki d 
k b al h L-- Kirkor diğer çocu an a paralı ronz par ann emen .,... . b b 

aılma11 için evvelce verilen 500 başka yerlude yme una enıer 
bin lirahk aYanaın bir milyon ıekillerde aoymuştur.di inkir 
. •- l hakkında bir Kirkor, ıntitema yen lıraya çın;arı ma11 . v. · · dlr ki dava, dünkl 
liyıha ha:ıırlar.mıştır. Bu parala· ettıgı ıçm. • . 

ki .d. I ye celsede neticelenememııtır. nn ayarlan es mecı ıye er 

KANZUK 
KUVVET ŞURUBU 

(ViTALiN) 
Çocuk ve büyükler için en mü
kemmel kuvvet ilacıdır. 
İştahsızlık, kansızlık, kemik ye 

asabi hastalıklarda en tesirli bir 
şuruptur. 

Ber eczanede lndaaar. 



10 Sayfa SON POSTA 
• 
imkanını 
Bulursa: 

No. 28 25-5 • 984 Nakili: A. R. 

Bir Yığın Hediye •. 
" Nail Beyin Gönderdiği Birçok Paketler 

Karyolamın Üzerinde Sıralanmıştı .. ,. _______ , _ 

Takdim ettiğim ehemmiyetsiz şey
leri geri de göndermeyiniz .• 
hepisini birden ocağın için ahve
rmız... Terbiye, nezaket ve 
( Sansiblite ) nizin cidden hayra· 
nıyım, muhterem banamefendi. 

Daima hürmetkarınız 
Nall 

Paketleri açmadığım için içle
rinde ne olduğunu bilmiyordum. 
Fakat şu Uç satırlık mektubun 
yazılış tarzına bakarak, Nail Be
yin cidden nazik ve terbiyeli bir 
adam olduğuna hükmetmek mec
buriyetini hissediyordum. 

Madam meraktan çatlıyordu. 
MUtemadiyen: 

- Aç bakalım, ıu paketleri. 
içlerinde ne ciciler var. 

Diyordu ... Halbuki benim el
lerim titriyor.. Henüz bir defa 
görüştüğUm bir adamın gönder
diği bu hediyelere dokunmak bi
le, kalbime bir eza ve ısbrap 
veriyordu. Böyle olmakla beraber, 
ne de olsa kadınlığın tecessüı 
hisleri galebe ediyor; parmaklarım. 
paketleri saran iplere doğru ıil
rükleni yordu. 

IJk açtığım kutuda, Uç takım 
ipek çamasır çıktı. ikinci kutuda 
yarım düzine çorap, üçüncüde, 
gayet zarif bir jartiyer.. Ve 
sonra, üç takım ağır işlemeli 

gecelik. f ki sabahlık.. Bir alay 
bon bon, çıkulata.. Ve en niha
yet Oliyon markalı büyük pakette 
iki kat elbiselik. Bunların arasın· 
da da bir zarf. 

Zarfı açtım. fçinde iki kart 
ile bir mektup. Mektupta aynen 
~u satırlar: 

[Hanımefendi; 

Leffen takdim ettiğim iki kart
tan biri, terzi Madam (A ... )ya 
mahsustur. Terzi emrinizi bek
liyor. Ayni zamanda oraya manto
luk kumaş numuneleri de bırakılmıt
tır. Brnlar hakkında sizinle bizzat 
istişare edecektir. Oraya kadar 
zahmet buyurmanız kafidir. DJğer 
karta gelince, bu da kunduracı 
(M ... ) e verilecektir. Orada da 
açık bir (kredi) oiz vardır. Gerek 
evde ve geı:ek sokakta giymek 
için istediğiniz kadar pabuç ioU. 
habmda serbeatıiniz. Bu vesile 
ile de hürmetler ... 

N. 

Her paket açaldıkca ağzı ku
laklarma varan.. gözlerini iki ta
rafa süzerek yalamyalam yala· ............................................................. 

Son Posta ''• 
iLAN FiATLARI 

l ı - ___ J 

I - Gazetenin esas yazısile 
bir sütanan iki satırı bir 
(santim) sayılır. 

2- Say/asına gört1 bir santi· 
min ilan f iatı ıunlardır: 

1 2 3 4- S yerler sayfa 1 

~n},(a •ııınyf~ sayfu a~yfa I Diğer ~Son 1 

400 250 200 100 60 30 
Krş. l Krş. .!{rş. !<_rş. ~{rş. J{rş. 

3- Bir santimde vasati 
(8) kelime vardır. 

4- ince ve kalın yazılar 

tutacakları gere göre 
santimle ölçülür. 

nan madam birdenbire kaşlarını 

kaldırdı. Boynunu çarpıttı! 
- A s a a.. odu mu ya.. işte 

erkekler böyledir. Hiç bir işi ta
mam yapmazlar. Mutlaka bir ta
rafında bir pot kırarlar .. be adam
cağızım; terzisine, kunduracısına 
kadar düşünmüşslln amma.. bir 
şey noksan bırakmışsın.. Hani 
bunun çantası? ... 

Diye mırıldandı... Allah bili
yorya, ne yalan söyliyeyim .. ma
damın bu sözlerinde, kadınlı
ğın ezeli nankörlük ve hotgam
lığı vardı. 

Hiç bir fey söylemeden kutu
ları kapadım. Paketleri bağla
dım. Madamın yüzüne bakbm: 

- Madam!.. Bunları alırsınız. 
Aaşağı götürürsüniiz. Bir tnrafa 
saklarsınız. Bu adamdan kat'i 
bir cevap alıncıya kadar bun
ları kabul etmek ve etme· 
mek hakkında hiç birşey söy
lemiye muktedir değilim. Eğer 
Sait Efendiden ümidim kesilirse, 
o zaman yine seninle başbaşa 

verir; düşünürüz. Yok eğer Sait 
Efendi yarın öbür gUn çıkar ge· 
lise, bunların hepsi sizin olsun ... 
Yalnız, şu şeker kutularından 
birini bana bırakınız. Ötekiler de 
size afiyet olsun. 

