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Mühim Bir Vergi Kaçakçılığı 
işlerini Tasfiye Eden Bir Bankadan 

· 116 Bin Lira isteniyor 
Bu Bankanın 

Bir 
Muvazaalı ipotek 
Deposuna Haciz 

Yaptığı 
Kondu 

Söylenen 

lleaiıae11in laaci% lcogı/ur4ula tl•po 6ina.ı lıt• 6rıdrır 
. j ( ~ank Belj pur letranje) iı· •• mllm .. 11illerinl bulamaymca 

ını e ıtanb11lda Erzurum hanı hazinenin mUhlm bir yeküu tutaıt 
altında ve Galatada ıimdlki poı• menfaatini korumak iflıı baakanan 
~ahane?in bulunduğu binada ça• :(•yrimenkullerini aramıı ve nihayet 

( 
fan bar bqq •ardı. Bu baaka Oakllclarda Paplim(lD.UJdald ban• 
19'l9) ....._ele f..ıi1etlal talil -lcalPD ,...k · tGth •btila••• ... 

ederek tic•et aabuından ~kil• tan alclıia bllytik tiittın depo1UnU 
nılttir. Bankaam vergi kaçakçıhtı bulmut •• haciz koydunnuıtur. 
yapbğl ldcliaaile aleylıine eıkl .Halbuki bu binayı Tllttin iahisan 
defterdarbk ( 116) bin liralık bir ıeçen ıene (110) hin liraya pa• 
verıi tarlı ve tahlili için de mali- zarlık etmiı ve almaya karar 
Y• tahlil ıubeıine havale etmiıtir, vermiıti. Maliye ldareıi tlttın in-
tahail memurları ortada bankayı ( Devamı 9 uncu sıyfad&) 

Dokuz Se.ne Evvel 
işlenen Cinayet 

Maznunlardan Biri Dün Sorguya Çe
kilirken Gözleri Yerinden Fırlıyordu 

-
Cesedin b 1 d 
ile) S k u un uga ( ozamankl isnıi 

b a arya oteli fle t1ıulgefte11 
za ıtayı ·ık l ı o arak haberdar eden 

Mustafa usta 

Dokuz senede bir düzineden 
fazla isim değiştiren Sirkecid 
nöbethane sokağında 24 N le 

k 
~ ı 

ea i Sakarya otelinde tamam 
dokuz sene iki ay evvel işlene 
eerarlt cinayetin birçok safhalar n 
• ık. mı 

\'Ve ı gllo ve dün yazdık. y •· 
palan dikkatli takip aeticeıinde 

de cinayetin suçluları yakalan• 
dalar. Bu esrarlı cinayetin tarib
çeıitıi kısaca bir daha hulasa 

( DeWHaa t uacu .. ,,_ ) 

.... ' .. . • • • • J • • • • • • • • .. '- • .- ••• ' · -

Müdafaa 
Vergileri 
Dün Mecliste 
Kabul Edildi 

Ankara 29 (Hrısusi) - Dün 
Millet Mecli•i dört defa toplandı. 
61itçe müzakeresine de1111.ın .tti, 
çok lı•rar•tll miinakaıalar oldu. 
Ag11i zamanda Milli müdafaa ".,. .. 
ııll•rin• •it kaıurn li•il•aları• 
11. lca6•1 •dildi. Mill.t ll•cliıi 
••nl ııl blt9• ınilzak•r•l•rlra• 
6ugün de 4eoam etlec.ektir. 

Hapisten Firar 
iki Alır Mahkum Kaçh 

Çorum ( Huıual ) - Şehrimiz 
hapiıhaneainden bir firara teıeb
btU bidiıesi olmuf, atar hapiı 
mahkümlanadan imi kaçmışbr. 
Alınan · haberlere göre hAdiae 
şöyle olmuıtur : Hapishanenin alt 
katmda bulunan mahkiimlardan 
bazıları toprajı tava •apları ve 
odun parçalar1le kazarak harice 
bir delik açmıya muvaffak ol• 
muılar, azıh şerirlerden " Ma· 
mum ,. ve uçullu.. devriye jan• 
darmanm binanın diğer cephesine 
gitmeıinden istifade ederek bu 
delikten dııarı çıkDllflardır. Fakat 
jandarma, bu cür' etin derhal far· 
kana vararak deliğin ağzını tut· 
muı, diğerlerinin kaçmasına mey
dan nermemiştir. Firari şerirler 
şu dakikada yakalanmak üzere-

dir. - * 
Arabistan 

Muharebesi 
imam Mukabil Şartlar 

ileri Sürdü 
Kahire, 28 (A. A.) - imam Yahya, 

İbni11uudun ıulh ıartlannı red ve 
mukabil ıartlar dermeyan etmittir. 
Bunlar meyanında Hudeydenin, Te
hamenin veaiir mevakiin Hicaz kuv
yetleri tarafından tabliyesi vardır. 

Gazeteleri Kimler Çıkar1yor? 
Cumhuriyet, Akşam, Son Posta, Vaktt 
Milliyet, Haber gazetelerinin kimler 
tarafından ve nasıl çıktığını öğrenmek 
istiyor musunuz t Merak ettiğiniz bu 
au&llerin cevabını bugün YEDIGON 
meollUIMIDda ~U. C&zete lil&bİplerirıia 
1ı1...- dhdermız. 

.............................................................. 
Savur'da Bir 

Hadise 
iki Aıiretten Biri Öbürüne 

Taarruz Etti 
Mardin (Husuai) - Savur ka· 

zuaaa bailı bir köyde iki aıiret 
'1PtlllPJvt ...... çok ı.a ltir 
kavp elmuftur. HlcliH halr1un•a 
'tu tafsillt öğrenilmiıtir: 

Savur ve Midyat kazalarının 
bir kısım köylerinde halkın ekte· 
riyeti iki Aflrete mensuptur. 
Oımanki ve Mahmutki isimlerini 
taflyan bu iki qiret menıupla· 
nndan bazıları arasında ıon za· 
· manlarda çok gergin bir vaziyet 
göıteren bir geçimsizlik baıl•· 
mıtbr. iki aıiret• mensup bir kı· 
ıım halkın birlikte barındıklan 
Galin köyünde bu gerginlik ken
dini daha ziyade göstermlt ve 
Osmanki afireti menıuplanndan 
söz anlamıyan bazı kimseler 
Mahmutkl aıireti balkına,eski bir 
hadiseyi bahane ederek tecavUze 
yeltenmişler ve harekete geçmiş· 
lerdir. Buna ön ayak olanlar ken
di akıllannca bir de plin kurarak 
Mahmutki atiretinden bazılarını 

Yazan: Suat Su.zarı 

Kuvvetli bir aşk ve macera esC'ı 
okumak isterseniz, Son Pos· 
ta'nın okuyucuları için hRz ır· 
tattığı bu tefrikayı okuyunuz . 

Perfembeye 

1 
Başlıyor. ı 

t ·"k:.-·;;i:b.~"""i:; .. ;;;;:··~:-
lu'mıtlardır. Ziyafete ~ 
lar bu deveti iyi kafplWkle 
telikkl ederek yola ÇJkmif)ardu. 
Fakat Oamanld aıiretinden bu 
ziyafeti tertip edenler yarı yolda 
pusuya yatmqlar, Mahmutld'ler 
tam karıılanna geldikleri zaman 
birdenbire atq etmişlerdir. 

Apansız yapılan bu ateı neti· 
cesinde alb kiti ölmnı, d6rt kiti 
de aiJr ıurette yaraJanmıılardır. 
Fakat hAdiaden haberdar olan 
Savur Ye Mardin jandarma mllf· 
rezeleri derhal takip hareketino 
giriımiıtir. Şu dakikada bunlar
dan birkaçının yakalandığı, diğer
lerinin de yakalanmak üzere oldU4 
ğu öğrenilmittir. 

lf 
Bundan evvel Teffe boğazaocla 

bazı ıerirlerin bir kamyonun 
( Devamı !> uncu s~Iada ) 

Nerede imiş ? .. J 

- Yahu gece yarısı nasıl korkmadan eve fldeceksin, ya soyulursan? 
- Merak etme, biraz evvel IOb bir auiaou ldha L CO&da& 

er-ıla ~elam. 



2 Sayfa 

(Ha-Ikın Sesi) 

Soy Adı 

SON POTA~ 

Meselesi SO Bı•n 
Ve Halk Liralık Bir Mesele 

Fertlerin bir soy ıdına ahip 
oJm lan, ganp vaziyetlerin te
zahürune ve ·ıe veri)'or. Me eli 
bir Musevi bir Turk, bir F...rmeni 
yine bir öz 'l'ürk gıbi g nü
) Or. Alınan son bir karar, bu 

aziyeti ta Jıılı etmeyi hede! 
tutmaktadır. Bu kararın halk 
ara nıda husule getirdigi aksi 
teein §O:)re hülô.sn cdcl,ıiliri1.: 

Müzayedeye F esal Karıştırıldığı iddi
a sile Adliyeye Bir Müracaat Yapıldı 

Haber aldığımwa göre, müddeiumumiliğe bir 
müzayedeye fesat kanştınldığı ıeklinde pyam 
dikkat bir müracaat yapalmlfbr. Bize verilen ma
lumat hidiaenin fU yudığımız tekilde geçtiği 
merkezindedir : 

1 

gibi birçok eşyasına haciz konmuştur. Bu muame
leden sonra haciz konulan eşyalar müzayedeye 
çıkarılmış ve bir parti Salamon Ef. isminde birisine 
(425) liraya, diğer bir parti de Ali Ferit B. isminde 
başka bir tacire 525 liraya aablm11tır. 

Ali Bey ( Sirkeci Konya k rııatha· 
nesi) - Türk milleti adı, aanı bclll 
bir millettir. Türkün tarihi hilkatle 
başlar. Onu tarihin ilk karanlık 
devirleri bile medeni bir val'hk ola
rak tanır. Tarihe ıonradan kantmıı 
türedi milletlere biç benzemez. Eski 
dedelerim iz. soya, ıopa çok ehemmi
yet verirlerdi. Hiçbir miHetin ıecend 
bizim kadar ma:r.but detllclir. Fakat 
ıon Sultanlar devri bize soyumuza 

Hurda demir tacirlerinden Kamhi Bensiyom Ef. 
928 senesinde kazanç vergisinden borcu olan 1800 
lirayı ödemediği için alakadar maliye şubesi tara· 
fmdan haciz muamelesine tevessül edilmiştir. Bu 
muamele neticesinde Kamhi Ef. nin demir vesaire 

Fakat l(amhi Ef. satıı neticesi elde edilen bu 
fiatlere kanaat gelirmemiı, ayrıca müzayedeye 
fesat karışbğa iddiasile müddeiumumiliğe müracaat 
etmiftir. Kambi Ef. haciz konulup tablan mallanmn 
(50) bin lira değerinde olduğunu ve satılan mallara 
yeniden kıymet konulmasını ileri sürmektedir. 

unutturmak istedi. TOrk ilıni Babil 
kule1ine çnlrdi. Hükumet mecllee 
yeni bir ıoy kanunu verdi. Herkeı 
aoylanacakhr. Yani eski devrin unut• 
turmak istediği dede soylarınıızı 
canlandıracaktır. Ben bu Jiyıbayı çok 
mühim buluyorum. 

lf 
Sabit Bey ( Unkapanı Atlamıı~ı 

121) - Bizim eakiden ıoy atlanmıı 
yardı. Tarih Karaman oğullan, Men
teıa oğulları, Aydın oğ'ulları Ramazan 
oğullan, Zülkadlr oğullan, Tolon 
oğ'ullan Parmak oğullan gibi birçok 
ıoy ndl~rı sayar. Ha:a Anadolunuo 
birçok yerlerinde •OY adları yatıyor. 
Yalnız büyük ıehirler son zamanlard• 
ıoy adhmnı kaybetmişlerdi. Yeni 
kanun unutulan bu güzel · eoannyı 
tekrar canlandıracaktır. Kanun layi-
hasıodalri bir madde benim çqk 
hoşuma gitti. Herku ıoylanırken 

tar.hi iıimlerden ıoy koyamıycıcaklar. 

Gayrim übadiller 
Para işi için Ankaraya 

Bir Heyet Gidecek 
Gayrimübadillere yüzde 25 

nisbetinde yapılan bono tevzia
bna devam edilmektedir. Bir ay 
zarfında ancak dört yüz karar 
çıkarılmış ve hak sahip!erine 
tediyat yapılmıştır. 

Aldığımız malumata göre; 
yüzde yarım nisbetinde yapılması 
takarrür eden para tevziatına bir 
an evvel başlanılmuı hususunda 
Gayrimlihadiller cemiyeti, An
karaya bir heyet göndermeye 
karar vermiştir. Bu heyet Maliye 
Vekiletile temasta bulunarak 
tevziatın tesriioi rica edecektir. 

EA-cr bu madde olmasaydı. KanuD 24 C" f • 
ç1kar çıkmaz ne kadar tarihi Türk . ,J.aQ in 
kabramanlan varsa diriltilecek "Yi .U "d• l • 
hepıl birer aileye soy baıı yapılacakb •. na ıse erı 
Hatta bundan dalavere çevirmek 

1 S d S b · · · d 1> · 
latiye~ . gayri müsilm dnırürlar bile :ırıyelr ~ e b .. auk" bı~mıtn e. ır 
i t •L • ıı ki i· B :...:a'kb ide genem a tıg1 uy ır aş par.-• ıraue eoece eroı. u ... ı • d k k k 

·b il · tkikl . • ...ı t bil' eli. çaıı o sıra a so a lan geçme te 
tara ç erın te ennı "e tatır • ır . l o H · · · d b" .o an navva anım ısmın e ır * kadının b;ışına düşerek ağır ve 

Yakup Dey (Küıiikpazar caddesi 'tehlikeli surette yar~lamışbr. 
100) - Soy kanununu çok muvafık ılf. Kumkapıda bir d~vann 
buluyorqm. Bazeo bir mahallede '20 T d 
Mehmet bir okadar da Ali ve A1ımet üzerinde oynıyan . o ori ismjnd~ 
iamioe tesadüf edilebiliyordu. Bunun bir çocuk müvazenesini kaybe-
lçln de son :r.aman]arda ıao çizmeli · derek dilımnş, muhtelif yerlerin-
Mehıpet Ata derbırnescli dilimizde den ağır surette yaralanmıştır. 
7er 'bulmuıtu. Soy adlan tallılınca · .>f. Samatyada oturan arabacı 
hu' gıbl benzey·şıere nıahal kalma· Rahmi, yUncU Hüseyin, kahveci 
yacnktıt. Herkes ıoy adı takarken Seyfi ve Ramiz isminde dört 
tarihi kahramıınla.rımn.ı alnmıyacnk- kafadar arasında bir para meıe-
lar. Çünkü son ıamanlarda kendisine 
CengiJ:, Helakü, Alp Tekin, Timur lesinden çıkan kavga neticesinde 
'bi t 'h'" T k Hüaeyin gögv sUnden ve elinden, gı arı ı ur isimlerini takan bir 

çok 1a7ri Türkler görGlüyordu. Bunda Seyfi de elinden yaralanmışlardır. 
hem Türkçülük cereyanunızı tahkir .>f. Zeki ve Ab<li isminde iki 
ve hem de bu suretle kendj iplikle;• kumarbaz Galatada Sanglll ıo-
riııi boyamıt manafı mündemi~ti. Y~- knğında Muzafferin kaltvesinde 
ni kAAun büUin bunları menncdeceği kumar O.Ynarlı:ırken cüf'niüıneşhut. 
için büyOk ehemmiyeti habdir. haliqde yakalanmıştı~. . . · 

Bir Tehdit Da vas1 Dün birkaç >erde de hırsız-
lıklar olmuştur. Diin asliye birinci ceza mah· 

l{emesinde bir tehdit davası biti
rildi. Keresteciyan Ef. isminde 
birisine, 600 lira vermediği tak· 
dirde öldüreceklerine dair bir 

1 :t" • ..... ... • :a • • • ' •• l;;=t •• :.t • • 1 1 

mektup göndermekle suçlu Ra
mazan Ef. 8 ay, Abdullah Ef. 
de 3 •Y 10 atın hapse malık6m 
edıldiler. 

Açıkta Kalan 
Talebeler 
338 Yah Mektebi Talebesi 

Buraya Get:riliyor 
Aldığımız malümata göre 

Eliziz, Kayseri, Vona ( Ordµ }, 
Mustafa Necati ( Edirne ) Y ab 
mektepleri bazı sebeplerden 
dolayı kapatılmışbr. Bu mektep• 
lerden 338 talebe açıkta kalmış .. 
tır. Bu talebelerin, tahsilsiz kal
mamaJan için Maarif Vekaletinin 
tavassutu üzerine lstanbul .şehir 
yab mekteplerine yerleştirilmeleri 
temin edilmiftir. Edirne yab 
mektebi talebesinden açıkta kalan . 
J 09 çocuk pe11embe günü ıebri
mize gelecektir. 

Muhtekirler 
Fiat Yükseltenler Şiddetle 

T aldp Ediliyor 
Milli Miidafaa vergisinin ih

daaa dobyaaile, bazı açıkgözlerin 
hunu fll'Sat itilerek timcliclea 
ihtikira yeltendilderine ipnt 
etmiştik. Bu mesele hakkında 

mıntaka 'ticaret müdürlüğü de 
harekete geçmiı bulunmaktadır. 
.Kanun tatbik sahasına konulma
dığı halde, vergi alınması düşQ.. 
nlUen bazı maddelerin fiatlarım 
arttıranlar hakkında ula bir 
tekilde takibat yapılacaktır. 

Ôğt'endiğimize göre; evvell 
kahve üzerinde göriilen bu fiat 
artımı şimdi de pialdi\'İ •Ve çay 
aabtlarında fazJasiJe hiuedilmej'e 
başlaomııtır. 

Bir Radgo 
Davası 

DiJer mekteplerin talebeleri 
de haziran ba'şında f stanbula 
gelece~erdir. Bu talebeler<lcn 
trahom hastalığına müptela olan
lar Hakimiyeti Jdilliye ıehir yab 
m_ekt~biıae, •diğerleri de Domlupı- Fahrettin Bey isminde bir zat 
nar şehir yatı mektebine yerleş- r don müddeiumumiliğe müracaat 
tirileceklerdir. . ·ederek bir radyo makineleri ıif.. 

