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Memlekette Kuraklık Var 
.............................................................................................................................................................. 

Bu Da iktısadi ihanet 1 Yemen'de <}_lan Bitenler 

Bu Yola Sapanlara Aman Ver~emek, 
Milli Ve Vatani Bir Kalkınma Borcudur 

.. - Ceza kanunu " aabtekir 
hk ., denilen suçun tarifini yap
mıı mıdır? Bunu bilmiyorum. Fa· 
kat her halde sahtekarlık ıuçunun 
ne gibi şartların ve unsurların 
birleşmesile doğacağını tayin ve 
cezasını da tahdit etmiıtir. Bu 
ceza ister hafif, ister ağır olsum. 
Fakat sahtekarlık suçu hıyanete 
kadar uzanınca bunun 

imam Yahya Ecnebilere 
Karşı Tedbir Alıyor 

Bir Hint Gazetecisini, Bir Kelime 
Yüzünden Hudut Haricine Çıkarth 

mutlaka ağır olmalıdır. " 
cezaaı 

* Bu sötleri dü b . n nıat aamıza 
relen hır tanıdık a&yl d. b. 
de burada aynen e ı, ız 
Bu t d k h 

.. Yazıyoruz. 
anı ı enuz gen ti 

bir vezife sahibidir. t~d~!edfll 
.11. d ııın e 

mı ıyet U} gusu çok kuvvetlld' 
Esast:n vazifesi icabı da maiyeti:~ 
de bulunanlara yurt ve mill" t 

. . 1 k ıye 
aevgım aşı ama vaziyetinded' 
.. Şimdi yine bu genç tan:~ .. 
gm anlattıklarını yazıyoruz: 

«- Memlekette çok şUkür ki 
yerli malı, Türk malı siyasetine 
revaç verildi. Millet bilhassa bu 
llt- lalkametle aaJa •iare ...... 

Yerli mallorııu korarna, 61zi"' için 

berdir. Herkeste, hepimizde yerli 
mab kullanmak arzusu gllnden 
güne kuvvet buluyor. Ktıçtık, bl
yUk hepimiz dUkkinlardan, İf por-

f'Den8il 8 inal Ajfadat 

Bulunamıyan Define 
Vaktile Ankarada Gömülen 12 

Bin Alhndan Eser Yok 

Parol•rı ar•ga11 .. ,,., 
An~ara, 2 (Huauıi) - Vaktilı 

Vunamstana firar etmlt, ıonra 
mllbadeleye tabi tutulmut Anka· 
rah bir Rum tarafından burada 
bıra~ı.lmış hesapsız bir paıra kll· 
mesının arand w bil" A . ıgını ıyor:.u.ıuz. 

rama ifıne henllz devam edili-
yor. Fakat on Uç .. cJ L 1 .. ld.. gun P-..,er 
ugraşı ıgı halde defineyı '"" da-
na çıkarmak mümkün ola / t 
Ş. d' k marnıı ır. 
ım ıye adar on metre 1 ğ d d.. uzunu-
un a ve ort metre den'nl·... d 

b. h k ıgın e 
ır sa a azılmıştır. Kazılan yer-

den su çıkmış, fakat altın d 1 sandık ele geçmemiıtir. Esa:e~ 
bu arsaya İKİ ev yapılmışb. Bun
ların da birer kısmı yıkılmıştır 
Defineyi vaktile buraya gömmu; 
olan lstelyo efendiye göre, bu 
altın hazinesinin başkaaı tarafın
dan gizlice bulunup götürlllmüı 
olması ihtimali de vardır. 

latelyo efendi diyor ki: 
.. _ Defineyi gömdlilba yer, 

lrualaa erdir. Baacla 

Macar bir mühendi•in idar11•irul11 
araştırmalar yapılırken 

yoktur. 1917 senesinde idi. O 
:aman askerdim. Toprağı kasa· 
uramla altm\t santim kadar oy• 

dum ve içi para dolu undıjl 
gömdllm. Sonra kale tarafına 
bakarak itaret 1m1-... S..-.. 

61r latilc6•1 •••l••I elrnolc .. relctir ..................... " ..................... ·--········-
Meşhur Voronof 

Evlendi 
Kendisi 68 Yaıına., 21 
Yaşında Bir Kız Aldı 

Yemen emiri imam Yahya 
Vehabilerle hq gösteren ihtill• 
fından ıonra ecnebilere karp sala 
ihtiyat tedbirleri almııbr. Bunun 
sebebi lngilizlerin Yemen'e gelerek 
caıusluk yapmalarından duyduğu 
endişedir. Bu yüzden Yemen'e 
gelen ecnebiler nezaret altında 
bulundurulmakta ve kısa bir 
zaman ikametlerine müsaade 
edildikten sonra hudut haricine 
çıkarılmaktadırlar. 

Geçende Yemende imam 
Yahya ile görUşen bir Hint 
gazetecili intibalarını şu şekilde 
anlatmaktadır: 

- Büyük bir ltalyan memu
rundan lmam yahya için tavsiye 
mektubu almıtbm. San'a'ya ayak 
buar basmaz beni aldılar ve 
ikametime bir ev tahaiı ettiler. 
Fakat eve girer girmez etrafımda 
bir husumet havasımn dolaş• 
tıtaaa m•ettim. Yalnız bana ter
cneeıntık eden 1etmif yqlarmcla 
bir ihtiyar vardı kf muamelesinde 
fevkalade nazik görUnllyordu. 

San' a gUzel ve geniı bir ıe
birdir. Evler badanabdır. Ve yu

( Devamı 8 inci uyfada ) 
Hicaz • Yemen /ıadadando 6ir 

taraasut kulesi 

r. ' 
imtiyazlı Şirketlerden 
Şikiyetler Çoğalıyor 

------
şlKA YE TiNiZ VARSA BiZE YAZINIZ 
Karilerimizden imtigazlı şirketler aleyhinde aldıiımız ıi
kiigetleri neşre devam edigorıız. Sizin de ıikôgetiniz 11ar6tı bir 

Doktor Vorono/ an eovel bildiriniz: 

M h • ( Bu huıuıtakl 9lklyetlerl !) uncu 1&yfamuıda bulacakaınıs ) 
q ur gençlik aıısını ıcat L J 

eden doktor Voronof geçenlerde ~:::;;;;:;;:;;:;;:;;:~~;;;;;;;;;~;;;;;:;;;;;;;:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~==== 
p~~P~"~~~ =====~~==~~~-~~~-~-~~-,, 
det kaldıktan sonra döodll. Omm ( Haliçin Dolman Karşışında _ 
bu ziyareti o zam1111 fenni Wkik L. ____ .....::.:.::.:.:.:;.:.:..:...~~-----=:---------
yapmak için ihtiyar edilmit zan
nedilerek bir hayli yazılar ela 
yazılnııtb. Şimdi 6treniyoruz ki 

~ doktor Voronofun bu seyahati 
fenni değil hissidir. Çnnktı gen~ 
ilk aıısmın mucidi ıehrimizden ge
çerek Romanyaya gitmit ve gllzel 
bir Rumen dilberile evlenmittir. 
Aldıjı kadın, Kıral Karolun nıet· 
resi Madam Lupeıko'nun yeğeni 
Matmazel Hida Şehvaetz' dir vı 
yirmi bir yaşındadır. Doktor Vo
ronof ise 68 yafllldadır. Bu izdi
vaç, doktorun bulduğunu iddia 
ettiği ebedi gençlik sımnm mev· 
cudiyetine bir delll sayılamaz mı 
derainiz? 

Memlekette Ku
raklık Var 

0 0 n o o 
nan ooo 
~ 0 0 ıı n on 

o 0 a n ao 
n Qij 

Vaziyetleri pek teblikeJ• sinliii içia Belecliyıı• mcır ... t 
. ır'd ,. ............ .... 



2 Sayfa 

( Ha-/kın Sesi]
1 

Yeni Bir Kanun 
Layihası 
Karşısında 

Matbuat Umum Müdürlüğünün 
vazife ve 88.lahiyetlerioe ait bir 
kanun layihası hazırlanarak 
Millet Meclisine verild.ğini dün 
gazetemizde elbette ki okudu
nuz. Halkın bu layiha karşısm• 
daki mutaleala.nm da eu ıütuıı
da bulllcıiksınız: 

.İbrahim Bey (Mecdıyeköy Ermeni
aeıarlığı ce.ı:ldesi JJ) - Matbuat 
Umum Mildürlüğü için Meclise yeni 
bir teıkilit liyihaaı verilmittir. Bu 
lityihaya göre Matbuat Müdürlüğü 

ıerli ve yabancı neşriyab ilmi hare
ketler bakımından tetkik edecek, 

SON POSTA 
• 

• 

Garip Bir Alış Veriş 
Yumurta Sandıklarının İçinden Bir 

Ylğın Çöp Ve Süprüntü Çıkmış 

inkılap prensiplerine, rejime ve mil· 
Jet ihtiyaçlarına uygun olmasını temin 
edecek, matbu t gibi sinemalan da 
bir telkin ve terbiye vasıtası yapa• 
caktu. Mabuat kanunu i'&Zetelerin 
telkin •e terbiye esaslarına riayet et
melerini esasen temin etmiıti. Sine
maların da murakabe albnda olma
sını muvafık bulanlardanım. 

Asliye birinci ceza mahkemesinde dün bir do
landıncıhk meselesinin muhakemesine başlandı • 
Davacı Kumkapı Nışancasında 48 numaralı dükkan· 
da bakkallık eden İbrahim Efendidir. Suçlular da 
başka bir İbrahim ile Hüsnü isimli iki kişidir. 
iddia edildiğine göre, İbrahimle Hüsnü Efendiler 
bakkal İbrahim Efendiye altı bin yumurta satmışlar 
ve (50) lirasını almışlar. Fakat lbrahim Efendi yu• 
murta tabutlarını açınca içlerinden yumurta yerine 

• bir yığın süprüntü ve çöp çıkmışhr. Dün şahit 
olarak dinlenen lbrahim Efendinin refikası Siirtli 

kuruşa alıyorsunuz. Biz (75) c veririz, dedi. Biz de 
kabul ettik. Aradan bir müddet geçti. Bir gece 
bu adam yanındaki arkadaşile beraber dükkana 
geldiler. Sureti haktan görünerek: "Aman başımıza 
neler geldi. Sizin tabutlan getirdik, amma başka 
bakkallar elimizden alıyordu. Belilara girdik. Şimdi 
sizin sand,ldan getireceğiz,, dedi. Gitti hama larla 
dükkana tabutlan getirdi. Ben de yukarıdan bir 
tek elli liralık banknot getirdim, verdim. Onlar 
kapıdan çıktılar. Ben tabutları açmağa başladım. 
Kocam bana kızdı: Avrat •. Yumurtalan kırarsın. 
Yavaı aç dedi ve kendisi açmağa başladı. Bir de 
açtı ne g5rclim bakim efendi •• Dünyada ne musibet 
varsa sandıklann içine doldurulmuş. Kocam şimdi 
benimle çekişmeğe başladı. Aklımız başımızdan 
gitti. Benim başımı da beliya soktular.,, Muhake
me şahitlerin çağmlması için talik edildi. 

-tt 
Şaban Bey ( Sultanahmet Firuzeğa. 

27) - Son zamanlarda medeni diln
Jada sinemalar terbiye ye telkın vası· 
tası olmuştur. Bence sinema b.r mek• 
tepten fnrkh olmamalıdır. Sinemala
nmızda fenni ve terbiyevi filımler 
azdır. Hayat yalnız ihtiraı ve ıehvet
ten ib ret değildir. Umumi esnafımız 
Ozerinde menfi tesirleri pek aıikar 
olan fena filimleri adamakıllı kontrol 
edf!cek olan yeni Matbuat Umum 
lrfüdürlüğG liyihasınıo bir n enel 
kanun halini almasını istiyorum. 

"-
Sudi Bey ( Sultanselim F'ıstıkdibi 

17) - Gazetelerimiz çok nezihtir. 
Eskiden bazı gazeteler açık saçık 
yazılar Ye resimler basarlardı. 

Matbuat kanunu bunu yasak etti. 
Gazeteleroe yer bulamayan açık saçık· 
hklar batka taraflarda da yer bulma
malıdır. Bence beyaz perde de bir 
neşir vasıtasıdır. Orada da terbiye
mize, g ycmize ve batta rejimimize 
uygun filimlcr gösterilmelidir. 

24 Saahn 
Hadiseleri 

Sultanahmetten motosikletle 
geçen Ahmet Efendi, Pola ismin
de bir madall'a çarparak yere 
yuvarlanmış, ba2.1 yerlerinden ya· 
ralanuııştır. 

>f- Beyoğlunda Tomtom so
kağında oturan Yani ve dostu 
Katina kendilerinden borçlarını 
iıtiyen kömürcü Yahya ağayı fe· 
na halde dövdüklerinden yaka
lanmışlardır. 

lf. Hüseyin isminde biri Has· 
köyde bir kayığı sahile çekmek 
yüzünden çıkan kavga neticesinde 
kalafatçi Ahmet ustayı fena hal· 
de dövmüş ve ölümle tehdit 
ettiğinden yakalanmıştır. 

Bun!ardan başka son 24 saat 
zarfmda şehrimizde ufak tefek 
birkaç yaralama hadisesi ol .. 
muştur. 

Cemile Hanım hadiseyi şöyle anlattı: 
.. _ Vallahi, Billahi, Sümme Tallahi hakim efen-

di, bir çocuğumun ölüsünü göreyim. Ha işte burada 
önünüzde duran şu adam belki yüz defa dükkanı· 
mıza geldi. Biz yumurta tüccanyız, Y alovadan her
gün yumurta getirtiriz. Siz pazardan yüzünü ( 95 ) 

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

Adalı Vatandaşlar Bakalorya 
Son. Zaman~a Niçin imtihanları 

Hıcret Edıyorlar? 
Aldığımız malümata göre 

Adalı bir kısım vatandaşlar şu 

veya bu sebeplerden dolayı mem

leketimize hicret etmektedirler. 

Hatti birçoklarının ev ve eşya
Jannı 6ylece yüz üstü terkederek 
geldikleri de · aldığımız haberler 

cümle!iindendir. Halbuki hüküme-
timizin bu gibi kimseleri tekrtp" 

geldikleri yerlere iade etmek f;i· 
kir ve kararında olduğunu öğr~ 

niyoruz, ırkdaşlarımıza tavsiye 
ederiz: 

Kendilerini iki cepheli zarara 
sokacak olan bu gibi maceral3ra 

ablmaktan mutlak surette sa
kınsınlar. 

1 Mayıs 
Dün Kırlarda Gezintiler. 

Ve Eğlentiler Yapıldı 
Diln bir mayıs olması dolayı

ıile şehrimizde bulunan Nasyonal• 
Sosyalist Almanlar baya ... . yap· 
mışlardır. Alman mektepleri tatil 
edilmiş, şehrimiz Alman kon~olo· 
au, Tötonyada bir resmi kabul 
yapmışhr. Ayrıca Sovyet Rusya 
sefareti erkanı da otomobillerle 
kırlara gidip gezmişlerdir. Bu ara· 
da, çayırlara çıkmış kadınlı er
kekli bir haylı Rum vatandaş da 
göze çarpmıştır. Malum olduğu 

üzere Rumlar bir mayısta süt 
içmeyi ve çayırlara oturmayı adet 
edinmişlerdir. 

Hariçten GirecPkler için 
Yeni Şartlar 

Hariçten lise ve ortamektep 
bakalorya imtihanlanna girmeye 
talip olanlar hakkında Maarif Ve
kalcti vücude getirdiği talimatnn· 
meyi mekteplere tamim etmiştir. 

Talimatnamede birçek kayıtlar 
vardır. Hariçten imtihana girmek 
isteyenlerin, evvelce okudukları 

mekteplerdeki sınıf arkadaşlarının 

elyevm ~ me%un bulunması lazım• 

dır. Mürcaatçı eğer ortauıektep 
bakaloryasına girmek istiyorsa, 

evvelce ayni sınıfta beraber ar
kadaşlannın geçen eylülde orta 
mektepten diploma almış olma11 

lazımdır. Lise bakaloryasına gir
mek isteyenler hakkında da ayni 
fart liı.ımdır. 

Bundan başka ortamektep ba· 
kalorya imtihanına talip olanlar 
asgari 16 yaşını, lise bakalorya· 
ıına talip olanlar ise asgari 20 
yaşını ikmal etmiş olmalıdır. 

Hariçten talip olanlar imtihan
larını, istedikleri bir lisede de
ğil, vekaletin tayin edeceği lisede 
vermeye mecburdurlar. 

Celal Bey Harekede 
Dört gündenberi şebl".imizde 

bulunan lktısat Vekili Celal Bey 
dün saat 15 trenile Ankaraya 
hareket etmiştir. Celül Bey; Yolda 
Hereke fabrikasını ziyaret edecek, 
lzmitte kurulacak kağıt fabrikası 
için tetkikatta bulunacaktır. 

Zavallı Adam 
Sarası Tuttu, Denize Dü

şerek Bağuldu 
Evvelki giin Uluköyde feci bir 

kaza olmuş saralı bir adam deni· 
ze düşerek boğuluıuştur. Hadise 
şöyle geçmiştir: 

Uluköyde oturan Cevdet Ef. 
iıminde biri evvelki gün akşam 
üzeri Emirgan caddesinden ge
çerken sarası tutmuştur. Zavallı 

adam 'birkaç saniye caddede 
kıvrandıktan sonra denize düş
müştür. O civarda balık avla
makta olan balıkçılar. Cevdet 
Ef. nin deoize düştüğünü göre-o 
rek adamcağızın dfiştüğü yere 
gelmişler ve büyük bir müşkülatla 
denizden çıkarabilmşlerdir. Cev· 
det Ef. yapılan tedavilere rağmen 
kendine gelememiş, denizden 
çıkarıldıktan birkaç dakika sonra 
ölmüştür. 

Üç Dava 
Üçü De Bir Hanım 
Aleyhine Açılmışbr 
Dün Asliye birinci ceza mah .. 

kemesinde Oakildarda Gnlfem 
Hatun mahallesinde oturan Sera 
hanım aleyhine açılmış üç muh
telif hakaret davasına bakıldı. 
İlk dava ınadam Ergiro tarafın• 
dan açılmıştı. ikinci davada 
Sera hanım Mazhar Bey isminde 
birisini tahkir etmekten suçlu 
idi. Zabıt katibi bir aralık üçün
cü bir dosya daha açb. Bu da 
Sera hanım aleyhine zevci Münip 
Bey tarafından açılmış bir baka• 
ret davası idi. Bu davaların üçii 
de şahit celbi için talik edildi. 

Güniin Tarihi 

Belediyenin İşle 
Bunlardan Bir Kısmı Ank 

rada Halledildi 
Evvelki glin Ankaradan şeb 

mize gelen Vali ve be!ediye re' 
Muhiddin Beyin verdiği izaha 
göre Periye bankasile belediyen' 
borçları hakkında yapılan itila 
name 1935 senesi başından ilib 
ren tatbik olunacaktır. Borç ot 
lf'nede ödenecek ve sened 
{131>) bin lira kadar bir taks 
ödenecektir. Borç altın esasınd 
değil, fransız kağıt frangı üzerin 
den ödenecektir. 

Diğer taraftan tramvay şirk 
tile Nafıa Vekaletinin müzaker 
leri ilerlemiştir. Nafıa Vekaletin' 
noktai nazarı şirket tarafında 
kabul edilmiştir. Şirket şimdiy 
kadar aldığı fazla bilet ilcretlerin 
iade edecektir. Bilet ücretlerin· 
tenzili hakkında henüz teka .. 
etmiş bir şey yoktur. Vaziye 
tetkik olunmaktadır. 

Diğer tar aftan istimlak kanu
nu projesile beled.ye cezaları 
hakkındaki layiha ve belediye 
resimleri kanun projesi tetki 
olunmaktadır. 

lngilterey 
hracatı 

Ordu, 1 - Londraya yumurta 
ihracı için yumurtacılar haı:ırlan'" 
malctadırlar. Ordu iskelesinden eylill 
iptidasından bugüne kadar kırk Ü 

bin çuval iç fmdık, 17003 ÇU\' 

buklu fındık ihraç edılmi tir. 
Sofya Elçimizin örUşm 

Sofya, 1 - Türkiyenio Sofya orll 
elçisi tayin olunan Ali Şevki Bey dün 
buraya muvasnlat etmiş ve istasyonda 
elçilik erkanı tarafından istikbal 
olunmuştur, 

Ali Şevki Bey bu sabah Başvekil 
M. Muşanof tarafından kabul edilmif 
Ye kendiısile uzun mGddet rüt

. müştür. 

Buğday SUolara 
Büyük buğday ailo arından biriııi 

de Adanada yapılacaktır. 

DUzenHk işleri 
Çeıme, 1 - Kasaba belediye 

mecllat, 1934 bütçesini 14,326 lira 
olarak teabit etmiıtir. Yeni bütçe ile 
Kasabada birçok yeni işler yapılacak 
bilbaua imar itlerine ehemmiyet 
Yerilecektir. 

Şagialaı 
Doğru Değil 

Ordu, 1 - Avrupada çık n ıayl• 
alar hilafına olarak bu sene fındık 
mahıulümüzde hiçbir fevkaladelik 
yoktur. Ordu vilayeti mıntakaSlnda 
döküm itibarile geçen aeneki mahsul 
mıktan 90 bin kantar tahmin edil
mektedir. Mıntakamızda fındık bah· 
çelerinde ağaçlann gençleştirilme1l 

aayesinde gelecek sene fazla mahsul 
alınacağı kuvvetle muhtemeldir. 

Trabzon'da Fındık 
Trabzon, 1 - Yeni sene fındık 

mahsulü, lık tahminlere göre geçen 
•ene mahsulünün yansından noksan
dır. 

Pazar Ola Hasan lJeg Digor Ki: / 
:-----~-------

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

Hasan Bey - Aman dos-1 
tum1 Haber aJdım. Senin bir 
evlıL 

••. Bir çiftliğin, bir sürü de 
koyunun •armış. 

.. . Sen parasız. pulsuz 
adamsın. Bunlan nereden 
geçirdin? 

bir 
ele l 

-Gaıet kolay, vergiyi yermemek 
için evini, çiftliğini, aürüsünO barakan 

bir adamın malına lıonuverdiml 1 

Ha.an B•1 - ~ a ııcndcn bunlı;nn ver 
pini laterlcree? 

- Den de larakap kaçanın, haydaa 
gelen hu7• gider, 1cyıp lçt ifm yal1p 
ı.aildahm ~anıma klr ka ar. 



