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Takas Meseiesi Mühimleşiyor 
T akaS Meseles. lstanbulun Planı Yapılabilir Mi? 

.. . -
1 

Cemil Pş., Bugünkü Plin-
Gu~ Geçtıkçe Ve Tahkikat ilerledikçe cılık Şekline Muarızdır 

işin Azameti Meydana Çıkıyor o 20 Günde Avanl?.roje, 6 ~rda 
.. K.eres~e Ozerinde yapılan takaı Plan y apılamıyacagına Kanıclir 

suustımalınin tabkikatile metgul 
bulunan komisyon, meıaııınuı Cemil Pqanıo kabul salonun• 
birinci kısmını bitirmiş, bu mea· ela birfeye dikkat ettim: Blltlln 
ele ile alakası görülen tacirleri mobleler btlyllk bir zevkle aer-
de dinlemiftir. Bu arada, takas pllmif.. Halılar inıana gezmek 
itine ait orman tezkerelerile güm· hiuini veren asfalt yollar gibi.. 
rük kayıtları ve Ticaret ~daaın• Duvarlardaki tablolar tehrin birer 
daki evrak tamamile gözden gllzel manzaraaı •. K?ltuklar, tabu-
geçirilmiıtir. Bu evrak bu ük ralar, masalar, sankı muayyen bir 
iki kasa içerisinde b f d'I y '- plinla kurulmuı aparbmanlar 
t d' . ı ze ı me-.• 1 k b l ~ ırK. Bıze söylenen bu merkezde- ıibi.. Velbaaı dpaşlan~~ a ~ basa• 

· omisyon bir b ft d b • lonu bana ben ea ır ıe -
takas ıuretile hari~e a ankend'lde tırlattı ve bu tehirde taklit değil, 
'h t 1 sev e ı en b . k' . 1 

raca. ma lanoa fiyat bi en aan'atkir ir ınsan zev ının teza· 
·~~erın •• bu mesele hakkınd~ki hftrleri var. 
bıldıklerını de tespit etmekt d' Biraz sonra paıa ile karşı 

.. Ayrıca aldığımız mal;m:~ ille tahlcilcal!•""" oaıigeti agdınlataıa .,. Jlmdl lı.11dtl•rlnd•11 lıı•rn•lli karııya konuımıya bqladık •• Paşa 
ıore; bu meyanda, takas ibr b malumat al~nacalı iJmit •dil•n ille talca• talille lt•g•tl ankete cevap vermekten imtina 
için icap eden mUıaadeyi aca kında yapılacak takibahn veçhesi -· .. -· .......... _. ___ .... _ ediyordu. Btıtlbı ıırarlanma karfı 
komiıyon azalannın da maı:~~e: taayyiln edecektir. 3 A ki bllyllk bir nezaketle ve beni bot 
ları~a. mfiracaat edilmeıi takarrnr Tabkikatı4 buraya kadar iler- ya 1 d6ndilrmemek gayeaile nihayet 
etmlftır. . . l~miı olan aafbalan göıtermiftir Bı·r Dana bazı şeyler ı&ylemiye muvafakat 

Takas tabkık heyeti, bu zevata ki iı çok azametlidir ve bu itt• etti. Şu mukaddeme ile söze 
ayrı ayn dinleyecektir. Diğer partiyi vuranlar biri Suriyeli, biri .. Taı,, ajansının bildirdiğine baıladı: 
taraftan tabkikaba iakitafuadaa lranh, bir diğeri de Rum olmak göre Sovyet Ruıyanın Dniepros- _ y almz, diDleyiniı: Tenkit· 

Eıkl Ş•lar••i11/•,.inde11 Opel'atö,. 
C•mil Paı• 

makıat altında yapılmış bir hUcum 
zannediyorlar. Söylediklerim böy· 
lece ıui tefsire uğrayınca, gazete· 

aonra harice kaçan iki taeft hak- :};:;daı:. tacirdir. Fakat iklel trovak kuaba11nda Almao cinain- lerime ~eniyodar. SGzllmll bir 

den ve tabii halde bir inekten aç -==-.;;..-~----------..~---ıiiııııiiıiiı-----
ayaklı bir dana doğmuştur. Ön- / Kuraklık fena Hicaz Yemen 

(Dua•ı 11 inoi .. yfada) 