ı keti aleyhine bir dava açmııbr. 
, ·Fahrettin Bey prketia kısa tulü Yakalandı 

B• B kk } B' S d ı. -mevçli makineleri uzun meaafe
ır a a ın ır an ·~ ' Jeri alabilir diye aatbğım . iddia 
Yumurtası Gürültüye etaıiı ve ceza kanununun. (363) 

G•d• d " Uncil maddesi mucibince ticarete 
1 ıyor U hile ve fesat kar11bnldığı için 

. Ku~kapıda pakkallık · eden ' .takibat yapılmaıım istemiştir. 
Hazaros isminde biri evvelki gUn Müddeiumumilik davacının arzu• 
Tütün gümrüğündeki bir yumurta haJini tahkik için Beyoğlu emni-
tacirinden· içinde 1100 yumurta yet memurluğuna göndermiıtir. 
bulunan bir sandık almış ve h 
dükkanına götürmek için Ahmet Ru satsız Tuğla Harmanlar. 
isminde bir hamala yiiklemiı, 

0

Alibeyköyü civarmda ruhsat· 
kendisi de Kumkabıdaki dilkki- sız bazı tuğla harmanlarının faa-
nına giderek hamalı beklemey.e liyelte bulund'!iu haber alınmıt-
başlamışbr. Hezaros Ef. saatlerce .tir. Belediye Fatih kaymakamh
beklemiş, nihayet bir türlü g~ ğma e~ir vererek bu harmanla
zü1'meyen .• . hama.Iı aramak içm' rın kapatılmasını bildirmiştir. 
so.kağa §ıknı~tır. AkŞani üze~i f iplerin Dökülmesi '"İn 
hamalı bplaqiıyarak ~tikk.Anın~ " 
dönmekte olan Hezaros Efendi ehir çöplerinin iskelelerden 
Beyazıtta Ahmedi görerek polise mavnalara yükletil~k açıkta 
yakalatmıştir. Yapılan tahkikat boşalblmaıı itini, belediye yeni 
nelicesinde Ahmedin yomurta bir müteahhide ihale etmiştir. 
ıandığını 7 liraya Aksarayda Sait Yeni mukavelenameye ıöre ç6p-
ve Ahmet isminde iki adama 1 ler ıahillere yakın yerlerden 
•atbğı anlaşılmıfbr. " denize atılmıyacakbr. 

Mayıs 29 

( Giiniin Tarilıi] 
Şayiaların Aslı Ve 

Esası Yok 
Bakalorya Verecek Tal e
beler Müsterih Olmalıdır 

Bu aene liH ve ort.mekteplerde 
bakalorya imtihanları yeni bir şekilde 
yapılacaktır. lmtibanlann çok ciddt 
yapılması, kopye ve saire gibi yolauı 
vaziyetlere meydan verilmemesi için 
Mauif Vekileti tarafından bir takım 
tedbirler abnmıfbr. Fakat bu tedbir· 
ler, talebelu tarafından yanlıı anla• 
tılmıt olacak ki talebe arasında baıi 
ıayialar çıkmııbr. Bu hususta kendi
ai.le görilftütümüa latanbul imtihan 
itle.ini tanzim komiıyonu reisi umumt 
müfettiolerden Bedri Bey demiştir ki: 

.. - Maarif Vekaleti bakalorya 
lmUhanlaramo daha semereli olmuıni 
iıtiyor. Kopya yapmak ve saire gibi 
gayri tabii vuiyetler.e meydan veril
memek için imtihanlar çok 11ln ya• 
palacaktır. Fakat talebeden bundan 
maaevi bir zafa dütmelerine hiç sebep
yoktur. Talebeler müsterih olmalıdJJ'. 
Mühim bir k111m talebenin sınıfta 
bualolmaa lsiD ittihaz edilmiı bfı 
karar 1olrtw. Şayialar tamamen 
uydurma •e yalandır.,. 

GeidHz.nlnTe 
Ankara, 28 - Arjantin cfimhuri .. 

yetinia lıtikJil bayramı münasebetile 
RelılcGmhur Gazi Muıtafa Kemal 
ffz. le Arjantin Reriaicilmhuru CenC4 
ral Aguatin Jh. arasında tebrik tel .. 
paflan teati olanmuıtur. 

Moskove Elçlmlz Şerefine 
Bir z·,aıet 

M .. ko .. , 21 - Hariciye Komlst•· 
Muninl M. Kreıtinıki, ıon bet ıene 
zarfında SoyYet Ruayada bUyük elçf~ 
ilk makamını mütemadi olarak ye• 
l'lae itral eden Hibeyin Ragıp Bey 
.. reflae b1' ıı7afet. nrmiıtir. 

'UkrU K•r• Ber•n 
Bir CUmlesl 

Ankarn, 28 - Hariciye Veklhıti 
-Vekili Şükrü Ka1a Beyin dün BüyGlc 
Millet Mecliainde Bulgaristan ahvali 
hakkında vaki bey&natJarı sonunda 
intitar etlen "kuvvetli ve münferit 
bir bOk.Gmetle anJaımak bizim için 
daha kolaydar,, cOmlesi •kuvvetli vo 
·•G•takar bir hGkümetle anlaşmak 
·blum lfln daha . kolaydır,, tanında 
olmnmalı leap eder. 

Bir F rıbrika 
Yandı 

Amavutk81Dndeki Feyz.iati Liaeal 
dün ıabah bir yangın tehtike1I 
atlatmııbr. Hadise ıudur: 

Arnavutk3yiinde Vezirçefmeai ao
katında Muhiddin Bey iıminde biri 
tarafından itletilen ziftli muıamba 
fabı1kasından don sabah saat altıda 
yangın çıkmıt ve fabrika tamamen 
yanmtıtır. Yanan bina Feyzlati lise• 

af•in tam yanında o)dUj'u ıçıo 
alnlerin mektebe sirayet etmemesi 
için itfaiye çok sayret göatermit ve 
mu•affak ohuuıtur. Yangın 'abrika. 
nın lııazamndald ziftlerin ateıe dökül• 
mesi yldnclea çıkmıfbr. Fabrikadaki 
aletler ••ortalı oldatu için poliı 
tahkikat yapmaktadu. 

- Hasan Bey .. 
clum, herilın biri. 1

. · . .. Kendi!.'e iki lir.a borcu olan ı · ... Sırtına yükleyince mah- ı ... Ben bu -tarzda alacağın• / Hasan B. - Diriılndetı ala-
adatnın aınıun6 mezardan çıkar- kemeye ıötürmiy• karar vel'IDİf. tahin olu kiıue a6rmcmiftim. madığı alacağını ölüsünden arr 
JJUş. nma da aklına saımalı • 



Avrupanzn 
Mukadderatı 

Tehlikededir 

-rgun 

Yazanı Muaollnl 
lta lyan Bapekill 

''Son defa olarak silahları bı
rakma meselesi, silahları bırakma 
konferansı ve ufukta belirmive 
bqlayan manzara ile meşgul ~l
mak istiyorum. 

Ufukta görünen manzara, si~ 
lahları bırakma konferansının 
bittiğini, ve yeniden silahları 
arttırma konferansının başlamak 
üzere olduğunu göstermektedir. 

Büyük Avrupa devletlerinin 
vaziyetleri sarih bir şekil almıştır. 
Fransa r.e bir askerini, ne de bir 
tlifeğini feda etmek niyetinde de-
ğildir, İngiltere kara kuvvetlerini 
azaltmaya hazırdır, fakat deniz 
~U\l~etlerine dokunmamak azmin· 
edır, hava kuvvetlerini de arttır· 

0Ya karar vermiştir. 1932 ilk 
anununda kendisine tanınan mü· 
::~ hhaktan istifade ederek mü
ist a k(300) bin kişilik bir ordu 

enıe tedir 
s·ı.. · 

•ed 
1 ahları bırakma işinden bah· 

ereken j 
Aınerik aponya Rusya ve 
Ja ayı da ututmamak lazımdır. 
kt~~~~a milletler cemiyetini ter· 
•e-rh:~ti~ndenberi sil!hlanmakta 

Bina azanmışhr. 
kıdınam~~leyh ortada mesele 
haılamıştr:: Silah yartşı tekrar 

Silahlan b lf. 
hın iflasından ı~a~ma konferansı· 
tice Milletler 0 gan en tabii ne· 

Cetn• t' ' d k panmasıdır. B ıye ının e a-
hir zaman f~z~ile~ese için hiç 
beslemedim. hır teveccüh 

Fakat bazı meselele d f d -
ıını gördn" n . . r e ay a 
hlakt . g m ıçın, onu kapa-

.. an ıse ıslah etmegv i dü
f Utıd" 
•ilahı uın. Milletler murahhasları 
ol .. arı bırakma işinin bir hayal 
l ~ugunu ilin ettikleri gün, mil-
~ er cemiyetinin de mana ve 

lliifuzu kalmıyacaktır. 
1 Milletler cemiyeti devletlerin 
l{endi aralarında bloklar tesis et-
blelerine mani oluyordu. Milletler 
<:erniyeti kalkınca devletler blok-
k'r teşkiline, yani ittifaklar ak tine 
h "'lhyacaklardır. Bu da. cihan 
h •rbdinden evvelki siyasettir ki, 

un a son söz haşmetli toplarındır. 
" Bu satırları teessürle yazıyo· 
y ı.ttn.. Silahları bırakma etrafında 
d ~P,~aeak bir anlaıma, bir müd-

t
. et lÇin Avrupa ve cihan siyase-
uıe sük~ kt' l<.o un ve istikrar verece ı. 

ka nferansın iflası, meçhule giden 
Pıları açacaktır. 

.. Efkarı umumiyenin Cenevre 
lt\uıakereleri üzerinde tesir yapa
bileceğini düşünmek bir hayaldir. 
Yeni bir beş senelik buhranın 
taıyiki altmda bulunan milletler 
artık silahları birakma sözlerine 
inanını) or, batta bu bahse ait 
Yazdan okumiya bile lüzum gör .. 
iniyor. Silahları bırakma meselesi 
riinden güne daha az muzubabs 
oluyor, buna mukabil karada d~ . ' ıuzde ve havada kuvvetlerin art-
hia haberleri daha çok yer işgal 
~~iyo~. Sukutu hayal, milletlerin 
·~~glakrma bir durgunluk ver• 

nııştar, onferansın 'fi~ d k. 
ı . ı asın an un· 
~r~nJ ~eaul olduklaı:ını araştırmak 
smır en yormaktan ba k b' . 
tl·c • f a ır n~ 

e vermıyecekf 
hati birb' . . ır. Herkes kaba-

ırının üz . "ki 
çalışacakt enne yU emiye 

ır. 

ltalya "ki .1 • 1 senedenberi Fransa 
ı e Alm . • 

Resimli Makale a Hilaliahmerin Eli D 

\ 
.. , 

~-~~~~· ~~·~ ~ ,jk,,,......;l:" 

Ak,am bot masa etrafmda toplanan fakir ve yardımıız derli çehrelere neı'e, bu maimum eve hayat .ermek i.ıt~-
aileler az değildir. Bunlar, cemiyetin ve kaderin tokabnı yoraanız Hililiahmere aıa yazılmaz. Senede vereceğ'anaz 
yemit kimse.izlerdir. Bunlara yardım elini uzatan biricik bir lira hiç olmaz.a bir gün bir vatandaşan karnanı do· 
müeueıemiz Hililiahmerdir. Bu lıoı midelere gıda. bu ke- yurmıya yardım edebilir. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
. 

Müdafaa Vergisi Kanunları Dün Kabul Edildi 
• • 

Sıvas - Erzurum 
istikraz 

Hattının inşası için 

Ankara, 29 ( Hususi ) -
Millet meclisi dün aaat onda 
toplanmış ve dört celse akdet· 
miştir. 

Birinci celsede Devlet demir
yolları ve limanları işletme umu• 
mi idaresi memurlannın tekaüt 
sandığına dair kanun layihasını 
müzakere ve kabul etmif ve 
buğday koruma hakkında kanun 
layihasının müzakeresine başla-

mışhr.lkinci celsede buğday koruma 
kanun liyihasmın müzakeresine 
devam edilmiştir. 

Öğleden sonra saat 14 te 
aktedilen üçüncü celsede damga 

resmi kanununun bazı maddelerinin 
ve fıkralarının değiştirilmesine 
gümriiklerde kullanılan bazı ev• 
raka Müdafaa pulu yapıştırılma
sına, mevduah koruma kanunu
nun sekizinci maddesine bir fıkra 
eklenmesine, muhtelif maddelerden 
alın~cak istihlik resmine, tayyare 

resmı, tütün ve müskirattan almacak 
müdafaa vet"gisine, madeni ufak· 
hk para kanununun bazı maddele
rinin tadiline ve bu kanuna 
bir madde ilivesine, merkez ban· 
kası kanununun sekizinci mad-
desine bir fıkra ilaveıine 
Sıvas Erzurum hattını~ 
inşası için dahili istikraz aktine 
dair kanun layihaları müzakere 
ve kabul edilmiştir. 

Dördüncü celsede 1934 seneıi 

1 

Yapılacak 
muvazenei umumiye kanun liyı
hasının müzakeresine devamla 
Maliye Vekaleti, Duyunu umu• 
miye. tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğü, GUmrllk inhi
sarlar ve Dahiliye Vekaletleri, 
Matbuat Umum Müdürlliğö, Em-
niyet İtleri Umum Müdürlüğü, 
Jandarma Umum Kumandanlığı 
bütçelerini mllzakere ve kabul 
etmiştir. 

Zekll Beyin Beyanatı 
Dünkll müzakereler esnasınd 

hararetli münakaşalar olmuş, 
Buğay koruma kanunu etrafında 
birçok meb'uslar tarafından mil· 
talealar ileri sürülmüt. bazı 
itirazlar olmuş, Halil B. layihaları 
yeni aldıklarını, tetkik etmeye 
hiç vakit bulamadıklarını söyle· 
miş encümenden izahat iıtemiştir. 

Refik Şevket Bey, encümenin 
izahat vermeye mecbur ol· 
duğunu ileri sfirmtiş ve bu 
izahat verilmiştir. Müteakıben 
serdedilen bu mütalaalara Ziraat 
Vekili Muhlis Bey de cevap ver· 
mif, tayyare resmi hakkındaki 
kanunun müzakeresine başlanma
dan önce, Milli Müdafaa Vekili 
Zekil Bey beyanatta bulunmuı 
ve ezcllrnle demiştir ki : 

"- Tayyare resmi sayesinde 
devletin müdafaa kuvvetleri, hava 
kavvetleri, 'denenmiş, verim dere
cesi anlaşılmış bir mühim vari· 

1 

dat mambaına mazhar edilmekte 
ve gene Tayyare cemiyetinin 
mesaisi sayesinde halkımız seve 
seve benimsedikleri bu vergi için 
ihzar edilmiı bulunmaktadır. Bu 
kanunun hava kuvvetleri besabma 
bütçemize temin ettiğini tahmin 
ettiğimiz varidat mıktarı iki buçuk 
milyon liradır. 

Fakat Tayyare Ce~iyeti bu mtl· 
nasebelle bir kısam ıane memba· 
larmdan sarfınazar etmiı bulu· 
nuyor. 

Tayyare cemiyetinin yüksek 
mesaisinden ordu mütehaısiı ve 
minnettardır .•• 

Ziraat Veklllnln Beyanatı 

Buğdayı koruma kanununun 
müzakeresi esnasında da lzmir 
Meb'usu Halil Beyin buğday ko· 
ruma kanununu tatbikata etra
fındaki mütalaalarına cevaben, 
Ziraat Vekili Muhlis Bey beyatta 
bulunmuş ve biJbaasa demiştir ki: 
"-Buğday koruma kanununun 

baılıca maksadı müstahsilin de 
zararına olan fiyat düşüş ve çı· 
kıtlanm önlemektir. Gaye budur. 

Çiftçi mahsulünü idrak ettiği 
zamanda vergi borçlarına ödemek 
ihtiyaçlarını karşılamak için elin
de bulunan buğdaymı bir an ev· 
vel paraya kalbetmek mecburiyeti 
karşısında dır. 

Piyasanm istediğinden fazla 
bir mal sürümüne kar,ı hükumet 

JSTER iNAN /STER INANMAf . 
.. . anya 11rasındak1 uçurumun 
uzerıne bir köprU kurmaya çalışta. 
Fakat _muvaffak olamadı. Şimdi 
bu vazıfe lngiltereye düşer. Mil
yonlarca insanın hayat ve mukad~ 
dcrab mezubahs olan bu mesele- , 
~e _h~rkes lngilterenin bir hare
ketrnı bekliyor. 

, Dllim:zi ~c~e.bi iatilaıındım kurtarmaya çahıayoruı:. I Gaz.ete b~ . meçhul tabiri büyük serle.-ba yapmaktan 
Dıl Cemıyetı dıhmizi temizlemekle meıguldür. çekinmemııtır. . 

Fakat lıir tara~an da dilimze yabancı kelimeler Sonra albndaki haberi okuduk. Bu tabirın Anadolu 
ıokmakta devam ediyoruz. Dün gazeteleri okurken fU Ajansı tarafından kullaııaldığım gördük. 
•erlevha gözümüze ilitti : · Anadolu Ajan•• iae resrui bir müeeseaedir. 

Kon kur ipik Bu liübaliliğin karııaında dilimizi düzeltme r•y-
Türk okuyuculımnan yüzde dokaana bu tabiri bilmez. retlerinin ıemere verebileceğine, arhk, 

iNAN iNANMA/ 

1 Sl 

Münderecatımızın çoklu
/undan dercedilememiş
tir. 

Bir Takas 
Yolsuzluğu Daha 
Mersinde De Yeni Bir 

Mesele Meydana Çıktı 
12 Mayıs tarihli nushamızda 

Mersin'den aldığımız bir mektubu 
neşretmiştik. Bunda bir takas 
yolsuzluğundan bahsediliyor, bir 
müessesenin 30 bin lira yerine 
500 lira gibi pek az bir vergi 
vermek suretile devlet hazinesini 
zarara soktuğu bildiriliyordu. 

Bize verilen son malumata 
göre hükômet meseleye ehemmi
yetle el koymuş ve Mersin ?ef: 
terdarlığına bu hususta cıddı 
tahkikat yapılması emredilmiştir. 
Tetkikat neticesinde çok mühim 
vesikalar ele geçirildiği de haber 

verilmektedir. Tahkikat şu glin· 
ferde bitirilecektir. 