Madam, bu kat'i sözlerime 
karşı derin ve inanılmaz bir hay• 
ret gösteriyor; paketleri toplar
kcm: 

- Hiç böylesini de görme
dim. 

Diyordu.- Sonra. ıiçek de
metini göstererek sordu: 

- Bunu ne yapacaksın? 
Bir sarı gfil kopardım. Göğsü· 

me takbm. Buketi de, salona 

- Bu kasayı Ust kata çıka
racaksın amma, bak ıakın ha 
merdivenlerde hizmetçi kızlarla 
lafa dalıp gecikme! .............................................................. 

Dünga lktual Haberleri 

1 

/ta/yan Halıcılığı 
inkişaf 
Ediyor! 

İtalya Milli İhracat Enstitüsli 

J • İtalyan ihracat 
zmır ve dd 1 . - h k h 1 la ma e erının a-

şar a ı . - riçte propaganda· 
rını taklıt sını yapmak üzere 
ediyorlar hemen her vasıta· 

dan istifade etmektedir. Bu me
yanda her nevi matbualar kulla
nıldığı gibi bilhassa her maddeye 
ayrı ayrı tahsis edilmiş bulunan 
broşürler de dünyanın her tara· 
fına gönderilmektedir. 

ltaiyan enstitüsü tarafından 
en son neşredilen broşUrlerden 
bir tanesi elimizde bulunuyor. 
İtalyan halı imalatından bahseden 
bu broşür, memlekP.timizde alaka 
ile okunacak bir propaganda 
yazısıdır. İtalyan balı san'atinin 
inkişafını bütün dlinyaya anlatan 
bu yaııda bazı geçitler bizi iste
miyerek methetmekte ve bu sa
hada uyanık bulunmıya davet 
etmektedir. 

Filhakika, ltalyan hah sanayi
inin iki büyük kısma ayrıldığım 

yolladım. 

kaydeden İtalya ihracat Ofisi, 
pamuk ve yün ile dokunan maki
ne halılarına bir buçuk sayfa 
kadar bir yer ayırdıktan sonra 
elle dokunan halılara geçiyor ve 
diyor ki: 

15 Teşriuievvel "El tezgahlarında imal olunan 
Ooh .. Ne mes'udum, yarabbi.. halı miktarı da gün geçtikçe 
Harbiyenin karşısında iki katlı IUayada artmaktadır. Bu aanayi 

bilhassa Toskan, Sardenya ve 
bir evin üst katına yerleştim. Sicilyada çok inkişaf etmiştir. 
Mari isminde sessiz sadasız bir Bu halılar yine ayni sanat'garların 
hizmetçim var. Hem yemeklerime, boyadıkları yünlerle imal olun-
hem ev işlerine bakıyor. Bugünle makta ve gerek dokunuşu ve 
tamam dört gUndlir ki bUyük bir gerek boyası itibarile Şark hah· 
sükun ve emniyet içindeyim. Ha- lannı ve bilhassa « İzmir » 
yabmın ufuklarında beni tehdit namile maruf halıları mükemmel 
eden en küçük bir bulut bile surette taklit etmektf!dir . ., 
kalmadı. Artık feiiiket kadar, Bu fıkra, Şark ve lzmir hah· 
saadete de inanıyorum. Alnımda larının yUksek vasıfları için ecnebi 
siyah bir damga gibi taşıdığım ve rakip bir memleket müessese 
ıu ( Metreı ) lik markası da ol- tarafından yazılabilecek azami 
masa .. Taksim meydanında yüksek methiyeyi ihtiva etmektedir. Fa-
bir yere çıkacağım: kat bu halılann taklit edilmekte 

Dünyada benden bahtiyar bulunmasının bir defa daha anla· 
kimse yok. tılması keyfiyeti de üzerinde dur· 

Diye bağıracağım. maY.a değer bir noktadır. 
Madam, Sait Efendi hakkında ltalyanların yün bala ihraç 

ettikleri memleketler arasında ıöylediği aözlerde çok haklı imiı. 
( Arka.ı var ) lsviçre, İsveç, Fransa gibi mah-

.............................................................. reçler ilk saftadır. Bu taklit halı· 

' 

larm bizim halılarmn: yerine bu L Spor pazarlarda aatıldıklarma şüphe 
_B_u_g_u_· n_k_ü __ A_t_l_ı -- yok(~933 ) ıeneıinde ltaıyanlar 

Müsabakalar (1,23J ,421) liret kıymetinde (553) 
Sipahi Ocağı tarafından tertip 

edilen atlı mliıabakalara bugiln aaat 
lSte Taksim Stadyomunda baılana
calttir. Bu mü1abakaların büyük bir 
intizam dahilinde yapılması için Sipahi 
Ocağı tarafından tertibat alınmıştır. 

* Bundan batka bugün Kadıköy 

Stadmda mekteplUer idman ıenliti 
yapılacak. ötleden •onra da futbol 

tlld maçlarına devam edilecekür. 

kental yftn halı ihraç etmiılerdir. 
ihracat mahreçleri başında yuka· 
rıda kaydedildiği veçhile lsviçre, 
lsveç, Fransa, Roman.ya, !ngiltere 
ve Şimali Amerika Bırleşık mem
leketleri bulunuyor •• 

Halı ihracatımızın azalış sebep
leri arattırılırken bundan sonra 
bu yeni rakip için de bir hiase 
ayırmak lizımgelmcktedir. 
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Şikayetler 
Gayrimübadiller Bono 

Türk Dili 
Çalışmaları 

Tarama Dergisi için 1407 
Fiş Gön derildi 

Dağıtılması işinden 
Sızlanıyorlar 

latihkaklanna mukabil gayri· 
mübadillere yapılan bono tevzia• 
tına devam edilmektedir. Şimdiye 
kadar, yüzde yirmi beı niabetin
deki tevziabn yekünu 2 milycn 
lirayı bulmuştur. 