- Harbi 
Hudeyde o·· ı·· ..,-: t · uş ugu çın 

Limana, Harp Gemisi 
Ecnebiler, 

Gönderiyorlar 

içlerinde oeliahtı "• 6a/unan lmalft Yaltgaıun Jl•di 
Roma S (A A ) olla 

' · · - Matbuat arzuıu peıinde k 
ve efkarı umumiye Yemen k bö 1 b' 'htl . otuyor. Fakat 
yiini bUyük bir aJak . ve ~- y e ~r . ı ınalin tahakkuku, 
etmektedir. "Meı . a ıle takip Avrupa ıçın de ortaya \rahim bir 
sinin muhab' . İbs~ıero,, gazete· mesele çıkaracaktır. Çünktl lngU. 

ırı' nıssuudun k t F 1 1 
vet ve satv ti . uv- ere, ranıa ve ta yayı alika· 

e nın artmasınd d d it 1 b endişe etmekte "e an ar e er. a yan te easının can 
Arap kralının v 11 h' . • . 

yemeni kendi topraklarına ilhak de ~~ ~~inan d ımayeıı ıçın Şap 
edebileceğinden bahse l k . enızı ı osun an üç cUzzütam 

y eme tedır. Hude d •. d 'l . . 
~r.a~ kralı, bu suretle frakta, Y eye gon erı mııtır. 
Fılıstınde, Maverayışeria ve Sur- K . lf. 
yede bir sürü ihtilatlara sebebi- de'de~~t'e, 5 (A. A.) - Hudey· 
yet verecek ve bu ihtila 1 . . . talyan taabasını korumak 
bistan il n b t ar 

1
Ara· ıçın liç ltalyan harp gemisi mez· 

t e m nase atı olan ngil- kur limana gitmiıtir. 
ı::ı~ri: rk~ff Y~ ltal!a gibi dev· İbnissuut kıtaatının ileri hare• 

k . esını alakadar ede- katı devam etmektedir. Hicaz 
ce tır. hlikA t' 'd O 1 ttiV O 11p ume ı, yeDı en ışga e gı 

diyor k~olo de Roma" &azetıi arazide idarenin btltiln mea'uliy .. 
''lbn~ d bll . tini tlzerine almakta ve oralardaki 

keadi ... ~~ . . tün Arabiataaı ecnebilerin bimaye.W tekeffll 
--·-•ayeti altnaa aı..11 •tmeldıeclir. 

deki dördllncll ayak yoktur. 
Koımak iıterken evveli ıoldakl - ı· h • 
an ayağını, sonra aağdaki arka Yine Birçok Yerler Yağmur tıyaç-
ay•ğı harekete getirmektedir. J d ş•kA Ed• l 
Vaküni yatmakla geçirmektedir. 3llD 80 1 ayet tyor ar 
Halinde baıka gayritabiilik yoktur. UzunköprU, ( Huıuıi) - ~pey l laları istili eden. böcekl~r tarafıb~ 
AhlaA ksız Bı·r Baba zaman var ki buralara yagmur dan yenmektedır. Yagmur, 

yağmamaktadır. Bu yUzden zUr- zaruret olmuştur. - lf 
Üvey Yavrusunu Berbat rRın vaziyeti mUşknlleımektedir. lf-

Pancar ziraati de tehlikeye gir· Utak, ( Hususi ) - Uzun za• 
Etmiı mektedir. mandanberi yağmur yağmaması 

Bursa, (Hususi) _ M. Kemal Tohum, kuraklık yilzUnden tar- ( Dnamı J Uncu aayfada ) 

Paıa kazasının Tepecik köyllnden 
otuz yaılannda Şaban oğlu Ahmet 
sekiz yaıındaki üvey kızı Emineye 
filişeni yapmak cUrmile zan altına 
almmııtır. lf 
Pendik Kaza Mı Oluyor? 

Dolaşan bir pyiaya göre 
Gebze ve Kartal kazalanmn lağ· 
vi)e Pendik merkezinin bu iki 
kasabayla ıamil bir kaza ittihazı 
kararlaıbnlmııhr. 

Temin ec.iildiğine nazaran tet· 
.., ldkat ikmal edllmit Pendikte bir 

kaza teıkiU iktııadl faaliyet nok· 
tuından muvafık görUlmUıtür. 
Bu itin haziranda belli olacağı 
ı&yleıalyor. 