Bulgar Elçisi Değişiyor 
Atinadan verilen malômata 

nazaran Bulgar Hükumeti Ankara 
Sefiri M. Antonofu Hariciye Ne· 
zareti umumi katipliğine tayinine 
ve Ankara ya başka bir sef tr gön· 
dermiye karar vermiıtir. 

İhtiyat Zabitleri 
A kara 28 - ihtiyat zabitleri 

kanu:uoun bazı maddeleri değiı
tirilecektir • 

Adliye ~Yangını Davası 
lzmit 29 ( Hususi ) - Adliye 

yangmı davasına dtln devam edilmiş.. 
müddeiumumi ıuçlulartn 383 tlçlind 
madde ile cezalandırılmalannı is
temiş, Etbemin v~kili müdafaasını 
)'Apm1,. dii•" •utluların mllda .. 
faast için muhakeme bir hafta 
aonraya talik edilmiştir. 

Yağmur Bafladı 
Şubattanberl İstabul ve ba

valiıinde devam eden kurakbk 
dün gece saat ikiden itibaren 
zail olmuştur. 

Gazetemiz tabedildiği esnada 
yağmur devam etmekte idi. Ya· 
ğıf toprağa nüfuz etmekte, ,id· 
detli olmadığı için sel halinde 
akıp gitmemektedir. 

Rüıvet Maznunları 
Ankara, 29 (Hususi)- Rüşvet 

teklif etmekten suçlu Metr Sa· 
lem ve Leon F araci Efendiler 
Müddeiumumiliğin iddianamesin· 
deki taleplere ait müdafaa ve 
cevaplarını istintak hikimliğine 
bildirmişlerdir. latintak hakimi bu· 
günlerde bu meseleye ait kararanı 
verecektir.! .............................................................. 
bu fiat inişini tanzjm ediyor. 

Buğday koruma kanunu~• 
.. . tt y"-.yen sılo muvazı sure e w-u k 

ve teıkilit yapıldığı. ta -
dirde barice buğday ıbracına 
imkAo bulacağımızı ku•vetle tah• 
min ediyorum. v 

Bizde yetişen sert bu.gd~y 
gluten itibarile çok zengındı~. 
Ve bu itibarla birçok mamulut 
için aranmakta olan bir metadır ... 

Hayat Pahalllığı 
Ankara, 29 (Hususi) - Dün· 

kU Meclis müzakereleri esnasında 
söz alan hatiplerden bir çoğu 
memleketteki hayat pahalalağı 
mevzuuna temas etmişler, ve bu
nunla mUcadele lüzumunu ileri 
sürmUşlerdir. Hühiımetin bu mak
satla tetkikat yapacağa ve bayat 
babalılığı ile mücadele faaliyetine 
geçeceği tahmin edilmektedir. 

Mesele ile lktısat ve Dahiliye 
Vekaletleri meıgul olacaklardır. 
Bu bahi.te Belediyelere de mühim 
vazifeler tcrettlip edecektir. 
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Taggarecilik Balı&i 

Yine Sivil 
Tayyarecilik 

S1v'ft tayyareclfJk ba'kkında g11e
te1lerde ara sıra makalelere te1ac1Df 
ediyor ve • _..•un •1t11l'aU itin 
yapılan hımennnerl okuyoruz. EYet, 
maaUeeYlf bu .aobaa .berı"° ken
dilli ~eriyor. Awwp•• M.ea 
her mem!eketinde tıiYil tan arecilik 
Ye bilhana spor tayyarecihtl pe'k 
ziyade terald " tekenunil oet.iftis. 
Bu memleketlerde ıivil tayyarecilik 
tetek\uDerinl beyne1mU tayyare bir· 
litiaia o •emlekeiderdeW ........... 
leri •• Aero ılmlipler idare et.ela 
tedir. e~yoelmile tayyare biı-lijinio 
TiU1Uyedeki mümeı.1W i.se Tayyare 
Cemiyetidir. O ha1de Tiir1riyede .tm 
tanuec:i1ifi tefkil .e W..e ettirecek 
olu ye....,_ 1116uıeM ıde Tayp.r.e 
Cemiyefülir. Gençlifin tanarecil\;e 
kartı röıterdiği aık Ye ali"ka ve 
temayfif6n hrpn biraz daha artbflnı 
me•Ha1,etle clrüYon&&. !Lit.a'l>uWa 
hirtek ae~ • ikiler. Ac• kiti 
ortak olarak • birer etomobil llLp 
kullanmaktadırlar. Buaua ıft>1 blTçok 
ıençbırin etifterek .. • ... ...._, 
Ww ..... tan....ı e'=ü .....,_ .. 
W...t•ı.nm • ,_Jdaea ltilironaz. 

Bu anu, kaM •• deaia ıpor)a. 

.-t" 

Hauatl• ,.,._ • .ı,..r.ı ili lıatizıııınl• 
hareket jden &.il' ltıggare fllos• 

rınaa mavılffak ola• ~ifa hava •.-lan_.. da 'Wae a· llidea hiylk 
m•vaffak.t,yetler y.-declea mea'ut bir 
temayüliin aıuhaaaaluı olmak ttiba
rile cidden takdire liyıktır. 

A9k..t tayyuedlitde .mi tanare
eilik. yeWiferW takvi7e Te ik..ı 
ed• tetekkillludir. Tayyare ve tay-
yarecilitia son zamanlarda bGyllc bir 
terakkiye ınazhaT olct.~ nazan
dikkate alırsak karMa pıppa 0 .._ 

lar gibi ha.ada da muuzam tanare 
filolannın çarpıfacatına " netice 
itibarile her iki t.raftan bir -da 
birçok tanareleria «itecetiDe Ws 
tü.Pbe yokhir. Takei otomobillerinde 
..-eya buıuıi otomobillerde çallfan 
9oförleT ••.t \ir •duaaa aaklire 
otomobil bıllann1a l..,.._. tqidl 
edene 8iril pilod. .. ha.-a ku•wet
lerioin lhtiyatı.. tqldl -... 

İnaiJtuedeki 80a ..,.iyMıa4&D da 
ıunu aohyoru:ı: 

Hava Baıkumandanı (Lord Trea
chard) hakkında yapalım en •iV 
tenk:tler meyanında harbe 1ıaZll'luz 
•en~ pilotları harpte hemen 11t'lfA 
hnnfayı•ermettri d olayıafle lnıitt~ı e
Dia umuail Mrpte ajv .. tlibıyet 
ea.aıw ut ...... ltugüa lifta edili-
7-. 

Memlekette ıivil tanare tqkilib 
meffat Glur• bu •~il pilotlar -"er
ballı&e derlaal celbeclilir, •gari Wr 
mi.ldette aakri wuife lre.dileriae 
ltretilerek cepheye aeYkedilU. O. 
waı:ffenln bazerde mOnaaip zaman• 
larda .. t:.lim etlilitmell pek ••m· 
k...._ Kay•rideld fabrikamız tay-
Jare pkarmıya bqlalDlfbr. Ba tay
Jarelerl leabuıda uçurmak için ihtiyat f!at ilamdır. itte bu i1ati1at pilot-

.ta naıl.; alwıl tayyare te9kUltile 
elH edleWllr. Baıtio de•rillem •e
Tlri~- Y1~ .,... l8JYlıreleıfahı fiata '. - wwu• fula detaA-. ae.,._ 
lıra1a kaw a llCUS ..,_ 1a1,_ hri 
vardu. S. tqlıültıt içia o kadar..,. 
bir paraya ihtiyaç olmadttJ gilti Ya• 
ridat membalan bulmak imk&m &ta 
vardır. 

Müad we Vlu G zinita ana ett:ili 
herfeJ'İ mümkün kılan klynu:tll Bat
Yekilimiz D candan diledij'i Ye INitia 

SON POSTA 

• j,;;mle/cet ._:at 
HABERLERi 

Ergani Madenlerinde 
Maden Sahasında Muazzam Bir 

T ah i Fabrikası Kuruluyor 

Anadolu 
ICöglerintle 
Yaz Hayatı 

Etplli made
mi (H.....ıt -
Kasabamıza ynz 
yirmi kilometre 
meaafeie {Xe-
bm) llimiİf ma-
deei devriıalaık· 
ta Kör Haua 
Papnıa ,...,._ 
ainde ..Ubim Wır 
eyalet iken ...... 
aı ela müteur
l'ln.k; .8Dnra da 
'Yillyet idi. Z.
m-1a lllsühailf 
bir ıkm mert. 

tarda balm oldu· 
tu 91yleameklıe
dir. Madea tah
lili için phrin 
fimali primin ele 
.. l1st Jmuacla 
ıakıllan hayret 
ftrİcİ muazzam 
bir fabrika bina
.. kmwlmaktadır. 
Maden tabarriai 
iPn de ıeceli 
llodllll hafriyat 

clevam etmektedir. 

zi ...... ile .. &..,,ı a • .......,.. .._, • .,,.,_ Dlı-t .. ifr - ,...,,,.,_ '*• ·w 
kı)Wlet.. ... -·"- .,,,. ..... ,,., bnılıırba 
miyıetini cfüt6rme 1 ı. Wlllri• art- ı •e tahlil netieemiade maldtimizİD ı 
brmıttır. Dört tarafı tepelerte \an mmta'kalannda yUzde 1ek· 

Amele boDap ao
laylllile 111111ütimi

........ ~uiye-
.. ~ltmekte, 
--llJ's"ı.ılle.. fın 

ylidl ı"'mekı..lir. D , , ..... 

~evrilmif ve ıa:-denlerile miiftehir aen, ban tabakaJarcla da (100 de 
Er,ea madeauıdeo ealat olarak l""' b im · el • ,. _ __, d'I · 

taabnd• da baş döndilr&cll ıekil
de hummah bir. faaliyet g3rtıl
mektedir. lntaat yirmi albncı 
kısım denilen kasabamızdan on 
beş kilometre ilerideki (Komayık) 
mevkiine kadar ilerlemiş bulun· 
maktadır. - H. 

Er . ..) __ ! • • • f...... vvı a ma enı ""Pe 1 mış, 
pnı JDaUC111 aamım ....,yan • _ • 

llasabamız bir boğaz içine kurul- bununla beraber yuzde on mspe-
··.-. Binalan batt- bap be- tinde altm macleal Glduğu anla-
:YU •fth •e pze çarpacak de- plmıfbr. Şehrin ortuından ge-
l'ecede glizeldir. Yapılan tetkikat çen dere suyunda dahi fazla mik· 

Tekirdağda 
Ticuet Ve Zahire Borsa
sında Köylü,ü. Kor11mak 

için Tedbirler Alındı 
Tekirdağ (Hıwısi) - Ticaret 

ve z.Liıe Borvs=Mla '-hafta 
içinde ldare heyeti bazı cezri 
tedbirler almış ve köylerden 8'e• 
len z.ıhlrt:üin Boraa kantarlllrile 
çekilmedikçe •atılmasını menet· 
mİftİr. Bor8A harici atışların da 
kat'i surette &ıüae ses-ek içla 
tedbirler almmlfhr. S. bir laafta 
zarfında mıatakamsz aab.tlba
daa boruda 90,850 kilo buğday, 
58,560 kilo arpa, 14,840 kilo yu
laf, 30,"-'0 kilo kaplı~ 189.,050 
kilo IDl811'., 4,329 kilo pvdar •· 
tılmlflu'. 

Şdırimiz Ziraat Ba.kasDD da 
son bir hafta içinde köylülerimiz 
elillden kilosu 3 kuruş 28 para
dan mubaya ettiği buiday mik
tan (61,938) kilodur. 

lluJ'ada laden ihracatı 
M•ğla, 28 (A.A.) - Sem bet 

ay içiDde Fethiye. KaJCeiia ma
denlerinden 67 bia t. krom Ye 

Muğla, MiJaı maclealerieden 5000 
t• umpara madeni ihraç ohm
llftlflm. 

Sı••ı TUtla Eümi 
Sama, (llw.., - Bu eme 

kmmnda tlitln ekimi men 
bitmiftir. 'IUtLılerin birinci ça· 
palama ipne bqlammp. ... _. ....... ._ ............. -·-·-···-···--..... ._ 
Türk renperinİD u1"r•ızlık1a beklı
dilderi ... ... ta,,-arttilifia .... 
kemmel bir ıiıtem d•Wmde tefW. 
litlaatlaralmMı umam gelmiftiı'. Hem 
de leilea bqlaamıaaına hi,bir mani 
ycıılds. r_. ge.çiititüa -.. .. 
90llT'8 hanlarda uçmaaını temin el· 
metr, en m111raddea ve mnn nzlfele
.rim izden .. ini teflül ..._ Buglnldl 
•arp, fenni, _.etimi Jll1uek ı.va 
tabakalara arasında mGcadeleJ• ha
arla ....kta dır • 

Tayyare C~miyetf, hilmıet1 'f'Gcu-
4unu 1'6ıteren Cemiyet nizamname• 
minin llrinci macldeeiD41e 1'irk J'eDÇ· 

lltine ait olan fıkrayt laer aedea.e 
tlmdlye kacl• tatWk edeme..iftir. 

a..tıaki ...... ;. .... .... 
kollan Yatan mWefasma ... 
yük himmetler aarfeden T a11are 
Cemiyet:adeo bu r•cıa.. diler, 
rica eder. - 1 S. 

fk:u l 9 .. _......._ Wrincl 11• llclıtd ••ı/ a•lfffllerl olr •rocla 

Gemile: (Hmmi) - Darada köy mektepleri ço1' dikkate deier 
bir iaaliyet arzetmektedirler. Billausa Umurbey kay mektebindeki 
çabfma sittemi kaycle deier mahiyettedir. Mektep muallimleri 
talebeleriai bir mat tafkati ile, talebeler de muallimlerini bir 
baba l:ıAıw:ti ile MYmektedirler. Muallimler talebeleri ile yalnız 
mektep dahilinde detD, mektep haridnde de mefgUI olmakta, 
terbiye saltasmdm bafka ıahalar•a da talebelerini aydmlatmıya 
çahşmaktad.rlar. Umurbey mektebi muhitindeki teri ve içtimai 
teklmlle çok bOylk hizmet etmektedir. 

Antalya'da 
Hiç Para Sarfetmeden 
Büyük Bir Kanal Açıldı 

Alltalya, 28 ( A. A. t - V alt
mizin tepbbhl De bundan 41 
gln enel ve birçok kG,ltlleriD 
iftirakile, paruaz, imece uaulü 
auretile başlayan Antalya • Solak 
kuah lti••ip. Batta nll olduj8 
halde Antalya Halk Fırkaa er
kim ve id.re mldlirled. bialerce 
k.6,llnh iftirakile • akıtma~ 
rasimi yapılm19br. Çok ıenit 
araziyi sulayacak .ıan bu kan.a 
içinden 111 fimalden cenuba dofnı 
akmaktadır. 

Trabzon Halkevinin Uf 
Seyahatleri 

Trabzon, 28 ( A. A. ) - Hal
kevl k&ylnler ve içtimai yardım 
komiteai ikinci aeyaba•iai Pcalat· 
hanenin Merain köyüne tertip et• 
mitti. Ylzli mlitecawiı k&yll 
muayene edilmif. bula olulara 

Maraş Valisi 
Elbistanı Ve Göksunu 

~eftit Etti 
Elblstan, (Hususi) - Maraı 

valisi Falırettia ve Bordur meb '
UIU Halit Beylerin maiyetlerinde 
villyet baımlihendiai olduğu bal· 
de kuamıza sel111iflenHr. Vali Bey 
burada muallimler N pDÇler ile 
görtltmlif, te..._..• tertip edi
l• •••=•ılll• llaar bahmmuş, 
Gabon kazuını da tefti§ ettik-
ten sonra llarqa danmn,Jerdir. 

Valinin Marqa relcliği gOn 
muallim Yılmaz Beyin bir oğlu 
·dln1a,a gelmiş, çocuğa ~Fabret· 
tin Yurda kul» ismi verilmiftir. 

H-1 __ ............ -.-. .......... H••••••••••••Me 
Olçlan ven1mlştir. 

Seyahate birçok doktorlar, 
aileler Ye Halkeviaia bandosu 
iftirak etmiıtir. Kay ıeyabatl~ 
ılae .. llmllzdeki haftalar da de
vam eclileceldir. 

Naili, (H...ı) - ICat ıeee
lerilti ocak barda .wı.tle ıe
p. kl1lller JU relince evdea 
uzaklaprlar. GIDOD pek• zama
nını evde geçirirler, dm Jllclızla 
beraber yatajından fulıya çift· 
çil«, orakçılar tarlada wnn kızt
ııncaya kadar fasılasız çallfırlar. 
ôtıeyinifem~averirler.Bobw 
iki aaatlı"k istirahat za•anmı ya 
bir ağacın gölgeainde uzanarak 
uyumakla, yahut köy kahvesinde 
köy itlerine mllteallı"k m&tterek 
yarenlikle ıeçirirler. 

Nazilli köyleriaia fil arada 
bqhca faaliyeti orak ve çapa İf" 
leridir. Arpalar mlitemadiJ• biçil
mektedir. Bu laavalide bllanılan 
biçme 'VBllta11 irili ufaldı el orak
lanc:hr. 

Twpaa pek aaclirchr. K6yle 
kendi ekinini yalnızca biçmez. 
birkaç l.:olDfU birletirler. Kala
lt.ı.k Wr halda ekinleri yere ıe-
ftrler. Hele ... .,. .... 
kalabalık g6rlllecek bir manza
radır. Kırk elli orak'1 koca tar
layı biçer atarlar. 