T. D. T. C. Umumi Kutipliğiodens 
Cemiyetin neşrine başladığı "'l'a· 

rama Dergisi,, nin birinci ve ikinoi 
fasikiilleri hakkında, bundan evvelki· 
lcrini ilandan sonra yeniden mütaJea 
gönderen zatların isimleri tunlardır: 

1 - Ali Riza Bey, Biga kayma· 
kamı, 2 - Barlın kaymamı bey, 3 • 
Beşiri maarif memuru bey, 4 - Halit 
Bey, Dikili maarif memuru, 6 - Hasan 
Fehmi Bey, kütüphaneler müdürü, 
6 - ll: Basri Bey, Erdek maarif me• 
muru, 7 - İsmail Bey, Cümhuriyet 
mektebi muallimi, - Bartın • 8 - M. 
Şerif Bey, Kabataş lisesinde, 9 - Muh• 
lis Bey, Yalvaç ilk tedrisat müfettişi, 
10- N. Sabit Bey, Yalvaç maarif 

Fakat tevziat İŞİ!JİD çok ağır 
gittiği hakkında birçok gayrimü-
badiJler cemiyete müracaatta 
bulunmuşlardır. Takdiri kıymet 

komisyonunda hergüo vasati 5-6 

kararın tevziatı yapılabilmektedir. 

Halbuki vaziyet bu şekilde 
devam ettiği takdirde tevziatın 

bir sene kadar süreceği iddia 
edilmektedir. Diğer taraftan Ziraat 
Bankasında emlak müzayedeleri 
devam ettiği içiıı, bonolarını ala
mıyan gayrimllbadiller bu müza-

memuru, 11 - Remzi Bey, Y alvao 
orta mektep Türkçe muallimi, 
12 • ı\lacit Dey, Dıkili'de mual
lim, 13 - Sıtkı Bey Bartin ma• 
arif memuru, 14 Süleyman 

yedelere iştirak edememektedirler. 
Bundan baıka. emlak müzayede
lerine, hariçten para ile bono 

Hurşit Bey Merkez bankası memur
larından, 15 • Şahap Bey Edirne maa
rif müdürü, 16 - Tevfik Bey Fen fa
kültesi müderrislerinden, 17 • Yalvao 
kaymakamı Bey. tedarik etmek ıuretile, dahil 

olanlann yeknnu bir hayli kaba- Bu zatlerin gönderdikleri fit sayısı 
"1407,,dir. Evvelkiki listeler ile bera· 
her gönderilen fit yekftnu 071:;• bırt
muştur. 

rıktır. Ve emlikin çoğu da gayri
mübadil olmayanlara geçmiı bu
lunmaktadır. 

, 
Bundan sonra mütalaa gönderecek 

zatların isimleri de aynca ilan edilo• 
cektir. Tecil Edildl 

Müteveffa Makridl Paşanın 
oğlu eski Hariciye Nezareti mU
meyizlerinden Nikolaki MakridJ 
Efendi, geçenlerde Eyüpte sulh 
hakimi Nusrat Beyi muhakeme 
esnasında tahkir ettiği iddiaaile 
dün Asliye Birinci Ceza mahke
mesinde sorguya çekildi ve (2) 
ay on beş gfin hapse mahküm 
oldu. Fakat yaşı (70) i geçtiği 

Her birine ayrı ayrı teşekkür mek· 
tubu yazmaya imkan bulunamadığm· 
dan kendilerine gösterdikleri himmetten 
dolayı alenen teşekkür olunur. 

Randevu Evleri 
Son bir hafta zarfında ıehrin 

muhtelif semtlerinde 5 gizli ran• 
devu evi kapablmıştır. Bu evleri 
işletenler mahkemeye verilmif, 
evlerde bulunan kadınlar da mu• 

için bu ceza tecil edildi. 
...:..::=========__,====-======-===-=====-=--=--------........ 

ayeneye sevkedilmiılerdir. 

İstanbul Tramvaı Şirketi 
EVKAT TARİFESİ 

' 

1934 senesi 21 Mayıs gününden itibaren 
ilinı ahire kadar muteberdir. 

bk Son 
No. Hudut Hareket F aaıla Hareket Hareket 

ıo Şişti-Tünel 

12 Harbiye
Fatih 

15 Taksim· 
Sirkeci 

16 Maçka
Beyazıt 

- Maçka
Eminönli 

17 Şiıli -
Sirkeci 

- Taksim
Aksaray 

19 Kurtuluş
Beyazıt 

- Kurtuıu,. 
Emin6nft 

22 Bebek • Emln6nU 

1 
Şişliden - Tünele 
Tünelden • Şişliye 

1 
Harbiyeden • Fatihe 
Fatihten - Harbiyeye 

1 
Taksimden - Sirkeciye 
Sirkeciden - Taksime 

1 
Maçkadan - Beyazıta 
Beyazıttan - Maçkaya 

1 
Maçkadan·Eminöniino 
Eminönllnden-Maçkaya 

1 
Şişliden - Sirkeciye 
Sirkeciden - Şişliye 

1 
Taksimden-Aksaraya 
Aksaraydan-Taksime 

1 
Kurtuluştan - Beyazıta 
Beyazıttan-Kurtuluşa 

1 
Kurtuluştan-Eminönllne 
EminönUnden-Kurtuluıa 

Beşiktaştan - Be~e~e . 
Beşiktqtan - Emınonüne 
Bebekten - Eminönüne 
Eminönilnden - Bebeğe 
Bebekten - Beşiktaşa 
Eminönünden • Beşiktaıa 