2 Mayıs SON POSTA -::;.~~.:.:::==========--~=:;::::===-"' 

r------------.,~::==:::=::::::=::::=~=====~---------=a-1 
Resimli Makale a Kirli el n r ' Si Sözün 

iş Bankası 
• 

rJ Birkaç Rakam 

Münderecatımızın çoklu
gundan dercedilememiş

tir . 

• 
Galata, Avrupa emperyaliz· 

J, banlcaaı- minin Türkiyedeki 
nın Galata iatibkima idi. 

Avrupa aerma-
Ş•besl yesini temail eden 

botun ecnebi bankalar burada 
ıerlqmlfti. 

Tilrkiyenin mali •e iktasadi 
ıiyHelini buraıı tayin eder, bg. 
ruı idare ederdi. Muhtelif teıeb
blisler için aranan aermaye orada 
bulunur. Haric1 iıtikıazlar o ka
nalla yapılırdı. 

A:vrupa emperyalizmi Tnrkiye
deki kolunu bu istihkam sayesin· 
de idame edebiliyordu. 

Cnmhuriyet idaresi emperya· 
lbmin Türkiyedeki ayağını kesip 
atmıya karar verince Galatadaki 
iatihkimı da yıkmak lazımdı. 
Mali ve iktısadl aahada istik
lllimizi kazandıkça buradaki 
ecnebi bankaları birer birer ka
palanm kapadılar. Yerlerini Türk 
m&eunelerint: terkettler. Doyçe 
Bankın yerini Ziraat Bankası, Os-
manlı Bankasının yerini 11 Ban
kuı aldı. 

Buglln Galata' da bili bir Os
manlı Bankaaı vardır. Fakat artık 
bir. gölıe halindedir ve memle
ketin hayab llzerinde hi,.b. t . 

hi d .. "ld" ,.. ır eııre 
ıa p egı ır. 

lş~e lı Bankasının Galata'd 
resmiküıadmı yaptığı tube: 
bizce ~unun için ehemmiyetlidir. 
Galata da bir Tnrk bankasının 
daha teeun.o, ecnebi ıermaye
IİDİn aaltanatına nihayet veren 
yeni bir darbedir. · 