Çapa itleri de bammalıchr. 
Bamya, mısır ve.. bilhassa pamuk 
çapalan her köyl6yll it başına 
sevkeder. Murat edip te para 
kazanmak Wtedikten monra işsiz 
kalmak ibtimali yokbır. Mende
res kıyılarındaki vasi ovada yer 
Jer ylWerce çapacı amelenin ak· 
pma kadar devamla faaliJeti IJB• 
yam dikkat bir mesai tahammüli 
aneder. -Ova köylerinde güa
lük meui kaclm ve erkek 
tarafmdan •lftereken ıörtılilr. 
Kadlalar daha çalıtkandırlar. 
Bana makabil e<vdeki nll
fuzlan erkeğe faı1dir. Ova kiSy· 
lerinin hemen hepsinde kahve 
vardır. Ve ekseriya günün her 
uatiade buralarda insan bu
hmUr. Haabeyli köy kahvesi 
bu meı•acla ailıeaİDİD bolluğu 
ve IUJUDUD krr r'll• methurdar. 
Sabah; öğle akşam b..,.... • 
kalabalık natleridir. Karaağa 
saiseliade, laa11rlara aerillp 
u19Jalar, ilkemleye yulanup 
do•me, zmk altımt alta oyna• 
yanlar, kly ...ı ljmjnin gazete
aiai dinleJmler biç eksik olma. 
gece serinliğinde La kalababk 
clalMl çoğalır ft •eydanı kaplar • 

tbabeyli veamr o~a köylerinia 
ditV bir umlİJ'8ti ele mubitia 
blttm Terimliliğine, ..ndat neYi
lerillia büttm çokluğuna rağmen 
klmeH paralan bulama•. 8q 
yls lira mlterakim nakdi buluDAll 
balatiJu aadinlir. 

Giresun' da 
Yeni Sene Fındık Satııı 

Baıladı 
Gireme, 28 (A.A.) - Buglba 

boraada 193' mahlulünclea ajua
toa te.liw kiJoeu 39 brutt• 
Y~• •aıon faac:bk i~ ablmıtbr• 

Ödemişte Bayram 
Ôdemit 27 (A.A) - Kaaa

banuZ10 ilk kurşun •lifi bay-
ramı ÇOfkUD tezahuratla kut• 
lalanmıştır. Bayramımıza Ti-
reliler de iştirak etmişler, 
batta Vali Kazım Pqa olduğa 
halele budo mozikalari.e bir ikte 
bumıu ıelmiflerclir. Merasimde 
bulr bulunan bialerce halk tara
hndan climburiyetin onwıcu yıla 
marp ı&ylenmiftir. Meruim esna• 
mnda tayyarelerimiz uçutlar yap-.br. 



e ar Başlıya11 
Hica~ - Yemen 
Mulıarebesi 

Uıun bir mGcldettenberl dünya 
efktrı uma•ı,.IDI tiddetle allkadu 
etlen Hten • Yemen harbi loH bir 
•....-ı.tıe. .anra yeniden baılamıt 
buluhmakt.-. Son defa iki devl•tln 
müıterek bir .U. Gzerinde çalıfbkbın 
ft batta ma,... 22 slade iki tuafh 
Wr •uh4eala lmulaaacatı mnzu. 
...._olmakta icU. Fakat Muu aue
teleriaia Yerdikleri malimata IÖN. 
ppılan mlaabnler aetieelb kalmaı 
•• Hıcaı _.ulan ,.mcl• tumua 
seçmiflerdlr. ~ .. mazhldann 
llqlıca Mbeplerl, ı..u;.uudun derme· 

ra ettiti lulla prtlanıun imam 
Y..,a tanfmdu flcltletJe reddedil· 
.... ılir ... p&etelerbae röre ba 
.,,...., fUlllaıdar: . 

....!~•• alt elaa Tehame, Aair, 
:.._.,.. a.ua IMHIMI ..U. mtn-
....,.~._ he .. ea •H••• tefldl ect. 

Ye lıu; taaalaata olarak l..am 
IBoa behaa 1 mllyon alba 

~ ......... 

u yada Kuraklık 
Moıkova. 28 - Cenup mıataka

-- kura.khk yGziinden eki..._ sarar 
..... il .... ebaelc ffyatl.... yit.. 

• Hlkl.et: llu vuı,.t ...... 
o mıatakalarda ••-- " 6tll 

~--- palaahbk .......... arttır· 

aaalc 
l:Jahrimuhit 
Kalıramanları 

Nevyork, 28 - U111n meHfe reko
runu kırmalı l~ Pariıte& Aaarika1a 
uçan maruf Fransız tayyarecileri 
Kodoı ile Roıa'nin bindikleri tayya• 
reye merak içinde intizar edilmekt.
dir. Raaathaneler IMt•aaı• çolr ,Ozel 
fittitfai te1blt •t.Ritlerdir. Ancak 
burada hGkGm .... m.etıi bir •i•-
ten dola71 :::,rı•ılırt. t.t.iz mu-
haberah ,. ............ amıthr. 

* Nevyork, !8- Kodoı ile Roeaiden 
telable ilk ..._ ahnm....... T:J: 
reciler ,.,.. ..... Ne-.,ois lwl • 
upcaklan lmldlnl pterm ......... 

* Nevyork, 28 - Balarimuh1ti ... n 
Fraaua tanareaJ ıut t,20de K••••• 
da Yetil Körfezin lıerinde ..... 
mGftlr. 

Felaketler 
Mülhit Bir Tayfun Bir 
Şehri Harabeye Çevin6 

JlPH•ı (Amerikada) - Bir trM 
bir kalDfonu çil'nemif, bir kadsa a&
mOf bt,I keclının dokuı çoeuja ile Gç 
yolcu atar ıurettt yaralanmttlıırchr. 

Jf 
Kea...-,oe, (C...W Amerlkada 

, ••••• - - o.. ............. .,. ....... -~ ...... ..... .. ta,,_ it klel ..... 
,........ .. t. 2-.r 15 ..a.: ,.. .......... 

* Roma, 28 - Albn llktör kı.apul 

lçla J•pdaa 40N •O •eAfw moto
.ıldet JUlfl una...U lta11aa GWI 
n llanetti telef olmueJar, Maıafero 
yaral••m•• larwz Valter Harropda 
..UtfaaraJc butaDe)'ff MYkolua .. 
mllfbu• Baalardu bqka Ronaur .. 
Berleeku Y• Olteuo ile Jwfaa 
Vlllloreat de ddcft 1urette ı ... ı ... 
mlflerdlr. 

Berna, • - Ahlıiu,a ...... 
lmllbl ya,...... !*fllelllil ...... 
183 kllometre U. p,_.. Jlll%SM 
Pl1er Vera kazannnftu. lldaclill 
Almaarada kala11tbr. r, .... kotum 
ıereflne Alman Bat•ekil Munlal 
Fon Papea'ia buzurlle IHiulm , .. 
~·• Fruma 1Dilll mar• Qlu ............... ~ ...... ,,..... hrnts 
ç-V'"ltlit• lld.cl ,.,... da ,U.. Gl
mol h .... Wr ,...... ...tt. 215 
kll .. lllN • kaua••ıı11. 

., ... ArLAB 
Avrupanın Hiddeti 

•H-••·--···-·····-·······-----
Am eri kanın Evvela Kanını, Sonra 
Da Altınını Emdiği iddiasındadır 

Bu reaim, bır ı...,_ guetıeeincle gık= .... r. Amerikayı, iuafm bır lllreUıl 
A vrupum bupte lauum emıiiiim, ondu IOGla da altıamı çektiğini taevir ediyoı. 

Ve: 
" - Ariak J eter' .. di.> • batim,yor. 

Onlar 
Her 

onuşa Dursu , 
Hazırlanıyor 

......ı.-ıll!~ ..... -------111-··--Bar ............ 1 .... 

ak Mecburiyetindeyizn 
.--: .. . . ·---w ......... Kı fır - .... ..... lr ......... kurtar_,a ..... 

~,.... r.w .., .... •"••'9•• •-.ıen11r. - aet11111 ...... 
........................ larMalc "-'--- ..... .... ..... .. 
._...,.. -•Hllmelrtedlr. c.a.......,. - ••••.• , ... K... "-'waa. ... .... ..... .. ... ................................ ---- ........... ..... ...... ......,... -· .......... . .. .,. ......... . .......... .. Blroa•• ~ta•ttle ..,.,... NW S..,.t Rura watn•• Wr Awapa 

M. H•d .. o• illr 1111b1k alJllJenk brdılda ,.,._ 1111üaftlerl projell 
...,._. lllmlal7fte ...... edecektir. tekilf ....._. ............ . .....,.. .............. ........ .. ( .......... ..,,.... , 
.... .......... kanıta .... . 
.. ..., ...... Halhül .. . 
eler .... - " iPal ..... 
yordam? Bea oaa belki ele _. 
den bU. tok eY'ftl biliJordam. 
Klclkk• ••••• .wd • çok ......................... 
larchm. Yaba Wlmem wlıa 
iri .. , ...w bir ..,... .... 
.... ıilJi ....... dair·, .... 
çok~--• .-..... 

BalcaUa - .. ..,. da n
rOJlm ,m. IUlaCÜ m? Şa nan
karlljl de ,.,.,- rln• cnap 
vermeden .,_. okfa1acak, Jlalmı 
~yecek mı"? Derdia 

.. tlaba aiti. yedi , .... d. 
lkea .......... Necclet. 

Mnhelrbk ki, clüa o zamu 
bile baa bqw komam. nihayet 
ıenin de hana acı bir pyler yap
mam iatercllm. Yldal brmala· 
chjam, ktlç&k p...,Jiler takımn11 
lurchğım, y..i · · ,..tol-.•111 .a
rekkep ditdlifm ftldt Wıler
dla.. Hatta belW ele iller 
KaDap ylzlme lld Wrat atm-, 
bebeiiml ..,,.ba yartmam lllerdlm. 

lfalWd ... -- bir ..,. 
1er ,.,....... GIZJ ... armı içine 
Mabr: 

- Ne .-n var, kilime.. 
Hem .., ... M. .• Zat.. 8rbk ...... ,.. ............... ,.. 

................ d • 
..... .... lllclk raJlan ....... 
...., .. ., ... 1m ............... 
11111 tamire çalqwrclm. 

Ne olurdu Necdet! O ıama .. 
lar, biru da - belli -....;. 
cim. ADJWJ• _, ..... . ... ...., \' ~ ....... .. 
........ ,... • ... fOCll ... 

"d 1 ,.. blpei ......... ooiu 
Ü. laer afac••ltjı.. waiıçe 
bqına eğifindendi, 

Senden bir tokat ıe..k için .... , ............ . 
Amma bur ............... 

Wçbiıi ........... 111111*1 
cll-.la.aladl!rfa+H 
"'•skMI " _.,. .... ._ ... 

Nebdai-tlalmt_.. .. ...... 
U.eti, .. .....,. talla•ıalll-......... , .... .... 

.. Nelria ....... ~. 
Hem ....... Uııılı• --........... ,., ...... 
......... ıı'ı' ... ........... , ...... 

+: ie 6ı - dmadm Necdet. 
itte .... ille..,. ... v .. 
liaimı'hda laza .-.k 1 Bu. laota
ma titmiJonla. Besi•le ,eldı•ıil 
clktiiaem iltiJ..tua. c.. M11aca 
Wr oy-.e•acl .. wle .. ...., 
kendim ••le iltı•prdtm 
~-..., 

Gönül illeri 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

"Bet tenelik evliyim. KocalDlll 
Avrupacla bir karcletl nnla. Haa
talandı, l.tanbala ıelcll. yan••iM 
alcbk, tedaviaile ben megul ol
dum. Bu metpliyet kalbimi ele 
oaa batiada. KendWH bir .., 
taylemeclim. Kocama ela bir ,., 
MZdlrmecliaa. Fakat içim ,_.. 
dai sibi yaaıyor. Gayet ..... 
YUiyetteJim. Beni Jaartaraw. 
mi PDlı ? ,, 

lbİJ9 
y ...... ,. .......... 

ayaabinderWI Jı11e111ı .,..,,.. 
e•dep .'f&ld•P.D••• temin dials 
" öalık ••••• , .......... 
-~çahpm.. .,..... 
atk _., ... etWal. ı... 
kocum ••ıcleWlir. 

uzı ,....- - lulua ... 
fakir .... •wiJer " ... 

la ewlenmek iltlyor. Bea -"•le
ı.t ediyorum. Kazam _..ı ve _. 
vlmlidlr. l,ı yetiftirilmiftlr· ı>.lıl 
iJi bir koca laalaWleaıll" 
autim ....-.. Fabl • 
...,.. Ne ,..reni" ı ... ..,. •• 
Mha .. .-,1111...ı?,. 

.. ............. ~=~ıı: 
dmley• hlktm -·· ••• 
ppayıa. .. 

Hı"aii 

HANIM'fBY'ZI 
UZS& ızs 

OJllDU8 hııawlen çok wle beml 
dltlameoe day._,....... 

o glllleriD birinde ..... ı,-
Mr cllneJdi• .. iyi ..... ... _,..,. ........ ... 

Habrlanua, bl,ak .. .. 
velini b .... a ..,.p ... 
akıtbjım glhı bile, korlaada 
ajladıjmu llrmlf, ~ '-~~~ 
mautup yine belli 
beni avutamya .calNlllllllJlli• 

Ne kadar, 
idia N ..... ~-"' 

.... 



6 S.yft. 

Dünya Hadiseleri 

Dünyanın 

En Büyük Şehri 
Mançester 

iki bin 
otomobil 

belediyesi sanayie 
ait muhtelif mad
deleri teşhir et
mek maksadile bir arada 

-----·- biiyiik bir hal yap-
maya karar vermiştir. Bu hal dün-
yanın en büyük sergisi olacaktır. 
inşası için tahsis edilen para, 
bizim paramızla tamam (5) mil
yon liradır. 

Serginin içinde bir posta ve 
telgraf ve telefon şubesi, konfe
rans salonu, sinema salonu, mü
teaddit lokanta, 'berber, hamam 
vesaireden başka (2000) otomobil 
iıtiap edebilecek kadar geniş 
bir park bulunacaktır. 

* Profesör Drinker isminde bir 
İngiliz doktoru ,enelerce 

S 'f h t silren uz•D t.ecrü
•n aga belerden sonra bir 
malcines1 sun 'I teneffüs ve 

yaşatma makinesi icat etmif ve 
bu makinenin kabiliyetini logiliz. 
fen akademisi huzurunda fi'len 
aöstermiştir. Bu makinenin diğer 
nn'i teneffüs makinelerinden farkı 
kalbi durmaktan menedecek elek· 
trik motörünU ve ayni zamanda 
hastanın her saniye değiıen vazi· 
yetini göst~recek m~hteli! aynalı 
aaatleri ihtıva etmesındedır. 

Doktorun iddiasına göre 
hayatı yıprayarak sönen bir h~s
tayı değil, fakat boğulma, ıehıı:
lenme ve sekte gibi muhtelıf 
arııalara uğrıy•n bir adamı bu 
makinenin kurtarmaması imkanı 
yoktur. 

Şuraaını da iliv~ edelim ki, 
bu makine kalbin durmaıını intaç 
-edebilecek mühim ameliyatlarda 
dahi kullanılacaktır. 

* Bir istatistiğe göre lngilte-
rede üç milyon köpek 

Aflrapalı· va~dır. B~ k6pek· 

l d k .. .ı. lerın ıahıplerı ta· 
., a opel( rafından ( tasma 
ma/ıahhti ve mllsaadename )' 

YerNiıi olarak her sene hUkfımete 
yedı buçuk milyon Türk Jirası 
verilmektedir. 

Franıada ise yalnız ( Pariı ) 
ıehrinde yaııyan köpeklerin aayısı 
(45,000) ~ir .. BunJann tabi olduk
ları vergı mıktarı yarım milyon 
Türk lirasıdır. Amerikaya gelince; 
bUtUn memlekette ( 7 ) milyon 
köpek vardır. 

Türkiyede mevcut köpeklerin 
sayısı, hemen yüzde doksan 
dokuzu belediye tasması taşıma· 
dığı için belli değildir. 

• 1 •••• 1 • ..-. 

Son Posta 
Yevmi, ılyaat, Havadlı •• Halk ~aııeteıl 

Eski Zabtiye, Çatalçeşme ııokağı, 25 
ISTANBUL - _ __,,.,,,..., 

Gazetemizde çıkan yazı 
ve reaimJcriıı bütün baklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 

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

______... ~ ----
TORKIYE 1400 750 400 150 
YUNANIST AN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 J..!.400 800 2._00 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değı~tirmek 25 kuru ,tur. 

Gelen euralc 6eri verilmez. 
116nlarclan me•'ullyet ahnmaz. 
{)evap için mektuplara 10 kuruşluk 

pul ilı1vesı lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Sonposta ,, 
Telefon: 20203 

SON POSTA 11.yıs 29 
="" 

Tarihi ~lsababe ...... :f _Ka_,_, Mı_._1r._ıu_rpıt111_ ... ~ 
"Kılıç Duadan Daha Keskin •• ,, Bir 

- - ~ Paşabalıçelinin 
" Köprülü, Programla Hare- ff~ ~ Temennisi 

• Sayfiyelermizin en güzeli olan 

ket Eden ilk Osman- Paşabahçede parkımsı küçük bir 
bahçe vardır. Halk günlin muay• 

S 1 yen saatlerinde b~raya çıkarak 

il Ve Zi fi ayı ) r • '' açık havadan istifade ederler. Bu 
bahçenin karşısındaki metrtalı 
dükkan hayvan ahın ittihaz edil· 
miştir. Burası kasabanın yeglne 

ı umumi caddesidir. Bu cadde üze

..... ~~ ~~~\ !(lll!l/(fl 
~ı;~, ••t•••n b•ıl• bir• ;ndiri/dilini •ilri•<• alılı ..,,,,..,.,. _,.,; 

"'f" ülü Mehmet Paşa, Oa- ıartlarına riayet edeceğim. lıine ukerin aylığını vermeye par.• 
n.opr k SUlükl J' t . f hamı· manlılar devrinde " program" la karışmıyacağım, kimseyi de karış· yo tu. er ıı cıı le 

hareket eden ilk vezir sayılabilir. brlmıyacağım. Haydi al mUhUrll, yetli bir adaman kanını kuru.:· 
Kendiai zeki cessur ve müteşeb· bildiğin gibi hüküm sür bana cak kadar korkunç bir uzunlu • 
bia bir ad~m olmakla beraber kendini beyendirl idi. Binlerce ve binlerce ~ufeyli, 
parauıdı. Bu sebeple yükselemi- Köprülünün iş programının ba- Duagi'ı adı altında hazmeden 
yordu, verimi az ve işi çok vili- ş:nda boş hazineye para bulmak aylık abyor!8!'dı. . r v k' 
yetlerdc gezdiriliyordu. Yıllarca maddesi vardı. Bunun için de Bunların ıçınde kımle l • ım-
süren bu &ezişler onun devlet iı- sarayın ıebebiyet nrdiği israfla- ler bu.luoFmu

1
yordu? •. 