2! OrtaklJ-Akaaray 1 Ortaköyden - Aksaraya 
Aksaraydan - Ortaköye 

_ Ortakö1·Eain6nl 1 Ortaköyden • Eminönllne 
Eminönllnden - Ortaköye 

14 Be,lktq • Fatih 1 
Beşiktaştan - Fatihe 
Fatihten - Beşiktaşa 

{ 
Akaaraydan - Topkapıya 

32 Totkapı- Topkapıdan - Sirkeciye 
Sir eci Sirkeciden - T opkapıya 

Topkapıdan - Akaaraya 
Aksaraydan-Y edikuleye 

33 Yedikule • ı Y edikuleden-Sirkeciye 
Sirkeciden-Y edikuleye Sirkeci 
Y edikuleden-Aksaraya 
Akaaraydan Edirnekapıya 
Edimekapıdan Sirkeciye 

Sirkeci Sirkeciden -Edirnekapıya 

3,6 
9 

11,7 
9 

5 

S,8 
17 
7 

14 
8 

12 

18 
37 

6,9 
17 

7 
15 

' 10 
10 

8 
15 
18 
20 
7 

14 

5 
8 

16 

• ıo 
16 

s 
ıo 
IS 

37 Edimekapı·f 
Edimekapıdan - Aksaraya 

Saat 
5,31 
S,51 
6,J2 
5,49 

7,30 
7,50 
5,59 
6,41 
6,57 
6,29 
6,26 
6,58 

7,02 
7,38 
6,00 
6,45 
7,11 
6,39 

5,26 
5,36 
5,48 
5,56 

5,50 
6,35 
6,26 
6,52 
6,34 
7,16 

5,24 
5,40 
6,12 

5,32 
5,48 
6,20 

5,24 
5,48 
6,17 

Saat 
23,42 
24,02 
24,06 
23.ıs 
J9,20 
19,40 
23,21 
24,02 
20,19 
20,47 
19,59 
20,31 

19,58 
20,35 
23,14 
23,56 
20,25 
20,3S 

24,12 
24, 12 
24,52 
24,52 
20,SO 
21,32 
23,56 
24,22 
20,53 
21,34 

23,31 
24,02 
24,35 

23,23 
23,54 
24,27 

23,30 
23,59 
24,30 
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BiKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

------------ T~rcüme eden: HatictJ Hatip __ _. 

• • Yazan: George D' EsparW. 

KOR 
Bakk il ...... ._._. ....... - ' ........ 

•bldığı ~ea;;:ı8 d çab. süpürgeleri - Nasıl Tiyennette uslu dur-
d 

1 
k er e bır oduncunun dun mu ? 

u ansı olan ( Tou88<lin ) kızı Tiyenn tt .
1 

b" ,. ~na - Evet anne akşama kadar 
L • R , e e 1 e mıkte Boıs • doktoru düşündüm. 

e oyo da ormand kü .. k b" .. kulübede ' a çu ır Bu soz kadına çok dokundu. 
ana şişm Yaşıyorlardı. ( Toussoin) Bütiin gece uyuyamadı. Bütün ge-
beni olanan ço~ ~~rnu.nda bir et celer .. kimbilir kaçgece... Za)ıf-
Tiyennett 

1
Yl bır kadmdı. lamıştı. Kuvve~siz ve tahammül-

ta e, 
1 

saç arı daima iyi süz kalmıştı. 
ranmış c an, temiz elbiseler N"h t b" .. k 1 

sfyea ve elleri sabu . ı aye ır gun geç a mıştı. 
çocuktu. Sabahl n kokan hır O akşam mehtap vardı. Tyen-
ber çalı topları:"r asn~ ~z bera- nette yanından birinin geçliğini 

Ô 
• upurge ya- d d ~ 

parlar. ğleden sonra b 1 uy u. Agır adımlar atıyordu. 
un an Ve f . . . k 

sırtlanna yiikleyerek kasaba ne esı ıspırto okuyordu; 
ya - Anne! 

iner ve: 

- Süpüıgeler. Ucuz süpürge· 
ler, güzel süpürgeler .. 

Diy~ satarlardı, Akşamları 
Toussoın ana ocağa bir yemek 
ve ylln bir "O b . . d k " ra ın ıçıne e para 
oyardı. y enıek' . b 'kt ana k .erı .tlı en sonra 

ıı masa b,, d 
O zaman kh .. k ... şın a otururlardı. 

uçu kız: 
- Anne, ha di 

masal anlat ı Y bana bir 

Derdi 'e anne ı 

t
oz defa yeşilli k an ahrdı. Belki 

annın ma h 
te onların bütün .sa nı .• 

böyle idi. Tek ba 1 meşgulıyetleri 
1 • ş ar1na ormanda 

yaşar ardı. Kımseyi .. 
Ba b 

gorınezlerdi 
zan abanın eski dostlan 1 . od 1 o an 

l......~ncu ~r oradan geçerken onlara 
~ dakıka uğrarlardı. 
kalkBir sabah Tiyennette uykudan 

b ve anne~ine : 
-: Ortalık aydmlanmıı mı? 
Dıye sordu. Ne demek isti

:rdu? Her halde gthıeş var mı 
•.ek istiyordu. Annesinin bu 

IUalıne 0 : 

- Glineı mi d d' 
han • t ft ' e ı, gilneş 

gı ara a. Ben gör . 
Ve ellerile etr fı emıyorum. 

Amıeıi debıetle :a araıbrıyordu. 