~ 

Geçende şeker meselesi hak• 
birkaç kında birkaç ra• 
Rah• kam zikretmiftik. 

~~~-... Buıtm ... ~·to 
iti hakkında rakamların bellp-
tine rnllracaat etmek iatiyoruz: 
• Memleketimizde devlet bimaye

aale kurulmuı alb çimento f abri
kaıı var~ır. Bunların beıi ecnebi 
aermaycsmc aittir. 

Türkiyenin çimento urfiyata 
ydda 150 bin tondur. Tllrkiye 
çimento fabrikalanmn aenelik 
İ9tibsali 125 bin tondur. Bunun 
y&zde aekıeninl hOldimet imhlik 
etmektedir. 

Avrapada çimento fabrikalara 
l.ir ton çimentoyu 10 liraya mal 
ediyorlar. Bizim lıtanbuldaki fab
rikalarımıı bir ton çimentoyu 
fabrika teslımi 28 liraya sabyor
lar. 

Bu rakamlar bize göıteriyor ki 
çimento fabrikaları liakal yüzde 
Jla kir ediyor. Bu lclnn yüzde 
Hkaenl ecnebiler sermayesine 
aittir. Devlet bir taraftan çimen• 
toyu himaye için gümrük resmin
den, diğer taraftan sarfettiği 
cimentoyu pahalı &ldığmdan do· 
layı mutazarnr oluyor. 
ele ~~l da, çimento aanayiinin 

"
1 ~tmesi lüzumunu isbat et· 

mez mı? 

Serseri 
Yahudi Gibi 

M. T roçki Bir Mele~ 
Bulamıyor 

Pariı, l - M. Tro,.ki l' 
d' • b" ·1 • ... ' e an ken 11ne ır ı hcagih ararrakt d M • 

f "h 48 a ır. aa-ma ı Hat zarfında herha . b" 
1 k t k d. . . ngı ır 

rııem e e en ısını kabul etmed" . 
tıakdirde hükumetin, M. Troçkiyi h ıtı 
aetmesl muhtemP.)dir. ap-

Aklebi ihtimal, katledilmekten 
l&~r~an ~· Troçki, Raris etr"fında (100) 
~Ulık bır m"hit içeriı.nde, karıaa ve 
la uıus1 bir poliı mr.muru ile bırJikte 
aııdan hana dolatmfikh!dır. 

M. Tro .. ki B b" 'd k terkett• . " ' ar ııon il i villayı 

1 ta ıtınden beridir, ayni yerde 
ı ıte bir _ _. 

. • .... _ ....... J•t•••ıttw. 

~ayatunızın her safhaıında bize uzanan kirli eller ı 
yar ır. Bunlar ya ayyaş, ya kumarbaz, ya hırsız, ya ahlikaız 
ınaanlardır. Biz evveli farkına varmadan bu eli aıkaraL 
Sonra kirli elin elimizi kirlettltini asılar ve uzaldaıanz. 

Fakat çok defa bu kirli el bizi de bataldıta ailrükler •• 

orada babp bofuluruz. 

Size uanan ellere dikkat ediniz. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

-------------------------

Gazi Hz. 
Dün Şehrimizi 
Şeref :endirdiler 

Derviı Ve K. Sami Pş. nın 
Kabirlerini Ziyaret Ettiler 

/stanbul, 1 ( A.A.) -
Bugün (dün) gece yarı
sından sonra bire çey
rek kala Reisicümhur 
Hz., ismet Paşa Hz. 
ile beraber Haydar
paşaya m_,uvasalatla 
doğrudan dogruya Do~
mabahçe sarayına teşrıf 
buyurmuşlardır. . . 

lstanbııl 1 ( A.A.)- R•ısı
ciimhur Gazi Hz. bugün (dün) 
geç vaki• kadar Dolmabahçe 
•aragında m•ıı•l aldalar. Ak
şama dolra motörl11 Bol•zi
çinde bir ı•.ıinti gaptıktan 
sonra saraya dönmüşler ,,,. 
ismet Pş. Hz. ile b•raber 

Antakyalıların Tezahüratı ;~5,~=!.J:!7,J!~ 
Jaam Kemal11tti11 Sa111l Paı1111111 

20 Bin Kişi Türk -Heyetinin Otomo- ~ .::&:Y9.:d:7~ 
,.,,,..,ıordır. 

Anıaky~~~!~.:~n!_ .2~~!!.~~~~a em.! ~!~1 -u~ '"'F._r_a_n_s_a_'_d_a_B-ir-~-:-hfi_ 
lep ve İskenderunda itlerini biti· kadın, erkek 20 bin kişilik bir dan indirilmit. heyet otele girmif, [al Bastırıldı 
ren Gaziantep valili Akif Beyin kafile lakenderun ıoHli illerinde halk 161 yqlan ile Türk bayrafıını p ~RJt ) G . 
..&.. tindeki T af-..l -•- Şehir aria 1 vyter - eDlf .. .,... . tırk hudut komia- b .. kilometrelik mea eu• to.-- lp•97• bqlalDlfbr, rece ,.. mikya.ta bir. tiW tepbb&aaaln. 
yona heyeti buraya ıelmit, narak miaafirleri beldemiye bar nmaa kadar mtlthif tezahurat iç.. Franaıı ve Belçika nbıtulmn 
b6ytık tezahuratla kartalanmııbr. lamıtbr.Dokuz buçukta heyeti hamil rilinde çalkanmlfbr. mllfterek faaliyeti ile . akktameted. 

Antakyeliler T6rk heyetinin otomobµler gelince halk b6y6k . d dn• llt lduğu zannedilme e il' • 

geleceğini haber ahnca hemen bir ıerinçle otomobilleri ihata Bu tezahllrat erteıı gtinll • ....,mt bbtısio elebqalanndan 
hazırlığa başlamıtlar, daha etmiı ve otomobiller heyet için devam etmiı ve heyet halkla ::kuzete kiti tevkif olunmuttur. 
öğle vakti büt6n ça11ılar ve hazırlanan Turizm oteline kadar "yine bekleriz, bizi unutmayı~!,, Bunlardan biri laviçreli, biri lt.ı. 
dnkkinlar kapanmıf, yollar bay· omuzlar 6ıerinde getirilmittir. temennileri arasında avdet etmıftir. yan, biri Alman, ikisi Hollindah, 

ikisi Polonyalı ve ikili de Yu· 

Askeri Liseler 1 Başvekil Paşa 1 Şah Hazretleri rcıo1;1f.;~ İ•••• muıaaane• 
Fırka Grupunda Dün Bütçe Müzakereleri Esna· Er.ıurum Ve Gümüıhanede olan bu harekete dair mufaual 

Müzakere Mevzuu Oldu ıında Mühim Bir Nutuk De Misafir Kalacaklar S~~are~~idi~~vı:rin ·:~im;:!~ 
Ankara, 1 (A.A.) _ C. H. Söyleyecekler Ankara, (Huauıi)- lran Şaha ele geçirilmiftir. Zabıtaya yardım 

~ı~kası grupu idare., heyeti rei8- Ankara, 2 (Husuai) - Btltçe fk. nin huduttan Trabzona etmek tızere Parise (3,000) asker 
lıiinden: Encllmeni ayın onuna kad•r btlt· kadar olan seyahatları eınasında aevkolunmuttur. 
(DnC. H. Fırkat11 grupu buırtln çe üzerindeki müzakerelerini ik· kalacaklan viliyet merkezlerin· Paris, 1 - 1 mayıs münue-
Ce n)1 &ğle~en sonra Reiı Vekili mal edecek ve blltçeleri baıkıya de hazırlık yapılmall ıçın betile hiçbir ciddi hadise olma-

kmı Beyın reiıliğinde toplana• verecektir. . 1. .1 . • mıt. amele tezahurat ve nüma-
ra askeri lisel . t li t A . . . d d bnt,.enin mahallerıne ta ımat verı mııtır. k" ti 1 bi h erın a m ve er· yın yırmıım e e u T G h yitleri hep ıil une e yapı lDlft 
"bye ususundaki vaziyeti neden Mecliste müzakerelerine bqla~ Şah Hz. Erzurum ve limllş •· umumi bayat durmamııtır. . .. 
~=et olduğuna dair auali muta- masa muhtemeldir. Hilkümetin nede birer gece kalacaklardır. Yalnız ıehir civannda ve cliP" 
tar.f:d Artvi!' mebusu Ali Şey blitçe mllnasebetile Mecliae yere- Evine Pençereden Giren tehirlerde bazı badi1eler olmu!• 
Millt M:d fvenlen takrir &zerine ceği izahat bilhassa ehemmiyeti Ad Ak b ti• fakat biç_ biri vahim bir tekil 
d a aa Vekili bey tarafın- haiz olacaktır amın 1 e almamıttır. Bu arada Alforvil 

an Verile · b b · k A fy dd · d tince mu · ~ ıza at . ~rup eye- Baıvekil ismet Paıamn barid Kilçil yuo a ca e1ın e ıehrinde Komünistler. tramv~y 
Ka ser·cı~ me'!ınunıyet görüldll. dahili ve mali itlere temas eden . oturan arabacı ~emil d6n gece ellerini kesmek istem11ler, pobr t M~ abrıkasını Yapa- beyanatta bulunmasına intizar ıaat bir raddelerınde pencereden lere silih atmıılardır. Yarala 
ca uhendia:er Geldiler edilmektedir. kendi evine girmekte iken yeieni yoktur. L-L 

Kayseride yapılacak olan _ Jbrahim Tali Be . Hü~eyin ta~afından bıçakla dört 8 rlin 1 (A. A.) - Bu .. iNiP 

muk mensucat fabrikası h kk Pd Edi 2 (H t) J i yermden agar surette yaralanmıf- milli ~ bayralDI mt1nuebetile bO-
tetkikat yapacak olan 8 ın 8 .me, . usus . - mu~ tar. Cemil hastaneye kaldınlmlft l8n Almanyada mektepliler radyo 
mühendisleri dün akta Sovyet mllfetüı lbrahim Talı Bey tetki- Hllaeyiıı yakalanmıştır. hoparlörleri 6aOnde topla~llllflar 
mize gelmişlerdir. m tehri- k:!ına de~am. ediy~r. Dün de Tay• ltalyanlar Tekzip Ediyorlar ve burada ptonun 6n~dekı mey· 

Bu mühendisler heyeti M y e C:emıyetme gıderek haaaplan S ı•L. t danda yapılan gençlik bayramı 
Z 1 f · . ne · ve varıdat ı"le masrafa tetkı"k etti. Roma, 2 (A.A) - 8 aıııye • d ö (enen nutukları 

o otaye rıyaset etmektedır. Hey· Neticed k ld .. sr. te.r mahafil Radosta hldiseler tazahliratın a s y 
et Kayse i f b "k · · en memnun 8 •ıını ıuy· dinlemişlerdir. 

. r. a rı ası~ı.n projesıne, ledi. Müfettiş Bey dün öğleden olduğunu tekzip etmekte ve ge~eD Romanyada 
mlakmelcrın yerleştırı!mesine ait sonra Karaağaca giderek Şark te.p'İnisaniden beri biç bel~dıye Bu'"kre•, 1 - 1 Mayıı kanunen 
o arak Sumer Bank ıle bir mu· şimendifer kumpanyası mUstab- intihabatı yapılmadığını ıllve , d . 
ka 1 kt amele bayran11 ol uğu ıçin resmi 

ve e yapaca ır. . demleri ile hasbihalde bulandn. eylemektedir. va husuıi mUesseseler kapanmıt. 

is 1'ER İNAN iSTER iNANMA! 
lımirden bir okuyucumuz yazıyor: 
Geçenlerde İımirde yapılan ve ıonu kavra ile 

Deticeleneı1 Altay • lz.mirepor maçında hakemlik edeP 
ı.at benim hocamdır ve ismi Miıter ( Fowler ) dlr. 

Birkaç gün evvel muhtelıf lzmir ve lıtanbul saıete• 
leri- bu adamdan baltaederken iamini tllrlll ıcskilde 

yazdalar: ( PaYler ) ( Faaler ) ( Favler ) dve (bFbyld ) .• 
Bugiln okudutum bir l'azet• yine on. an a te er

ken evvel& Miater ( Gavler ) yaıı:!Dıf ve barkaç aatar re· 
çince iıim tekrar detif8rek 1 M11ter Govler) olmut-

Bu mlıale bakarak ecnebi iımihaaları için aabit 
bir kaide konmadıkça bu hatalardan kurtulmak mim· 
kin olabllecetine arbk.ı 

16Y•• lllA• 18.T .. lllA#•M 

gazeteler çıkmamııtır. Ameleler 
kır eğlencelerine çıkmıtlardır. 

ispanyada Bir Mayıa 
Madrit, 2 - Dün l ınayıı 

münasebetile hayat tamamen 
durmuştur. Nakil vasıtalan biç 
işleıpemiş, bütün dükkinlar kapah 
kalmıthr. Sokaklar bomboftar. 
Yalnız polis kuvvetleri bemea 
her tarafta hazır vaziyette dur
muttur. Toplanmalar yuak edll
miıtir. 



4 Sayfa 

Nurullah Ata 
Ercüment Behzat Bey şiir ya

zıyor ve şiirlerini serbest na
zımla yazıyor. itiraf edeyim ki 
bu kendisine muhabbet ve aliika 
göstermem için oldukça kuvvetli 
bir sebeptir; çllnkO şiiri severim, 
alışılmış şekillerden kurtulup yeni 
bir ahenk arıyanları da dikkate 
layık sayanın. 

B"ttabi yeniliğin muhakkak 
t!tbt ~ nazımla tezahür etmesi 
lazım gelmez. fakat serbest na
zım bir araştırma, bir icat arı.usu 
gösterir kt bu şairde hiç olma~a 
eskimiş, taşlaşmış, bunun için kı· 
sırlaşmış kanaatlere karşı bir is
ııan hissi bulunduğuna delildir. 

Bütün bunlara rağmen Ercü
m u·. Behzat Beyin eserinden, gerek 
birkaç sene evvel çıkan « S. O. 
S » inden de, gerek yeni çıkan 
• Kaos » undan (l] da ho"l ,a. 
dım. Çünkü bu manzt. n 
ancak dış unsurunda bir isyan 
var; iç unsurunda ise yalnız eski· 
lik, hem de gayet iptidai bir 
eskilik göze çarpıyor. 

O manzumeler niçin böyle eski 
gözüküyor? Bunu anlatabilmek 
belki imkansız, her halde gayet 
müşküldür. Fakat mesela « Put » 
isimli manzumeyi açın: Zahiren 
gayetle yeni, hatta içinde şairin 
Freud nazariyelerinden istifade 
etmek istediğini sezdire nişaret1er 
de var. Fakat bir de anlatılan 
ıeve bakın, o hikayede ancak 
melodramın ve Ömer Seyfettin 
tarıı hikayelerin tesirini görür
sünüz. 

Hayır Ercüment Behzat Beyin 
yeniliği, gerek iç, gerek dış al~ 
mini taze bir bakışla görmekten 
değil, ancak modaya kendini 
bırakmaktan ileri geliyor. Bazı 
manzumelerinin biraz karanlık, 
zor anlaşılır gözllkmesi de zoraki; 
yoksa onun fikirlerinde, hayalle· 
rinde, hislerinde en alışılmış · ve 
en basit şeylerin vuzuhu var. 

Ercüment Behzat etrafına pek 
ala uyab"ldiğinin, hiç bir zahmet 
çekmeden a1abildiğinin bir delili 
de, kitabının mukaddemesinin 
başına koyduğu işarettir. Hani 
bazı hekimler reçetelerinin başına 
haça benziyen bir işaret korlar; 
bu sadece bir «H» harfidir ve, 
kadınlarımızın çocuklarına ilaç 
sürerken «Benin elim değil, Fatma 
anamızın eli» demeleri gibi, «Hi~ 
pokrates namına yazıyorum,, de· 
mektir. Fakat bu « H " harfini 
bizde çok kimseler,· Latin 
harflerinin besmele işareü sa
nırlar. Ercüment Behzat Bey de 
hiç düşünmek, doğrusunu öğren-
mek lüzumunu hissetmeden o 
işareti yazısının başına koyuver· 
miş. Etraf.n bu kadar garip bir 
hatasına boyun eğdikten sonra 
aruza. veya hece veznine uymak
ta batta gazel, kaside münacat 
yazmakta b' m .ın ne mahzur vardır. 

Ercüment Beh:ıat Beyin eseri 
büsbütün değersiz midir? Hayır; 
ccKaos,, son zamanlarda çıkan 
şiir kitaplanmn bir çoğundan üs
tündür. Ercüment Behzat bir 
acemi olmaktan çok uzak, hatta 
m:ıhir bir şair. Kitabı insan sı· 

kınh duymadan, bir hamlede 
okuyor. 

Onu okumanın mükafatını da 
görüyoruz. En son mnnzume, 
«Kurt masalı» hiç fena değil. 

O.aun hahrı için «Put»da, «Stud
) o»da yani kitabın en soğuk ya• 
zılan da unutulabilir. 

---
(1) Oıkü kıtnphııncsi, 40 kurut-

1 SON POŞTA Mayıs 

Memlelcet ManzflT 

E M.·· .Ç ureJte 

...... yiz Mah mesinin Mesai ş~rapç!tarınzn 
aall·yetı• Gı•ttı·kçe rtıyor Bır Muracaatlat1 Mürefte (Hususi) - Müreftl 

de metrük mallardan olup malif' 
dairesi tarafından sahlan şarll 

Eskişehir (Hu- memurları hakkın• mağazalan taksitlerini; maJı' 
ıusi) - Memle• • da verdiği tev- tahsildarlan 12sene ödeme üzer-il 
kette bak ve den hesap ederek istemekte ff bih, maaş kesme 
adaletin tecellisi 
yolunda son mer-

gibT verdigıv • ka· bu taksit!eri veremeyenler i~ 
haczen icraya kıyam edilnıe. 

rarlan, yapılan suretile tahs;fe te\essül edilme~ 
itirazlar üzerine 1 tedir. .ci sene ev'lfel B. M. M~ 
gözden geçire- lisi tarafından bu gibi mall8' 
rek neticede ret ma!iyeden alan zürra erbabıJJll 
veya tasdik t:der. taksitlerinin 20 senede ödenme' 
Bir de ceza ve hakkında bir kanun ıle keyfıyeri'ı 
Hukuk mahkeme· halledilmiş olduğu zannediliyord 
leri arasında va· Halbu ki şarapçılann bu bU' 
zife ve 5alahiyet susta vaki müracaatlarına mali 
noktasından çı- memurlan bu kanunun (C) fıkrt' 
kau icabi veya llllln mübadil eşhasa ait oldujf 
selbi ihtilaflan cevabını vermişlerdir. Bu vaziye& 
halleden Ceza ve karşısında şarapçılar, Trak 

hale olan Temyiz 
Mahkemesi ilk 
kurulduğu gün· 
den bugüne ka
dar geçen müd
det zarfında saf· 
ha safha inkişaf 
etmiş bulunmak
ta dır. Bli mah· 
kemenin teşkilat 
ve mesaisi göz· 
den geçirildiği 
zaman, adaletin 
hakikatlaşması i
çin memleket 

E.ki,.lılrde Temgiz Ma!tk~men Birinci Reislik Daireıl.,. 
H k k h mebuslarile B. M. Meclisi riy~ 

u u eyeli• setine bir istida ile mliraca 
umumiyeleri var--

hakimlerinin minnete değer gay
retler sarfettikleri derhal anlaşı

lır. Umumi ve hususi hukuka 
taalluk eden yeni kanunlarımızın 
tatbikat sahasına intikali neticesi 
olarak Temyiz Mahkemesinin teş
kilatı da genişlemiş ve inkişaf 
etmiştir. 

Temyiz Mahkemesi bugün on 
daire~e ayrılmıştır. Bu on daire
den dördü hukuk, dördü ceza, 
biri ticaret, biri de icra ve iflas 
l ılerile meşgul oluyor. Birinci hu
kuk dairesi asliye hukuk davala• 
rmı, ikinci hukuk dairesi sulh 
hukuk devalarını, üçüncü hukuk 
dairesi aile hukuku, miras ve 
botanma gibi ahkamı şahsiye iş

le.ıini, dördüncü hukuk dairesi de 

Birinci Reis lh•an Begefttntli 

1 
nin hararlarile icra ve iflas dairesi ı 
de icra ve iflas kanununa göre 
verilen hükümler' e meşgul oluyor. 
Aynca Her dairenin bir ba~ mü-

meyyiz, bir ikinci mümeyyiz ve icabı 
kadar katipten mürekkep birer 
kalem dairesi vardır. Her daire 
bir reis ile dört azadan teşekkül 
etmektedir. Ayrıca ihtiyat azalar 
da vardır. 

Bu on daireden başka yine 
bu dairelerin hakimlerile teşekkül 
eden iki heyeti umumiye vardır 

ki bunlardan biri heyeti umumiye, 
diğeri de bfiyllk heyetiumumi
yedir. 

Heyetiumumiye tashihi karar 
işlerini tetkik etmektedir. Bü
yük heyetiumnmiyeye gelince; 

hazine ile fertler arasındaki da- bu heyet on beş giinde veya 
vaları tetkik etmektedir. ayda bir defa toplanarak tevhidi 

Ceza ıabasında l r:Oci ceza içtihat işlerile meşgul olur. Yani 

dairesi eğırceza dairesi ağır ceza 
mahkemelerinden verilen ağır ce

zalı hükümleri, ikinci ceza dairesi 
sulh ceza hükümlerini, Uçüncü 
ceza dairesi hususi ceza kanun
larına istinaden verilen hükümle· 

ri tetkik ed:yor. Dörc'.Uııcil ceza 
dairesi de hakimlerin ve valderin 
muhakemelerile meşgul oluyor. 
Ticaret dairesi ticaret mahkemeleri-

;\1emlekette 

temyiz dairelerinden birbirine 

mübayin olarak yapılan içtihatları 
karşılaşbrır, bunlan telif ve tevhit 
eder. 

Büyük heyeti umumiye, birinci 

reisin riyasetinde on dairenin 
reislerile başmüddeiumumiden mü
teşekkildir. Bu heyet ayni zaman
da Adliye vekaleti inzibat ko
misyonunun hakimler ve Adli: e 

Memleketin dört köşesin· fl.°im!m~I 
deki 23 Nisan Bayramı intı
bal nnı neşre devam ediyo
ruz: Resimlerimizden 1· Balı
kesir Himayei Etfnlinin bay- lldR[' 
ram münnsebetile giydirdiği 
çocukları, 2-lnegölde Kay 
nakam Ekrem Beyin orta-

dır. Temyiz mahkemesinde on bir ederek, üzümlerin her sene ucu 
laması, prapçıhğ.n ise birç 

reis, elli aza, bir baş müddeiumu· kayıtlara ve zamana göre av 
mi, bir baş müddeiumumilik baş• bir inhisar vergisine -tabi ol 
muavini, on aiti muaTin •e yirmi ytizOndeo acıklı bır vazi··ette bil" 
beş le raportör ki cem'an 105 hi- lunduklarını ve bu kanunda' 
kim çaLşmaktadır. istifade etmelerinin temiaini r:cl 

Reis ve azalar en y iksek etmişler ve her sene büyük kO-
B k çük zararlari:e sermayelerin bire' 

derecedendirlor ve arem anu• mikdarmı kaybettiklerini, bağla-
nuna göre mafevk rütbeyi haiz· nnın imarma bile hakkile evanı 
d rler. Birinci reis 150, Başmüd· edemediklerini bildir i rdir. 
deiumumi ile daire reisleri yüz 
yirmi beşer, aıalar da yüzer lira 
asli maaş ahriar. Rap r örlerin 
hakimlik derece eri muhteliftir. 

Temyiz dairelerinde perşembe 
ve cumartesi günleri mürafaalara 
tal s's edi~miştir. Mürafaa isteyen 
alakadarlar bugünlerde meml • 
ketin herhangi bir köşesinden 
l:uraya gelerek mürafaa için mah· 
keme l uıuruna çıkarlar. Haftanın 
diğer günlerinde de her daire, 

temyiz edilmiş oran davalara ait 
dosy:: l ın müzakere ve tetkik 
ederek ya tasdik veya nakız 

kararı ••erir. 
Yapzlan istatistiklere göre 

Temyiz Ceza dairelerine 932 se

nesinde 48 bin dosya gelmiş ve 
tetkik edilmiştir. Geçen 933 

senesinde bu miktar 60 bini b· J · 
ra ~tur. Bilhassa ticaret daire-

mektep önünde nutuk söyle
y şini, 3 ·EminönU Himayei 
Etfal"nin giydirdiğl çocukları, 
4 • bsalada, 5 - Trab· 
zonda, 6· Zarada, 7·Çu· 
bukta, 8 • Sus§ırlıl<ta, 
9 - Bilecikte, 10 -M. Ke
malpaşada yapılan mera· 
ııimi göstermektedir. 

Malatya Tayyare Cemiyeti 
Malatya, (Hususi) - Tayyatf 

Cemiyeti Reisi Haşim Bey zadl 
Sait Hey istifa etm · ş, yerine Ke 
rim Bey seçilmiştir. Cemiyet 
Malatya namına bir tayyare alın" 
ması için faaliyetini arttırmış, 
nahiye merkezlerinde şubeler ku" 
rulmıya başlanı~mıştır. lsmetpaşa. 
Fethiye ve Tahir nahiyelerinde 
tubeler açılmıştır. 

Malatyada Bereketli Yağmurlar 
Malatya ( Hususi ) - Memle" 

kete faydalı yağmurlar yağmay• 
baılamıştır. Dağlardaki karlano 