1 
S
1
udan ı1 fey .. h

1
• 

· · k b' t ler mı, as ı remma er m , ço • Jerı ve umumi ihtiyaçlar hakkın· rın önüne geçme • tam ar en· d 
1 

. I d vf 1 • 
· · · · · · k'h ı h k ı b en ge mış çu suz er f er mı, dakı bıJgılerını çoğalttı, bar gün '. at ve ıs 8 at ya.pma. ca e- Hintli madrabazlar mı, Çinli ser• 

Sadrazam olursa ne yapmak li- dıyordu. Fakat bu ıt dıle kolay ·ı . kt ? E ac ki nok• 
ld .... k d b 't d • 'ld' H Hn er mı yo u • n ı ı 

zım geleceğini kendiıine adam ı,e 1 ~1 ~ ar ası egı 1• a· ta, bu derbederlere gümrUkler-
akıllı öjretti. zınenın dort tarafına dudaklarını den günll ıünllne verilmek tar• 

Fakat itin güç taran, paraıız yapıştıran ıülükleri koparıp at- tile bağlanan maqların çokluiu 
bir vezir oluşuna rağmen sadra· mak büyük bir cesarete baflı idi. Bütün ömrUnü muharebe 
zambğa ylikselebilmekte idi. Köp· bulunuyordu. O sülüklerin kimi meydanlarında geçirerek sekiz on 
rUlli Mehmet Pata, seksen yaıını l;izzat Paditahtao, kimi valde yara almıı ve vücudunun bir. tarafı 
aştıktan aonra bunun da kolayını ıultandan veya kızlar ağaamdan sakatlanarak tekaüt edllmış aa-
buldu hergUn bir sadrazam de- mUaaade alarak devlet varidatını kerlere günde en çok otuz akçe 
.. · t' ' kt id emiyorlardı. ekmeklik verilirken bu vicdan gış ırme en usanmış ve are d 

1 
d ta Uz 

· · · y· b "l"kl · · d u l" o an ıncı rına en az y veya makınesındekı bozukluktan dolayı ıne u su u er ıçın e 0 u iki Uz akçe gündelik tahai• 
da sUrekli UzUnt~ler geçirmekte bocalar, ıeyhler, derviıler vardı. olun~uıtu. . 
bul~nmuı olan vahde Turhan Sul· Bunların çoğu cahil tabaka tlze· · Köprülü, programın ilk mad· 
tanla uzaktan mUnasebet tesis et· rinde nüfuz ıahibi idi. Hastalık· desini tatbik ederken mlidhiş bir 
ti, hiç umulmıyan bir günde sad· lara deva verdiklerini, her sıkın· gürültü kopm111ına meydan ver· 
razam mevkiine geçiverdi. bya çare bulduklarını iddia cdi· memek için ihtiyatlı davranmak 

Köprülünün aağlam bir proğ· yorlardı. içlerinde cennet mUjde• istedi, ıUlüklerin aylıklarından 
ramla iş başına geçtiği, sadrazam• liyen keramet ehilleri bile tU· yüzde ıekıenini kes~rdi. Onlara 
hk iradesini aldığı gllndeki vazi- men tilmendi. Bu!11arın hazineden yine çahımadan geçınecek kadar 
yetinden de anlatılar. O, Turha'n bedavıt para alın.alarmın &nUne bir para bırakıyord?. Bununla 
Solt.ainn dellletile dördüncU Sul· geçmeğl istemek bir tarıtftan sa• beraber hazineye ger~ alınan pa-

tan Mehmedin huzuruna çıktığı rayı, bir taraftan binlerce cahil !alka~la borduı°unge~r.lıgıdnı! vermek 
· · · · ı- · k f k d k d kt' ım anı usu e yor u ve yem memunyetinın a ameta a ayı ız. ırma eme ı. G d 

11 
k lı k · 

1 hu k - '"h" .. k d' · F k K 1 Un e Y ı. a çe a r en şım· 0 an n ar mu uru en ısıne a al öprü ü programına d' · · ak,.c ala k l u 
• • • • v • • ı yırmı T ca o an ı · 

verılmek ıstenıJd~g~ vakı~ - başka sadık kalmaktan çekinmedi, sad- lükler, kara boyunlarını kımılda-
vezirin yaptığı gıbı • sevınçle, te- raıamlık makamına geçer· geç- tarak bu darbenin saraydan mı, 
laıla yerlere kapanmamış ve mü- mez defterdarı (Maliye Nazırı ıadrazamdan mı geldiğini anla-
bürü kapmamışlı, büyük bir ıo- demek ) yanına çağırdı, devletin maya ve ilk sersemliklerini gider· 
ğuk kanlılıkla paditaha şu ıözle- gelirile masrafım gösteren bir meye çalışırken içlerinden biri ve 
rl ıöylemitti: defterin hemen yapılmasını emir en yUı.süzU ortaya atıldı, ilk iıyan 

- Şartlarım var, bunları liıt- etmekle bcrabar muayyen bir hamlesini gösterdi. 
fen kabul buyurursanız ben de fU vazife sahibi olmadıkları halde Bu, Faslı Şeyh Salim adlı bir 
yaıımda bu ağır işi yüklenirim. hazineden maaf alanların cetve· serseri idi. Günde tam bin akçe 

Müıtebit bir hükümdara -rt (bugünkü rayice göre yirmi lira] 
re lini istedi. b. l 

teklif etmek bir clir'etti. Fakat abyordu. Aylığının beıte ıredn-
lrat ve masraf defteri içler d' "Jd'" · · örll klı batın an 

Köprülü, padişahın adamsızhktan ~rı . ıi!nı gb nce ka bb altına 
b ld • b T d b acısı tetkil edecek bir yıkım ve- gıtmııtı, emen u e 

una ıgını ı ıyor u ve u ıc- sı"kası ı'dı'.· 1kı' öç sene sonraki 1 k d zama çıkıımaya 1 u ' r .. t · d N' ge ere sa ra 
bep e 0 c r e 

1 
gos erıyor u. ı· vergilerden bir kısmı tahsil olun- b 1 ıştı Neler de ıöylüyordu 

tekim dördüncü Sultan Mehmet k d neaflear?m. · 
duğu halde hazine tamta ır ı, 

de, için için kızmasına rağmen, ......... , .. , , ........... , ... , . . . KöprlUU, bütün bu küfürleri 
o şartları söyletti ve dinlemiye tehditleri sükun ile dinledi ve 
tahammül gösteri. J M kısaca cevap verdi: 

ihtiyar köprülü dört madde == TA KV ::= - Şimdi hazine boştur. Size de 
üzerine hünkarın söz vermesini GOn &ALI Hı.ıır iki yUz akçe gUndelik bol bol 
istiyordu. Bu dört madde ayrı 31 29 MAYIS 934 24 yetiıir. E~imiz geniılerse yine 
ayrı şeyler olmakla beraber hep Arabt Rumi ikram ederız. 
bir eıaaa taalluk ediyordu: Sara· 14 Safer ıarıs 16 • Ma111 • ıuo Şeyh Salim, b~ sükuneti sa~· 
yın her işe burnunu sokmaması!.. -- - razamın korkaklıgına hamlettı, 
Mehmet pap, kuvvetli bir sesle vaı.· t ,~ Va1at Vakit ~ V•••t işi azıttı ve bağırdı: 
ve kudretli bir mantıkla tartları· Qlneı 

1

09 02 4 33 Akt•m il - 19 31 - Bizim duamız kılıçtan 
na teşrih ettiği için padişah, inat Otl• 4 39 ı2 ı ı Yat11 ı 57 21 28 keıkindir. Seni yarına koymayız, 
edemedi, itaat gösterdi: . lkltactt- 8 39 ıe ıo ..... 1 39 2 • cehenneme a6çllrOrlz. . 

- Vallahi ve billAhi - dedi - Klprllll bu aöz izerme Si-

rinde hayvan ahırı tesisine mani 
olunması çok faydalı olacakbr. 

Paşabahçe: Ilüeeyin 

Caddeler Gece SUprOlemez Mi? 
YUkaek kaldınm seyyar sat .. 

cılarm pazarı halindedir. Burad• 
çöpçüler aabahleyin saat ıekizde 
temizlik yapıyorlar. ÇöpcUleria 
süpürgelerinden çıkan pis tozlar•, 
da .yıkanmadan yenecek olan 
9eylerin ilzerine kolluyor. Adettir; 
böyle yerlerde tem~lik sabahıa 
1aat befinden evvel yapıbr. Bu 
usulün bizde de tatbiki mümGq 
olamaa PU? 

~. Keuıal 

Kadirga Meydamndaki Çeşme 
· Kadirga meydanı çok tozlu 
bir yerdir. Burada talebesi pek 
kalabalık olan bir mektep, bl• 
de asarıatikadan ~ayet kıymetli 
~ir çqme vardır. Mektep taJe• 
beıi her nefeıte avuç doluıu toı 
yutmaja mahküm bir vaziyettedir. 
Oradaki çqmenln ıuyu akıbla, 
belediye de hiç olmana günde 
bir defa meydanı .Waaa pek 
btıyük bir hizmet yapmıt ola• 
caktır. 

Kadirgada mukim .Alımet · 

GUdUllUler Doktor istiyorlar 
On bin bet ,Uz nufuıa ballt 

olan nahiyemizin aıhhat ihtiya• 
cına temin edecek doktoru yok• 
tur yalnız kadın çocuk doğqm• 
larını gören bir belediye kabileal 
varsa da o da her zaman Gfi. 
dlllde bulunamamaktadır. Kaıa• 
bamıza bir doktor tayinine d .. 
IAletlerini rica ederiz. 
. GüdUl: H. O 

Cevaplarımız 
Beşiktaşta Akaretlerde miitekalt 

binbaşı Ziya Beye : 
Mektubunuz vazıh değildir. 

DerCinde mazuruz efendim. 

• Orduda l{enan Efendiye: 
İcatlarınızı gazetemizde mev 

zubahs edebilmemiz için evvel~ 
mirde ihtira beratlarını almanız 
lizımdır efendim. 

1'
Balıkesirde A. Vehbi Be~ e: 
- Mektubunuz uzun olduğu 

için dercedemedik efendim. 
>f 

Üz Türk oglu Bekir Sıtkı imzalı 
mektup sahibine: 

- Sarih adreainiz olmadığı 
için mektubunuzu dercedemeyiı. 
efendim. 

* 
Cemal :Fethi Efendiye: 
- Şiir neşretmiyoruz ~fendim. ............................................................. 

lümsedi, adamlanndan birine ktı
çük bir ipret verdi ve Şeyh Sa
lim hemen yakalanarak aalondan 
çık~rıldı, öbUr dtınyaya göçil· 
rüldü. 

Dördüncü Sultan Mehmet, 
keramet ehli olduğuna inandığı 
ıeyhin öldürüldüğllnU duyunca 
aadrazamı çağırttı· 

- Sahih mi, dedi, herifi yü
rüttün mü? 

Köprülü, telifsız bir sesle fU 
sözleri ıöyledi: 

- Yl\rUttllk. Çünkü kılıcın 
duadan daha keskin olduğunu 
bu gibilere öğretmek ıerekti. 

M. T 



• 

helan Salıya 

Tuhaf Şeyler 
Ceçen akfam bir yerde cam

baz 1eyretmipim. Cambaz, ko
caman bir demir gllleyi yerdea 
ahJor, omuzuna, oradan hapna 
lralclanyor, tonra tekrar yere 
baralayonla. Ba itin onu ~ 
yorduğu halinden Wli idi. Keneli 
kendime dtlflncllm: 

- Bu insaalar ne tuhaf mah· 
16klarclır. Hafif tahta dururken, 
atar demirden ı&Jle yapmak 

•den akıllanaa gelir?. 

* ~-J 

- Yakanda kocamla beraber 
Afrikaya gideceğiz. Oradan aana 
hediye olarak bir maymun .... 
deririm Ha1a11 Bey •• 

- Ne iJi edenİllİI, IİZİ laabrla••• W, ftlile Glar. 

Boğaziçi -,,,. ,,.., .. .,. •.. , 
Diln••d• 6ir ltuwm I 
~ldı ı&ııı.ı, 16dinı 
Dı,.gad• 611' tanesin •• 

Clrlcin mi, laa•ır nena? 
l1öluııga11, Biıalul•re•ı 
A11rılmt1• •nl ..wn, 
Dingade 6lr t•ne•lra 
Cennet.in 6ogdtı11 6o .. , 
s .. , .............. 
wı,,.;. 61n61t , .. ,, 
Dllnpıde 6lr --•l•I 
Aılma tlerk.r .'1'.i~ 
D., ..... 1 .... ~.'1!11~1 
aır •luı .,,,. ,,,._-., ,,.,.,.. ,. ..... , 

-...~ ........ , -.w .. ,.,.,,..,,, 
R•luuıuı elı,.,.aı; ............ 

P.O. iL 8. 

....... 

' 
lid;.~, ....... ..,c11, bitin ,., .. 

bu kadar .. ya 
lleclen icap etti ? 

- •.. .,. -· ... ; 
yanacaM, l.etla bir8"'a .. 
balatan akpma kadar cltlkkA.ı.r, 
matmlar bpala kalacak. 



• 
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SEVDIGIM KADIN 
Almancadan 

Tercüme 
- Zabıta Romanı - lktıbas Hakkı 

29 - 5 - 934 

Nakiliı Sadettin Reşit 

- Evimdef 

* 

Mahfuzdur 

Son Poatenın 
Tefrikası No .. 40 

Lakin Emmi sür'atle !kendine 
hakim oldu: 

Yağmurlu bir havada Emmi - Sizin yerinizde başka biri 
oleaydı, daha başka aurette ha
reket ederdim. Fakat çok sev-

Berline inmifti. Acı acı gUlerek 
kendi kendine dllşündü: 
- Bu bana münasip bir haYa •• 

Benim ruhumla ıon balıarın yağ
murlu öğle sonlarına benziyor .. 

Öğıeden evvel mutadı veçhile 
yazıhanede çabfQuşb. Mihal bir 
kaç ticaart mektup yazdırmıı ve 
mesai saati biterek oradan çı· 
karken yerinden kalkarak, muta
dının hillfana onun elini aıkmıtb. 
Emmiyi, bu manalı el aıkıı bir 
elektrik cereyanı l(ibi uramııtı. 

Şimdi Hol'On kaptaını çalar· 
kt:n de yine &yle titreyordu. 

Uşak onu methal• aldığı zaman 
gayriihtiyari dunrda asılı duran 
aynaya baktı. Kadınlık duyğutu 
onu Hol'tln kaqımna daha eyi bir 
kıyafetle çdumya mecbur etmitti. 

Uplc deria hfr hftrmetle 
eğildi: 

- Efendim affınw latirbama 
bendeleriol memur etti. Ltttfe11 
birkaç dakika kendisini beldeyi
nıs. Ticari bir f 1 için kendisini 
telefonla çağırdılar. Fakat hemen 
nerede iae avdet eder ... 
Yer~ ne emrettiğini 

aordu: 
- Çay yahut kahve mi tak· 

etim edeyim? Yahut baıka birıey 
mi emrederler? 

Emmi tqelddir etti: biç birşey 
iatemediğlnl ll&yledi. Bir koltuğa 
oturarak dikkatle odayı tetkike 
koyoldu. Hep zenginlik, rahatlık, 
zevki selim göze çarpıyordu. Bu 
eır parlak bir zenpliie ıabadet 
ediyordu. Ya Hol'On pek çok 
parası vardı; yabut da .pyanı 
hayret bir •nerllld• se"etinin 
80D parçalarım yi7ordu. Eaa1en 
ı6riiftnlderi emada bu husuıa 
kendisi de tıaret etmiıti. 

- Fakat blltlln bunlarla be
nim nealikam var? diye hiddetle 
kendisinden aordu. Yanında ufak 
bir sehpa duruyordu. Üzerinde 
kitaplar ve mecmualar vardı. Can 
aıkıntısmdan kitaplardan birisini 
aldı üzerindeki ismini okudu: 
Sahte inciler. 

Küçftk hiklyeler. Muharriri: 
Prenses V qih bena. 

Kitabın ismi biraz garipti. 
Muharririnki ise tamnllllf.. Fakat 
.sayfanın altmda bir ıabr daha 
vardı: 

"Kabın üzerindeki ve içindeki 
resimler Matmazel Şazberg Hilda 
tarafından yapılmııhr. 

Emminin ainirleri sarsıldı. 
Maıi yeniden gözünUn önünde 
canlandı. Kitabın kabuu gayri 
iradi bir hareketle çevirdiği za· 
man mllrekkeple yaıılmıı bir 
ittihaf ilifti: 

"Çok muhterem arkadaşım 

Hol Yurgene amimlyetle; 
Şaz be... Hilda.,. 

Emmiıwa titriyen elleri ara• 
11ndan kitap fere yuvarlandı. Göz· 

lerinia &nlbade b&Hln dünya yı· 
kılır gibi olmuıtu. Bu da nedir? 
Tesadüflin ne kadar kahbar cit. 
veleri var?.. Hakikati kqfetmiye 
başlamıştı. 

Anla§ılan Hol beni ararken 
hakiki Şazberg Hildayı bulmuıl 
Diye mınldandı. 