~Aman yarabbi, diye bağırd 
"· zaman Tiyennette de ani d ı. 
~r ol1Du1tu a ı, K . 

llçlk kulübeye b" 
ıeldi. Sonra b' M" ır Mösyö 
Bir M ır oay.. d 

ösyö daha Ot 
0 

aba k 1 •• uz aJtı d •• 
u Ubeye gelehil" eli F oktor 

kızın gözünü ır . akat küçük 

b 
açmıya ki 

çare ulaınazdı M f"b rnseıer 
dan en genci =· ama ı bunlar-

- Kızınız iyileşebiJi 
benim ümidim vardır r diyordu 

Touasoin ana: • 
- Ah başıına 

hıuçkınyordu. Baha gelenler diye 
De oldu şiınd. sı öleli beı se
du.. ı Yavrum da kör ol-

l>oktor 't. 
leri açan "- g'ldıbkten sonra perde

~a n· 
- D . 

dedi. S oktor Uç dört gün daha, 
Sonra cnra gözlerin açılacak. •• 
ta k Panayıra gideceğiz hani 
t P asına tüy takan, kulda oyna• 
an bir ad · 1 On .. 

C 
.. • am varya •. u gorc-

egız. . 

iki gfuı sonra çocuk· kalkmış· 
b. ~ne ç~lışmıya mecburdu: 
Dedi. Seoı yalnız birakıyorum. 

Eier ulu olursaa doktor 
aelecek elini gözlerine koyacak 
1J1 olacaksın. ' 

" Anne giderken ağlıyordu. Kfi.. 
çuk kız sabırsız, sabırsız ak 
~tti. Çok us!u idi doktoru ~:~~ 
liyordu: 

. - Uslu olursam gelecek... Eli-
111 gö~ümiiıı üstune koyacak. 
aeai.D_~ye dütünmiiştü. Akşaqı ~ 
_..ı_ m karşılamak için bir ik" 
9Qlm atb: ı 

. - Uyuyormusun? neden uyu· 
mıyorsun? 

- Korktum •. · seni bekliyor
dum. 

Ertesi sabah Tyennelte kulü
beden çıkmadı. Ağaçlardan, ke· 
leheklerdt.n, ç'çekierden utanıyor 
ve sebebini bılmeden ağlıyordu. 
Toussoin ana o akşam kızına: 

- Bana darılma affet! dedi 
bir daha İçmiyeceğim. 

Kör çocuk artık ağlayamı· 
yordu bile... bir gün çocuk 
bir şeyler düşündü ve nihayet 
annesine: 

- Anne dedi. Bir ıeneden 
b~ri değnekle yUrümesini öğren
dım. İçimizde yalnız sen yorulu
yorsun bana süpürgeleri ver. Ben 
kasabaya kadar gidip onlan sata· 
bilirim. 

Daha biraz sarhoş olan annesi 
onu bıraktı. Ve hakik~ten kör 
kız değnekle yol~nu bulmuştu. 
Şimdi kasabada haykınyordu. 

- Süpürgeler •• güzel süpürge
ler birden bir el onu tuttu. Ve 
ıefkatli bir ses: 

- Vay sen misin kOçOkf dedi 
nasılsın? Bakayım her halde iyi 
olacaksın. Mademki buralardasıo .• 
Gözlerini göreyim •.• 

Bu, doktordu, elini gözlerine 
koyacak ve gfizleri iyi olacaktı. 
Tiyennette dehşetle geri çekildi: 

- Bırakınız beni, istemiyo
rum! 

- Fakat belki ıeni iyi ede
ceğim. 

- istemem... Görmek iste
mem. 

Köylüler çocuğun etrafını ıar
mışlardı. 

- Neden?.. Neden görmek 
iatemiyorıun? 

- Evet onu görmek istemi
yorum. 

- Kimi?.. Görmek iatemi
yoraun; anneni mi? 

Çocuk batını ön&ne eğdi. 
Doktor anlamışb. Tiyeonette iyi 
olursa eski annesinin yerinde 
sarboı, fena, yabancı bir kadın 
görmekten korkuyordu. Dok .. 
torlar çabuk müteheyyiç olmaz .. 
lar. Fakat hu genç doktorun 
vUcudu titredi çocuğun elini 
bırakmışb. 

l . - Silpürgeler, çalı süpUrge
erı amma ucuz, güzel aüpür

geler. 

Doktor uzun zaman küçük 
~cyneğile yerleri yoklaya, yoklaya 
ilerleyen küçük aüptırgeclye bak
tı. Bu ıırada da ·Bois .. Le. Roy 
kG~IOleri, ıessizce kenarlara çe
kıhyor ve ona yol veri orlardı. 

SON POSTA Sayfa 11 

Üsküdar Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
ikametgah veya Ticaretgah San'ab ismi Matrahı Vergisi Sene Tarih 

adresi 
Osman ağa Kazasker H. Paşa Mütekait Hamdi Ef. so 00 8 40 

il 90 
l 20X17 := 20 40 

80X 17 == 13 60 
136 62 
2904 
87 08 

111 87 
47 25 

No. 
930 27 
930 31 
930 32 
930 33 
930 34 

,, ., İşkembeci 13 Ar abaca A. Mecit ., 
H. Ömer ,. 
M. Ömer ,, 
Şaban ,, 

" ,, " 
,, Yoğurtbane 6 
,, Nüzhet Efendi 

Boyaca 
Çorapçı 
Sebzeci 

930 35 
930 36 
930 37 
930 38 
931 205 

" ,, Sög. Çeşme 
,, " ,. ,, 

Rasim Paşa karakol 
,, ,, Tepe 

166/ 1 Kırta. 
86 Manav 
43 Kahveci 

138 Berber 

Cevdet ,. 
Şevket 
Fuat 
Hüsnü 
Mehmet 
çavuş 

" 
" ., 

Erenköy Kozyatağl Tek beygirli 
binek arabası 

17X80 60 13 
~ 40 zam 

44 5 
60 13 
64 32 

931 
93ı 205 

9 00 930 IO'l Apartman kapıcısı Abdurrahman 
Ahmet Ef. 

Cafer ağa Duriye So. 100 1(. 