erimesi ve yağmurlann tesirile 
çayl~~. t.a~mıı. Şiro çayı geçit ver
medıgı ıçıo bu çay yolu üıerinde 
münakalat durmuştur. 

Malatya-Arapkir şosesi de 
çay taşıdığı için kapanmıştır. 

~.........,.. ~-·· ................. 
ıi, ihdas edildiği tarihten beri bet 
geçen sene zarfmda faaliyetini 
artırmıştır. 

Şu rakamlar, temyiz mahk~ 
mesind .. ki işlerin ne kadar çok 
olduğunu, daha doğrusu temyiz 
hakimlerinin ne kadar çok çalış
bklarmı göstermektedir. Filhakika 
temyiz hakimleri, aiiğer hakim
lerimiz gibi tevazu ve feragatle 
geceli gündüzlü çalışı: orlar. Muh .. 
terem yüzlerinde senelerin izlerini 
taşıyan bu ade!et hadimlerinin 
prensipli ve metotlu bir çalışma 
tarzları vardır. Hakimlerimizin 
güdüzkfi remi mesai müddetinden 
sonra evlerine çekildiklerini zan
netmeyiniz. Bunlar dosyeleri ara· 
lannda taksim ederek geceleri 
evlerinde de t~tkikat ile meşguJ 
oluyorlar, memleketin her köşe
sinden gelen karışık dosyeleri 
büyük bir dikkat ve itina ile 
gözden geçiriyorlar. Hakimlerimiz 
her biri bir yığın zabıtnameler1 
senetler ve vesikalarla dolu olan 
bu dosyeleri inceden inceye ele· 
yerek adalete varmak için cidden 
yorulmaz bir çalışma iktidarı 
gösteriyorlar. ----
Adapazarmda Pancar Ekimi 

Adapazarı, (Hususi) - Bu 
sene ilk defa olarak kasabamızda 
ve cıvar köylerde şeker pancarJ 
ekilmiştir. Mahsulün birinci çapası 
ve ayırma zcmanı geldiğinden ha
raretli bir çalışma göze çarpmak
tadır. Kuraklık dolayısile birçok 
köylerde maaır ekilememiştir. 
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Dünya, Gagri
memnunlar 
Dünyası Oldu 

Bütün dünyada bir rejim hoşnut
ıuzluğu vıır. Bu hoşnubıuzluğun umu
mi harpten doğdupnu v onun bir 
n tıcesi olduğunu öylemlye lüzum 
yoktur. Evvelce, içtimai hayata siy si 
uıuadcleler hakim bulunurken, şimdi 
içtımaiyntla siynıeti ikbaadın bükmil 
ltıorfa görü}oruz. Çilnkü: Harp onu 

dOn) ası tamamen iktıeadi meseleleri 
k rşıln h ve onl r h lledilmedikçe 
miltkılat yığını bergUn bir parça 
daha nrtb. i~te, bazı memleketlerde 

rken, b z.ıl rında ise b'- h l 
b 1 • ır ay ı geç 
aş ıy_:ın .•ıyasi rejim kavgaları, bu 

müşkullerıo faz.la veya az.lığından, 
mü tacel olup olmamalanndan ileri 
,-eldi. F tizın, N syonal, Sosyalizm 
bu müşkGUerie 1 kad r memleket• 
lerin bilnye k biliyellerlnin birer ifa• 
desidir. italy davayı, kabullendiği 
malum rejimle, Almanya yin Hitlerin 
ilan ettiği kideyle hallettiği iddi • 
ndııdır. Bolşevikler ise bu işte pJıin. 

la m l<tı n başka çıkar yol bulunma
dıf'ı iddiasındıadırl r. 

Birçok nıenılek tlerln bugun, 
için~e bu~unduklara siyasi vaziyetleri 
tctkık cdıniı: Genff hallı: .. tı 1 •• u e erının 

b 
cnın~niyetsiıliğini ve bir değiıı:iklik 
ki dıkle · · .. " 'll' 

değışikllk rını ~orursünüz. Fakat bu, 
Esa h bi ned~r· nasıl olmalıdır? 

r tar ne k 1 
ÇiJnkQ haklk"' k rtı aşmaz ınız. 

" d A'ld" ı aı ınb münbnsıran Bİ• 
ı c6 ı ır ve bir . .. 

J oktur. Buhran iktıınd!~. 11 buhran 
yıne iktısadi bir çare bui'" Ve ona 
,~oc lamak zaruridir. Düny~nbi~dıkça 
ram mnuııl r dunya11 oldu •. gay-

• •Csıe dm. 
Stire~ya 

Si ahları Bıra ma 
Jng.liz Hükumeti Hala 

Bu İş?e Meşgul 
Pııris, 1 - . lngiliz planı eıns tu. 

l
lul!l'ak urelılc yapılan müzakere-
erın akamete ,. 

hükQ t• • ~ U5raması dolayısile 
. me ın ılabl ra bırnkma lehinde 

~:.:lam~~ ve!en;.me crojcai hazırla
olduğu b' Tam ıye adar aleyhtar 
tıını lelk_ık p nı, yani ftaJyan plfi.. 

ektedır: etmekte olduğu ıannedil .. 

k ~azı nazırlardan mOteşekk'I tJ!'' 
omıte de M Mu J' i . ı wı 

olduğu ~et~in ~ef° nın tevdi etmiş 
ediyorlar. erru tını tet ik 

* j • Londra, (A.A.) - Dilnkü kabine 
~hm ınd dahili aiyasete ve silahları 
ır kma meselelerine dnir müzakere-

1 r yapıldıtı zannedilmektedir. Avanı 
amaraaı 8 m yıata ailihlan bırakma 

b
e lng.Jiz harici siyaseti hakkında 
tr görü,me yapacaktır. .. 

™ 

Amerika Ve 
Sovget Rusya 

Müzakereler Az Dah 
Kesiliyordu 

Vaılngton. 1 - Eski borçJ r itinde 
Sovyet Rusya ile yapılın kta olan 
müzakere çıkmnza girmek üzere iken 
dün Cümhur Reisi, Hariciye Nazın ve 
Sovyet Sefiri ra ında yapılan görüt
mcler neticesinde vaziyet düzelır gibi 
olmuştur. Sefır tarafından M. Ruzvelte 
Sovyet H riciye Komiserinin bir 
mektubu verilmiştir. Bu mektupta 
bırçok itlere temas edilmektedi 
Müzakereler devam diyor. r. 

H ft~d Otuz S at e al 
V fıngton, 1 - f sizliğin azalması 

içi~ h ftada kırk 8 at çalışılmaıı 
b~rı~e otuz aa t ç lıoılması hakkında 
ır ahnun layihası huırlanmıt, buna 

muza eret etmeai irin M. R l 
" . • uzve te muracaat cdilmiotir. 

M. Kondilis ·n 
nkara · eyalıati 

Ve Bir Beyana 
Atin ı, 1 (A. A.) - Harbiy Na-

zırı M. Kondilisin ynkında Ankaraya 
yapacağı seyahat h kkında kendi
aıoden oru)an auale cevap veren 
Başvekil M. Çaldaria, bu münase
betle Türk· Yunan miıalonıo gizil 
bir Uırafı olmadığım ve bu mi ak 
metninin netredılmiş bulunduğunu 
beyan etmek fırsatım elde etmiştir. 
Yunan Baıvekili ilaveten demi tir ki: 

" - lki memleket, nncak kendi 
~dari ve milli hudutları ile biribirin

n ayn bulunuyor. Aralarındaki 
munasebetler okadar ııkı ve okadu 
dostanedir. 

üçük itilaf 
lk~~at Top an tısı Başladı 

Bukret, 1 - Küçük itilaf ikh t 
m l' l sn c ı muzakerelerin b §lamuı Ro. 
~anya Horiciye Nazm M. Titüİc ko 
bır nutuk s8y!iy~rek, üç devlet ora
sında iktısadı bırlik husulünQ temin 
ede~ek °!.es inin ehemmiyetinden b h • 
etmı , mu bndelcnin ve it.tik lal imkan
larının çogalm sı için üç memleketin 
çnlıoma ortnkh§'ı yapmasını öyle
miı ve demiıtir ki: 

" - Merkezi Avrup çekmekte 
oldııktJ bubr ndon elbirliğile hareket 
ederek kurtulmalıdır.n 
YUksek Havalara Çık c k 

Yeni Bir T yyare 
M?s.kova, 1 - Bir Strato fer 

yare ın a dilmektedir. tay-

Edebi Tefrikasu 60 

A 
Ufak bir tahkikat ona acı 

• ~ikati 6ğretti. Genç kız kendi 
gabı bnşka bankad çalışan bir 
gençle evişiyordu. iki i de ka· 
z ndıklarile ailelerin bakıyor· 
lardı. Kız evgili i . h . 

k · . nan o una gıt· 
e . .'çın ü tüne başına, tuvaleti-
e ıtına ediyor ve ld .. 

b a ıgının ço· 
nu un harcıyordu. Genç 

kızın s rruf etmek . . k 
ki . ıçın a şam 

yeme erınden bile kend" • h 
t .... ını rna • 

rum e tigı söyleniyordu. 
Buna mukabil inemaları .. 

le ı . . b ' eg
ncde y r ermı iç ihmal etmi· 

or u. 

Mütekait bir memur olan 
~. ba ı da evinin idaresine yardım 
ıç.ın kızının eline bakıyordu. 

Hisse senetleri bürosunda ça· 
n bir kız d ha başk b' h Jat u .. d ır a• 

nı ruyor u. Bu tuv lete ait 
y ;afla11rıı tanıştığı bir erkeğe 
f p arıyordu. Aralarındaki yq 
ar 1 ba kız denecek kadar 

Ri 
derindi, Buı _ 
mışlardı. H ıa ftragmen ıyı anlnş· 

ntta kııın ail . d b 
münasebet' b'I' esı e u 

ı ı ıyor ve tab"• b 
luyorlardı. 11 u· 

Bütün bu kızların hnkik- f 
1 . ıına~ 
arını tayın etmek mü kUldü. I _ 

lerinde Münire gibi nişaııb oıa!
lar da yok değildi. Fakat bu ni
şanlı sınıfı da pek şüpheli idi. 
Çokları kendi kendilerine par• 
maklnrına bir halka geçirip ken· 
dilerine bir kıymet verdirmeyi 
t~rcih ediyorlardı. Çapkın ve zen• 
gın. erkeklerin kendilerine mahsus 
garıp düşünceleri kızları ve ka· 
dınları hazan böyle hile yapmıya 
alıştırıyordu. 

Bu sınıf erkekler tanışmak ve 
sevişmek istedikleri kadının evli 
va yahut nişanlı oluşundan daha 
başka husu i bir zevk alıyorlardı. 

Eğlenmek, hoş vakit geçirmek 
için bekar, serbest genç kızlar 
okadar raibet ıörmiyordu. Bun· 

SON POSTA 

TELG A A 

Y men - V ehabı a bi 
n • •,. • ı • • ıt.,.._~-=-

Bu ·İşte İki Ecnebi Devletin Muhak-
kak Ki Parmağı Var 

Yemen kauvetleri ve Hı cinler 
cephe yolunda 

, San'adan gnıetemize yazılıyor r 
Hicaz • Yemen harbi muhakkak ki 
ecnebi bir devletin teşvikile patlak 
vermiştir. Fııkat ondan başka bir 
diğer devlet daha mücadelenin inkf· 
ıafmı nlika ile tnkip ediyor. Şimdilik 
iki taraf kuvvetleri arasında mevzii 
müsademeler olmaldndır. Bu hal, 
büyük çarpışmalar arifesinde bulun• 
duğumuzu haber veriyor. 

-
Japonyaya, Çinle Olan ünasebet

Etti lerinin Esasını · zah 
Vn lngton, 1 - Tokyodaki Ame

rlk sefiri, Japon h riciye nezaretine 
Uı.ak Şarktaki vaziyetini t v%ih den 
şifahi bir nota vermi tir. Bu notada 
Amerikanın Çin ile karşıbkh birçok 
münaaebetleri oldup, bir talam mua
hedelcrle Amerikanın ban taahhütler 
altında bulunduğu, ayrıca Amerikanın 
Japonyamn, Çinin ve diğer devletlerin 
irnznlamıo oldu klan munhedelcrl de 
Uzak Şarkta bazı haklar teeaails et-

larm y bir vesile ile başlanna 
belli olmalanndan korkuyor veya· 
hut serbest olduklan için birçok• 
larile de tanışıp iptizale düşme
lerinden çekiniyorlardı. 

Bu belki de yanlış bir düşU· 
nUştu. Çünkü başa bela olmak 
için kadının veyahut kızın ser
b st, bekar olmasına lüzum yok· 
~· Ne evli kadınlar görülmüştü 
kı sevdikleri erkeğe tesahup et· 
ınek için kendi ocaklnrmı yıktık
ları gibi o erkeğin de bütün 
kurulmuş manevi rabıtalannı par· 
ça parça etmiye muvaffak olmuş· 
lardır. Ve sonra ne genç, serbest 
kızlar vardı ki samimi ve içli bir 
~~vgi ile bağlandıkları evli erke· 
gın hayatını kurtarmak için aşk· 
l~rmı kaleplerinde aklamayı ter• 
cıh etmişlerdir. 

Bnuın bu vaziyetlere rıığmen 
erkeklerin evli ve nişanlı kadın· 
l ra tercih hakkı verdikleri şüphe 
götürmez. 

HayrJ Arjf Bey Avrupada 
staj yapbğı yerlerde de ayni vazi· 
yeti görmUştü. Yalnız or~da çalı
şan kızlar daha mukavemetli ve 
daha hesaplı idi. lstnnbulda çalış· 
ma hayabna yeni atılan kızlar 
tecrübesizliklerinin ve görgüsüz· 
lüklerinin kurbana oluyorlardı. 
Halbuki içlerinde ne. iyi kalpli, 
ne temiz ruhlu aıle yavrulan 
vardı. 

Hayri Arif Bey bankadaki 

1 

mio olduğu bildirilmittir. Sefir de
miştir ki: 

"- Bu muahedeler değiıtirilebili.r 
ve nihayet vcrılebilir. Fnkat bu itte 
uıulüne tevfiknn hareket lazımdır. 
Amerika diiter devletlerin haklannı 
daillla göz önilndc tutmuştur. Kendisi 
de ayni muemdeyi beklemektedir.,. 

Sefir, Amerikn hükumetinin. Ja· 
ponyanın Çin üzerinde yegane h!kim 
olmak iıtemesine hiç taraftar olma-

k12.Jann hayahnı böyle uzaktan 
ve yakından tetkik ettiği sırada 
Mfinire \izerinde fazlaca meşgul 
olmuştu. 

Şimdi yemek yerlerken hem 
genç kızın hareketlerini takip 
ediyor. Hem düşünüyordu. Münire 
bankaya bir mGsabaka imtihanı 
neticesinde girmişti. 

tik zamanlar fazla sıkılgan ve 
mahcup görünüyordu. Mesai ar
kadaşlarile muarefesi ve teması 
arttıkça açıldı. F al<al bu açılış 
başkalarında olduğu gibi yüzgöz 
olma şeklinde değildi. Ciddi, 
terbiyeli ve hududu mesai ba
yahnın havasım geçmiyen tabii 
bir istikamette idi. 

Kız arkadaşlarile o kadar lati· 
feci ve müstehzi ve laübali göril· 
nen Milnire bankadaki erkekJere 
adeta konuşan bir heykel gibi 
görünUrdU. Bankadaki öteki genç 
kızların hepisi hakkında tnrlll 
türln rivayetler, dedikod~lar y~
pıldığı halde kimse Münıreye aıt 
bir maceradan bahsetmiyordu. . . 

Onun nişanlandığı habennı 
kendinden evvel yine arkadaşları 
verdıler. Çünkü onun hayatil 
0 kadar meşgul oluyorlardı ki her 
harekatını adeta dıml takip 
ediyorlardı. Zaten Necdetle mua· 
tefesi nişanlanması .arasındaki va• 
ldt bir dedikodu mevzuu çıkar 
maya fırsat verecek kadar azdı. 

Hayri Arif &y onun nipn-

1( Gönül işleri ] 

Arkadaşın 
Emniyetine Hiya" 
net Edilir Mi? 

« Bir iş için fstanbula gitmiş• 
tim. Orada eski bir arkadaşımın 
evinde kaldım. Arkadaşımın 
güzel bir nişanlısı vardı. Bu vesile 
ile onunla da bir iki defa görüş
tük. Şimdi kendi kendime itirafa 
mecbur oluyorum ki bu kıza 
8şık oldum. Kendisine birşey 
öylemedim, fakat hissimde al· 

danmiyorsam bu alaka karş lıkb· 
dır. Hissimden utanıyorum, fakat 
kendime hükmedemiyorum. Bana 
ne yapmaklığımı tavsiye edersinizf 

lzmir-Şükrü 
Hırsızlar arasında şerefli in• 

sanlar vardır, derler. fakat ben 
inanmam, şıklar arasında şerefli 
insanlar bulunduğundan d müte
reddidim. Sert mi konuşuyorum? 
Mazur görün. Başkalarının sevgi
lilerine ve kanlarına göz koy D 

erkekler, yahut başkalarının er
keklerini baştan çıkaran kızlar 
z değildir. Ve bunlar~n na!11u~ 

luca hareket ettiklerıol ıddia 
tmek mümkün değ.ldir. 

Bir adam ticaret bayabnd 
namu lu olabilir, borçlarmı vak· 
tinde ödeyebilir, düşmanlarını 
affedebilir. Fakat aşk meselesinde 
dilrüst olmasına imka yoktuh 
Aşk ins nı kör ediyor. Bütün 
cemiyet mevzuatını unutturuyor. 

Bu genç te ar~a~aşı ı~ hiya• 
neti, tabii görmek istiyor: ~~drnn 
bakışına aldanarak kendisın! ma· 
sum göstermeye çalışıyor. Fılynld 

k meram anlamaz, dert dınle• 
::ez. Fakat herşeyin bir hududu 
vardır. Ark daslarımızın mukad· 
desahm çalmak hakkını haiz deği· 
liz. Bu hırsızlık, adi bir hırsızlık· 
tan çok daha kötndür. 

HA ITMTEYZE ........................................................... 
dığını dn lmu etmiştir. 

• Vntingto~ 1 ~ Hariciye nazırı, 
Uznk Şarl-ta Japon ıiyas tinin lnki· 
afmn ait ve ikaları tetkik ettirmek· 

tedir. Nazır, Japonyanm aldıkJ son 
tavırdnn doğan vaziyetin kapanmıt 
olduğuna d ir beyanatta bulunacaktır. 

lngilterede Efk r 
Londra t _ Gazeteler yine Uzak 

Şark vaziyetinden bah ediyorlar " 
hariciye nazıra Sir Con Simonun ~o 
hu usta tedUrli da\'ranm k suretile 
fngilterenin haklarını dirayet •e 
metanetle koruduğunu yazıyor ve 
k ndislni tebrik ediyorlar. . 

Toymis gazetesi, rıon vnz.'yetı. önü 
lınmı bir tehlike olarak görüyor ve 

devletlerin bu vaziyetten ibret alm • 
larını söylüyor • 

.., 
1 ndığını haber aldığı zaman 
merak etti. Acabn bu titiz, ince 
kız kendisine hayat arkadaşı ola• 
rak kimi eçmişti. Nihayet bir 
gün bankaya gelen Necdeti gör
dü. Genç zabite karşı Münirenin 
vaziyetini de tetkik etti. 

Genç kız bakışJan, hareket· 
leri ile içini belli edecek kadar 
ona yakm görünüyordu. Yalnız 
son zam nlarda Mimirenin on beş 
gün izin alıp tekrar işe ba~Jama-
ından onra genç kızın na.şanlı· 

sına karşı vaziyeti değiştiğini de 
hi setti. . h 

Şimdi hem yemek yıyor em 
ağır ağır konuşuyorlardı. 

Hayrı Arıf Bey Münirenio en 
kUçük hareketini bile gözden ka-

çırmıyordu. 
Fakat genç kız çok tabildi. 
Lakırdılarına düşUnerek ce

vap veriyor. Anlathğı ftkr lar 
zarif tebes ümle mukabele edi
yordu. 

Hayri Ariİ Bey bu vaziyette-
genç kızlarla sık sık beraber bu• 
lunmuştu. Onların çoğu böyle bir 
kibarca lokantada veyahut bir 
gezinti yerinde sıkıldıklarını belli 
etmemek için bir takım yapma• 
cıklarla onu mahcup ediyor, ace
mi, ürkek, çiğ hareketlerle yü· 
znnn kızartıyor. sinirlerini oyna-
tıyorlardı. 

C Arkası .,., ~ 
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Tavukçuluk Bahsi <n 1 

Hangi Yu"ıurta 
Horoz, Hangisi 
Tavuk Verir? 

Bir yumurtanın horoz mu, ta
vuk mu çıkacağını evvelden an
lamak çok mühim bir meseledir. 
Baıı kimseJeriu bizden eordukla
nna ve müracaat ettiklerine · na
zaran güya yumurtanın şeklinden 

. tavuk mu, horoz mu çıkacağı~ı 
anlamak mümkün olurmuş. Hatta 
Avrupadap çiftliğimize gelmekte 

. olan bazı tavukçuluk mecmuala
nnın ilan kısımlarında bunu - bil· 
diren ve keşfeden makine rek
lamlarına biJe tesadüf etmekteyiz. 
Bu gibi aletlerin cinsi tarif nok
tasından bize hiçbir kıymetleri 

yoktur. Bu tecrUbe ile sabit ol
muştur. Bunların faydası alanlara 
değil, onlan satanlar açık göz
)eredir. 

Yine bazı kimsele~ yuoiurtala: 
rm şekli veya Uzerlerindek~ aİi: 
metler vasıtasile cinslerini . tefrik 
edebileceklerini ısrar ile iddia 
ederler. Mt:sela her yuvarlak yu· 
murta tavuk, sivri ,,~luları ise 
horoz çıkarmış. Bazıları ise bu
nun aksi kanaatindedirler. · 

Birçok kimseler çiftliğimizden 
damızlık yumurta aldıklan zaman 
yumurtanın büyüğü horoz, küçüğll 
tavuk diyerek alırlar; bazı tavuk 
yetiştirmekle maruf kimseler de 
tavuk ihtiyar olup ta horoz genç 
olduğu takdirde yumurtaları ekse· 
riyetle koroz, aksi halde tavuk 
olduğunu söyler ve ısrar ederler 
Bu gibi kan&atlerin hiçbir ilmi 
mahiyet ve kıymetleri olmadığını 
bir defa daha burada tekrar 
etmek faydalıdır. Maamafih ihti
yarlık gençlik bir hayatiyet 
meselesidir. Yalnız bu cihetin 
yüksek olan tarafın kendi cin
sinden mahsul vermesi bir dere
ceye kadar anlaşılabilirse de 
hangi tarafta hayatiyet derecesi 
yüksek olduğunu tayin etmek 
mühim bir meseledir. 

Avrupanın fenni tavuk yetiş
tirmekle maruf bazı şehirlerinde 
alimler tarafından birkaç sene· 
denberi yapılmakta olan cinsi 
terfik tecrübelerinde yumurtaların 
sıhhati nazarıdikkate alınmış ve 
bazı fayanıdikkat neticeler elde 
edilmişse de henUz bir kaide 
olarak ilin edilebilecek bir esasa 
varamamışlardır. istikbal bizi bu 
cihetten tatmin edecektir. Fakat 
bcnOz bu istikbal yakın görün· 
müyor. 

Erenkö7: Bereket Tavuk ÇIFtllit 

(J) Tavuk ve Tavukçuluğa alt olan 
rntlfkOllorfnlzl aorunuz, mUtehauıa altıcı 

• cevap verecektir. .............................................................. 
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1 a anatında Ha il 
r~ve· Kabil! •. 

Osmanlı aaltanatınJa ilk Habil; bu Jeci ölüme mahkum edilen genç adam.der. 

Efsaneyi herkes bilir: Beşeri· jurnalcılıktı. Sağdan, soldan jur· . kağıt gönderdiğinden aynile der-
yette ilik katil Kabil ve ilk öldU- nallar tertip ettirerek babasına .kise kılındı, sllddei seniyyelerine 
rülen insan da Habildir. Bunlar, verdiriyordu, Saveci Beyin bir gönderildi. " 
ayni zamanda kardaş oldukları " darbei hükümet " hazırlamak Ayni zamanda Saveci Beye 
için beşeri ilk cinayetin fecaati de sevdasına düştiiğUne dair Birinci ·- para ile satın alıomıt • bir 
katmerlidir. Yine bunlar, kadm Muradın zihninde şüpheler uyan- dostunun ağzile aynca haber 
yüzünden katil ve maktul vaziye· dırıyordu. gi'nderdi, babasının kendisini 
tine girdiklerine nazaran efsanede Tesadüf veya aile vaziyeti de öldürtmek niyetinde bulunduğunu 
kadın parmağının uğursuzluğuna bu jurnallara ehemmiyet verdir.. bildirdi. Bu haberi tevsik için 
datelmih vardır. meyi ıcap ettiriyordu. Çünkü Birinci Murattan kendisine gelen 

insanlığın içyüzünü pek güzel Saveci Bey, babasının ölümü mektubun da suretini - gizlice 
görmüş olan o efsane muharriri üzerine büyük kardeşi tarafından elde edilmiş gibi göstererek - o 