Canı sıkılarak sayfaları çevi
;) ordu. Evveli resimlere ebem· 

rniyet bile vermiyordu. Fakat giye layık olmanız:, beni derhal 
yavaJ, yavq dikkati uyanarak affetmiş bulunmaruz ve nihayet 
gittikçe ziyadeleoen bir alika ile sizin isminizi arzum hilafında 
bu •an'at parçalarını tetb.ike ko- kullanmakhjım beni ıize kart\ 
yuldu. Bu resimlere bakarken l:u ıon derece samimi davramıya 
resimleri yapan kadmm pek boş mecbur ediyor. 
olmadığını te.lim etti. Onu bu M. HoJ bu maceranın eara· 
dÜflblcelerindea kapa zilinin bir· rını öirendituıi bana haber verdi. 
deabire çalınlDMI uyandırdı, tit· Bunlar benim füUimde el'an meç• 
riyerek: huldiir. Fakat berlua&M onları 

- Bu lioldllrl Diyebildi. aize de .c>ylemiıtir. 
Fakat o değilmi9. Salonun ka· - Hayır. Teferruattan kat'i· 

pısında genç bir kadın belinnifti. yen bahsetmezdi. Fakat esaM• 
Gayet tık, nazik ve cazip bir kız. onl•r beni alakadar etmezler ki .. 
Gilenk Emmiye yaklqtı ve ken- - Fakat ne de olsa birkaç 
cfl8i11i takdim etti: aöı:Je ıiıf teawir etmek zarureti 

- Buon Şubera Hiclall Yar. 
Emmi hayret bile etmedi. Z... Emmi herşeyl anlattı. Hilda 

tea bunu bekliyordu. mınldanda: 
Ayağa kalkarak elini uzattı: - Tehlikeli bir tecrübe Mat· 
- Beu Lay Emilyaf M6ıya Hol mazel Layl 

beal buraya çağırmlfh. Bu daYet - Evet, muhakkak ki teklike-
galiba Iİzinle bulutmamız içinmif.. li.. Fakat M. Hol bqtan niha-
M. Hile telefona. bir yerden i.- yete kadar kuaunuz olarak hare
temitler. Her pyden eYvel m- ket etti. Bana yakmlqmak iste• 
den affımı talep ederim .• ÇDnkii mem bir macera hayatı yqamak 
ar.zum we iradem hilafına ona için deiil, bOt&n bir hayatı bir-
zahaliniıin iami albnda ken- likte yapmamız makaadıaa ma• 
dimi tanıtmıya mecbur kalmııtam. tultu. Bunun için fuar etmeyi 
inanınız kf beni bu ifi yapmıya clotru buldum. 
hiçbir fena kast tqvik etme- .................. . ~rkaaı nr) 

miıti. ( Toplanb1 Davetler ) 
- Evııt, M. Hol aizin haber- Tewtlk S•llRI P•t•nın Bir 

aizce bu maceraya kanıtJitnızı KonferallSI 
bana habrlabmflL lataııbul Ünivenıateei l'ıp fakültesi 

- Dojnı, bu böyle oldu. Dekana Ordinaryuı Te'riik Salim Pata 
- Bu İfl bitmif farzedelim. bugün saat 18,80 da Beyoğlunda s~ 

Sizha için bu bir betbalatlı oldu.. kaçıkmaı okagında Tilrk Tıp cemiyeti 
Fakat, seviııiniı ki: Yaktinde :iıia ıalonnnda " rie ailli.Diıı tekevvihı tarı· 
içinden ııyrılmıpınaz. Şimdi ıizden lan,. mev tillı bir tebliğde bulunacaktır. 

Anu eden lMkimltria tetıifleri rica batka b.ir ıey tormak illtiyorum; 
oluııu7or. 

bu su.I hakkım ne içia ke.cüa- ECZ8ne Nlllplerhlln 
de •kcl8itml biraz ICllU'a ..,._ k0ft9r ... 
li7~m; M. Hol aizi IOD defa ~ eeıane Mbipleri oe-
i&'lfmek için çağırcla dejil mi? mi,- Hgüa mt ikide 0.-...aray• 

- E.etl War cemiyeti ııaJonlwuıda bir kongre 
- Mabadı M idi? Ne 'Pli aktedeoeklerdir. Koagreye (110) ecn• 

glrlfmek iatiJordu? ne ubibinin de iftirak edeGeii llaber 
Emmi lıavnttle Hildava baktı. •ttrilmektedir. M.üzabreler ,.,.ı.caktır. 

r - 1 Z.ma11 v. llekh 
Ka++k Pi•• uyullllfb. Umuaıı filozo profeeör Bi~ııbah 

Öteki kadm da mlicadele ba· dün ak.tam fen fakültesi konferlllll ... 
zırlanmıfb. iki kadın asabi, aaabi lonunda " zaman , e mekan ,, mevzulu 
biribirlerini ıüzdlller.. bir konferana vermiştir. 

Yalova ilave seferleri 
Akar ifletmesinden: 

C% * 

2 Haziran 934 Cumartesi akşamından itibaren köprüden Ya· 
lonya Camadan maada gtbalerde aaat 18,00 de Cuma pnleri ise 
20,00 de ve 3 Haziran 934 Pazar aabahından itibaren de Yalova· 
dan • Köprtıye hergün 6, 1 S te olmak üzere mevcut tarifeye bu 
aeferlcr illve edilecektir. 

Tafsilatlı ilanlar iskelelere aaılmııtar. ·'2832,, 

1 latanbul Belediyesi llinları 1 
Mezarlık Duvarı İnşası 

Keşif bedeli 14700 lira olan Şitli • Büyükdere caddeai &erinde 
yapılacak yeni mezarlık ihata duvarları pazarlıkla yaptınlacakbr. 

Talip olanlar 1102,5 liralık teminat makbuz veya banka mek· 
tubu ile pazarlığa iştirak etmek üzere 30/5/934 Çarıanıba günU 
saat on beje kadar Daimi Enclimene milracaat etmelidirler. "2795,, 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Su tesisatanda kullanılacak demir aksam pazarlıkla satın alma· 

caktır. Taliplerin şartnameyi ı&rdllkten tonra pazarbp iftirak et .. 
mek üzere % 7,~ teminatlarile birlikte 9/61934 Cumartesi gün\\ 
uat 14 te Cibalide Mub'ayaa Komiayonuna müracaatları. "2804,, 

Bu Haftaki 
Fener - F. C. 
Viyana Maçı 

Feoerbahçe Spor KulttbG Ri· 
yasetinden: Gazi Hazretlerinin 
müaaadei mahausalal'ile stadınm 
dahilinde dikilen Gazi Heykelioia 
kütat resminia icruı •• 26 lllCI 

yddöolmllmlizi kutl.Jamak vesi· 
leıiJe hazırlanan bfiyDk ıpor bay
ramı için Viyanadan davet edilen 
F. C. Wien takımı perıembe 
ubalu seiecelı " cu":.J!:D 
Uk maçım F......... ela 
kulübllmtızle yapacalcbr. 

1 - Maç tam ... t 17 ,30 ela 
bathy~cakbr. 

2 - Hakem Kemal Halim 
Beydir. 

3 - Bu maçlar için terbest 
duhul varakaları muteber deiD
dir. Bilet ve davetiyesi olmayanlar 
atada pemezler. (Bundan reıml 
lniformah taJJU'• •e denizaltı 
nbltam ma.tanadar.) 

4 - Biletler, izdilıama mini 
olınalc için, 9imdiden Fenerbahçe 
ıtadile Milli Spor Zeki Rıza m ... 
ğa.zaamda aatılmaktaclır. 

5 - Bu maçtan evvel Hat 
14 te Yunaütaa ve Viyanadan 
ıelecek olaa 8 atletin iftiraldl• 
atletizm mlsabablannın finalleri 
yapılacaktır, 

6 - Pazar pktl maç hak• 
kındaki proıram cumarteıi ,tınU 
ıuetelerle ilia edilecektir, 

7 - Biletler: llllietiana açık 
bibaaler 50. bpab trlthler 100 
kmllfl•· Numaralı yerler 200 ....... 

lekoçya YenHdl 
Lil, (Franu) 28 Şimali Fra 

takımları aratıadan ıeçilerek vlku· 
da getirilnıif olu Aataat N•dilt 
futbol takım Glaüow Seltik 
talomuu ikiye kaqa dlrt pi O. 
7enmiftir. 

Galat. .. r•J GUzel Bir 
Mu........ Huırtadı 
Bu perşembe ıecesi, saat 8 

de Galatasaray kulUbilnlln yeni 
teıkil ettiği gürq tubesinia küpt 
resmi parlak bir programla yapı• 
lacaktır. Ayni gece, federasyonun 
hususi müsaadesile kütün profes• 
yonel güreşçilerin iıtirak ettiği 
büyük serbes güreı müsabakalan 
icra edilecektir. 

Bu gUreılue Çobau Mehmet· 
ten mada, MülAyim ve emsali 
gibi beynelmilel fÖhret •hihi 
ııüreşçiler de iştirak etmektedir. 

• • •• =-=- •• 1 •• ll • • • • • • ' • ' • -

o ... 

Tabiawuıi 6ifeamek lstlyonaıuı 
1reamiDill •u ........ 10 adet 
1 ile Wılikte padadniı. · Re.tnb 
~.ıraya tibidir ve •iade edilmez. 

... ~1., 

.... .uı 
4 

== =-

l.oc•a 63U,50 ...... Ji,ICJJ 
Ne• • r•rlc o,79~ vı, .... 4,!2 
Part• J1,08 Madrlt ~· ... _ 

t,116 Bedin 2,11171 
•Ukae\ ~.4825 Var,~n• t_ılS 
A.Una l'ı3ı3!m Pıetf• 3,98 l' 'l 
c-..... t,4475 ... ,., ..... 
Sofra 6614SU aı.a.., .. 34MM 
Aınater.ta .. 1,1744 l\h>•k••• 1087,~ 

ttıe .. 8enellerl 

Lıra Lira 
ı, Baulı. (Nama) it -'-9delu '• ıoev. 4J.'jC) 

• (Hlmlle) ~ fnlc D, T, ~IJO 
~ (MUeH'•) IOl,- lat. Traıava, • 48.50 

Oamaıılı Bank. 35,-
lel.IDIS. " ,.. c...... ." 11,CJI 
ŞlrileU He.rtJoe 16.QO 1 erk• -·~ 
ff•llı -O,n Han.au t7.-
A•tulel11 ... Y • ..., Tel9f9ı1 11,u 

• lı 80 P. 2t. IO 8-a-*l ll,40 
Eeha111 ve Tahvlla• 

Lira .............. -_.-••w: 
·~ ...... 15,at 
Dtırunm Mu. 52.50 
Bafdat tertip ı 09,CO 

• .. u ... 
BORSA 

... ... ,,., 
lalltım 
OıkUd r -.. 
Terkoı 
EWdltlt 

HARiCi 
TeflYltat • Me8'r8111t 

Lira 
Tin altı• 123,11 .... .... 
Jr. • ,42 
llua • 11',85 
ııı .. ..,. .... 
8-lulot (0.. 8.) 2S7 
Kalıa beflblrllk a.ltıa 

t ca..hurı,.a) -.. 
(Jlılı) 4"211 
(Hamit) 46~ 

Liri -<•••• •,eo 
.~..... ~ ........,.... .... 
l Clala•rl,.a ) tl.75 
(Hamit) umah '2,SO 
("-fatJ • 47,50 
(Vail) • _, 
~o.1881131,QU 

• " • 1903 9'" 
• .. • 1911 "'"° 

• Yıldıa ltaretlffer, bu.011 nua.a•l• ... ......,. 
lzmlr .. Kasaba Hattl Satın 

Alındı 
lzmi... Kaaaba ve temdidi hat

tımn mubayaası için yapılan mllza
kere bitmit ve mukavele tarafeyn· 
ce imza ve teati edilmlftir. ··-·------........... -....... -. ......... . 
ADAPAZARI 
Türk Ticaret Bankası 

s.r .. •11e•i I T. L.. 1.200.000 
llıligat : 130.otlO 

MERKEZi 
ADAPAZARI 

Şuhl•I: 

BANl>IRMA, BJlltTIN, Btl.EdK, BiGA 
BOLU, BOZ0Y0K, BURS>.. l>OzCE, 
ESKlşEHIR, HENDEK, IZMIT. KARA· 
MURSAL, KOT .AHY A, MUDURNU, 
M. K!llAL PAŞA, GALATA, GEMLiK, 
GEREDE, GEYVE. SAFR.ANBOLU, 
TEKIRDAÖ, ~KOl>AR, YENlşEHIR 

• ,...,, .. ı Şa6esf: 

4 llacll Velut Haa. Ze111i•llM 
Tel. 22042 

Galata şubesi: 43201 
'OHktidar ıubeliı 80590 

• 
Milıaiı 11Utlula: 

Tahlile senet alır - ikraz muameleei 
yapar-Haftle •e mevduat bbul eder. 

Mevduat faizleri miidiriyetıe 
rörü ··ıerek teıbit edilir. 

• 
Komisyon we Uceret kı ..... 
Her nevi ticaret emtiası satışına 

delilet eder. 
Tel. 23823 

iTiMADI Milli 
Beakaıa bruli. ıiprf•••fiı,.. 

TeL 41937 
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tti atçılara Karşı Hüniyet Ve 1 lif 
Fırkası Teşkil E~mişti .. 

,,.,.. eepüd E..U.ıw•ı,. ıı.ı.ı 
Nrırl B. /$1•41 Gazlaf,p .. ı· ... ı 
lamiı tamamen plan& Y eai 
farkwa keneli pıetel..U.. ... 
havaclili yazdırmaktan mabacll 
efklnumu.-ılye kaflısında lttila,t • 
plara bir darbe •u....-kb. AUu. 
ldka bir th evvel ._t Ferit 
Pap, ubm Şeyhisllm Hll1eyla 
QIM ~ Vf ..... • 

9';1fılllifıiıil• 'll'•IA:Mtlile tabralııi 
waya ~. Padfphın humrwaa 
... ultial ....... cw, •• , ... 
beyinci Ltatfi Be)'İll fllk yerinde 
bir mldahaleai Ue r-... 
bu he7eti hmunma kabalcllla 
ç .... miftl. .. Fakat balk ha fttd
yetten t.llaallera, M•haliflerln 

1 
mabfellerinde, avamın toplimdıiı 
mahalle kahvelerinde t. metele 
etnfuada birıGk cltdikodular 
are,an ecli1on 

- Padifü ,.m fatbJa allza
laaret edecek.. Artık hem badi
-. hem de miU Jaka11m 
lttibatçıiann istibclaclmda halb 
eyllyecek.. mit-

Skleri ~da. 
H•t11et .e hillfm PIOll

hallgn avam kanın• pek ~ 

lelmittL lttıhatçüıa ... -
zamandanberi ~chja. oy•u da 
bir tirli ~ .... ..,... 

... , s-•k av. +1•t .. 
, .. • uda niaWI w aleylı-
tarlarile Wrhıt '11 - 1las elarak 
.. farka ...... ,,,..,. ~ 
ftrllliftl. Flrkw rlreeetinl &pa 
uumdaa Damat Ferit P8fama 
~hal etm9' de ip ..... tirli 
Jıhı eQa v..aifti. Memlekette 
milll laikimlyeti yıkmak n ..... 

nat bnetialn ebedir•• ~
llni yaptalak fıcia vaktlle Ayan 
MecliliDe verdili takriri 1ttilaat
plann paçavraya çeYİnDtllİ, bu 
laut. " calül adamı cepaiyet 
aleyhine .ı...,.. etadt, o 
tarihten ltibarea de Ferit Pap 
lttiha~ann laasmacuı ı.111-
mlfti... IGirakter ita~ 
Miralay S&dıJc Beye DygdD olall 
Damat Ferli ...... fırl'aiul lider-
en. bhüF~~adb 
.. i ., ,~& 
ı.ı 611deıDfjtL Jlımj i61• 
utan ela~ dda zlfade 
1cln w p:/l"J....,_. •.P. 'Oln 
'8 mahterlı alejlıfiir .-..uı, 
1tt1ld .. 1\tallr ~ 
....... t.tr~ Wbııe Mı 
heytlli 11111 clldllıenalfti... 

C Arkam vw) 
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• 
istenilen Para .. 

"Madam Manniğin Birdenbire Beni Ziyareti 
Açıktan Bir Para Koparmak içindi .. " 

- Böyle bir feyİ aklımdan benim evimin kapamıdan içeri 
bile geçirmedim. girmiyeceksiniz. Yalnız size değil, 

- Nual aklından geçirmedin. blltlln dllnyaya karp kapımı ka· 
Burada, baballDln haynna oturup pıyorum. Üzerimde hakki olan 
durmuyoraun ya •. Tut ki bir dllk· Nail Beyden baıka biç kimse 
kin açlDlf, esnaflık ecliyonun... ile glrOpemeye karar veriyorum. 
Kötebaşındald bakkala gitsen, Batım• gelen itleri biliyorsunuz. 
bir kutu kibrit iateaen, herif Onun için bana danlmazsınız, 
.parasını almadan bedava malım zannederim. 
verir mi?. Dedim. 

- Paraya ihtiyacım olmuyor Madam, bu tok aazlere danl· 
ki madam.. Allah razı olsun, mak ıu tarafa dunun; bir çırpıda 
adamcağız ber feYlmİ temin edi· zahmetsizce eline yirmi beş lira 
yor. Bundan fazla birfey iatemi- geçirdiğinden dolayı bilikia 
ye ne vicdanım, ne de terbiyem memnundu.. Yliziinlin hatlarını 
mlisait dejiL.. genişleten bir yıhşkanlıkla sordu: 

- Melekt.. sen dahalıili akıl- - Allah razı olsun.. Şimdi 
lanmam1fsıD, bu güzellik kıyamete gider, hemen bu parayı borca 
kadar alirmez. Bir kenarda bet yatarınm.. Yalnız onu da konu-
on paran oJmalL.. Bu itlerde in- plım.. Benim ayhklanmı ne 
sanan akbna en evvel hastalık yapacağız. Mademki buraya gel· 
gelmeli.. olabilir ki yarın, 6blr anemi istemiyorsun. Sen bana 
gün baıına bir haıtalak çıkar. a6nderebilir misin?. 
Gidip te hastane k6şelerinde il- Birdenbire pflrchm. Oturdu• 
rüneceğine, bir kö,eye çekilir ium aandalyede doğrularak: 
kendini tedavi ettirirsin. - Ne ayhklan madam?. Si&e 

- B6yle bir ihtimali aklıma hiçbir kira borcum olduğunu ha-
ıetirmiyoram. madam. tırlamıyoram. 

- Getirmiyonma amma kızım.. Diye baiarclım... Bu hayuaz 
evdeki beaap, ÇBl'flY• uymaz. Sen, kan, gözlerimin içine baka baka 
heriften. biraı para çekmiye başla. izah etti! 

- 5ayleclimya madam.. ev• - Ben de senden kira borcu 
Tail bu iti Japamam.. sonra ela iıtemlyorum ki kızım. 
ihtiyacım yok. - Eh o halde?. 