Yukarda ticaret san'at ve bürfet icra ~ttikleri mahallerle isim ve ünvanlan ve vergi .ene, matrah 
miktarları gösterilen kazanç vergisi mükelleflerinin adresleri malum olm;\masından kendiler.ne tebliP.t 
yapılamamışbr. H.ukuku olup nıabkeme kanununun 141 inci maddesi mucibince teblijat IMkam~a kaım 
olmak üzere keyf ıyet ve müddeti itirazın mebdei bu günden itibaren olunacaj'ı ilin oJunur. '2586,: 

latanbul Aalire Mahkeme· 
lerl Birinci Yenileme Büro
sundan: İ8tanbtil beledıyesıle nıcnba 
sulan Tlirk anonim şirketi araımıdaki 
dttvanın yenilenmesi esnaaıuda.: Miid· 
d~ıı~leyh menba suları Türk anonim şir 

k.etının G4latada .MehmetAJipaıa hanında 
ikameıgah gfü,terdıği ve gönderilen 
davetiyeye mübaşiri tarafından vorilen 
meştuhata nazaran ikametgihıwn meç
hul olduğu bildirilmesine ııazaran 
Biiroca 20 gün muddeüe ilioen teb
ligat ifasına karar verilmiş ve yenile· 
menin icrası · çio tayin olunan 9 7-1934 
pazarteı>i günü saat 15,80 de yeni pos· 
tahanenin birinci katında bulunan bü· 
rowurn gelmediği ve ya vekilini gön· 
dermeıJiğı ta.kdirdc 2367 N. knnunun 
6 ci maddesi mucibince yenilemenin 
gıyabında fapılaca~ tebliğ makamına 
kaim olmak üzre ilan olunur. (17010) 

Urolog ecş·y SAM. 
Operatör ~ I ~ 

İdrar folları haataLlçlan ıpüteh,ııaısı 
Beyoğlu: Jl~ak\Rpı '.. İa\il'lil cad. 61 

(16722) 

. 
-----------------~::~:..~------~---::-------. 

Müdürlüğünden: inhisarlar U. 
( 11 X 117) eb'admda ( 1600) tabaka bir yüzli cilib . beyaz 

Sellüloz kağıdı alınacakbr. Taliplerin nOmune ve prtoam~yı g~r
dükten sonra pazarlığa iştirak etmek Ozere ( % 7,5) te~ınatlarile 
beraber ( 26/S/934 ) Cumarteai ~nO saat 15 te Galata da Alım 
Sabm Komisyonuna mtlracaatlan. "2416,, ,,. . 

934 menesi zarfında Çamalh tuzlasandan akdeniz, Marmara, 
Karadeniz, lstanbul aahi.lerindeld ambarlanmıza ıevkolunacak 
••30,000,, otuz bin ton Çuvallı bımn nakliyeai: 

Taliplerin şartnameyi gördükten sonra pazarlığına iştirak etmek 
llzere " % 7,5,, teminatlarile beraber 11 2/61934,, Cumartesi giln8 
saat 14 te Galata' da Alım, Satım Komisyonuna müracaatlan. '-2415,, 

Zayi: lstanbul birinci İlk:mektebin· 
deu ~~7 - 928 senesinde almış oldu
ğum şahadetnameyi kaybettim. Yeni· 
aini ~tmdan hükmü yoktur. 

Çemberi taşta (20) numarala 
~uiikk•pmda ı&a•,. 

Zayi: tlniveniteden al<lığım 111 
No. hüviyet cüzdanımı kaybettim. v .. 
niBioi alacağımdan hükmü yoktm. 

A. Fehaü brimeei No. '1 
~ 



Sevimliliğiniz, Teninizin Güzelliğile Kaimdir. 
Y almz mükemmel bir pudranın I 
istimali size, güzel bir ten 
temin eder. 

Hemen bugUnden 

PERO 
Yeni Tokalon pudrasını 

tecrUbe ediniz. 

Hususi terkibi sayesinde cildin 
parlaklığını izale ve diğer 
pudralardan dört defa daha 
fazla sabit tutar. 

lncellll ve heflfllll ile cllde 
hemen hlaaolunmıracak de
recede r•P•••r ve cllde ,.. 
111u,akhk ve tazellk wet , ..... 

beraber •rana11 ve ...,.._ 
.... t bir .az te111ln eder. 

f lstanbul Beledlyesl lllnlan 1 
istanhul Meb'us intihabı Teftiş 

Heyetinden: 
lbrahim Tali Beyden l•hilll eden latanbul Meb'usluğu için 

Cumhuriyet Halk Fırkaaınca mlitekait Miralay Ali Beyin namizet 
gösterildiği ilin olunur. "2761,, 

.. )#. 

Fatihte Fethiye caddemncle uld 20 inci ilk mektep enkazı 
ublmak Uzere müzayedeye konalmUfbır. Talip olanlar ıeraiti an
lamak tızere hergün, müzayedeye ıirmek için de 22,5 liralık temi· 
nat akçesi makbuzu ile 21151934 Pazar aQnll ıaat 14 de kadar 

• Fatih Kaymakamlığı ve B. Ş. Encllmenine mllracaatlan. "2280,, 

DiŞ 
Ağnlann1 

BAŞ 
Ağnlanm GRiPi 

FEVROZİN NECDET 
Kadınlana 

AYBAŞI 
nacılanm 

Mağlup Eder. 
Her eczanede bulunur. Romatizmayı 

Nakriai 

Sinop c· MüddeiumumiliQinden 
Sinop U. Hapishanesindeki mahkum ve mevkuflara 1 hazirnn 

934 tarihinden 1 haziran 935 tarihine kadar bir yıl içinde verilecek 
ekmek aşağıdaki tartlar daireıinde ve kapalı zarf usuliyle 20 mayıı 
934 tarihinden itibaren yirmigünUddetle münakasaya çıkanlmışhr. 

1 - Hapishaneye verilecek ekmek Samsun veya Boyabat dilz 
•• temiz kırma unundan yapılacak ve bir ekmek Gç yftz dirhem 
Janİ 936 gram olarak pişirilecektir. 