HabilJe Kabili bütün beşeri nesil- bir ihanete hedef olacağını kuv- habere raptettirdi. 
ler için nümune olarak göstermiş- vetle tahmin ettiği için şimdiden Saveci, çocukluk devresini he-
tir. Filhakika Şarkın ve Garbın nefsini emniyet alhna almak nüz atlatmışb, tecrübesizdi. Toy• 
yazıla tarihinde yUzlerce ve yüz- çareleri arıyordu. Bu maksatla du. Yaradllış dolayısile de pek 
lerce Kabil görüyoruz, yine o Bizans imparatoruna büyük bir çabuk müteessir olurdu, infiale 
miktarda Habile tesadüf ediyo- dostluk gösteriyordu, sık sık kapılırdı. Babasının kendi hak· 
ruz. Osmanlı tarihi ihtiva ettiği mektup yazıyordu, Bizanslı kında şüpheye düştüğünll ve 
faclalar itibarile bütün milletler prenslerle görüşüyordu, av eğ- kardeşine bu tüphe sebebile 
tarihi arasında eni konu hususiyet Jenceleri tertip ediyordu. tarassut emri verdiğini görilnce 
gösterir. Böyle bir tarih, tabiatile, işte Bayazıt, kardeşinin kor- fena halde hiddetlendi, dütUne 
Habil ve Kabil tiplerinden de k d ·ı I b meden ve kimse ile istiıare et-

u an ı eri ge en u ihtiyati meden nefsini ıilihla müdafaaya 
mahrum değildir. Nitekim o tari- bb ı · d · "f d y teşe Us enn en ıstı a e etti. az· karar verdi, asker toplamaya 
hin ebediyen kapanmasından yüz dı, yazdırdı. Çizdi, çizdirdi, Birinci gı"rişti. 
sene evveline gelinceye kadar her M d h" · · b "k t 

ura ıu va ımesım ta rı e me- Artık Beyazıda gün dog-muıtu. 
padişaht.ı bir Kabil hüviyeti ve ff k ld A h kA 

ye muvn a o u. rtık ün ar, Hain Kabil. nea'esinden zil takıp 
tahta namzet olan bütün şehza- ı S · B h d b" v oğ u avecı eyin şa sın 8 ır oynamak derecelerı·ne gelmı"ştı·. delerde de bir Habil bahtı vardı. 

düıman hüviyeti seziyordu ve Mektnp n 1tune mektup yazarak 
Fakat altı asırlık maceralar k u 

onun bütün hareketlerinden uş- Saveci Beyin harbe hazırlandıgını· 
sayıklayan o tarihte ilk Habil ve k l d H b" f 

u anıyor u. atta ır se ere babasına ihbar ediyordu. Bın· ·nci 
ilk Kabil kimdir? Buna herkeı h k B azılanır en ayazıta ıu mektu· Murat, bu vaziyette ince eleyı"p 
Y ıldmm Beyaziile Y akup Beyin b k b • · k u yazara ve mını apaçı göı- sık dokumıya )Uzum görmedi, 
isimlerile cevap verirler. Biz, Yıl- · · 

termıştı: Saveci Beyi isticvap etmedı", mıı.t-dınmın birinci Osmanlı Kabili ol- f u 
" mdi malümun ola ki ilkba- hiş bir hınç ile oğlunun üzerine 

duğunu kabııl etmekle beraber h d E :ı il Ozen·ne ıeferı"m ar a ngur s yürüdü. 
ilk Habilin Yakup Bey deg-iJ Sa- d H h k 

var ar. emen azır olasın i Osmanlılann ilk Habili Saveci 
veci Bey olduğunu zannediyo.ruz. b • ı Jd ı J d enım e yo aı o man azım ır. Bey, askeriJe Bizans istikametı·ne 
Yıldırım daha sonra ikinci kar- K • d ı k d y k areaıelin e o an ar aşın a up rekilmişti, oraya iltica etmek 
deşi Yakup Beyi de öldürmekle B d b k · ) -ı • 

ve ursa a e çı 0 an og um niyetinde idi. Fakat Beyazıt, pli· 
efsanevi Kabilden daha iğrenç S · B h ı· d fi 

avecı ey a va ın en ga et mm etrafla tutmuştu, Bizans 
mevkie düşmüştür. Fakat ilk ci- d ·kı b 

etmeyip uyup iıith erini ildi- prenslerı·nden bı·n·nı"n de Savecı·ye nayetinde hem zeki bir katil dU-
tüncesi ve hareketi, hem de baba- resin. " yardım ettiğini babasına bildir-

Beyazıt bu fırsatı kaçır· · b B smı evlat katili mevkiine sürük- ' mişti. Bu se eple imparator, j .. 
liyen bir manevrası vardır. Vak'a· madı, Bur&a Kadısına rüşvet rinci Murattan korktu, şehzadeyi 

vererek mUkemmel bir 1· urnal •t ht 1 d b b ·ı yı tasvir edelim: payı a ına a ama ı ve a a ı e 
.yazdırdi ve onu babasına gönde- v 1 k l t 

Beyazıt, bilytik oğul olmak ogu artı aş ı. 
rirken ıu gıcıklayıcı cümleleri 1k" ü d S · Bey haysiyetile babası Birinci Muradın ı g n geçme en avecı 

veliahtı idi. Ukin iki' kliçük kar- ilave etti: Birinci Muradın huzurunda idi. 
deşi de ehliyetli prenslerdi. l Iarp .. Karında~ım Yakup Bey yaptığı işin sebeplerini anlatmak 

adalet Uue olup lakin Saveci "sterken susturulmuıtu v bi meydanlarında yararhk, idari iş- 1 e r 
Bey ahvali için Bursa Kadısı bir lahzada go""zlen· "'ıkarıld kt lerde liyakat gösteriyorlardı. Halk • 1 an aon-

ve asker, kendilerini aeviyordu. -· • ':.;, · · .,. · - ,. ' · ' · • ' ' · 
0 

-· ra dilim dilim doğranmak sure-

Hele Saveci Bey mfiteşebbis, zeki r -= ,; ~ ~v I M == ' tile öldürülmU~tn. 
ve cesur bir gençti. Beyazıt. ba- - işte Osmanh saltanatında ilk 
basından sonra bunların kendisine G:t 2Ç:::.:e:

34 
~~ Habil, bu feci ölüme mahkum 

yaman birer rakip olmalarından - - edilen genç adamdır ve ilk Kabil 
korkuyordu. Bu sebeple babasının Arabi Rumi onu bu akıbete sürükleyen Yıl-

17 Muharrem 18~1 19 • Nl111n • JUO B 
sağlığında onlardan hiç olmazsa __ _ dmm eyazıttır. Biz, Birinci Mu-

birini ve tercihan da Saveci Beyi Vak't Ezanı v .. at1 Vakit jE141nı-ıv .. at radın bu faciada oynadığı rol 
kündeden atmayı kurdu, tedbirler GGnet 09 ~3 4 ~ Akıam 12 _ ı 9 05 

için bir iıim koymak istemiyoruz • 
almıya giriıti. Ott• 0 05 12 ıı Yatıı ı 44 20 49 Onu da, aziz okuyucularım, iğre-

Onun hain makıadma ermek lkladl ı 67 16 03 ı.... 7 57 J 02 ne ijre.ne ıiz bulunuz! 
iç!n bulabildiii en müe&1ir çare, ...._ - · ·· .... ... M. T 

Mayıs 2 

1 Musiki Bahsi 
f 

Senfonik 
Konserler 

~ 

Son zamanlarda, ıehrimizd• 
bir musiki hareket ve canlılığın• 
şahit oluyoruz. Geçenlerde korr 
aerv atuvar muallimlerinden Sey" 
fettin Asaf Beyin tertip ettiği 
trup iki senfonik konser verdi, 
musiki meraklılarına iki zevkli 
ve gUzel glln yaşattı • 

Şişli Gençler Birliğinin orker 
trası tarafından da cuma gUnU 
ve pazar akşamı Fransız tiyatro
sunda iki senfonik konser verildi. 
Saz itibarile çok zengin olan bu 
orkestrayı profesör Mühendisyar 
efendi idare ediyordu. Program 
en yükıek eserlerle bezenmişti. 
istiklal marşından sonra maruf 
Rus bestekarı Musorgski'nin "Le• 
Princes Khovanski" si muvaffalo· 
yetle çalındı ve bunu Borodin'io 
"Orta Aıya çöJJerinde., isimli 
kompoz.isyonıLiakip etti. 

Proğramın ikinci kısmını, Ge-t 
çen senelerde yüzllncU ölnm yıl· 
döniimU münaaebetile bütün dUn 
yada hakkında ihtifaller terti 
edilen meşhur Alman musi 1 ÜS'" 

tadı Bethofenin dokuzuncu senfo 
ni i teşkil ediyordu. O~tadın yb 
mi senede vllcuda getirdiği bu 
yüksek eser bugüne kadar, bD· 
tün dünyada pek az ç.alınmışbr 
Riyazi bir musiki eseri olarak 
telakki edilen bu senfonini mu· 
vaffakiyetle çalmabilmesi için se• 
nelerce talim edilmesi icabettiği
ni herkes teslim etmektedir. Hat
tli Şişli Gençler birliği bu işe 
teşebbils ederken çok kimseler 
neticeden fimitsizlikle babsedi· 
yorlardı. 

Fakat emniyetle söyliyoruz Jd 
Şişli Gençlerbirliği bu zor işi 
temiz ve gıptaya değer bir mu• 
vaffakiyetle başardı. Çok ve 
uzun alkışlar topladı. Kendilerini 
tebrik eder ve bu kon erlerin 
devamını bekleriz. 

Varlık - Du kıymetli fikir ve 
edebiyat mecmuasının 20 nci nüıı 
Falih Rıfkı, Abdülhak Şinasi, 
Sırrı ve Yaşar Nabi Beylerin ve daha 
birçok tanmmış muhnrrirlerin makale, 
şiir ve hikayelerini muhtevi olduğu 
halde çıkmıştır. Varlığı müMvveı 
gençliğe tavsiye ederiz. 

Yeni Adam'm 18 inci &ayısı çok 
kıymetli muhteviyatla. çıkmıştır. Bu 
sayıda İsmail Hakkı Beyin sinemR 
hakkında şiddetli bir tenkidi, Hnyvan· 
larieimli piyeıi, Abdülfeyyaz .Tevfik 
Beyin bir yazı ı, Mustafa Namık Beyin 
"Müphem bilgiler,, adlı makalesi, ço
cuk hayatına ait ve11ikalar, dUnya ilmi, 
ıanat, f elaefe, terbiye haberleri, Ah• 
met Hamdi Beyin çok kıymetli bir 
etüdü, müsabakada birinciliği kazanan 
Kan-Ok Bevin hiknyesi ve daha bir• 
çok kıymetli ya7.ılar vardır herkeı 
mutlaka okuyup istifade etmelidir. 

Nota - Bu isimdeki muıikl 
mecmuasının 25 inci aayııı da birçok 
yeni ıarkıların notalan ve faydah 
makalelerle çıkmıttır. 

Bursa vilAyetl tarihçesi -
Sedat Be) tarafından yazılan bu 
eserde Buraanın tarihini kısaca (jğren· 
mek mümkündür. 

Safo - Haydar Rıfat Be) rue~· 
bur eserlerin terciimeaine faaliyetle 
devam ediyor. Bu fae.liyetin kütüpha• 
nelerimize verdiği eon kazanç "Safo,, 
'dur. lki gün evvel neşredilen "Safo,, 
maruf Fransız muharriri Alfons Do
de'nin şaheserlerinden biridir. Eserin 
çıktığını burada kısaca haber vcrirkeıı 
ayrıca birkaç gün sonra ıan ·at sütunu• 
muzda tahlilini yapacağımızı hildiri· 
yoruz . 

Fen ve San'at - Eski Sanayi 
mecmuası sahibi İbrahim Pertev Beyiıı 
büyük bir dikkat ve itina ile hmird• 
oeeretmekte oldugu bu teknik uıecmll" 
H>Dm b 'inci ıay111 çıknnvur. 
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Amerikada Burrit is
minde bir tenekeci 
vardır ki 100 lisan-

da konuşabilir. 

;:::::~~~k-~Yii~ü;ij·;ii~··ei·;···r~;;f;' .. Cibii"ii'''Diğ~;f ·E~~;;~ı·D;j;;J~: 
Garip Şeyler ~üktesep Karakterimizi ifade Edermiş lci Allahlar 
Yer altında ,. Dr. W:e~ne~ Wolf isminde bir . ıKızmış 

Alman ilımı, ınsanlann -aimalan 
6ügülc bir ı•lair hakkında mühim bazı yeni kepf. 

lerde bulunmuıtur. 
Birçok madenlerde itçU i . 

yer altında tehirler ~r çın 
Bunların en bUyüğfl ~apı bmışAhr. 
'k d J h enn ı f. 

n a a o onsberg clvari d ki 
albn madenindedir Bu n ha. 
1 • .:ıgal tti v • h · ıe rın 
ır e gı sa a 4000 m"I L 

b ı mura1r 
aıdar. Muntazam sokak ve cad-

deleri vardır. Bu ıehrin nüfuıu 
190 bin kişidir. 

Zabelelerin 
Sleilli 

• 
Japonyada 1923 senesi ıar· 

fmda 10 bin zelzele olmuştur 
Her zelzele için bir sicil t t 1 • 
ve bütün bu • . u o muı 
d'I • . ııcıller muhafaza 

• ı mııtır. .. 
En çok genen 
Gıda pirinçtir 

Yapılan . iafatlatlklere göre 
bus&n dlnyacla en çok aarfed' 
lea l(lda pirinçtir. Je 

S'3i /caç defa 
bilgiitügorlar? 

.. 
Atlas Okyanosu aıırı lıon'llfa. 

bilmek için ıes alan iataayoa bir 
..U,ar defa bOyUtmek mecburi-. 
~dedir. 

Cilıadarı 
T•r•ine olanlar 

Tıp tarihi şimdiye kadar vü-
cudda cı'h z1 • , a arı tersıne olan 200 
vak a kayd t · t' B h . e mıt ır. u vak'alarm 
e:ı1nde cihazlar tamamen zıddı

nha ır. Fakat hiçbirinde bu terslik 
•yat &zerinde t • 

eıır yapmamıttır. 

* Saç vasıtasile 
l11aanları tanıgorlu 

Cinayetleri teıhı"ı ı' • 
çın yeni b" 

usul bulunmuıtur. Bu 1 ır 
tabJ'Jidi f UIU aaçın 

. ı r. • naan ıaçım 21 bin 
çeııde ayırmağa muvaffak olmu 
lardır. f-

fi malin * 
En /agdalı 
Bitli lıagvam 

rı Kutuplarda en ziyade iıe ya· 
yan ehli hayvan aoyilrtir. Sil,ir-

l~d· bun1-rdan ıaı .-nilyoa 
.. ,_. vardtr •. 

Bu adam insan çehresini ya· 
rıdan bölündüğü takdirde aağ ve 
ıol kısımlarının biribirine benze• 
mediğine dikkat etmiş. Sonra 
b~nun sebebini bulmak için yüz 
binlerce ~otoğraf tetkik etmiftir. 
. Buld~g~ . neticeye göre bir 
ınsan yuzunün bir tarafı cibilli 
tabiatini diğeri terbiye ve tahsil 
ile iktisap ettiği karakteri ifade 
etmektedir. . 

v Bir fotografı yukarıdan aıağı 
do~u bir çizgi ile ikiye ayırınız. 
Sag tarafın sol tarafa benzeme· 

' diğini göreceksiniz. Sonra Faraza 
ıo~ tarafın tersine fotoğrafım ahp 
aag tarafa koyarak çehreyi ta• 
mamlaymız. Bu çehrenin büsbtıtün 
baı~a bir l~Y ifade ettiği görllle
cektır. ~ynı ameliyeyi yüzlln •i 
~·m~ içın tatbik ediniz. Bu iki 
reımı yan yana k ba oyunuz, tamam~• 
.. şka baıka insanlara ait oldu
gunu zannedeceksiniz. 

. Size bir fikir vermit olmak 
ıçln buraya muhtelif kimselerin 
~u. esas dahilinde alınmış resim• 
herı konmuıtur. Tetkik ediniz, 

ayret edecekainiz. 

Ayni ı· k • 1t ~ ame ıyeJi xendi reaminiz 
zerın tecr6be edebitirahtiz. 

Nipnlmızla evlenmeden e•vel 
cepheden alınmış bir resmiai ia
t~ylniz ve sol tarafını tetkik ecli
naz. Burada onun hakiki kar•k
terini obyabilir81aiL 

Sinema aktrislerinden Mis Billi Ka ·lton'un şu üç resmine balmı~. 
Ortadaki resim haki 'ci r ımidiı. So d ıki r, • m yüzün ıol taraiile, 
aağdaki r!sim ıağ tarafiJe yapılmıfbr. Bu llç re1im biribirinden tı
mamen başka insanları göstermektedir. 

Bu 6ç resim ıinema aktrisi rindtn L"dia de Puttiye ai~tİr. Yüıin 
ıol tarafından yapılma 1 olan soldaki reıim or..un artiat, '/ rimaz ve 
baasaı tarafım, aoldal 1 realm \ o:uk tarafını göılermekted r. 

Geçende lnılliz tayyarecileri 
dtlnyanm ea yObek dağlan olan 
ye fimdiye kadar zirveaine çıkıla· 
mıyaa Everest dajianmn tlzerinde 
tayyare ile uçmıya muvaffak ol· 
mutlardı. 

Bu hidiseden sonra iki büyük 
hAdise oldu: Biri Hindistanda · 
yilk bir zelzele birçok şehırı~rı 
tahrip etti. İkincisi Tibet hüküm
dan Dalaylama öldü. Tibetliler 
bu dağa mukaddes nazarile ha· 
kar, ve tepelerinde allahlana 
ikamet ettiğine inanırlar. Bu iki 
büyük feliketi, dajdaki aJJabların 
kızdığına atfettiler. 

Everest dağlan 29,002 kadem 
ytikuekliğindedir. Fakat 1ibetli
lere göre tayyareler uçtuktan 
aonra dağlar ytikselmiş ve tayya• 
relerin yetiıemiyeceği irtifaa var
mlfbr. 

İnpizler bu dağlar üı_. 
rinde yeniden uçuf yapmak 
&zere yeni Dalaylamadan ancak 
18 aeae moııra tekrar mtııaade 
alahilecekleriai a8yllyorlardı, hıJ.. 
buki; Tibetliler ıimdiden tonr• 
Evereat daiı üzerinde tayyarelerİll 
uçmuına mllıaade etmemiye ka• 

rar vermiılerdir. Dağlana tepe
nde .oturan allahlarlD ıazabın-
dan kurtulmak için bundan başka 
çare bulamamıflardır. 
~Mllll'l l • • • • ı , •liWill9m•n...,. Ml94':oaı ----- ,.,...,.-

Köpeklerin Sıcakta 
Dil Çıkarmaları 

Yasaktır 
Amerikada Filldelfiya tehri 

belediye reiıi aıcak yaz ,an.lerin· 
de k6peklerin bir kanf dil çıka
rarak sokakta insanı korkutacak 
bir ıekilde dolqmalannı boı pr
meyerek yasak etmiftir. Fakat 
k6pek aöz anlar mı? Bu yasak 
kendilerine naaıJ tebliğ edilecek? 

Belediye reİli ıehrin başlıca 
sokaklarında münhasıran köpek· 
lere mahsuı olmak üzere yalaklı 
birer çefme yaptırtmışbr. Hayvan· 
lar susadılar mı 1 Bu yalaklardan 
ıu içmek suretile ateşlerini ıöe 
dürecekler ve bu suretle dil çıku
maktaa da vazıeçecelderdir. 
Amen1ıa pzet.ıer• bu tedbiri• 

iyt ..tice wrmjilti ,~. 
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Biribirlerile çok konUfllladı- MI; ismimi anhyabildiniz mi? 
lar; söyledikleri de pek m&lıim - Evet Mösyö Dircçke buyu-
te1ler değildi. Bilfarz Heydi bir nınm, emrediniz! 
teY .sorduğu ı:aman Ritarcf eneli - Acele bir İf için .sizinle 
sudan cevaplar veriyor, 90lll'a vakit geçirmeden g6rüşmek iati• 

aşkının lihutiliğioden, kalbinin dan Mora od••u koftu. Emmı yorum. Size ıöre bir iş bulclam. 
heyecanlarından bahsederek genç telefon ba11nda idi: Kolay ve çok kirh. Fakat .pıt 
kızı teshire uğrqayordu. Heyeti - Alo, buyurun.. Ben Ley eSUJ derhal işe bqlamanızdır. 
lisan derslerinde nekadar ileri Emmi!.. - Yirmi dakika 90Dl'8 yam• 

~tti~ni ~rduğu zaman ~d ~~~B.en~d~~~iz·~~·.eç~k·e~~~~~~~-~~-a~o~la.c~ağ~ı•m•.~•(•A•r•k•as.ı.v~u•)~ 

=.·:;1f:1=~c•i!t":·:; Bu Da lkbsadAı ı·hanet 
idinden, mullerinden bahtetmege 
ltqladı. 

Maalesef on dakika hakikate• 
~muştu ıanki... yene otomobile 
bindiler. Villi'wa öaüııde vedi 
ederken Rişar Heyc:li'ııin elini 
uzun milddet addı: 

Tereyap da ihtiyacı olan fena 
,eylerden madut idi. o.ua fikri 
ticaretten, tere1atmdaa ziyade 
Şmitlerin zenginlıklerile meşsıuldli. 
Bir kere Rişard'ın kum eldBtaa 
ıonra her ne suretle oluna olsun 
Şmitlerin evlerinde hiçbir ~ ol· 
myacaktı. Tereyağı meselua et
nfında uzun hesaplar yaparak, 
dn,tınerek basta!lın odasına gir~i. 
Kriatina bala blll derin denn 
uyuyordu. Epey zamandır böyle 
drekli, derin bir uykuya dalma· 
mlfb. Geceyi de bilakis ihtilaçlar 
ıçınde geçirdi. Ertesi glin ruhi 
tazeliğini de kaybetti. Yeniden 
n6betler geldL Vücudu arlık öl
mllştü, yalnız ruhu aon bir gay
retle yaşamak istiyordu. Ağzın
dan ıideee tek, tük kelimeler 
qitiliyordu; tam bir cllmleyi çok 
ıeyrek ıöylliyordu. S&ylediil söı:· 
ler birbirlerile mOnaaebeti olmı• 
yan abuk, aabuk pylerdi. Dok· 
tona çaiırdıklan zaman ciddi bir 
lima ile Heycliye baktı: 

- Hastamızın ıon dakibla· 
nnı yatadığından korkuyorum. 
deme.ti Heydiyi samimi ve ciddi 
eadifelere aevketti. KriatiDa bala 
-llllne De yaparda? tetfin ft tec 
imini kim temia edecekti? 

Tebar postaya -...- ..
Maine Jeni •e acele bir W.ıi 
uha çekti: 

•Kriatina balaaın nziyeti çok 
endişelidir derhal wel. Heydi."' 

Eğer annesi geçikerek gelirse 
l.inbir düşilnce beyDİDİ tırma· 
layordu. Ne yapacakb? Neti· 
cede kara.r verdi: Kendi ken· 
dine terk edilmit bu vaziyette ona 
ancak Riprd muaYenet edebilirdi. 
Heydi son dakikada mtıracaat 

edecek birisini bulmaktan mllte· 
.ellit hazla biraz mii.sterih oldu. 

-s
Rus talebesi LGbyançef mut· 

fek kap181111 hızla nrda. içeri 
ltatırarak: 

- Matmazel Emmi buracla-
•1111ız? dedi. 

Emmi bapnı çakararak cevap 
ftl'di: 

- Buradayım! 
- Sabalwm laayırla olmumı 

lliyaz etmekle babtiyanmf.. Zati· 
alinizi telefondu catırırorlarl .. 

- Kim imif? 
- Bir erkek.. Kim oldajaau 

rabm me IÖyliyebilirmif. mlbaa
denide anedeyim. Erkek oldup• 
nu seıi kalağıma gelir gtllmez 
1a1ri ilatiyart rabamu istill eden 
lmkaaçhk biaiDclen farkettim. 

Emmi ciddi ...... rla -

( Baıtarafı 1 lad aylada ~ 
t&cılarclan yerli mah an,arm, 
bulamadığımız zaman da mütee8-
11İr oluyoruz. 

Kim ne dene desin.. ben 
ecnebi malı kullanmaımya ahdet
tim. 1fl'e ba iman iledir ki hep 
yerli malı 11rayorum. Yerli olmı· 
yan feyleri kullanmak mecb•İJ'eti 
bile bana azap veriyor. 

Biraz evvel Sultanhamamında 
bir mağazaya uiradun. Elbiselik 
lmmq istedim ve ilive ettim: 

- Yerli mah olauk. 
Tezgihta duran yıhtık bir 

leDÇ flmank bir ifade ile ceYap 
Yerdi: 

- Maaleaef bizde Jetti malı 
kumq !'Ok. 

- Sebep? •• 
- Çünkü yerli lmmaılar çfbiik 

oluyor. Desenleri ve örgüleri 
fenL.. Hem pantalonlar çabuk 
diz yapı}or. Onun için yerli mab 
satmıyoruz. 

Bu açık kUstahlık beni çile· 
den ç.ıkarmıya kafi idi. Nezaket 
hududunu aşmak ve mütecaviz 
vaziyete girmek lizımgeliyordu. 
Fakat gerek keodi vaziyetim. 
gerek mevkim vaziyeti bana hn
kln •ermiyordu. 

Y abuz art tamma takıurak 
berile plofbm: 

- Sen Tt\rk delil Din? 
- Tirkllm. 
Ha)'U'.. yalan lllJllJorcla. • 

11mank dilli çocwk il Tlrk .. 
jildi. Belki Türk taWipetiade 
bile delildi. 

- Peki, dedim, ba mqlar 
ne mab? 

Perva•ıca cevap ••di: 
-Hepsi ......... 
Hayır •• ba idi.tala ._. ,._ 

yalan söylüyordu. 