- Allah, Allah.. 1enin ihtiya- - Melek!.. Ôyle birdenbire 
cın yok amma, benim var ipe... k11mL. parlama... Sen. bu yollan 

bilmeui& Bea timdi senha (Mene
yarın bir yere yirmi bet lira borç es ) iaim. Bak, bap Nail BeJi 
lclemek mecburiyetincleJim. Hal- buldum. yum, daha iJiMI bulu-
buki, yirmi bet param yok... rum. •• Sen, toy ve acemi bir kız· 
Bt.reket venpa ld. MD YUllL ım. Kendi göbetml kendin keee-
Hem f6yle bir clölqayua baka- mezsio. Zaten adet değildir. Her-
bm bizim Melek Sultan De ya- pyin bir yolu. nizamı olduğu gibi 
pıyor; dedim. Hem de bu parayı bu ifte de senin gibi kızların 
aenden almıya pldim. başında glln görmllş, yqb bqh 

- Yirmi bet lirayı ını ? bir kadın bulunmak kaidedir. 
- Evet. F arzedelim ki yana bu adam• 
Madamın bu açık ve sarih dan bıktın.. yahut o ten• 

sözlerinden biltthı maksadı ap den vugeçti. O zaman ne ola-
açık bir surette anlaşalıyordu. cak. Ben bir ( aman ) an· 
Buna birdenbire cevap vermedim. yorum diye ıazetelue ilin mı 
Birkaç dakika dllşllnmek mecbu- verecekain? •• Bak, itte ben bu ibti-
riyetini biuettim... Nihayet onu mali dltllndlm de, ıayet böyle 
kıP ve kat'ı bir hareketle sus- bir teY oluna, bot kalma,_ 
turmak istedim. Ayaja kalkhm. diye daha timdiden zenp Wr 
Gardroptan çantamı aldım. Nailin 1• Mısarlı hazırladım. 
ev maarafa için din ma•nın &.- Damarlanmdaki kana damla 
tüne bıraktığı elli liradan y1.a damla zehir akıtmaya çabpn bu 
betini çıkardım. Madam Mannlte yılan karımn bu sözlerine daya• 
uzattım. Kaılarımı çattım: ••madam: 

- Buyurun Madam.. Size -Sen, ne lllyltlyonua madam. 
yirmi bet lira.. Fakat aize bunu Galiba benim kalbimi •Din pan-
o --rtla veriyorum ki : Bir daha ı·yonunan kirli odalarmdan U l 

r- zannediyonun. Buglbı Sait Ef. 
_ ............... 311 ···········---·---· .... --

-- ....... 
il.AN FIATLARI • 

ı - a ... ,,,,.,,. .... gaz••',. 
6ir dtanun llıl •lırı 6ir 
( •ntim J aagılır. 

ı- S.Jtı•ına ~ 6ir anti• 
nala ili• fiatı ,_,./ardır: 

!
a~1fa ıaay2fa P yfa eayfa Diğer Son 

S 4 • 5 yerler sayfa 
400 -=2=-=so=-t=200=--=-+1-:-oe=--i-=--eo-ı-.:30:....._a 
l\tş . l ıüş. Krş. Krş. Kış. Kq. 

3- Bir ıantimtle wr•d 
(8) kelime tHUtlır. 

4- ine• 11• kalın gazılor 
taltıcakları ••"" F• •' 
•nllritla ilçiililr. 

çıksan, Nail B. girsin •• Yana Nail 
Bey çık11n, Mılll'h Hacı Zambar 
Bey pain... iyi vallahi.. Öyle 
ise MD her te-Jden evvel bir 
(kiralık kalp) le•huı yaz da ha
zır olsun. icap edene g6is0me 
takı verinin. 

- Eh. ne zannettin kazım, 
yaaa•··· Aşağı yukan iyleclir. Se
nin kalp dediğin bir neYİ kiralak 
haneye benzer. Elinde o haneden 
baıka ifletecek sermayesi olmi
yaolar, onu bir anda bir müıteriye 
aatıverirlene, budalalık etmit olur-. 
lu. Aad hlloer, o haneyi dlfeyıp 
daya••· İyi ••kibar miifteriler 
balmak.. Ma.mldln olcluju kaclar-
fatıla istifade temba ecl,rek , .. 
ıelip rahatma Nlu-ktır. 

(Ark ... vart 

SON POSTA 

--.&.n~:ıı Hanıme-
A ~ fendi 

Yorulunca 

Bir seyirci, camba· 

za - Mllsaadenizle 
ıandalyeain bir ta· 

nesini abyoruml 

..._. __ ............................................... .. 

Yugo•lav 
Parası 
Düşınigecekmiş 

Belgrattan bildiriliyor: 
Alman matbuatı ve bu gaze

Malig• na· telere istinaden de 
ı.::.-ı Fransızlar Yugos· 
_,.,. • lavya hllkômetinin 

•Ögledi kendi paralarını 
istiyerek dllşürecekleri yolunda 
bir havadis ortaya atmıılardı. 
Mali mahafilde blly&k bir endişe 
uyandıran bu haberi Yuıollavya 
Maliye nazırı tekzip etmek Ulzu· 
munu hiuetmiıtir. Belgrattan bil
dirildiğine g6re Yugoslav Maliye 
nazın bu mesele hakkında ecne
bi matbuata beyanatta bulunmUf 
ve haberin tamamile a11l11z bu
lunduğunu alyledikten sonra: 

"Yugoslavyamn yllzde ıekse· 
nini çiftçiler teıkil eder. Paramı· 
zı dlflrmek bizim memleketimiz 
iktuacllyah için lehte dejil bili· 
idi aleyhte neticeler Yerecek bir 
tedbirdir. Bunu dlftlnmeclik Ye 
dlflnmiyeceğiz,, diye iti•• et
miftir. Bu tekzip itimadı sar11lan 
bazı m.lıa&lde mlisbet tesir yap
maktan geri durmallllftlr. 

* 
Moskovadan bildiriliyor: Uk· 
,,., R ranyama ilkbahar 

dı llk6a zeriyab hemen be-
ga a • men ikmal edil-
/ıtır zezlgal mfttir. Kafkasya 

ve Karadeniz sahillerindeki Yazi• 
·yet te aymdır. Mayısın ilk hafta-
11nda yapılan hesaplara göre 
Ukranyada 13,408,000 hektar 
arui zeredilmittir ki bu miktar 
pllnda kararlaftarılan aahanın 
yiı.. ( 81,4 ) Unli teşkil ediyor. 
Her tarafta yatmunuzluktan ıi· 
klyet edilmektedir. ,,. 

Sofyadan bildiriliyor: Pariı 

_ a.ı.ar fiil· belediye reili ve 

• allan .,. belediye meclisi 
ualanndan birlca· 

Fran•ızlar ç.ı Bulpriatana da 

ujraclı. Bu fırsattan istifad. ede· 
rek bu zevata Bulgaristanm glll 
mıntakası gezclirilmif Ye meffimi 
olduğu cihetle glil yağa imallta da 
bilfiil g6aterilmiftir. Gnl yallan 
için en bllylk Qıabreci tefkil edea 
F ananın mtımesaiUerine yapılan 
bu propatandadaa faydalı neti· 
celer bekleniyor. Heyet reisi zi· 
yaretinde edindiği intibalardan 
memnuniyet beyan etti. 

Son Posta: Bu, bize kaçıncı 
ibret deni olinahclır. 

G11111rUktekl Teftltl•r 
Otla, sGmrilkl• bafmidirG Seyfi 

bey, ba11 teftitlerde bulunmuf, bu 
aracla Gal.ta yolcu Hlonunu da ıezı. 
mittir 

Onlar Konuşa Dursunlar, 
Herkes Hazırlanıyor 

f Battaıafı 5 inci sayfada > 
Cenevreye Gelenler 

Cenevre, 28 - M. Bartu, Tiirkiye 
Hariciye Vekili Tevfik Rüttü Bey. 
M. Pietri, M. Gamelen, Sir Simon. 
M. Politie, Japon hanedanından Pren• 
Ye PHnsem Kaya bu sabah buraya 
•elmiflerdir. 

Vaziyet Çok Fena 
Londra 28 - Müatemlekit Nazın 

eöylecliji bir nutukta, lngiJterenin 
eulh •İyHetinden aynlmıyacatını 

eöyledikten ıonra demittir ki: 
" - DGnyanın bazı kısımlarında 

bir kasım milletler büyiik harbin pat
lamaSI arifesinde oldutu kadar tehll· 
keli vaziyetlere •ebep olmalarana 
raj'men ingiltere silahlarını, kendi•İ 
için zarar ve...;cek bir dereceye kadar 
indirmiftir. " 

Bitaraf Devletlerde Bil• 
Hazırlık Var 

ZGrih 28 - laviçre Harbiye Na&an 
beynelmilel .. ziyetin atırhtından 
bahsederken bütçede aakeri muraf
lann azaltalmıt olmamadan fikAyet 
•hnlftlr. Nazar lniçreyl hup tehllke
eiad- konmak ifla tedbirler alla
mHı lazımpldiiial .a,ledlkt.a •onra 
ıunları ilave etmiftir: 

" - Yabancılar ıunu lJi bilmelWlr
ler ld topraklarımızı mGdafaaya kati
yen karar vermitiıdir ." 

* 
Stokholm 28 - Maruf amirallar-

dan biri milli müdafaa bGtçeeinin 
artbralmasına •• komGniıt flrkaaının 
da kapatalmuam iatemiftir. 

Kıllçlarımızı Bllemellylzl 
V qington, 28 - Bahriye Ne.ıareti 

•rklnından Amiral Klerk dGnya 
vadyetinin eOilıları btralm117a heniz 
lmkq verecek tekilde olmadıtıaı 
e6ylemlt ve tunlan U!ve etmiftlr : 

" - Amerika, konferanı ma...ta• 
nadan dalma zararla çıkmıtbr. Btı 
.... pledlr ki memleketimiz l~la 
,. .. an. aiya•t kıhç)arımızı bilenmlf 

ve barutlarımızı kuru olarak muhafaza 
etmek, milli müdafaa ve emniyeti 
ihmal etmemektir. Dilnya, henüz 
•ilahlanm bırakmıya razı olacak va
zıyette değildir. Amerika •ilihlan 
bırakma yolunda samimi her teıebbüH 
İftirake hazardır. Fakat Avrupanın 

politika manevralarına kantmıya raa 
olmıyacaktar. " 
Deniz SllAhlarına Gellnce •• 

Paria, '28 - Gelecek ıene topla
nacak olan denir •ilihlannı azaltma 
konferansına hazırlık olmak lzere 
timdiden görilfmeler yapıl•ua lngil
tere tarafından teklif edilmlftlr. Bu 
münasebetle baza mabafilde SoYJ8l 
Ruayanan önümüzdeki konfuan•a 
ittirak etmHi lizımgeldiii il•rl el
rOlmektedir. 

Bir Harp Manevra .. 
Oran, 28 - Akdeniz Franııı filosu 

bir deniz tayyare fllo•u ile birlikte 
muhtemel bir diifman haYa hGcamana 
kartı manevra yapmıfbr. Hlcamu 
ha her veren borular Ye ldliee çanlan 
çaltnca f9bir halkı da kendini koru• 
mak için harekete l'eçmlf, bu arada 
elektrik cereyanı da keırilmiftlr. Top 
H mitralyoz sesleri ıabaha kadar 
devam etmittir• 

llcJ Y-.ıhr•NllllL 
Taranto, 21 - Orta •elerler iç n 

İnf8 edilen Toriçelli tahtelbahri bu
gün denize indirUmiıtir. 

Palermo, 28 - Y eal tahtelbahir 
avcıaı tipinde olarak yapılmıı ilk 
t'emi olan Albatroe dealze ladirilmlt
t ir. 

Alm•nranın Bir lttlh•mı 
Bcırlin 28 - CeneYre hidl1elerl 

matbuata ifgal etmektedir. Berllaer 
Tasrblat •azeteei diyor ki: 

"Franaa, Milletler cemiyetini bo•a• 
rak ittifaklar •İyuetiae deYam edecek 
olarea Avrupa yalnız •mnbh .... ka-
raraazbk anı ~rmelcle w .. , ... k, 
uıun eeneler fena Wr karanaıhk 
içinde bocalayacaktır." 

ispanya - Türkiye 1 İstanbul Maarifi 
Ticareti Yeni Sen_e_Bü_"t.çaai iki 

Türk Ofisi Mühim Bir 
Teblii Ne,retti 

Ankara, 28 - Tlrkofiat• : 
l.paaya ile m6n'akit n 24-5-n.t 
tarihinden itibaren meriyet meY• 
küne geçen modllse temkan Ye 
tedlyabn ıuretf teıviyeıine dair 
olarak imzalanan uzlaımada ıu 
bllkiimler vardır: 

1 - Bir Tllrk Ticaret EYi ile 
bir lapanyol Ticaret E'fi ara11Dda 
ticari bir muameleden mlltevellit 
alacaklar üzerine h118111i takaı 
bakim hüıl oluna her iki mem• 
lekotin sallhiyettar milli ban••· 
lan h;Jitillf bu muameleye mi· 
aaade edeceklerdir. Madde - S. 

2 - 3-10-933 tarihinden enele 
alt olmak llzere bloke kalan 
paralar bqka bir muameleye 
tibl olmaksızın tahsil olunur. 
Madde - 6. ---

Zararli Yağmurlar 
Bitlis, 28 ( Huauai ) - Bir 

haftaclanberi fuılauz bir surette 
yaiu yağmurlar çok zarar ver
mif, münakalita da sekte .er· 
miftir. 

Methur Amh"•I Togo 
ÖIUm H•"-• 

Tokyo, 28 - Ru • ....... mu• 
......... d. pek bl~ -:-Mr ılbret 
kaU111p, japoDF_.. Neı.o.'u diye 
maruf ola• Amiral Toıo, aırtlak 
kan•erlladen lilillblı bir halde haatad1r. 
a ... turyadtl Gençlik GUnQ 

Virana, 2li - DGn b6tiin Avuı
turyada Jlz binlerce gencin ittlra(Jile 
p .. çllk giinü te1'it eclilmiftir. Viya. 
nada 12 den 21 J•tına kadar bGtO'n 
çocuk ve .-ençler yeni Avu.turyaya 
tazimlerini bildirmitlerdlr. 

Almanya Ve Sar 
Berlln, 28 - Batnldl muavini 

Foa Papen, Jlmnutik cemiyetinde 
Sar ıneseleai hakkında siyledlii nu• 
tukt., hütln Aluaanyanın Sar me-
1eW.ha bt'i Ye •arila bir aurette 
laaW.1 iatedithai bycletmifm. 

Milyon Liraya Yalandır 
latanbal Maarif .......... 

yeni 1e11e bltçelinl tetbtt ...... 
tir. Yem batçe bir mlljon cloku 
, .. bla ~ liradır. v.ı bnt
~· iki mAtew. .... ça1 .... 
için tahsisat aynlmlfbr. .-. 
teplerin biri Terabyada, diğeri cle 
Fatihte aç•aeubr. Binalar · kira 
ile tutalaeakbr. Fınchkhda lafa 
edilmekte olan a1ri illmaektepte 
de eylfalde tedrisata bqlana· 
caktır. 

•fk•ı•" .. Çol•ldı 
Buzhane flatlerlnla aıtbnlmua 

si• rctfkçe birçok tftcAJetlen ...,.. 
blyet nnae~r. Bu Hhr, Balak
çıl._ Cemiyet de Ticaret u S..arl 
Oduapa mtlracaat eclenk bu..._ 
ücretlerinin \;,)'Ükseklitfndea bir ha,U 
zarar ıardllderlai bildirmlıtlr. 

Ucuz Sey ... at 
Deaizyolları lclareel, ucuz lak ... 

leriye •• Pire HJ ... derl tertip 
tmiftir. Haftaa bir ..,. 1apdaa " 

po.talard• yolculara fulaca te-ullt 
yapdacak " kolaybldar ~ 
ct-ktir. 

·~-..'9' . . ....... . .. ... 1 .. ... .. 

y ... ......,_. 
Hollvut - Holivutwı 4 ÜDOÜ .... 

28 üooü nühuı Ameribdan gelep ea 
son reeimler ye bavadillerle dola ol&
rak .;;akmıştır. 

Kapak - Balakesirde oıba b• 
aybk kültür mecmuuımn U.14, 15 iıMi 
saydan bir arada intişar etmiftir. 

iz - İzin ikiiıci A)'181 bugün QlkL 
Güzel bir kiğıt. (25> makale Ye NIİm. 
( Oöbizm nedir! ) ( ırlflann tuaifi ft 
T ürkler ) yazdarmı okuyunuz. 

yeni Adam - ·22 inci ıayieı oılda. 
Yeni Adam fakir ve kültür aclaım&arw, 
analan, babalan ve bttda muallimlea 
alakadar edecek mahiyette bir gazeı.-
dir. Bu saytda muhabere ile dul ..... 
me ve Yeni Adanı Balk Üniveniteli 
detaleri hakkında malWa&' veriliJw. 
Herkeeia elJmnuı Aaıılilclar. 
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Bu Sütunda Herg}n 

-·-----·-------Nakleden: Nimet Mustafa ___ J 

adın Perukirı 
Dükkana saçı, başı dağınık 

kadınlar giriyor, dükkindao be
bek gibi güzel kadınlar çıkıyordu. 

Camekamo arkasmda acaba 
biır sihir, bir keramet mi vardı ki 
çirkin giren güzel çıkıyor; giızel· 
ce giren bir dünya güzeline dö
nüyordu. 

Yaya kaldırımından geçen 
Çapkın bakışlı erkekler dükkAnın 
Önüne geldikleri zamao ayaklan• 
~ıa Parmaklan uçlarında yükse· 
liyodar. yan gözle tül perdelerin 
lizer:nden bakıyorlar. Bir baş gö
riiyorlar. Bu haf belki giizel bir 
kadının başıdır, belki bir mani
ttircü kızın.. fakat sUslüdürt şn-
atıcdir. Ve bunu görmek, bir -1\· k'h ayaklarmm ucuna yUksele-

re hile oJsa yine bir zevktir. 

Sa • 
ka•• l'I saçları, kahve rengi şap-

-nın ·k· k Ak evlerin· ı ı enarına saray 
minde 111 kapı tokmakJan biçi· 
yüşlü ~0Planmış; tirkek yürü-

t ddu )algın bakışlı lbir kadın 
ere t e d" kk A k .. · Ba 1 k u anın apısını açb. 