2 - Hapishaneye verilecek ekmek herglin doktor tarafından 
muayene edilecek ve muayenede pifkin olmadıia ve kanıık bulun• 
duğu anlaıddığı ta&kdirde dııardan ıabn alınacak •• farkı fiat 
müteahhidin alacağından kesilecektir. 

3 - Hergl1n alınack ekmek vasati 800 olup bundan az veya 
çok istemep Hapiahane MtıdllrlOğüniln salihiyeti olacaktır. 

4 - Ahnacak ekmeğin miktarı bir gün evvel Hapishane Mil· 
dürUiğönden mttteahhide bllc:lirllecek ve müteahhit tarafından en 
qağı on iki ıaat evvel pİfirilmit olan ekmek ertesi gtlnll en ıon 
1aat on dörde kadar Hapiıhaneye teelim edilecektir. 

5 - Münakasaya girecek olanlar bedeli mahammenin yllzcle yedi 
buçuğu olan 1027 lira dipozito olarak Malsandığına yabrdıldanna 
dair makbuz ilmOhaberi veya Devletçe tanınmıı bir bankanın bu 
miktarda kefalet mektubu veya yazılı kıymeti Dzerinden istikrazı 
dahili tahvilatı veyahut borsa fiatından yüzde yirmi noksanına diğer 
maU eshamı teklif mektuplariyle beraber Komisyona vereceklerdi. 

6 - ihale 10 haziran 934 pazar gtlnll uat on beıte Sinop 
C6mhuriyet Mliddeiumumiliğinde mllteşekkil Komisyonunca • Adliye 
Vekiletinin emrll tensibine talikan - icra edilecek ve ihale gllntl 
saat on beıten sonra verilecek teklif mektuplan kabul edilmiyecektir. 

1 - Mllnakasadan mlltevellit ilin ücreti, pul vesair tekilif ve 
masarifat ve ledelhace tahlil masrafa ve ücretleri mllteahblde aittir. 

8 - Daha fazla tafailit almak ve ıartnameyi görmek iateyen
lerin tatil atınleriaden mada hergtl Sinop C. Müddeiumumiliğine 
mllracaatlan ilin olunur, 

Ma,u 2S 

'VAPURCULUK""! Sıcaklar bastıl 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
lıtanbul Acentalığı 
Liman Han, Telefon: 22925 

Trabzon Yolu 
SADIKZAD E 27aıtt~;~s 
Pazar giinü .. at 20 de Galata 
rıhbmından kalkacak. Gidişte: 

Zonguldak, İnebolu, Ayancık, Sam· 
•un, Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, 
Görele, Trabzon •e Rizeye. Dönüıte 
bunlara iliveten, Of ve Sürmeneye 
utrayacakbr. 

GLANOOKRATiN 
Ade111I iktidara, zefiyeti umumi
yeye ve asabi buhranlara karşı 

meıhur Prot Brown Sequard ve 
Şteinahın keşfidir. Eczanelerde 200 
kuruşa eatılır. Deposu: letanbul 
Zaman ecza deposu. 

._ _____ .. (16837)--

Sultllnallmet Oçlhlcll Sulh 
Huk11k MahketnealndeRI s.Wa 
Be,.ta Koıkada birinci tanan aput
mamnda 2 ncl dairede mukim Kara• 
bira Yapana Hkl Ahibl Alamet Samait 
B. aleyhinde iıtih•al eyleditl 30/4/934 
tarihli Yt (152) yOz elli iki lira ( 64 ) 
altmıı dört kurutu hnl ilim Ozerine 
mumalleybln yukanda adresine yazılı
lan batkltip ibbamamesinin arkasın· 
dakl yazılı ıerhte mahalli mezkurdan 
çıktltı ve halen mahalli ikametgAhı 
meçhul bulundutu blldlrilmlt ve ili
nea teblifat icra1ına karar verilmlt 
oldufundan tebllt makamına kaim 
olmak Gzert on beı rOn mOddetle 
Dinen teblit olunur. (17001) 

latanbul DördUncU icra Me
murluıundan: Bir alacatın temini 
tahsili için dört bin kutu beyaz ve 

ılyah olta lpesi Ye yirmi adet beyaz 
balık atı 28/S/934 tarihine mG•adif 
pazartesi •aat dokuzdan on ikiye ka· 
dar l•tanbulda Balıkpazar1nda Pey
nirci ıokajında 14 No. la dGkkln 
CSnGnde açık arttırma •uretile sabla
caktır. Talip olanlann yevmi mezkllr
da mahallinde haz1r bulunacak me· 
muruna müracaatlan JGzumu ilin 
olunur. (17019) 

Denizyol ları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı KarakBy KBprObaf 
Tel. 42362 - Sirkeci MGhGrdarzade 

.. __ ı.Haa TeL 22740 .---il 

Mersin Yolu 
KONYA vapuru 27 

May11 

Cumartesi 10 da Sirkeci 
nhbmından kalkacak. Gidifte 
Çanakkale, İzmir, KlWlik, Bod
rum, Rados, Marmaria, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kq, Fmike, 
Antalya, Alanya, Anamur, Mer
ıine. Dönlifte bunlara iliveten 
Tqucu, KUtadası, Gelibolu'ya 
uğrayacak yalmz Anamur'a 
uğramıyacaktır. "2737,, 

Ayvalık 
Sür'at Yolu 

Nil O FER vapuru 26 
Mayu 

Cumartesi ıs de Sirkeci 
nhtımından kalkacaktır. •'2738,, 

aon Poata Matbaa• 

lahiblı Ali Ekrem 

Nefrlyat Mldilrii ı Tabir 

Taze yemek 
Soğuk içmek 
Sıhhatte olmak 
için 

En kuru ıoğuğu 
Hasıl ve bunu uzun 
Müddet muhafaza eden 

KELViNATOR 

ideal soğuk hava 
dolabını aabn alınız. 

mViNATOR'a verilecek para yapılan re 
lam için değil, bilakis evsafı bedelidi 

&ahıb1n1n s.s1, Oil 
Satış yeri ı A. Yeller ve fki, izmlr 

Nurettin ve tki, Ankara 

lstanbul Varidat Tahakkuk 
Müdürlüğünden : 

Mlikellefin Ticaret Şabelİ Ticaret mahaW Tarh olunan Sen-' 
iımi verl(İDİD o/o 40 

Vahram Ef. Sandalcı K.M.Pap Samatya iıkeletl 

" .. " 
,. 