Çünkü bu kumaı yığmlan 

arumda bir parça omun lnsiliz 
lmmqa yoktu. Hepm de Çeko.slo
nk fabrikalarmm ui dokumaları 
idi. Fabt ben de h katmerli 
yalanlan yutaca1c kadar ahmak 
değildim. 

Çok kızdım, biddetleaclim •• 
Dedim ya.. Mütecaviz bir vaziyete 
düflllek işten bile değildi. Fakat 
aahtekirl jı iktısadi ihanete ka
dar götüren bu yerli mal düşma· 
-. dere •ermek için :airifeceğim 
hareket l>eni küçnk ditfirebilirdi.,, 

Bu genç tamdık er.an :hiddetli 
idi. Temiz lıdlerindea ıbiç feda
kirhk yapamıyordu. En aon ola
rak pn1an ilive etti: 

• - K&ylümüz yumurtuma 
mn,teri bulamazken. buhran yfi
zünden tavuğunu on kuruşa bile 
satamazken, bu millet. memlekette 
yerli aanayiin inkitafını, daha 
doğrusu yabancı mil etlerin iktı
sadi hikimiyetlerindcn kurtulma
mızın temini için daradar uçuca 
getirilen bütçesinden fedakarlık· 
lar yapıyor, gümrük himayeleri 
vücude getiriyor, yerli fabrikalar
dan vergi almıyor. Fakat buna 
rağmen içimizde yapmaları İç.İli 

kendilerine lituf tiRerdiğimiz 
birtalom bnp'lc bnh umutlar, 
küstahhia, uliteklrlıtı ihanet 
dereceüe kadar pt&rmek clü'e
tilli pteriyor. 

Çok rica ederim: Ba anlattsk
...... fUIDIL llduat Vekili-is 
sbı a, lliddeiam_. ok-. 
Bu sibl ikbadl ilaaaederi cemmr 
barü-a..ı.r . ., 

• ahtli swia .a,wlildaW 
bara,a •111e11 ıazd•k. Adalet 
elİllia .bu sibi kimtderm ......_. 
,..,,,,_ L.!- -!il --'~de . . . ..... .... ...... ~.. ~11111. 

bu genç tamdıkla birlikte biz ae 
bekliyoruz. 

Yemen' de Olan Bitenler 
( Baftarah 1 iad _,.... t 

kardan balolclıja nem ..wr 
PIJ'P.ll' pnlclar. 

imam Yahyanm oblrct.ju a
ray büy6k ve eski tanda 1apl
ml§ bir binadır. Kapda t.elde
yen mari elbiseli belsPer içeri 
girerken beni fipbel slderle 
-rudiler. Kabul ..... u,. ..... 
!ife boya•ı~ Wr ... idi. 
LMm Yalap Jibelmle Wr ava 
da oma,.m. Odaya ıiıiace 
beni (Merhaba) 1elimile bq.lada. 
Sonra aordu: 

- Siz bir Hint pnledı"ı' 'ı 
değil mi? 

Bqımı eiclia. 
- Sizde .mı lsarebt ..... 

tıicliJOI'• dedi. kuvvetleoipr mu? 
- Billkia u,.eı,or, dedi& 
Ba c:lmleyi bitirir hitiames .... y...,_. ..... cleiifti Ye 

.an cleilltinl: 
- Bizi n pafitrk m .... 

laaldamazda JUi r•zmak lcla .. 
plct!aiz? 

0..me •.._til'_. 
evet •t•• 

Fakat ba cenp OD• cWua çok 
lmdsrdı, mBlikab burada kesti 
we tebirde iki iç p blabilece
pni, soara memleketime a..let 
etme~ lizmıeldiiW .aı,Wi. 

Bam Gzerme terd'm-nn 
apta kalktı. ben de oaa bıldp 
ettim. lllHlrat ha wetle Wlam .., .. .,.ela. 
laa111z1w, .... Yelljal'I 
BlrTearrMZ.........._...a 

...... Bcllpr1ar 
~ l (R6Jter) - Son 

......ı.nta ppmq Glchtia laU

nlthe t.lrJifJeriae rajı •· Ye
... l.r• Yalıy.-. 11.ier=ut 
1m ...... bqa enlrabB bir 
tunm ~ ,,..._, ju 
........,... s..· ......... •ir 
telpafta. ...... ...... ...,. 
.... aılbMildiil. • -.. •• li
......._ &111 ıw alıuk ._. 

1 ----· .... ... ı•ııcwn • .ır an .. .. 
.. w u1•1J• tanallır .... 
....._. YILI ılııa•r. 

••• 1 

Askeri Liseli er 
Dün Gülhane Parkında Merasim Yapb· 
lar Ve Harbiye Mektebine Maledildiler 

"6T6lg• _._,..,, Glt1aa .. 11arlcınd•~ 

Kule&. Mütepe ve Bura l 
Aakeri l.Jselerini bitirealer. içia 
.. c·u ille parkmda blyDk bir 
geç* ft9llıi ,..,.ı&Af w Hm lsi7eye 
geçiıleri tuıt eclilmittir. Merasi
me aaat 5 u •aılaa& .şa,.e IW 
Ônde Bursa AMert la.& .ı-.. 
halde Maltepe ve Kuleli u.ttll 
mennlan Gnlhane parkına gel· 
diler. Müteakiben Harbiyeliler, 
ıdemir miğferlerile ve Harbiye 
tbmıc1osile gelerek yer akblar· 

Merasimde HarbiJ'e mektebi 
kumandanı Arif, Maltepe Askeri 
Lisesi müdürü Adil, Kuleli müdü· 
ri1 Hikmet beylerle, birçok as'kert 
etkin Ye Buna Asker1 Lisesi 
muallimlerinden bazı zevat 'hazır 
bulunmuşlardır. 

Merasime başlamadan evvel 
talebeye yaıım saatlik bir izin 
verihniı ve ayn ayn mekteplerde 
bulunan talebe, arkadaşlarile p 
rüşmüştilr. 

Bundan sonra, Harbiye Mek· 
tebi talebelerinden biri tarafından 
feaİ mezunlar •e yeni Harbiyeli
Jer ~ cÇOk ıheyecaah bir natak 
eöyleamlf ve fic1 •tıe allrqlaa 
... tar. ~ Harbiyeli, _.... 
lerini Mtirip Harbiyeye geçen 
,.O~ klaar genç arkadaşına Jıoş 
_.winii ıdemif, vatan ıre mil&et 
lljruada her uman. laer dakik• 

.llir R•r6i,gell •1-H/4 erlıatl.,,.,.,_ 
"Hoş pldinla., nııtlc ... .öglllpr 

-çahplacağım, bu yeni arkad.,ı.
nn da ayni duygu ile mUtebıah 
okhlklanm söylemiftir. 

Müteakiben Kuleli Alkert IJ. 
sesi talebelerinden b:ri tarafından 
bu nutka cevap verilmif ft Har
biyeli ağabeyletinin göatercliklerl 
bu heyecanh ... imiyete tqekkllr 
edilmiftir. 

lleraaimden soara, batta U.. 
w,. ••sleri olduju UW. (600) 
küsur yeni talebe, hep birden 
Harbiye mektelme aibnitlerdir. 

Yeni Harbiyeli gençhla _. 
vaffakiyet temenni ederiz. 

1 latanbul Belediyesi llinlan 1 
Wem Mo. Cimi SablW 

0432 llua Tevfik Bey 
9576 Vazo Arıenyan Ef. 

Satılmak ..... melllt ic:l.reai eu• Şubuine aetırilen ,..urda 
aa1lla edata yazah of:fyllDm IL-ty•eti ma'llammenelerini balamırarak. -ta: 

lamadığından tarihi illndan itibare.n on beı ,ılln zadında ulıipt .. 
tarafındBD müracaat etmedikleri takdirde alelusul bilm&zayede aab-
lacağı .ilin olunur. "2158,, 

Türkiye Hililiahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

ffiMW•• C11 ·yti Merkezi Umumisi bir 

U 1 ... ılllMii ~ 
racakbr. 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
A. - (70D0) klo yerli mala lbtQpll ı ( 14/51934) Pazarteai ..at (IS) : 
B. - (10000) ,, ,, ,, nifaata ı (16151934) Çarıamltıa • (14' ı 
c. - (5lt o çeafJw malyeıi : (16/51934) " " (15) 1 

Taliplwla Dillim n wmtaameleri ı•clltdea llOlll'a ,_...ıap 
J,l:lrak et-ek lan A'T~tuı· •laı• ._.._ ,... • ._, :W.lıb ................... - .... «W•'• Alma s.ı. 11 

7 

:• ... 
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tTTIBAT ve tTBBAKKii 
- Her hakkı mahfuzdur - Nasıl Doldu? .. 

........ • Nasıl Yaşadı? •• 
Dörd~·~·~Ü

00

K;·~·~;--N~
00

78 2 - f> - 9~4 Nasıl Ôltlü? .• 

Ziya Şakir c:===========================~ 
Yeni Teşekkülün Başlıca 

dikkat İki Umdesi 
Mecdi Efendi, fazlükemalile 

mecliste herkesin hürmetini" cel- ı 
beden bir zattı. Hayatı, ihtiras
lardan ve entrikalardan aza· 
~~_geçmişti. Evvela Balıkesir ida-

1:• de ve Giritteki (Haoya mek· 
te 1 .kebiri islam) ında edebiyat 
~ua~liınliği ile ve sonrada Tan ta· 
vızace Halit B . f tic· e 

1 
eyın re akatinde 

' t e meşgul olarak bütün ha
ya mı d .. -· z uruıt geçirmiş olan bu 
~lk~~ine has olan telakati ve 

~ruwa melanet ve aelibeU ile 
meclıste adeta bir (N ) • . azım vazı· 

yetme ge~vermişti. Baıta, İttihat 
Ye tarakkiki cemiyetinin (1) nunıa· 
nauuT teı l eden Bursa meb' 

ah'r Be ld w usu 
aa Y 0 ugu halde tam dok-
d' n. dokuz meb'us. Mecdi Efen· 
ının etrafana toplannııc.tı M liat 

IDCYCut ı .. · ec e lıı·1ı lhti o an azanın Uçte birini ı •t '"' Teraklcl Cemiyetinin (1) L_,_•• eden ve hepsi de ekseriyet •am•raaınr taşıdığı halde ( Hızhl-
•ll"K ... nın •iır b tl cedit)• iltihak eden Bııno lfleb• ... 
birer rUlmn 8 ı ve mutedil Tahil Beg 

unl tcıkil li b G -•- M z~vatın, birdenbire ey ~en u erca ecliste, •• gerek 
dınin merkezi etr L. Mecdi Efen• efkirıumumiyede Cemiyetin mu-
.. d • 11nda bir m h't · b. d b' l Tucu e getirmel . T u ı vazcnesı .r en ıre sarsı mış ve 

erı, allt B 1 1 b ( hı · ) ft arkadaşlarının pek b& ilk ey e ga e e, zıp tara arlarında 
mucip olmuş; mlifrlt J • teli!ım kalmıştı. Hızbe intisap eden aza· 
mahaf&linde bir b cenııyetçiler lano yekfüıu, yüz on adedini 
hu .. ul balnıuıtu. Birrt. ve korku bulunca .. T alit Beyle arkadaşla· 

l b enbare slhura nnda bil ge en u teşekkille (muhalefet) . yllk bir teliş başlamıştı. 
manası vermek ve bu sureti f- Nihayet Talit Bey Meclisle Mecdi 
kanumumiyeyi de şUpheli g:s;e. Efe~diyi tenha bir odaya çekmif; 
rer~k bunları bir hükUmet dar- vaıı!etten şikayet etmiş; Mecdi 
~e .akata mecbur etmek im- ef. ıle bir itilaf husule getirmek 
.... Ye ihtimali de Joktu. Çlbakti ia~emi.ıU.. Talit Bey evveli, Ce-
o zaman 17 b' mıyetin nizamnamesini ileri atlre-
olan . me ustan m&rekkep 

Şayanı

Vardı 
rek Cemiyetin her ferdinin bili· 
kaydüşart o nizamnameye ittibaa 
mecbur olduğunu iddia etmiş •• 
Hızip erkanını, bu nizamnameyi 
ihlal ve Cemiyet efradı arasında 
tefrikaya sebebiyet vermekle , 
ittiham eylemişti. Mecdi Efendi 
ise, meşrutiyetin bimisi olan 

ittihat ve Terakki Cemiyetinin 
ancak ve ancak ihtiras ve teferrüt 
hislerinden uzak efrat ile idamesi 
mümkün olabileceği cevabım 

vermiş.. Mecl' ste hikim olan 
ıahsi fikirlerin, milleti derin bir 
feliket uçurumuna ıürlikleyeceğini 
izah ettikten 10ara da: 

- TelAşa, hiç hacet yok. 
Bizim makudımız gayet urihtir. 
Hiçbirimi~ cemiyetten aynlmıyoruz. 
BilAkis, bir ağacın gövdeıinden 

çıkan iki dal gibi beraber yaşa· 
mak istiyoruz. Biliyorsunuz ki 
efkinumumiyede korkunç bir 
zan var. (Meclis, istibdat yapıyor) 
diyorlar. işte biz, mecliste ciddi 
ve hakikl bir fırka hayab telia 
ederek, serbest mOnakatalar• 
girişerek bu zannı ortadan kal
dınnıya çalışacağız. Dahili ve 
harici düşmanların teavilabna si
zinle müşterekea set çekeceğiz. 
Ayni maksada hadim iki makine 
gibi, sizinle karşı karşıya iıleye· 
rek milleti terakkiye doğru aev• 
kedeeeğiz. 

CArkua Yar) 

fi (ahali fırkası) ile cemiyete 7en Ye filen muhalif olan meb
us ar bu teşekküle kabul olun• 
muyordu. [Konya Meb' Ze 1 RADYO ' nelibidin Efendim'n b ~--- Y-1 . • u •--.:ele 
mil olduğuna dair bugOne ka4ar 

beslenen zanlar, mreti katiyede 
yanhp. Ne Zeynellbidin efea. 
dinin Ye ne de dijw bir ma
IWif meb'umn ba teşekkülde 
naldan ve yakından en ldıç&k 
lıiir teelrleri bile olmamlfbr.) 

Tamamen lttibat~ardan 
ekseriyet fırkasına mensup ille~ 
uslardan vilcude gelen bu letelc
kul; Mecliste varlığını gösterir 
ıöstermez, derhal ilk umdeleriıı1 
ele ortaya ~oymuştu. Gayeleri 
bqlıca iki noktayı istihdaf ecn.: 
Jorduı 

1 - Her ne ıekiJde oluna 
olaun, hariçte teşekklll etmiı ve 
yahut ~eşekkül edecek olan bir 
~uvvetıu, meclis tizerindeki tesi· 
nne mahal bırakmamak. 

(m ! - Biri (liberal) , diğeri de 
u af.aza~ir) olmak ftzere ( bir 

~:vvetin _ıki muhalif fer'i ıekJin
)' ıneclıste serbest h. f li t 

yol açmak. ır aa ye e 

ikdam gazetesi aalıibi Ah 
Cevdet Be met 
Cedit) y tarafından (Hııbi 

namı verilen b t k 
liln iki madd d u eıe kfi. 
bu umdesi e:k:n mOrekkep olan 

• arı umumiy 6 
rinde bü ük b · • e ze-
. • . y ır teaır husule • e-

tınnıştı. Hızip mü 'al . i • . esaı ennin bi-
nncı maddeden maks ti • 
k . a an, mer· 
ezı umumi ile zab't d kk ı an an mil-

~e ep teşekkülleri meclisin İfine 
anşbrmamak ... İkinci maddedeki 

ıayeleri de; Talit Beyle arka
datbmnı~, ~edikleri gibi sevk ve 
idare ettılden ekaeriyet fırkamu 
keyfi kararlar lttihazmdaa ar: 
tar.akta. 

2 Mayıs Çarşamba 
._ fST ANbUL - 18.30 farnaısca der-, 19 ••er 8. tarafıaclaa monoloj' ye ajaa., 
~t.lt Alatwka mue.kl aefriJ•tı (Ekrem 8. 

llf•a 8. Cndet B. Şere e.' Yah1a B. 
YNah~a B. C.•det B. Vectne tL 1 •L.- H. 

edime H.), 21 .ı •• .... 
21.25 Neci '\' aku a,aa• Ye boru haberleri, 
l...ı .olo)p Meeut p C Be~l orkeatra11 YO (VIJ .. 

VAR Hı Be7, 
k ı'kla ŞOVA - (1415 m.) 11 ocla mu
h onıer., 18.50 mu1ababe, tt.11 lualt..-
.:; ~k •lklıl, 1'.SO mubte'lf baberler, 11.06 
, oa orkestra tarafuad- poplll• koaaer, 
~ı.o ekUlallte, 21.55 Mleldewlca aktamı, U 
aııı mualk al, 24 mü1ababe, 24.05 dau 

auıal'i:ahaln devamı. 
habe 

1 
O KREŞ - (364 m.) 13 boraa, pllk, 

bert 'er, plAk, 18 rad10 orl,e1tra1ı, 1' ha· 
d.,,:r ••

2 
kıı01t0ra1 11etri1at, 19.15 orkMtraıua 

20.U "k';...~ ıılve~alte radJo•u, 20.20 p lk, 
•o!f t••af dana, :eı Mme Smar-aa Athaaa· 

' - 111 all • L---ra111, 21 45 D p Ôaao --eri, 21.30 konfr 
21.ıs oG en liman taraf.adan teıual, 
kak o Zitor koaa..ı. 22.U baberm 24 

••haneden nakleaa bafif •-'ld. • 
, .... ;~DAPEŞTE (550) - 19 Rıjterla lda• 
lbear ;::era o keatra1-, 20 konferu-, 20.30 
Garald .. aı laları, 21,10 ıtüdyodu b 'r t11atro 
ıramofon :~ l•laall PIJeal, 22.SO Odeon 
7ano refa,atlle,~ ~ keman konıerl pi• 

MOSKOV • '- ıdpa talaau. 
"'-(1714 ) • 

ılklıl, 21 mua ki •• •lal -. operet ... 
k~ovık llaaDlle ae 1 

11 aepl7at, 22 ç.. 
aqri1at. ır Jat, tS.05 laslllsce 

ViYANA (5ll'1) - ıa.- ... - -YUt.r)oala 
belteklrlarıa e1erlorlaaden konaer 19 •"' ' nme-
r,.attan koı kmak, aıbhat •e lnaaalyt te d& • 
n.anhkur,, !almll konfcran1, 20 muıahab!, 
aktlia ite, 2lUO dans ve netell paralar, 21.'lO 
musahabe, 21.30 neıell parçalar Ye dau 
muaUdıl 'l3 ıon ğaberler1 23.lS uperaatoea 
h.1 bcrler, 23.25 Pamhof kah•ulad• ctaa. 
mua ldal. 

3 •• , •• Perfe111be 
lsTANBUL - ILSO pWs •&frl1at1t 

1'20 •Jaaa haberleri, 19,30 a atarka aıualkl 
aeır:1ab. (Kemal Nl1azl 8. Ha,.n,. H. 
Mab.r B. M&aenen H.), 21 Selim Sa n B. 
tuafıadaa koaferaa., Ajau " boru lııa
berlerı, 21.25 rad10 orkeetr.. tarafıaclM 
daaa •~idil, (Feriha Teritk Haaama• lttl
rakde). 

V ARŞOV A (1415) - 18.15 Poloe,.a 
maıtk:aı, 19 Vlloadu aa1dl, ....... -... 
20.55 ıeafoalk orkeatra tanıfmda• koaeer, 
2ı.so haberler, 22 tarihi kooaer, 22.H popll· 
ler Po oaya mualldü, 23.15 apor haberleri, 
23,25 dana •• hafif mualkl p.Wan, 24 mU
ıahabe, 24.05 daaa pllldan. 

B0KREŞ - (~64 m.) JS bon11, haber
ler, p lk, 17,15 mektepll1e mahaua aepl7at, 
11 Gr. Dlnlko oı kutrUI, 19 aıuhtal f balı•· 
ler, 19.15 orkeatrannı deYAIDlı J!a.51 Rad70da 
Oa·.enlte, 21.10 konferan, 20.30 Silki' .. 
operuında -.erilecek opera tem.Ulal aakJI, 

BUDA.PEŞTE. - (5llO -.) Zlwal aepl-
J•t 18.30 Vldlıa alran mualklal, 19.15 a:aele 
••ati, 19,U Po.1dor •• Brua1Ylck ıramofoa 

pllklan, 20.15 ecaebllere bir baluft 20.30 
Pelte operanadu nakl•n Verdim •aaauıı 
bale. ..,_ ... , it BelleYDe et.Uadem 
caalNuML 

MOSKOVA - (1114 a.) lt.JI ••alldll 
IMfl'IJ•t, 21 m•lld " alaab 22 Çu •uqa
... cla barict .ıwaeet. IHaala Almaaca 11 ... 
fua.., 23,0S apl ...... ı,atıa franaucaa. 

ViYANA - (!107 m) !1.30 Slley Ula
aowık7 tarafında• prlular, lt mahtellf ba
hlaler, 20.15 haftanın haber icmali, 30,45 
aaker1 ko11aer, 21.tl aktllaJite1 22 senfonik 
konaer, (Oıwald kabuta ldar .. ıade) U,15 
IOD haberler, 23.30 ..... kHud. 

lzmir Liman Ve Körfez Şirketinden: 
lz:ııirde birinci kordonda Bandırma lafl ile yapbnlacak J1rmi 

ft yahut yirmi bet bin metre murabbamda kaldınm iti Mayum 
beıinci cumartesi günll ıaat on bqe kadar müddetle mlblabuya 
konulmuştur. 

Tap ve işçiliği müteahhide kump firketlmize ait olmak Ilı.ere 
beher metre murab6aına en az fiat teklif edene ihale etmekte 
firket muhtard1r. Şartlarım &jrenmetdate1ealeriD Şirketimiae m&ra

S.Jfa 9 

imtiyazlı Şirketlerden 
Şikiyetler Çoğalıyor 

Tramvaylar1n Gece Seferleri 
1 - Tramvay şirketi yaptığı 

mukavelelerin daima harıcında 
hareket etmektedir. Bu meyanda 
gündüzlt:ri her yanın saatte bir 
işli yen Y edikule, T opka pı, Edirne
kapı, tramvayları, sabahlan an
cak (6) da işe başlamakta ve ge
celeri (11,45) de paydos etmek· 
tedir. Halbuki mukavele mucibince 
tramvaylar gece saat l re kadar 
işlemek ve sık sık hareket etmek 
mecburiyetindedir. Sonra muka
velede şirket mevcut hatlarda 
eşya nakletmiye m~cb~rdur, de· 
niliyor, neden bu şımdıye kadar 
tatbik edilmedi?. T ramvay ara· 
balarında harbiumumiden evvel 
elektrik sabalan vardı. Şimdi 
neden kaldınlmıştır?. Amerikada 
olduğu gibi birinci mevkiler lig· 
vedilmeli ve bütün arabalar ta
mamen ikinci olmalıdır. Arka ve 
60 kapdar otomatik olmalıdır. 

2 - Elektrik Şirketi pul pa
rag olarak halktan binlerce lira 
almlfbr. Bu para fuzuhdir. Saat 
kirası da pek fazladır. Ve bunu 
tamamile kaldırmak lAıımdır. Bu 
para, bakkaldan bir şey alınırken 
terazi kirası vermiye benzer. 
Sonra firket, 11e>kak lambaları için 
belediyeden çok fazla bir para 
almaktadır. Bütün bu maddelerin 
değifmesi lizımdır. Diğer taraftan 
elektrik fiatleri %50 ucuzlatılma
bdır. Şirket abonelerile yaptığı 
mukavelede senevi asgari 75 ki· 
lovat sarfiyab mecbur kalmakta 
ve bu sarfiyah yapmıyan abone
lerinden ücretini almaktadır. Mu
kavelede\i bu madde de detir 
tirilmelidir. 

3 - Havagazı firketf. tesisat 
parası olarak ayda yirmi beş ku· 
ruş almaktadır. Kok kömürü fiati 
de çok fazladır. Bu iki cihetin 
nuandikkate alın_. lbuadır. 

4 - Kadıköy m firketinia 
abonelerine verdiği sular temiz 
değildir ve fiatlerde tem.ilit li
zımdır. 

S - Tramvay Şirketinin mut
laka ufak para verilmesi için 
koydup mecburiyet kaldınlmah· 
dır. 

6 - Telefon Şirketinin teaiaat 
tıcreti pek fazladar. Bunda da 
teuilit lizımchr. 

Akaaray Soflll• mahalle• Horhor 
cadd .. ı No. 9' da llebaet Sllrena 

BUtUn Şirketlerden 
Şlklyet 

imtiyazlı şirketler hakkındaki 
ıikiyetlerimden bir kısmını bıldi· 
riyorum: 

1 - Tramvay şirketi: Tek 
hatlı yerlerde daima çok fazla 
birinci ve pek az ikinci mevki 
araba işletiliyor. Bu haksızlığın 
annne geçilmelidir. 

2 - Tünel şirketi: TBnelde 
mutlak surette turnikeleri kaldır-
malı.. Bu, halka bir nevi işkenct
oluyor .. Sonra cereyanlı yerlerde 
balkı saatlerce bekletmek reva
mıdır?. Diğer taraftan Galata 
cihetindeki dört gifeden ilmi 
kapalıdır. Bilhassa akta• Ustleri 
bu gife itJetilse, mfitterilere ko
laylık olmak üzere temilith abo
neman kameleri yapılsa olmaz mı? 

3 - Şirketi Hayriye: Bebek• 
ten kaprlye tramvayla rekabet 
için temilith fiat tatbik ecir 
liyor. Fakat Kapr&dea Bebefe 
niçin daha fasla para ab-
myor?. K~n Boi•~iDe. 
boiuiçinclen K6pr1Je gelealer-
den ayn ayn para almak ne 
demektir?.. Soma, Boğazın ikinci 
m•ntakaaına alınan llcretler de 
ayn bir dert.. 

Osküdar gibi on dakikalık 
bir yol için, yüksek bir para 
almak doğru mu?. Akay daha 
az para alıyor •• Oaktldar cihetin
de rekabet yok diye ahaliyi a
melr na_..,? Bu firket ma-

dem ki bu kadar yolsuz hareket 
ediyor, bunu Akaya vermek daha 
iyi ve halk için daha faydalı bir 
iş olmaz mı? •• 

4 - Elektrik ve Havagazı 
şirketi: saat ve branşman kirası 
haksız alanan bir paradır. 

5 - Telefon firketi: her ay 
yüzlerce fazla mükaleme yazılır. 
Kontrol edemezsin. İstediği parayı 
vermezse, telefonu kapatır. Bence 
her abonenin } anında elektrik 