ş ar ap ·ıa· · B · · ömJ kli . ıya çevrı ı. eya~ 
1 e • eh ınaşalı bir erkek:. 

- Buyurun hanımefendil 
D~vetile kadını kartıladı. 

• 
1

- Emriniz?. · 
- Bir deste firkete alacak

tim. Rengi sarı ıaça uygun öfsun .. 
Beyaz gömlekli adam, bir dolap 

açtı, bir deste firkete çıkardı,· ka
dıoa uzattı: 

- Buyurunuz hanımefendi! 
Birdenbire şaşırdımdı da.. Yani 
&İzin gibi zarif bir hanımefendinin 
bu asırda el' an uzun aaçları ol
IUn! •• 

Kadın utanır gibi oldu; · ber,. 
~r sözünü kesmemişti! 

- Güç şeyi Uzun uzun tara
lbakı sonra onları toplamak .. hem 
Lütün kadınlar kesik saçh iken .. 

- Bütün kadınlar mı dediniz? 
.- Öyle hammefenif siz de 

l~rüyorsunuz •.. 
•t+-?????? 

' s;._ Hanımefendi, buraya ka·dar 
reHfiniz, emrediniı de saçınızı l<e
&elim.. Hem sarı s"çlar kesildik'..: 
leri zaman okadar güzel durur
lar kil 

- Doğru mu söylüyorsunuz! 
- Meslekim üzerine yemin 

ederim. Siı;e Alamod bir saç ke
aeyim, güzel bir forma vereyim.; 

- Alamodmu dediniz? 
- Evet son moda.. Buyurun 

hanımefendi. 

Beyaz gömlekli adam koltuğu 
düzeltti. Kadın koltugya. t d . o ur u, 
makaslar hemen ıaçlara deydiler:· 

" - Göreceksiniz •İze 1Jekadar 
Ja10şacak. Bilhasaa kestikten 
aonra aaçlanmzni 4rengini biraz da 
•çaraak. 

- Rengini ani açacaksınız?,. 
- EYet hafif oksijenli 80 il . 

,tb&nllzünw şekline çok yakışaca~: 
. - ~ogru .mu ıöyliyorsunuz? 

..__ eslekım üzerine . 
ederimi yenun 

M~kas, oksijenlı su, tasların 
teklmı ve :rengini .de ..1 _ w • .. :_ • • 

uefltwmıtb: 
- Naad Hanımefeadi? 

Kadın aynada kendine baktı: 
- Arzu ~derseniz,. bir de 

ondülnsyon yapahm .. 
Maşalar, elektrik ocağında 

kııdm'dı. Beyaz gömlekli adam 
bir yan dan ça-lışıyor, bir yandan 
da öylüyordu: 

- Gerçi uzun aaç modası 
çıkıyor amma, ne olsa •. 

- Uzun saç modası mı? 
- Evet, Avrupada öyleymiş .. 

Amma saçı kesmek gibi uzatmak 
ta çabuk çabuk kabil olmaz. 
Onun için şimdi perük1 takma 
saç yapıyorlar. Amma takma 
olduğu hiç belli değil.. Arzu 
ederseniz .. 

- Nasıl takma saç mı? 
- Evett sizin kes,Jen uçlan· 

nızdan gliıel bir perük yapılabi

lir. Bu işin mütehassısı da vardır. 
Şu köşedeki madam; evet o, ben 
saçlarınızı kıvırıncıya kadar 2'ize 
gllzel bir peı"ük yapar .. emreder• 
seniz? 

- Peki! 
Köşedeki madi\m, g~li.i~siye· 

r~k yerinden kalktı. Biraz evvel 
kesilen, ipek saç yığını topladı. 

- Yarım saatte yapar, bi .. 
t:ririm. 

• 
Yarım saatten çok fazla za-

man geçmişti. Saçlar ke~ilmiş, 
renkleri açılmış, , kesilen saçlardan 
perük hazırlanmıştı:-. 

- Başınıza koysanız. 

Kadın, takma saçları · takke 
giy~r gibi ba,ma geyc!i. .. 

- Yakıştı değil mi? Başım:ı: .. 
da gidin; paket yaparsak bozulur. 

- Borcum ne _kadar? 
Hesaplar yapıldı. Küçük ka· 

ğıtlara yazıldı. Y ekuıı sekiz lira, 
yetmiş beş kuruştu. Bahşişle be
raber on lira etti. 

Kadın dükkandan çıkarken 

memnundu. istediği ıarnan kısa, 
istediği zaman uzun saçlı olacakb. 

Dnl~kfindan çıkar çıkmaz, bu 
i~ie/i en ıiyade tne,mnun olanlar 
birihirleriniıl ·yüzlerine balthlar: 
Bunla~ moda diyerc~ "bir luı di~ı~ 
başındaki saçları kesip, kesiİe~ 
saçları yine moda diyerek 'kesil· 
dikleri yere eki ey enlerdi. Çiiokü 
moda konıisyonculuğunda'n on 
liracık bir istifadeleri olmuştu! 

BANKA lOiWiEHÇiYt.lE 
iTALYANA 

s~"rıtınyesi l_,iret 700,000,000 
l"tlya~ · ak~e1li ,, 560,000,000 
' .ı.\lerkeıı ıdare : M i LA N O " 

· ltalvantn başlıca şehirlerindtt 
' ŞUBELER 

lngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Çekoslovakya, Yugoslavya, 
Lehistan, Romanya~ Bulgaristan, 
f\Iısır, :Amnika Cemabiri Mütteliideai, 
Brezilya, Şili, Urut.'11ay, J\rjımtin, 

P.eru, Ekvatör ve Kolumbıyada 
1\ rilyasyonlar 

iSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas ( Tele.f. 2641 lt/314/[ı ) 
Şehir dahillndekl acentelerı 

lstanbuJda: Alalenıciyaıı .hanında 
Telef. 2821. Beyoğlunda : lstiklal 
('adde11 'J'elef.1046.Kampiyo daireıi 
Borsada 'l'elef. 1718. 

IZMiRDE ŞUBE ' •. , 

Resmitıbi Blztt Gönderiniz ..... 
Siztı Tabiatmızı Sö.qlig•lim 

Rumlnizl kupoo ile g8ndulnt .. 
Kupon diğer pyfamnı.dadu • 

• 

44 Ankara: ..\f lr 
Efendi; Uysal ve JU• 

muşak başlıdır. Aklını 
hile ve şeytanlık işle
rine pek erdirmez. 
Arkadaşlarile ala~ lı 
konuşmaı, şaka yap-

maz, çabuk kızabilir. 
Kafasını fazla yormak 

istemez. 

• 
4S Beykoz: DGn· 

dar Efendi: Zeki ve 
iotizamperverdir. Tek· 
<lirden kusurlarının 
ıuyuundan çekinir. 
Fiil ve hareketlerinde 
ihtiyat ve muhı~keme 
vardır. Gelişigüzel 

atılmaz. Parayı israf 
etmez, ~şyasını eyi 
kullanaLilir. 

• 
47 Kuıadatı: Et .. 

ma Hanım: Samimi 
ve gült>.r yüzlüdür. 
Misafirlerini ve mu
hatabını Bıkmaı, eski
den tanıyormuş gibi 
davranır. Ev idaresin· 
de tahakkümü sever1 

işlerine müdahale 
~~~-~ edilmesini iBtemu. 

Süsü 8ever. 

Otomobil, kamyon ve otobls 

LASTiKLERi 
kafi hava verilmez ve haddind.en 

fazla yük ahlırsa 

öaırlnl itmam etmeden 

HARA~ OLUR 
Dış ve iç lastiklerinin maruz olduğu fazla yük 

ve gayritabii ağır · şerait 
1 
karıısında zirde isimleri 

muharrer fabrikalar imal ettikleri lastiklerin 
muayyen bir mikt~r kilometre yapacağı hususunda 
veya diğer bir suretle teminat vermezler. 

Bu itibarla kullandığınız Jistiklerin arabanızın 
· sıkletine en muvafık olup olmadığını, vereceğiniz 
havanın miktarını lastik acentalarından tahkik 
ediniz. Bu ilanın neşrinden itibaren fabrikaların 
teminat vermediği~e dikkat ediniz. 

Avon Dunlop Fayreatone Goodrich 
Kontlnental Flsk Generel Goodyear 

lndla · MPcheln Plrelll 

ı-l!.!l . . . 

·i .· 4.Sı .. 
,· 



12 Sayfa 

I Ben 

'' 'FA 
ir 

Zevcim mevcut soğuk' hava 
dolapları arasında intihap işini 
reyime bıraktı. Zira ·ben iştira 

~ etmeyi bilirim. 
Beş veya altt markayı y~kın~ 
dan gördüm. Bunfarm hepsiiii 
ne diye Frigidaire tesmiye 
ediyorlar ? Bir tek mark., 
~· FRIGiOAiRE" vardır. Ben de 
hakiki, "FRIGIOAIRE" marka·· 
lısım istedim. : 
Şimdi "FRIGiOAiRE" e s(hip 
olmakla cidden memnunum. 
Meşrubat ve mekülatımızın tek
'milinl "FRIGIDAIRE '' in sıhhi 
ve daima ayni dereced., mu·' 

• hafaza eden kuru soğuğuna 
tevdi ediyor ve ihtiyacım nis
betinde peyderpey dolaptan 
çıkarıp aile, efradıma ikram 

ediyOı'üm. Zira "FRIGIDAIRE''e tevdi edilen mekülatın lezzeti 
deha Jvl olmaktadır. 
Esasen ıemeklerı " FRiGIDAiRE •• e tevdi eylediğlmden lfett 
o kadar iktisat ediyorum ve aile efradt o kadar daha 1f1 
bulunuyor ki "FRIGIOAIRE" 1 hntün ahhRnl:.rıma tavı;lvcaden 
çekinmiyec~öfm. 

Bu hanım "FRİGID~IRC ··.ı ın11nap etttgı %aman aunyaaa 
sablmıt 2.5 milyon FRIGIDAIRE " in kullanan larma iktisat 
ve memnuniyet bahşettiğini biliyordu. 

lılgldalre marlfasını '-f11naıan ller So§ulf ltava 
dolal:H haltlld "'''••daire•• drilldlr, 

Denizyolları ltletmesi Müdürlüğünden: 

skenderiye athnda fevkalade 
Tenzi atlı Den·z enezzühleri 

latirahat gUnlerinde güzel bir deniz havası almak iıtiyenlere 
kolaylık olarak 18K~NDERIYE bathnda 

evka ide Tenz· ati 
ııtdip gelme tenezzlih biletleri tertip ettik. Yemeklerinin ne
faseti, servislerinin intizam Ye mllkemmeliyeti ile şöhret bulan 
lzmlr ve Ege vapurlanmaz her hafta Sah günleri 11 de Gala· 
ta rıbbmmdan kalkar ve 11 g(ln ıonra avdet ederler. Bu ıeya• 
hate ittirak edenler Güzel lzmlrl, Atlna ve Pire ve laken• 
deriye şehir ve plajlarını ııörmek fıraabna da nail olacaklardır. 

Biletler 1 /Haziran/934 tarihinden itibaren Karaköydeki acen• 
tehanemizden aatılmıya bqlanacakbr. Fazla malumat almak 
isteyenlerin acenteye mUracaatları ilin olunur, (2713) 

( Emlik ve Eytam Bankası llinları 

Tekaüt Yetim ve Dulların 
maaş iskontosu 

Haziran başmdan itibaren kabul edilecek olan Miltekaidin 
Eytam ve Eramil Eylül, Teşrinievvel ;~ Teşrinisani 934 ma.aılarına 
ait kuponlar mezkür ayın Altısından ıtıbaren numara sırasıle tedi
yeye başlanacaktır. Maaş sahiplerinin kendilerine tahsis edilen 
günden evvel müracaat etmemeleri rica olunur. 

Malüliyet vesikası ile müracaat edenlerin maaşları günü gününe 
iskonto edilecektir. [354J • 

•• u 
Senelerdenberi, kibar mahfellerin 
seve seve kullandıkları kıymetli 
bir müstahzar 

I KREM BALSAMIN KANZUK 
Çilleri, leke1eri izale ve tenin tazeliğini muhafaza etler. Deposu: Kanzuk 

Eczanesi. Tanınmıı parfümöri mağazalarile belli başlı eczanelerde bulunur. 
.._ _____________ ~(16237).-

SON POSTA 

.- ;. 
VAPURCULUK 
TÜRK ANONİM ŞIRKETl 
lstanbul Acentalığı 
Liman Han, Telefon: 22925 

Trabzon Yolu 
DİKKAT 

TARi vapuru 
3 Haziran 

Pazar ınoil •aat 20 de Ga-

lata nhtımandan kalkacak olan 
bu vapurda zamanın lı•r türlü 
konforu, kamaralarda vantl
Uitör, akar •• vardır. 1 inci 
kamaralardaki 11ataklar kti
mllen knrgoladır. Güv•rt• 
11olcuları için lıasust ranza
lar mevcuttur • 
Glditte : Zonguldak. lnebolu, Ayan
cık, Samıun, Ünye, Gireaon, Tire· 
bolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. 
DöoOıte bunlara lllveteo Of ve 
Sürmemeye utrayacakhr. 

Eaklphlr icra memurlulun· 
dan: Eskişehirde yağ-01zadeler iflu 
muuı tarafından tüccardan Şeker Ha
fız zade Hulilai Beye devredilmit olan 
Eslciıehir kitibiadilliğinden musaddak 
10 Mayıa 927 tarih ve 8172 numaralı 
bir hıt'a kira mukavelenameıine mÜI• 
teniden bedeli icardan bakiye borcu 
olan 582 lira kuru~ ve 300 lira tazmi
nat ve proteıto 1·e icra masraflannı 
ödemiye borçlu olup kencliıine bir türlü 
tebliğat yapılamıyan Ye ikametgahı 

meçhul bulunan 1abıkan park gazinosu 
müsteciri Muatafa Sadi efendiye hukuk 
uaulü M. K. nun 141 inci maddesine 
tevfikan ödeme emrinin ilanen tebliğine 
karar nrilmit olduğundan bermuoibi 
karar itbu ilAnın tarihi neırinden itiba
ren yukanda yazılı borç ve maarafian 

1 on gün içinde ödemesi borouo tama: 
mına veya bir kısmına yahut alacaklı· 
mn takibat icrası hakkında bir itiraıı 
varsa yine bu on gün içinde istida ile 
!veya tifahen iora dairesine bildirmesi 
bildirmediği takdirde 74 üncü madde 
mucibince inal beyanmda bulunmuı 

lazımdır. Borç ödenmez veya kanuni 
müddeti İçinde itiraz edilmen• hak
kında cebri icraya devam edileceğini 
ndlk işbu ihtarname ilanen tebliğ 

· olunur. 

Denizyol ları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı KaraldSy KftprObıı 
Tel. 42362 - Sirkeci MClhGrdarıade 

Hu Tel. 22740 
......... 4m ..... 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA yapuru 30 

Mayıı 

Çarşamba 19 da Sirkeci 
nhbmandan kalkacaktır. "2847,, 

AYVALIK SüR'AT YOLU 
Şimdiye kadar fstanbuldan 

Cumartesi günleri saat 18 de 
kalkan Ayvalık Sür'at Posta
ları badema 2 Haziran 934 
ten EylUl 934 sonuna kadar 
fstanbuldan Cumartesi günle:'İ 
saat t 7 de kalkacak ve Ayva· 
lığa bir gecede gidecekler· 
dir. '·2846., 

·Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

karşı en müessir deva SERYOIN 
hnplarıdır. Deposu, lstanbul'da Sirke
cide Ali Rıza Merkez eczanesidir. 
Taşraya 150 kuruş posta ile gönderi-
lir. İzmirde Irgat pıızarındaki, Trab
zonda Yeni Ferah eczanelerinde bu-
lunur. (16281) 

Urolog REŞ.T SAM• 
Operatör I §) 

İdrar Yollan hastalıkları mütohassısı 
Beyoğlu: Parmakkapı - İstiklal cad. 61 

~------· (16722) ······························································ 
Son Poata Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 

Neplpt MGdürü: Talür 

"ğrıların ve s()Quk algınlığının seı'l ve 
teati tesirli devası, ambalaj ve komprime: 
lerinde EB alameti farikasını taşıyan ha. 
kiki ASPIRiNdir. 

Mayaa 29 

lsrarıa 

DiŞ 

Ambalajlarda ve komprr
me1erin ,üzerlnde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasını dik
kat edinizJ 

. Ağnlarını GRiPi 

Kaclınlann Mağlup Eder. Romatizmayı 
Nakrisi AYBAŞI 

11&11calann1 
Her eczanede bulunur. 

Beyhude yere~~--...... ......__.. 
1 

AZAPLI GECELER 
Geçirmeyiniz i 

1 .. :... --., 

Sivri sinekleri FLiT ile öldürünüz. 
' Slvriıineklerln eınırıendlrlol ~ 
cıltııarı, azaplı bir aecenln all'( 
metldlr. Nl9ln beyhude ver• 
ı zU raplı saatler ae9lrmell? Flit! 
ile bunları hemen öldüreblliralnl~ 
Fakat adi ve kat'lyyen tealrdefl 
arı otan hatarat öldürUoO may~• 

~,.~ ~!;~~ lerl kullanmaktan &akınınız. FLl'P 
~ dört harfh F·L·l·T tedarik adini~ 

Siyah kuşaklı ve asker reelmd, 
.-..-. sar' tenekelere dikkat ve onlaft 

·' 

Umum1 Deposu 1 JÜL KREPEH, İstan•ul. Galata, Voyvoda Hın No. ı 

......_ .. , . KANZUK 
lfHAHUZ 

t Mt~HEMİ 
J" 

DiKKATI 
Bulaşık hastalıklara karşı 

B ZUB 
tahaffuz merhemi 

1 

(Pommade Rrophylactlque) 
Belsoğukluğu, frengi gibi bulaşık 
hastalıklardan korunmak için ecza· 
nelerinizden (Kanzuk tahaffuz 
merhemi) arayınız. Kapotun 
yırtılmak tehlikesi vardır. Halbuki 
bu merhem tam emniyet bahşedici 
iki tüp derununda bulunur. 

Deposu: Kanzuk Ecz•neal 

~----------• (ISS41) -