Tayyare Kazası 
Plotlar Atlayıp Kurtuldular 

Londra, S (A.A.) - Aıkeri bir 
uçuı tecrtlbe1iad• iki tayyare çar
pıımıı vt pllota.r paraıltlerle i1aerelc 
kurtulmuılardv. Tayyareler alevler 

-~~~~~-~.!!!.f.!!!.~!~.'!!!1.~~:.~.~~: .......... . 

imtiyazlı Şirket
lerden f lkiyetler 

LOtfen 9 uncu sayfa· 
111.., açanıa 

Tahammül Meselesi .. 

Guetelerdea: « Ecaebi ıehir müte~ılarlDID sönderdilderi proje• 
...... ten ........ -- ........ .......,_.. 
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2 Sayfa 

( Ha·lkın Sesi) 

Maden 
Kömürlerimizin 
Hali Ve Halk 

Maden kömürlerimizin feci va
ziyetini hu sütunlarda defatla 
anlatmışbk. Kömürlerimizin, Yu
nanistaoda, buradan dliha ucuza 
.atılmam gibi garabet, dünyanın 
hi9 bir tarafında göıülmüş ioler
den değildir. Buna rağmen bu 
iş, böylece devam etti. Ancak 
ıtmdı, buna çare aranıyor. Bu 
halin halk arasındaki aksi tesi
rini aşağıki satırlarda okuyunuz: 

İbrahim Bey (Elektrık şiıketi ebuiye 
memwlanndan) - Yunanlılar kömürü 
bizden aldıklan halde Pire limanında 
bizim lıtanbul limanımızda sat.tığımız 
fiattan daha aşağı vcriyorlarmıf. Bu 
yüuien de 1atanbu1 limaoı aönüyor T6 
yerini Pireye bırakıyor. Aynen Rusla
nn transit kömürleri de bizim kömür
luimize rekabet etmektedir. Ruslarla 
aramız.da •u .. zmıyacak derecede kuv
ntli bir dostluk vardır. Dost bir 
deYlet, diter doatunun her ne suretle 
oJu,.sa olsun uranna istemez. isterse 
dostluğunun manası kalmaz. Maamafih 
iktısat Vekileti bu ite elini koymut
tur. G~ç te olsa iyi bir netice alına
catından eminiz. • İrf~ Bey ( Beykoz Yalıköy Çayır 
caddesı 84} - Maden kömürlerimizin 
ihracını diifGnürken liman vaziyetimiz.1 
de naxan itibara almalıyız. Fazla 
kömür satarak memlekete para ıoka
cağız derken liman varidahmızı kay• 
bediyoruz. Eter Yunanlılara ucuz kcl
mür vermesek Yapurlar kömürlerini 
Pireden değil latanbuldan temin eder
ler. Şimdi ortada bir beaap iti vardır. 
Limandan kaybettikimiz para kömür 
ihracından kazandığımız: paradao aua 
bir diyecejimiz yok. Eğer aksi ••zi1et 
Yaraa derhal bir çare bulıJıak Jiz.ımdar. 
Ôyle bir çare ki ayni zamanda Ruslann 
lstanbuldakl rekabetlerini de kırsın. 
fkhaat VekAJeti kömür maliyet fiatla
rını ucuzlatacakmış. Bence bu bir 
tedbirdir. Fakat maliyet fiatı ameJenin 
zaten çok az olan yevmiyelerinden 
kesilmek suretile olmasın, 

* İsmail Bey (fürkaişerif Akseki nıa• 
ballesi 15) - Ruslar kömürü Kara
denizin ta timalinden getirdikleri 
halde burada bizim Zonguldak ve 
Ereğli kömürlerile rekabet edebili
yorlar. Limanımıı.a uğnyan •apurlar 
daha ucuz olduğu için Rus kömür.Ü 
alıyor!ar. Yunanistanda bizim kömür
lerimizi daha ucuı.a satıyorlar. Arada 
zarar eden biz.im limandır. Madem 
kömürlerimiz ve liman haııllitımız için 
faydalı bir bal çaresi bulmak zaman1 
artık gelmiştir. Bu hususta · lktıaat 
Vekaletinin cezri bir bal çaresi bul
ması lazımdır. 

SON POSTA 

• 

Denizyolları Vapur Alıyor! 
Bunlar Erzurum Ve Vatan Vapurlarıdır 
V eMuamele Yakında T amamlanaCaktır 

Bir müddet evvel, Denizyollan işletmesi idare
sinin de iki vapur almıya karar verdiğini yazdık. 