ve su saatleri gibi saatler bu
l un malı ve mükilemeyi bunlar 
yazmalıdır. 

Bebu l.kel• Cadd ... 
Hüsegin Hilmi 

Havagazl Şirketi Aleyhinde 
Şirketler hakkındaki fikayet• 

lerim şunlardır : 
1 - Havaga2i, au ve Elektrik 

Şirketleri 3 liralık bir depozito 
ahyor. Bu şirketlerin yüz bia 
aboneai olduğuna göre, bu pa~~ 
300 bin lira ediyor. Bunun faızı 
çok fazla bir para tutar. Bence 
bu para yine firket namına De'f'-
Iet Bankuına verilmeli ve faiz 
Bankamızdan tarafından istifade 
edilmelL 

2 - Verilen makbuzlardaki 
pul parasa neden bizden alınıyor? 
Bundan da baaule gelen kazanç 
pnde 500 bin kuruflur. 

3 - Elektrik Şirketinin au 
kirua ye bora llUlll'ab ela ayı: 
tekilde balkm aleybinedir. Diit 
kariJeriniz ıjbl ben de bu uı .. 
kira11 derdinden fikiyetçiyim. 

lllteka t M rala1 ı s.111 

KadıkBy Su Şirketi 
- Ben de Üsküdar Kachk~ 

ıu ıirketinden mllştekiyim .. O .. 
kildarda Açıktürbede Zeynelzade 
caddesinde bir evim var. lçinde 
kiracı oturuyor. Geçen sene bu 
firkettea nime au aldım, bia
den depozito akçesi olarak cllrt 
lira aldalar. Bir Mile mosa m. 
a ~ıkb. ~zitomasu almelr 
istedik, KiraCI 150 kunı borç 
bırakın••· Bize 350 ~ iade 
ettiler.. Bu defa depoııto olarak 
500 kurut istendi, yerdik.. Eski 
kiracıma borcu yar diye 255 Yt 

125 kurut ücreti maktua 90 kunrl 
uat kiram. cemaaı 475 kurut 
almclı. Madem ki uki kiracıma 
455 luıl"llf borcu vardı, buma 
neden ilk depo&itomuz alımrUa 
tahail edilmedi. Böylece bili zara
ra sokmak alibiyetini nereden 
aldı?. Bu depozito parası ne o
luyor? .. Bu parayı aermaye yapl"' 
rak bizim paramnla, bizim topra 
ğımızdan çıkan 111yu türltl .... 
larla bize Yeriyor?. Bu dertten• 
zaman lmrtulacaiız?. 

Buruda letbapeda Veletlaorln aıahalleal 
i':anara aokatıada N. 12 de mlltekaldlal 

..url7ıdna llcb••t Klall 

Kazalar• Kal'fl Slgorbl 
- Ben 19'23 te Halep -Pozaati

Nusaybin ıirketi deailea bir .tiı-
ket irdiaa ve bir kaza aellce

e g • Bal .mele .al •PP kaybettim e 
bir mllddet ifimcle tuttular. Sonra 
mulftHf .-taJuta çıkarmak i9-
tediler. Nihayet uzak bir yen 
ı&ıclerdil•· Orada efradı ailem 
maliry& veıair hutahklar içinde 
kınlclı. Valclemi kaybettim. Yeri
mİD deiiftirilmeainİ istediğim hal
ele, alchran olmadı. Tazminat 
istedim, vermediler ve nihayet 
istifa ettim. 

Bu vaziyette hakkımı teslim 
edecek, prketin yaptığı bu insaf
sızlığın önüne ıeçecek bir makam 
yok mu?. 
Akıara7 T ... a .. Multtar .-- No 2 de 

c-a& 
Jf. 

Uluköyde Ruhi Beye: 
........,. ettiğİDİS flrkll 
~- ....... efendi• 

catlan illa oı.ur. 4' 1813» 
~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~ 



10 Sayfa SON POSTA 

Sporda 
idareci 
Mantıksızlığı 

.No. 7 2-lS. 934 Nakili: A. R, 

Sokakta Bir Kadın .. 
"Yengem Beni Evinden Kovmu,, Tek 

Başıma Sokaklarda Kalmu;tam • ., 

Bu son sözler, şimdiye kadar 
kalbimde hasıl olan yaralan fena 
halde kanatmışb. Derhal yerim· 
den fırladım. Değil bohçamı, bir 
çöp bile almayı aklıma getirme• 
den arkamdaki çarşafla sokağa 
uğradım. 

Nereye gidiyordum?. Ne ya· 
pacaktım ?. Bunu, ben de bilınl· 
yordum. Bir müddet, peçemin 
altında ağlıya ağlıya sokaklan 
dolaştım. Ve dolaşa dolaşa bitap 
kaldım. 

Kendimi topladığım zaman, 
Nuruosmaniye camisinin avlusunda 
olduğumu anladım. Hamal bozun· 
tusu bir herif, omuzuma şiddetle 

çarptı. Bütün viicudümU kırarca
sına sarstı. Sonra kulağıma 
eğilerek: 

- Canını yiyem, e mi? •. 
Diye homurdandı. Ah 0 daki· 

kada irademe malik olup ta bu 
hayvan herifin suratına bir tokat 
aşk edemedigime hali müteeısi· 
fim... Kararsızlıkla bef on adım 
ilerledim. Bu sefer de yanımda 
tahsildar kıyafetli bir adam peyda 
oldu. Adeta omuz başımda yürll· 
yor, yilrürken de: 

- Aman efendim •. Bu ne boy •• 
Bu ne bos., Yaradana kurban 
olayım. 

Diye mırıldamyordu. 
Derhal durdum. Peçemi kal

cLrdım. Açlıktan avurtlan ıçıne 
çöken, arkasındaki aiyah pketi 
arbk solgun nefti renge giren bu 
adamın yüzüne bakbm. 

- Efendi!. Doğru yolunuza 
gitseniz daha iyi olur. 

Diye bağırdım. Bu adamın 
utanacağını ve derhal yanımdan 
uzaklaşacağını zannetmiştim • 
Fakat, nekadar aldanmışım. Sağ 
elin deki çantasmı sol koltuğuna 
ııkıştırıp elini tehditkAr bir hare· 
ketle bana kaldırarak: 

- Hanım, hanım.. Sen kimi 
tahkir ediyorsun. Eğer sen na· 
muslu bir kadın olsan, cami av· 
lularında böyle yalnız başına 

Son Posta 
Yevmi, elyaal, Havadle Ye Halk ırueteei 

Iı;skı 'Zılbtiye, Çatı:ılc,:e~me sokağı, 25 

ISTANBUL 

Gazetemizde ~akan yazı 
ve resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 400 150 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
degiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen eurak geri verilmez. 
Hanlardan mes'uliyet ahnmaz. 
('evup içio mektuplara 10 kuru~luk 

pul ilfıvesi lazımdır. ' 

'(Posta kutusu= 741 İstanbul 
Telgraf : Sooposta ,, 
Telefon: 20203 

dolaşmazsın.. Adam avlamıya 
çalışmazsın. 

Demez mi?. Aman yarabbi .. 
Sanki o koca Nuruosmaniye 
camisi, kubbelerile, minarelerile ,. 
döndü, döndü de başıma geçti Hakem - Smksız attadığın 

için saymıyorum. Müsabaka harici 
kaldın. 

zannettim. 
O dakikada kadınlığın zaval• 

lıhğmı, ve yalnızlığın felaketini " · · · · · · · · ' ' · · · ' · ' · · · · · · · · ' ' ' · " 
acı acı acı sezdim. Yersiz, yurt· 
suz, himayesiz yaşayamıyacağıma 
derhal hüküm verdim : 

- Artık, kızlık gururumu, 
izzetinefsimi, haysiyet ve ıerefimi 
feda ederek gidip ona iltica 
etmekten başka çarem kalmadı. 

Dedim. 
Direklerarasına geldiğim za· 

man Şehzade camisinin minare
sinde ikindi ezanı okunuyordu. 
Macit, her zaman oturduğu yerde 
yoktu. Yengemin o çılgınca mu• 
amelesinden korkarak ortadan 
kaybolduğu anlaşıllyordu. Halbuki 
onu bulmak.. artık, beni seven 
bu gencin muhabbet ve himaye• 
ıine sığınmak lazımgeliyordu. 

Fakat, Bakırköye nasıl gido· 
bilirim?. 

Bu suale cevap veremiyordum. 
Çünkü şu dakikada on paradan 
bile mahrumdum. Bir anda aklı· 
ma, kolumdaki gümüş halkalar 
geldi. Hemen geri döndüm çarıı· 
ya girdim. Söz atanların, terbi· 
yesizce el uzatanların arasından 

gllç hal ile geçtim. Kuyumcular 
çarşısına geldim. ilk kuyumcu 
dükkanının önünde durarak: 

- Bunları alır mısınız? •. 
Dedim. Pos bıyıklı bir ermeni, 

uzatbğım bilezikleri aldı. Avucu· 
nun içinde tarttı. 

- Alını ama, kefil iıteriz. 
Dedi. Bu şart, sinirlerimin 

üzerinde pek fena bir tesir husu· 
le getirdi. Sabahdanberi dimagı• 
mı, asabımı sarsan ıstırapların 
acısını, bu zavallı kuyumcudan 
çıkarmak istedim: 

- Ayol, eğleniyonnuaun .• bun
lar 1 ı.aten kaç paralık tey ki, 
birde kefil istiyorsun. 

Dedim .•. Bu küçücük dükkan· 
da kiınbilir ne gibi hadiselere 
şahit olmuş .. kimbilir, benim gibi 
bunalan kaç kişinin imdadına 
koşmuş olan kuyumcu, evveli 
derin derin yüzüme bakb. Sonra, 
hiçbir şey söylemeden bu gümUı 
halkaları küçük bir teraziye 
koyarak tarttı: 

- Eh.. yirmi beş, yirmi yedi 
kuruş kadar eder. Otuz kuruıa 
verirsen, alırım hanım. 

Diye mırıldandı. 

Derhal razı oldum. Otuz ku
ruşu aldım. Koşa koşa Sirkeci 
istasiyonuna indim. Biletimi ala• 
rak hazır duran, trene bindim. 
Ancak o zaman, ne kadar yorgun, 
ne kadar bitap bir bale geldiğimi 
hissedebildim. 

Tren istasiyondan istasiyona 
koşarken, ben adeta kendimden 
geçmiş gibi bir halde idim. Kon· 
doktörlerin: 

- Bakırköy ••• 
Diye bağrışmalanru bile güç· 

IUkle işittim .•• 
f Arkası var ) 

J Diinga lktısat Haberleri ,-
Amerika da 
• 
lktısadi Düzen 
Başlıyor Mu ? 

. Amerika birleşik hiikümetle• 

işlerde rinden son hafta 
Umumi Bir içinda alınan ha· 

herler eyidir, Bil· 
Artış hassa şimendifer, 

otomobil gibi bu memleketin en 
mühim sanayi faaliyetini teşkil 
eden kısımlarda işlerin artmakta 
olduğu görülmektedir. Nevyork· 
tan bildirildiğine göre nisan ayı· 
nın ilk on beşinde Amerika çe
lik fabrikalan imal kabiliyetlerinin 
yüzde (51) i ile çalışmışlardır. Bir 
ay evvel ancak yüzde (45)1e ima· 
latta bulunan bu fabrikalar buh
ran yılları başlayılıdanberi ilk 
defa olarak bu nisbet dahilinde 
bir faaliyete sahne olmuşlardır. 
Şimendifer, otomobil ve diğer 
sanayi fabrikalara tarafından ya
pılan çelik siparişleri çoktur. 
Binaenaley fabrikaların ayni ehem• 
miyetle daha uzun zaman çalı· 
ıacakları tahmin olunmaktadır. 

Diğer Amerika lastik imalat-
haneleri birliği tarafından neşro
lunan istatistiklere göre de bu 
sanayi istihsali.tında da bir art· 
ma vardır. Geçen mart ayındaki 
listik istib~alatı (48) bin tona 
baliğ olmuştur. Geçen (1933) se· 
nesi mart aymdaki istihsalitın 
yalnız ( 18) bin ton olduğu düşU· 
nülecek olursa aradaki artq niı· 
beti derhal göz önüne gelir. 

Muhtelif sanayilere yarayacak 
maddeleri hazırlayan çelik ve 
kauçuk fabrikalarında görülen bu 
faaliyet umumu sanayideki inki· 
şafın bir aksi olarak kabul edil· 
mekte ve bilhassa bu noktada 
umumi memnuyetini mucip ola• 
rak serlevha olarak kullandığımız 
suali herkese sordurmaktadır. .. 

Moskovadan bildiriliyor: Sov· 
SoJJget Rus- yet Rusya maden 

Alt idaresi tarafından 
ya ın verilen malumata 
Sunagii göre bu memlekc· 

tın altın istihsalatı (1934) senesi 
ilk üç ayı zarfmda (1933) senesi 
ayP.i ayları zarfında elde edilen 
altın miktarını yüzde (67) tecavüz 
etmiştir. ... 

Kanunusaniden beri açık vcr

Al manganın mekte olan. Al· 

T . t 8 . manyanm ticaret 
ıcare ı- blançosu mart a-
lançosıı yında birdenbire 

düzelmiş ve bu ayda 3 milyon 
marklık bir ihracat fazlası kayde
dilmiştir. Şubat ayında 378 mil· 
yon olan idhalat Mart ayında 398 
milyona çıkmıştır. ldhalatta yirQ.ıi 
milyon bir fazlalık olduğu halde 
ihracattaki artış 58 milyondur. 
Filhakika Şubat ayında 343 mil· 
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Memlekette Kuraklık Var 
( Baıtarafı 1 inci aayfada ) 

olmuttur. Henüz yağmur ümitleri 
kaybolmamış ve yağmurların fay· 
dalı olacağı zaman geçmemiş 

ı olmakla beraber köylünün ve 
çiftçilerin bu vaziyetten biraz can 
sıkıntısı içinde olduğu da anla• 
ıılmaktadır. Bu hususta muhtelif 
yerlerden mektup veya telgraf 
ıeklinde aldığımız malumata bu· 
raya sıralıyoruz: 

Tekirdağı, ( Hususi ) - Son 
zamanlarda yağmura olan ihtiyaç 
fa2lalaşmışbr. Köylerde herkes 
mebzul bir bereket yağmuruna 
intizar ediyor. - "°' 

* Keşan, ( Hususi ) - Bu sene 
kış pek kısa ve hafif geçmiş, 
fakat ilkbahar gelince yağmur 
ihtiyacı kendisini hissettirmeye 
başlamıştır. Kuraklık sıkıntısı 
çelcilecea"i zannedilerek ·kısmen 
endişeye düşülmüştür. - '#-

~ 

Şarköy, ( Hususi ) - Ekim 
vaziyetimiz çok iyidir. Fakat son 
zamanlarda yağmur yağmadığı 
için köylünün cana sıkılmaktadır. 
Bugünlerde yağacak bir yağmur, 
ekinler için çok faydalı olacaktır. lf. 

lf 
Gelibolu (Hususi) - Sıcaklar 

çok fazlalaşh. Hiç yağmur yağ· 
mıyor. Halbuki yağmur ihtiyacı 
pek fazladır. - lf-

* Bilecik (Hususi) - Bunalbcı 
sıcak günler geçiriyoruz. . Hara· 
retin derecesi 30 dereceyı bul· 
muştur. Vaziyet kurak gidiyor. 
Herkea yağmura intizar ediyor. lf 

* Tir~ (Hususi) - KüçUkmcn· 
deres havzası yağmura çok muh· 
taç bir vaziyettedir. Tütllncüler 
fidanlarını tutturabilmek için mll· 
temadiyen sulama işile meşgul 
oluyorlar. Zeytinlerin kuraklıktan 
zarar görmesinden korkuluyor. lf 

* Kırkağaç (Hususi) - Hafta· 
lardanberi yağmur düşmüyor. Bu 
sebeple köylerimiz kavun ekmek 
huıuıunda tereddüde düımütler· 
dir. Tütün fideleri büyUdllğO 
halde yağmursuzluktan dikme 
faaliyetine geçilemiyor. Ziraat 
memurluğu bağların ilaçlanması 
için faaliyete geçmif ve tellil 
bağırtniıştır. - lf 

* Çanakkale ( Hususi ) - Bu 
ıene havalar çok sıcak ve kurak 
gidiyor. Aylardanberi faydalı bir 
yağmur yağmamıştır. KöylUler 
endişe içindedir. - lf. 

* Susugırluk (Hususi) - Havalar 

çok sıcaktır. Çiftçi merak için
dedir. Hububatın yağmursuzluk· 
tan müteessir olmasmdan ko~ 
kuluyor. 

• Trabzon, 31 (A. A) - Bir 
haftadır temmuz gtinleri kadar 
şiddetJi sıcaklar devam etmekte
dir. Rençper yağmur beklemek· 
tedir. 

* Muğl~ 1 (A. A) - Bu sene 
vilayetin zeytin mahsulünün bere· 
ketli olacağı anlaşılmaktadır. 
BağJardaki işler bitmiştir. Kurak
lık devam ettiğinden yağmur 
beklenmektedir. .. 

Adana. 1 (A. A.) - Şehri
mizde sıcaklar birdenbire dene
cek kadar çabuk başlamıştu. Bir
kaç giindenberi hararet derecesi 
durmadan artmakta devam ede
rek dün 37 dereceyi bnlmuştur. 
Kuytu yerlerde sıcaklık 33.34 de
rece arasındaydı. Sıcaklığın de
vamı pamuk ve hububat ekenleri 
ıevindirmiştir. 

Meletyada ise Yağmur Var 
Malatya, (Hususi) - Üç gtin

denberi kısa fasılalarla yağan 
yağmur köylüyU ve çift ty O 
sevindirmiştir. AğaçJarm çiçek 
açtığı bir sıraya tesadüf eden 
bu yağmur, bir bereket mucizeıi 
gibi karşılanmıştır. Bilhaua mey· 
veciler çok memnundur. Yağmur 
ayni zamanda dağlardaki kar
ları eritmiş, ıular boll8fD11fbr. 
Bir aıalık dolu da yağmıf, fakat 
hiçbir zarar yapmamışbr. - • 

Bulunamıyan Define 
( Baıtarah 1 inci ıayfada ) 

gömdüğüm yer de tam bu kazdan 
yerdir. Sandığın içinde kiğıt para 
ve tahvilit mllstesna olarak yalnız 
on iki bin Türk altını vardı. Bir 
sene sonra buraya geldim. Sandığı 
~ömdüğüm yerden çıkardım. 
içinden bin lira aldım, sonra yine 
kapıyarak ayni yere gömdüm.» 

lstelyo efendi sandığı g&mmllf 
olduğu yerde kat'iyen hata11 
olmadığını ısrarla •öylllyor. Fakat 
diyor ki: 

.. - Buralarda eski vaziyet 
çok değlşınif. Kayalar parçala • 
mıs, to~raklar karışmıı. İhtimal 
açıkgözün biri sandığı tesadüfen 
bulup kaçırmıştır.,, 

İıtelyo efendi ile arkadaıı 
Andon efendi Yunanistana hare
ket ettiler. Fakat define arama 
heyeti mesaisine devam ediyor. 

• 
yon olan Almanyanm ihracab 
Mart ayında 401 milyona yüksel• 
miştir. İhracattaki artıt nisbeti 
yllzde (17) dir. 

1 
mali mahafilde büylik bir allka 
uyandırmıştır. .. 

ltalya hükumeti ithalatı takyit 

Maamafih Mart ayındaki bu 
selaha rağmen (1934) senesi ilk 
üç ay için Almanyanın ticaret 
plinçosu yine 53 milyon marklık 
bir açık kaydetmektedir. .. 

Londradan bildiriliyor: İngil· 

l tere hükumetinin 
ngiltere isterlin kıymetini 

Kambiyo idare etmek Uze-
İşinden de re tesis etmit ol• 

Kdrlı duğu idare bu 

işle uğraşırken külliyetli miktarda 
altın satın almak mecburiyetinde 

kalmıştı. Altm madeni fiatlarında 
görülen terfeffu üzerine bu daire 

timdi oldukça mühim bir miktara 
varan ve hesapla bulunmayan 
bir temettü elde etmiş bulunmak
tadır. Hükumetin İngiliz parasmı 
arzu edilen seviyede tutabilmek 
için hatta biraz fedakarlık etme· 
ye bile hazır bulunduğu bir sıra· 
da bu işin bilikis karla kapanışı 

ltalga da 
ltlıaldtı 
Takyit 

Etti ------

edici mahiyette 
bir kararname nq
retmiştir. Bu ka· 
rara göre bundan 

sonra evvelden 
müsaade alınmadıkça İtalya güm-
rüklerinden kahve, yün, bakır ve 
yağlı tohumların ithali kabil ola4 

miyacaktır. İtalyan parası liretin 
kıymetini muhafaza yolunda alınan 
kararlara ilaveten meydana gelen 
bu vaziyet İtalyan ticaret pilanço
sunu denk tutmak ümidile doğ· 
muştur. Bu dört maddenin böyle 
bir kayt altına almışı, ltalyanm da 
harici ticaretine yeni bir gldit 
vermekte olduğunu göstermekle 
işin ehemmiyetini bir kat daha 
arttırmaktadır. 

ltalya ile aramızda klering 
esasına dayalı bir anlaşma oldu
ğundan bu hususta ihracatımızın 
müteessir olmiyacağını zannedi· 
yoruz. Esasen yukarıda müıaade· 
ye tabi tutulan mevaddan şimdi
lik memleketimiz ihracatına ali· 
kadar eden yalnız yünler ve yağlı 
tohumlardır. 
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Bu Haftaki 
Maçlar 

İ•tanbul mıntakHı Futbol Heyeti 
Riya.~Unden: 4/511934 cuma günü ya
pılacak mıataka birincilik müıaba
kalaru 

Taksim Stadmda 
fstan buls por - Süleymaniye B. T., 

Hilal - Alt nordu 1 nci T, l•tanbul
ıpor - Süleymaniye 1 nci T. ıaat 

16,30 hakem Suphi Bey. 

Fenerbahçe Stadında 
Be)koz. - Vefa-Kumkapı B. T., 

Topkapı - Beyl6rbeyi 1 nci T., Bey• 
koz - Vefa-Kumkapı 1 nci T. .aat 
ı6 hakem Sait Salahattin Bey. 

Betlktat (Şeref) Stadında 
Hilal - Altınordu B T T" k G" .. 

Su • ., ur ucu-
mer, Dot " saat 12 h k aoispor • Karagumrük 

8 em uet Muhiddin Bey. 

ı Voleybol 
H at~nb~l Voleybol ve Baıketbol 
eyetı R1yasetinden: 4/5/1934 cuma 

filnü Galatasaray lokalinde yapılacak 
maçlar: 

Calatuaray - Fener Yılmaz. 
Basketbol 

Hllll • İstanbulıpor 

Atletizm 
A ~rupa Ve Balkan Şam
pıyonalarına Dair Ha· 

8 
herler 

a •ene A ti . 

'

ampiy b" . \Tupa a etızm 
onası 111 • f 

E} lülün ikinci b~cı de a olarak 
T orino şehrind tasında ltalyada 
t .. b e yapılacaktır Bir 
ec~lu e oblara~ ~apılnıaaına karar 

Yerı en u bırmcilikle . . . 
b nn tertıb 

eynelmilel federasyon tar f d 
ltalya hafif atletik ıporlar a •:da~ 
rasyonuna verilmiştir B fe e 

• u ede-
raıyon Avrupadan gelecek 1 - ti . o an 
yuz a etin seyahat ve ltalyada 
bir aylık masrafını deruhte et· 
nıiı ir. 

Bu meya?da Türkiyeden bir 
atlet, Yunanıstandan iki ve diğer 
Balk~n memleketlerinden de birer 
atletin masrafları kabul olunarak 
davet edilmişlerdir. 

k ~y~ca her millet masrafım 
en ısı çekmek şartile istedi ... 

kadar atlet gönderebilecektir. J!: 
ıene Balkan şampiyonaaının A· 
ğustosta Zagrep'te 1935 te Tür
kiyede, 1936 da Bulgaristanda 
1937 de Romanyada ve 1938 d~ 
Yugoslavyada yapılma&1na ka 

il 
. . rar 

Ye.r mıttır. ---·-------........ ....._ ____ ___ 
( Toeıantı, Davatıa:--S 

Topkapı Fıkaraperver 
Cemiyetinin içtimaı 

Topkapı FJkaraperver hayır nıüea. 
Mse ındcn: 

Nızaınnaınemizin onuncu nıaddea· 
~~cı~ıı ce heyeti umumiye mayısın 0~ 
uırıu?ı .cumıı günü saat 00 altıda alel
ld~ ıçti~~ davet olunnıaktndır. .Mü
•5~118 nzu ıle teahbüdnbnı f muotaza. 
man 1 ~ eylemiş ve müstemirren mü-
~ estı ıl al kadar bulunmuş olan azii 
ıçtı]~an . davetlıdirler. Jlu ilô.n davet 
Dl. ıı~ etıudedir. Aziiyı kiramın mezkur 
gun ve sa tte T k 
de indek" ·· op apı tramvay cad· 

ı mueBBese bi t . . 
mü terc .. d Dll!ını cşrıflerı " ır. 

Huzaame: 
1 - Mura.kı 
2 - ll ~ raporunun kıraati. 

eı ctı ıdarenia ibras 
3 - Yeni he ti "d ı. 

intihabı. ye 1 are ve nıürakıp 

. 4 - Heyeti idare ve aza tar 