" .. .. ,, .. " 

cezası 

Ura K. 
3 40 
3 40 
4 08 - -

10 88 

9SO 
931 
951 

Yukarda isim, Ticaret ile vergi senesi ve vergisi yazdı bir 
mllkellefin kanuni ikametgahı meçhul kalmlf olmakla teblii makr 
mına kaim olmak llzere Hukuk uaulll muhakemeleri kanununun 141 
ve l 42 inci maddeleri mucibince ilin ve teblif olunur. 0 27 45,, 

latanbul birinci lfla. 111e111ur
ıuıundanı Kuzguncukta nki hudutı
lan ve mesahaaı muayyen eozayi tıb
biye ve kimyeviye Türk anonim tir-
keti müflielerine ait ( 32155 ) otuz iki 
bin yüz elli bet lira kıymeti mubam• 
mineli araa ve iizerindeki fabrika 
binasiyle (4482) dört bin dört 1üz otuz 
iki lira kıymeti muhammineli bostan 
mahalli ve kezalik fabrika derununda 
mevcut makine aJat ve edevatından 
11-4-938 tarihli raporda münderio 
(14510) OD dört bin beı yilz OD lira 
elli bet kurut kıymeti muhammineli 
abamı evvelce pazarlıkla (38530) otuz 
tekiz bin beı yüz otuz liraya talibine 
ihale edilmiı iken müıterinin .şeraiti 
mukarrereyi ifa etmemesinden dolayı 
ihalenin feaJıine ve bUttıa bmılaruı icra 
ve illil bnwıunwı 188 tlocü maddeli 
mucibince on bet gün mllddetle aoak 
arttırmaya konulmasına karar Yeril· 
miştir. İhaleden evvelki zamana ait 
bilumum vergi n ruıum masaya ve 
ondan sonra sarfı lizımgelen nmım 
ve vergi ve meaarifat ve telliliye 
milşteriye ait olmak üıere 9 haziran 
34 tarihine müaadif cumartelİ günil 
saat 10 dan 12 ye kadar sa~aktır. 
Satış bedeli peıin alınır. Kıymeti mu: 
hammineııiD mecmuu olalı (51097) elli 
bir bin dok.l&D yedi lira elli beo kUl'UJ 
tızerinden yüzde yedi buçuk pey 
akçen verilmeai ve bedeli ihale için 
teminat gösterilmesi) mecburidir. Fazla 
izahat almak üzere ıataı oartııameıi 
tarihi il&ndan ihale zamanına kadar 
milşterilere açı)ıı; bulunduriilacaktar bu 
ıerait dahilinde talip olanlann yevm 
ve vakti mezkUrde İltanbul icra dai· 
resi birinci illia memurluğuna mUra-
caatlan ilin olunur. (17002) 

lstanbul eallye 111ahke111el ... 
birinci ~enlleme bUroaund•lll 
~bul belediyeaile Kadri Osman v• 
Ali~ beyler aruuıdaki davr 
nın yenil.__. eınamıda mtiddw 
aleyblerden Tabl..q 1mam .-....ı. 
Elmasyan efendi han~ mukda 
Kadri Osman Beyin ikametgihıJP9 
meçgul olduğu anlaşıldığından B 
ilanen tebligat ifasına karar ve · 
ve yenilemenin icruı için tayin 
9-7-1934 tarihine müaadif paz~ 
günii saat 16 da yeni poetahaneni' 
birinci katında bulunan büromu.
gelmediği Ye ya vekilini göndermedili 
takdirde 2867 N. lu kanunun 6 ınOI 
maddesi mucibince yenilemenin gı,... 
bında 7apılaoağı tebliğ 
kaim olmak üzere ilin olunur. '(17009> 

Tafld5prU Sulh Hukuk Ha
klmllllndenı Taşkörflııün Tabakha• 
ne mahallesinden Küçilkali zade Meh• 
met Efendinin Tepedelik karyeıindeıa 
Halil Bey oğullan Huan ve Muetaf9 
ve Emrullah ve Ali ve Fatma aleyhi.,. 
rine ikame eylediği arazı taksimi bak• 
kıııdaki davamn muhakeme gününd• 
hazır bulunmaları için müddeialeyhlet 
namına çıkarılan davetiye varalarııııJI 
ikametgablan meçhul bulunduğundao 
bili tebliğ iade kılındığı anlqıldığın 
ilinen tebligat icrasına karar verile 
devamımuhakeme 25-6-934 pazertelİ gil
nü saat ona talik kılınmış olduğundall 
müddeialeyhlerin ik:ametglhlanna bil
dirmek euretile yevmimuhakemede ha
m bulunmaları veya tarafiarından bil 
vekil gündermeleri aksi takdirde gıyr 
ben muhakemeye bakıhaoağı teb · 
makamına kaim olmak üzere keyfi 
ilin olunur. 

YAZ GELDİ! ~r:!'...::t:'1!::uı':!: BQRQSALINA KANZUK 
diye.. Telif etmeyiniz! dan• ecleblllrelnlz 

Sayesinde nekadar gezseniz, Jine en tık elbisenizi ve en çok sevdiğiniz çoraplarmızı uzun mUddet muhafaza edebilirsiniz. (BOROSALINA KANZU1') 
.. _. .. vı ırak terleri• Urfl 11 mllkemmel llir pHra6r. Kokuıu alar, tere mui ılur. Her ecmnede bulunur. 