butço ve sair husuatak" tekı· ~fından 
zıık re i. ı ıflenn nıü-

•······································· Z . N f •••••••••• ayı: U UB k~-;. d ••••••••••• 
ııg ımı ka b t . 

Yenısıni alacağımdan hük .. Y e tım. 
y d k l B mu yoktur 
.. cdı u uc.ıkbağı muhalle ve soka~ 
gı 1 n ımarnlı hanede 315 d .. l 
A t 11 · . ogum u o u u C>yın Baydar 

-::;:-;~----z yı: adıkc, malmu"d·· 1 .... 
519 ı · ur ugıinden 
old ğ va nu arn ı tahtıııda almakta 

u um maaş · d ' . . cuz llmmı zayi etmi 
y o ını çıkartmak üzere bulund ş 

gımıdan eski ıoın hlikmü olmad ğ bu
yan olunur. Mütekait Binb ı Iıh eAli aşı san 

(16304) 

Bir Tayin 
1 st a tistik 

umum müdür
lüğii ressamı 

İsmail Hakkı 
Bey, yeni te· 
şekkül eden 
.. TOrkofis" 
re a a a mlığı:ıa 

tayin edilmiştir. 
lamail Hakkı 

Bey birçok 
beynelmilel 
r~aim llergile- IMloll Halkı Beg 

nnde eser teıhir etmİf ve muvaf
fakiyet kaz.anmıftır. Geçen mene 
de Balkan turizm federasyonu 
tarafından tertip edilen bir afit 
müsabakasında Balkan ressamları 
arasında da birinciliği kaz.anrnışh. 

• ... ........ 1 •• ~·· ••••• 

Ceşme lhcalar1 
Çeşme, l - Çeşme ılıcalarında 

hazırlıklara başlanmıştır. Ilıcalar ıs 
ınay.ata açılacakbr. 

Erzurum Halkevinde 
Erzurum, 1 - Erzurum Halkevi 

idare heyeti eihhi ve içtimai yardım 
faaliyeti hakkında kararlar vermİf ve 
kGtüphnne teı"si ile bir Halkevi ga" 
zeteai çıkarılmasını tetkik etmiıtir. 

Ege Propagandası 

Lmir, 1 - Şehrimiz Asarıatika 
Se\ eııler Cemiyeti Ege mıntakaıın
daki tarihi eserleri bütün dünyaya 
tanıtmak için propaıanda yapacaktır. 

Kesif Bir Sis 
lnebolu, 1 - Geceyarası baılıyan 

kes f ıiı devam etmektedir. Bugün 
limanımıza gelmesi beklenen vapur
lar açıklarda dolaşmakta, havanın 

açılmasını beklemektedirler. 

Salih Zeki Bey 
Maarif Vekaleti Baı müfettişi Sa

lih Zeki Bey bazı meseleler hakkında 
te~ti~ler yapmak üzere Edirneye git
mıştır. 

SON POSTA Sayfa 11 

H. ve ~ Tranopolo biraderler masası s1ra defteri 
Sıra 
N. Alacakhmn isim ve adresi 

1 Parlıl •e Kratld V. Ankat Ferit Re11am B. 
2 Yoda fbrahim Z. Beyoğlu Tekke cadde 450 No, 

3 AYukat Ferit Rea .. m 8. 
4 Yani Alfacı Ef. Galata Havyar ban No. 25 
S Kruek vekilı Ferit Reıum B. 
6 Franz • ., • • 
7 Kaneberger ., • • • 
8 Muıtaf a Ef. " ., " • 
9 Kübanek Ef • ., ., ,. " 

10 Jozrf Ef. " 1t " • 

11 Madam Deapina • • • 
12 Panayot Ef. " 1t • • 

13 Petro Ef. " " 1t " 

ı4 Neaim Ef. ., • " • 
ıs Madam Elenl" " " it 

16 Ed"art Ef. ,, " ., " 
11 Hiriııto Argiri Ef. Büyükada Nizam cadde 72 No. 
18 Neşet Bey V. L Aıih B. 
19 Uskar Fuka V. " " 
20 Nişan Ef. vekili ., " 
21 Şeler Ef. 11 " " 

22 Liizar Ef. Galata Müneru baa 
23 Necip B. V. lımail Agib B. 
24 Koti Ef. " " ,, " 
25 Avukat Osman Fevzi B. Sadiklye ban. 8-9 
26 Cenap B. " " n 

27 Hayım Yako Bitivill V. fımaU Aıib 8. 
28 Lümberg Ef. lımail Aıih B. 
29 Oskar V. İsmail Aglh B. 
30 Vayberger " ., " 
31 Papa1 oğlu V.,, 1t " 

32 Marko Ef. ,, ., ,. 
33 Düberyan Ef • ., • ,. 
34 Terzi Ef. " ,, ,, 
35 Osmanlı Bank V. Rafet B. 
36 Kalfo Polos Ef. Galata Minerbe haa. 
37 Yani Salkelaridiıı Ef. 
38 Aralamboıı Orfanidie Ef. 
39 Laz.teri Ef. V. Kiryako B. 
40 Nokola Todori Ef. 
41 Kostantin Moakopolos Ef. 
42 Nikolaki Ef. V. Ahilya B. 

43 Matmazel Anna 
44 Matmazel Anna Adamandidis 
45 Muiz Anav Ef. 
46 Matmazel Sofi 

Talep ettlfl Kabul edilen reddedUen 
miktar m.ktar SU'all miktar 

Lira Krt. Lira Krt. Lira Kro. 
1901 -
109 -
663 60 
10~ 50 
287 -
143 60 
143 50 

82 -
102 00 
102 00 
l48 60 
164 -
164 -

82 -
164 -

82 -
41 68 

164 -
138 -
164 -

72 60 
84 95 

164 -
164 -
164 -
ı64 -
]95 98 
170 -
164 -
164 -
164 -
102 60 
82 -
42 -

2839 -
il5 17 
34 50 
84 05 
ııQ 15 
85 40 
69-

2014 -

43 90 
44 80 

137 25 
1126 -

1901 -
46-
663 60 
102 50 
287 -
143 50 
143 50 

82 -
102 50 
102 60 
143 50 
164 -
164 -

82 -
164 -
82-
41 68 

164 -
138 -
164 -

72 50 
84 95 

164 -
164 -
164 -
164 -
195 98 
170-
164 -
164 -
164 -
102 50 
82 -
42 -

2339 -
35 17 
34 50 
84 05 

119 15 
85 40 
69 -

756 -

48 90 
44 80 
no-

1126 -

6 
6 
6 
6 
8 
6 
6 
6 
6 
8 
6 
6 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

e 
6 
6 
6 

68-

27 25 

MUIAhazat 

Paıla talep ıttitinclea 

Mart ayla ta f dare maı

"' meyanında verile
eejinden ve f azlaıı 
hakkında vesaik olma .. 
dıj"andan 

Veaaiki olmadıfından 

..... ·---·-·••ı 
TeşekkUr 

' 47 Rcünyone A driyatika ıigorta Şirketi 41 00 - - o 41 90 Vesaiki olmadığı gibi 
defterlerde kaydı yok 
Vesaiki olmadığından 

Tediye oluoduğu anla• 
f1ldığından 

Hnin lıir kazanın elimden aldığı 
oğlumun cenazesini benimle birlikte 
gömmek için zahmet edip gelen ak
raba, d_ost ve meslektaşlara ayrı ayrı 
teşekkure maddi imk~n b 1 d 

iti u ama ım. 
Son Postanın misafirperver satırları-
nın tavassu u:ıu isterken •'-'nca k -
d

.
1 

• J en 
ı erme minnetimin de iblitım rica 

ederim. 
lnhlurlar depo ve lmaldthaneler mUdOr 

muavini Emin 

MUhlm Bir Ameliyat 

Buraa Ağar Ceza mahkemesi 
leisi kıymetli hakimlerimizden 
lhami Beye doktor Taptas tara
fı~d~n m~vaffakiyetle neticelenen 
muhım ~.ır ameliyat yapılmlfbr. 

Ame,ıyatta profesör (Nissen) 
_!~azır bulunmuştur. ....................... ·---···----....... 

VAPURCULUK 
TfÜRK ANONlM ŞiRKETi 
L ~tanbul Acentalığı 
ıman Han, T elcfon: 22925 

İzınir Sür' at Yolu 
SAKARYA vapuru 

Her Perşembe a-ünü 
saat 14 te Galata h 
kacak do""'ru iz . 

11 hmından kal-
ıs mıre gid k . 

vapur HER PAZAR - ~ce tar. Bu 
· . gunu saat 15 te 
h.mırden kalkıp dofru 1 t b 1 gelecektir. • an u a 

lstanbul ikinci iflas memur· 
luğundan: MufJis antikacı S lI . 
r d . b · ayım 

c ~ıı ınııı azı mücevherat ve bir halı 
3 ..,.g34 P"rşembe günü saat 14 t 
Snudall>E:desteninde ve Paza n··ı e . . oe~n 

a~onım. ~ırketine ait hisse senetleri 
(.ıO_O) hıs <ıdır. S enetleri 7-5-934 pazar
te ı ·· ·· ... gunu saat 14 te borsada ımtılaca-
gtndnu isteyenlerin mahallınde hazır 
bulunmaları ılô.n olunur. (16307) 

Tashih: 27 Nisan 934 tarihli nüs
han11Zın sekızinci sayfasında Emliik 
baukası ilanlurı sütununda çıkan letan
bul dördüncü icra dairesine ait ilanın 
~osya numarası 9 l2/ ı 69 7 olarak yı1.zılı 
ıse de a&h 934/169'l. olduğundan tashih 
olunur. 

48 Doyçe Oryant Bank V. İeak Sağız 8. 
49 Avukat Ekrem İlhami B. 

431 80 
180 -

236 -
- -

6 195 80 
o 180 -

50 Jorj Politros Ef. 270 - 215 'iO 6 
Sl AJyanı Sigorta Şirketi 85 97 30 - 1 

54 30 
65 97 

Tediye olundutundan 
Vesaiki olmadıtıadaa 

52 Muiz Aseo Ef. 890 - 590 - 6 
53 Hiriııto Tranoplo veresesi. 800 - 800 - 6 
54 Şevo ve Botevil ve. iamail Rabp Bey. 2103 - 1893 - 6 21ö -

43 66 

Vesaik olmadıj'Urdan 
Tediye edUditinden 

55 B~yoğlu tahakkuk varidat müdüriyeti ve. Muhittin B. 856 61 312 95 6 
56 Refael Ef. 100 - 100 - 6 
57 A. V. R. Yahni Şirketi jak Yakar B. 100 - 65 - 6 
58 Luka Ef. 24 ı7 24 17 1 

Sö- Ret 

59 Mihal Ef. 5 - 6 - l 
60 Mibal Vasilyadiı Ef. 16 - 16 - 1 
61 Panayok İatıratl Ef. 6 25 6 25 1 
62 Nikolaki Ef. V. AblJya 8. IOl 60 201 60 6 
63 Matmazel Koronya 10 90 l O 90 l 

lflia idare azalan ı l.maU Ag&b, Ferit ReHam, Klryako 

lstanbul ikinci Hll• memurıuıund•n ı 
Müflis Beyoğlunda f.tiklll ea~desinde 23~, .240 N°:. da manifaturacı H. Ye B. Tranoplo h!raderler tlrketine alt 

ııra defleri tanzim edilmittir. lkinct toplanma ıçın ve ıurekadan Madam lzmaro tarafından tekJıf olunan konkordatop 
müzakere etmek (lzere alacaklılann 23 Mayıa 934 Çarşamba gün\1 Hal 13,30 da davetlerine karar verilmit oldupndaa 
atikadarlann yevmi mezldirde Tophanede Aıkeri Sanayi Mektebinde ikinci lflia daireainde hazır bulunmaları llAD 
olunur. (1630') 

lstanbul lldnc• lflls memur
lu§unden: Şişlide Osmanbeyde ot11r
m11kta ve ).1ercanda Tıcılar caddesinde 
43 No. da kundura malzemesi ıabtile 
meşgul bulunmakta olan Civan Yllkup
yao efendınin iflası 2~-4 934 tarihinde 
açılmış olup tasfıyenin adi şekilde ya
pılmasına. karar verilmiştir. 1 - Müf
listen alacağı olanlann ve istihkak iddi
asmda bulunanların alacaldanm ve ls· 
tihkaklannı iliiodan bir ay içinde To
panede Askeri Sanayi mektebinde 
İkinci İflas dairesine gelerek kaydettir
meleri ve delillerinin ( ıenet, ve defter, 
lıilli alan vesaire ) asıl veya musaddak 
suretlerini tevdi eylemeleri. 2 - Hili· 
fına hareket cezai mesuliyeti müstelzim 
olmak üzere müflisia borçlulannın ayni 
müddet içinde kendilerini ve borçlarını 
bildirmeleri. S - Müfliıin mallannı her 
ne sıfatla olursa olsun ellerinde bulun-
duraulann o mallar üzerindeki haklan 
mahfuz kalmak tartile bunları ayni 
müddet içinde daire emrine tevdi et
meleri ve etmezlerse makbul mueret
leri bulunmadıkça cezai mesuliyete ug
nyacakları ve ruçhaıı haklarından mah
rum kalacnklan. 4 - 7 Mayıs 934 Pa• 
zartesi giinil saaı 10,30 da alacaklılann 
ilk toplanaıiya gelmeleri ve müfiıs ıle 
müşterek borçlu olanlar ve kefjllerinin 
ve borcunu tekefiül eden l&İr kimse
lerin bu toplanmada bulunmı;ya haklan 
olduğu ilin oJwıur. (18888) 

lsblnbul Betlncl icra Me· 
murıuıunden: Ka1ımpafa Tahta• 
gazi çıkmaza 6 No. da Ye Akuray 
Selim Pap yokuıu Zühdü Pata ko
nağında mukim iken balihaurda 
ikametglhı malum olmıyan lımet 
Hanıma: Samatyada müteıellim ıokak 
44 N. da mukim Makbule Hanımın 
latanbul ikinci noterlikden 28 huiran 
928 tarih Ye 12623/420 N. lu ve Fa
tih noterJitinia 26 haziran 928 tarila 
ve SS/11 No. lu iki kıt'a resen tan• 
zim edilmif noter aenedile 900 lira• 
nan tahsili hakkında 3ı/3134 tarihinde 
dairemize müracaat etmif icra •e 
lfla1 kanununun ıerahatl Yeçbile tan• 
zim kılınarak berayi teblit ikamet
rihınıza gSnderilen icra emri ika• 
metgihınızın meçhuliyetl baaebile 
milbaıiri tarafından verilen ıerble 
bili teblit iade edilmit ve zabıta 
marifetile icra kıhnan tahkikat. hi· 
diıeyi mUeyyit olmakla teblıgabn 
llinen ifaaıaa karar verilmlf olmakla 
ukarıda yazıla borcu iıbu ilin tarİ• 

ıinden itibaren bir ay içinde yukarda 
yazıla olan borcu ödemeniz. lazımdır 
Bu milddet içinde borcu ödemez 
veya tetkik merciinden veya temyiz 
yolile mercii aidesinden icrnnın geri 
bırakılması hakkında bir karar geti
rilmedikçe cebri icra yapılacatı ve 
yine bu müddet içinde icra ve iflb 
kanununun 74 en maddesine tevfi
kan mal beyaamda bulunmanı& aksi 
takdirde bapaen taayik olunacatınız 
n yerlJecell ..,..ıan. dalNmlsln 

Be~oııu diSrdUncU 911lh hu• 
kuk mahkemeslndenı Terekesine 

mahkemece vaziyet olunan müteveffa 
Barub efendinin mutasarnf bulunduğuı 
1) Hasköyde Kiremitçi Ahmetçelebi 
mahallesinde eski Salhane yeni vapur 
iskelesi caddeıinde eekr 12-10 ve yeni 
20-22·24 numaralı üatünde oda.lan müt
temil elyevm postahane ve tuhafiyeci 

makaracı mataası olarak kullana
: iki bap dukkimn tevaii intikalli ve 
(1600) lira muhammen. kı>?°~tli nısıf 
bi88esi. 2) Hasköyde Kıremıtçı Ahmet. 
çelebi mahalleıinde Sinavıbane soka-
ğında 11 numarah 71 zira ve yine 11 
numaralı 74 zira 20 parmak iki kıt'a 
arsanın (103) lira muhammen kıymetli 
tevsii intikalli nısıf hissesi. Tellaliye ve 
ihale pulu müşterisine ait olmak üzere 

açık arttırma suretile 2 Haziran 934 
Cumartesi günü saat 16 da satılacaktır. 
Talip olanların muhammen kıymetlerin 

yüzde ) edi buçuğu nispetinde pey ak· 
çesilc mezkur gün ve saatte Beyoğlu 
Dördüncü Sulh Hukuk mahkemesinde 

hazır bulunmalan ve fazla tafsilat al
mak istiyenlerin 932/136 numara ile 
m.ahkeıre kalemine müracaatlan Iuıu
mu ilnn olunur. (16288) 

················-·--········· .. ······················--3412244 N. 1111na inali mezkur icra 
emrlaia teblijı maluuaına kaim olmak 
... ,. dAa ...... C16318) 
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nın büyük ve şeyam iftihar muvaffakiyetini herkes hararetle tebrik ediyor. 
Tahtakurusu, sinek ve bütün Haşaratı yumurtalarile kökünden imha eden FAYDA bütün milli ve 

ecnebi müesseseler, demiryolları, vapur kumpanyaları, şirketler, belediyeler, itfaiyeler, Ford kumpanyası, 
hastaneler, mektepler, bostanlar, tarlalar, gülistanlar, bahçeler, çiftlikler muvaffakiyetle istimal ediyorlar. 

1/4 kilo 30 kuruıa, 1/2 kilo 50, bir kiJoluk 80, alb litrelik teneke 350 kuruştur. 
Fayda satanlara: Düzüne ile yüzde on iskonto yapılar. Ecnebi markaları alırsanız satamıyacaksımz. 

Elinizde kalır. Pişman olursunuz. Yerli malı Fayda'yı severek satınız, vicdanınız bunu ister. 
---~~~~~~~~~----------------------~--------·------~----~--------~~--

Galata'da Karaköyde meıhur 

EKSELSİOR 
Büyük Elbise fabrikasında 

ısmarlama kostümler 

23 1/ 2 Liraya 

Kadın, erkek ve çocuklara 

KOSTÜM 
PALTO 

MANTO 
ve Muşambaların 

En müntahap çeşitleri 

T ediyatta Teshilat 

BANZUB 

GLİSERİN FiTiLLERi 
Süpogliserin fitilleri en muannit kabızlarda, 
makattan kullanılarak kat'i ve şafi bir 
tesir temin eder. Her eczanede bulunur. 

~----~liimllml!mm~ (15544) --
-----~~~---~~- -~--~--~~~--~~~~~~~-

Niçin Cildim 

J'i~:; ·: yi~~ ) -~\;··;,'.{ 
' ·J!": 'tf -\\ 

' ';.;,<· l:·~ ~··, :~ 
,,~ .. ~ 

.. ~- İster yağsın, ist~r rüzgar essin, umurumda 
deği~ terkibindeki " Krema köpüğü " 

sayesinde " Tokalon pudrası ,, nın her türlü 
havaya dayandığını iyi biliyorum. Cildim yağlı, 

ama, " Tokalon pudrası ,, diğer adi pudralardan 4 defa 
ziyade cilde yapışık kalır, tere dayanır ve mesame.tın 
genişlemesine mani olur. 

Ne yapsanız, gündüz güneşinde veya gece aydıolığ'mda bulunsa• 
aıı, harikulade güzelliğin tabii tenin size verebilecek n parlaklık eseri bırakını· 
faQak yegane pudra " Tokalon pudrası,, dır. Kuru bir cilt için "Tokalon 
Petelia pudrası ,, nı, yağlı ciltler için " 'l'okalon Pero pudrası ,, nı kuJlaoınız. 

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

KiRALIK APARTIMAN' 
Cağaloğlu Nuruosmaniye caddesi 
Baha Bey apartımanında kiralık 
daireler Yardır. Ve iki doktora da 

•••._elverişlidir.• (16319) --

ae,ıktaş icra dairesinden: 
Mahcuz olup paraya çevrilmesi karar
laştmlan bir adet Hrı renkte bir gar
drop ve bir adet divan saati ve bir 
adet lavmana ve bir adet san renkte 
komedin ve bir adet ba,Iarı sarı siyah 
karyola ve bir adet beyaz karyola ve 
bir adbt camlı büfe ve bir adet 15 metre 
beyazlı san muşambanın tellaliye ve 
ihale pul resimleri müşterisine ait ol
mak üzere 10-5-934 tarihine tesadül 
eden Perşembe günü saat 10 dan 12 ye 
kadar Feriköyünde Fatinefendi soka· 
ğında 43 No. lı apartımanın önünde 
satılacağından talip olanların o gün ve 
o saatte hazır bulunacak memuruna 
müracaatlan ililn olunur. (16300) 

Zayi: Üniversite hukuk fakülte· 
sinden bu defa aldığım hüviyet vara• 
kamı kaybettim. Yenisini çıkartaca• 
ğımdan eskisinin hükmü olmadığını 
ilan ederim. 957 Esat 

Macunu 

aızeı 
laplıadaa 

evvel 
Otlzal dlfl , 

Ç··ııkii: 
11 ~ .. •pi h•' 

. gaıelli~' be!ı"s 
ÇeJıre"';'..,11el tdın'ıi;sterlt• 
şegcle" f dtşl•" fl 

ıcıri 
t1• 

Dişlerıne ehemmiyet vermiyenler sıhhatlerinin esasını va 
güzelliğin sırrım bilmiyorlar demektir. 

Dişlerinizin güzel olmasını istiyorsanız sabah ve akşam 
glinde iki defa muntazaman RADYOLiN ile fırçalayınız. 

Şirketi Hayr· eden: 
Mtr. boy adet 

21 .. 26 santim kalmhk 6 • 9 200 d8rt k6te meıe küt6k 
Vasat çevresi 65 7 • lS 300 Yuvarlak kabuksuz met' 
aantimden yukarı direk 
ıoxı2 4 • 5 200 Meıe ldrfı 
Yukarıda eb'adı yazılan meşe kere1te tirketin HaskCSyde klln anbarına 

teslim edilmek üzere mübayaa edilecektir. Satacılann kapalı zarfla 15/5/934 
gilnü akıamma kadar Şirketi Hayriye Müdüriyetine müracaatlan. (16286) 

D . il ', en ı z y o arı DABCOViCH ve Şürekası 
iŞLETMESi Telı 44708·7· 41220 

Acenteleri 1 Karaköy K8prUbat Avrupa n Şark limıuılan arasında 
Tel. 42362 - Sirkeci MUhUrdarzado muntaıam polta. 

Han Tel. 22740 Anven, Rotterdam, Hamburg ve 
... _ _. Iskandinavya Um.anlan i9in yakında 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 2 

Mayıs 

Çarşamba ıo da Sirkeci 
nbhmından kalkacakbr. "2059,. 

MERSİN 
Sür'at Yolu 

ADANA vapuru 4 
Mayıs 

Cuma 11 de Sirkeci rıhb
mından kalkacak. Gidişte İzmir, 
Antalya, Mersin, Payas'a. Dö
nüşte bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkale'ye uğraya
caktır. (2099) 

Bartın 
BURSA 

Yolu 
vapuru 3 

Mayıs 

Perşembe 19 da Sirkeci 
nhtunından kalkacaktır. (2100) 

Trabzon Sür'at 
Yolu 

vapuru 3 
Mayıs CUMHURiYET 

Perşembe 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Riz., Hopa'ya. Dö· 
nüşte bunlara ilaveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak· 
tır. (2101) 

' 

hareket edecek vapurları ve dünyanın 
baelıoa limanlannda transbor demena 
. Fazla tafsilat için Galata, Frengyan 
han umumi acenteliğine müracaat 
T•l. 44707/8 • 41220 ............ 

TBIO RBPPIN 
vapur acentah91 

Polieh .... Palestine Line of tha polleh 
Trııneatlantio Sihpping Co. Ltd. 

Gdynia - America Line. 
15.000 tonluk 

"POLONIA,, 
Transatlantik vapuru ile 

Köstenct - İstanbul- Hayfa ·Yafa
Pire arasında muntazam ve lüks 
azimet ve avdet seferleri 1, 2 ve 
Süncü sınıf kamaraları vardır. 
Hayfa - Yafa- ve Pire için seferler: 

3 Mayıs saat ııs te 
17 Mayıs saat 15 te 
81 Mayıs saat 15 te 
14 Haziran saat 15 tet 

Dolru Köstence için aeferlen 
13 Mayıs saat 19 da 
27 Mayıs ıaat 19 da 
10 Haziran saat 19 da 
24 Haziran saat 19 da 
8 Haziran saat 19 da 

Seyahat mUddeU ı 
İstanbul - Köetence llS saat 
İltanbul - Yafa 61 ,, 
İstanbul - Hayfa 71 ,. 

Fazla tafsilat için Galatada Freng
yan hanında umumi acentalıklara 
müracaat. Tel. 4-4707/8-41220-Yoloıı 
için atlantik vapuru acenta.sına. 

Galata rıhtım caddesi TeJ. 40019 ve 
V agonli - Kok ve N atta seyahat 
acentalıklarma müracaat. 

-------·(16203) ~--

&on Posta Matbaam 

Sahibi: Ali Ekrem 
Neıriyat Mildilrü: Tabir 

BOROSALİNA KANZUK YA Z G E L · y O R 1 Artık lstediftinlz kadar . 1 ı gezeblllr ve namUtenahl 
diye .• Telaş etmeyiniz! dans edeblllrslnlz 

Sayesinde nekadar terleseniz, yine en flk elbisenizi ve en çok sevdiğiniz çoraplarmızı uzun mUddet muhafaza edebilirsiniz. (BOROSALINA KANZUK) 
koıtukaltı ve ayak terlerine karfl en mUkemmal bir pudrad&r. Kokuıu altr, tere mani olur. Her eczanede · bulunur. (t6mt 