Aldığımız malumata göre; bu karar tekemmül et
miş ve Yelkencizada kumpanyasının (Vatan) ve 
( Erzurum ) vapurlarmın sabo almması kararlaştınl
mıştır. Denizyollan idaresinden bir heyet bu gemileri 
gezmiş ve ihtiyacı mümkün mertebe karşılayacak· 
lannı tesbit etmiştir. Şimdiki halde, fiat üzerinde 
görüşmeler yapılmaktadır. Bu iş bitirildikten sonra 
devir muamelesi yapılacak ve yeni vapurlar hemen 
iş)emiye başhyacaklardır. Maamafih mevsuk malfunata 
göre dün akşam bu iş halledilmiş telakki ediliyordu. 

Son Posta - Biz kendi hesabımıza yeni vapur 
alınmak suretile Devlet denizyollar idaresinin ih· 
tiyacmm karşılatımasını tercih ederdik. Bunu, her 
zaman böyle düşünüyoruz. Eğer:, maksat, bir iş 
zarureti yüzünden bir Türk firmasının vaziyetini 
korumak ise, ona, Devlet hazinesi yardım etmelidir. 
Ve öyle bir yardım fasla açalmalıclır. Fakat Devle· 
tin biricik deniz müessesesi olan denizyolları idare· 
sinin, biz, daima yeni ve asri vasıtalarle mücehhez 
bulunduğunu görmiye tarafdanz. Ne yapalım, gön
lümüzün dileği bu. Bütün memleket işlerinde 
de böyle dlişünUyoruz. 

124 Saatın Camii Soyacakh 
Birisinde Biri Kansını, Hadiseleri Be .. eket Müezzin Gördü 
İki Cerh Vak'ası 

Öbüründe Birisi Kendi Kasımpaşada Hadice. isim~i Ve Yakaladı 
Kendini yaraladı bir kadın Elmas Hanıma 1§ teklif ~nellô •ktam Eynpte bir 

etmi~ ve gu·ya 50 lirasını almaş. hadıse olmuş Eyllp camiini aoy-
c:. ... hremininde oturan mandracı Y k • t b 0 d kal k .,._ Bu iddia ile baklanda şikayet ma ıs eyen ır a am ya anara 

Hamit isminde biri evvelki gece polise teslim edı"Jmi..ti• 
yapıl mı ve tubılmuştur. ~~ • 

ahbaplarım davet ederek bir eğ- >f Arabacı lsmail beygirini Büyük Eyüp camiinin müezzini 

Mayıs 6 

Giiniin Tarihi 

Tali Beyin T raky 
Tetkikleri 

Edirne (Hususi)- Umumi milfe 
lbrabim Tali Bey Trakyadakt-tet 
lerini bitirmek ilzeredir. Müfettiı 
wku bulan beyanabnda ezcü 
dem ittir kl: 

- Edimedeki milli ve vatani 
ıekküllerimizi tetkik ettim. Aldığı 
neticeler şayanı memnuniyettir. 
tandaılanmızın burada da bu tefe 
külJere kartı elden gelen fedakirl 
esırgemediklerini takdirle gördü 
Trakya balkı yurt sevgisini her şe 
fevkinde tuttuklarını her vesile 
ispat etmiş imanlı ve feragat 
insanlardır. Teşekküllerimizin tcıkil 
bakımından kuvvetlenmesi, deva 
ve sabit gelire doğru yürümesi iç 
aza adedini mutlaka çoğaltmal 
lazımdır. Vatandaşlarımız ha 
memleket müdafaasına, 

kiillürümüzü yükseltmeğe hizm 
eden herhangi bir teıekküle eld 
gelen müzahereti göstermekten a 
çekinmiyecektir. 

Moskovadakl Heyetimi• 
Moakova, S ( A. A. ) - So 

Ruayaıun bir mayıs ıenliklerin 
bulunmak üzere gelen Türk miı ıf 
leri baılanoda Emin Paıa ve 'tü 
hava filosu kumandanı Celil B 
olduğu halde Stalin otomobil fab 
kaıını gezmiılerdir. 

• 
Güm ·· hbsas 

ahkemesinde lence tertip etmiştir. Gece yan· timar ederken beygir kaçmış ve Reşat Efendi evvelki akşam yatsı 
sına doğra Hamit Efendinin ka· Ô d namazından sonra camii kapat- Gümrükteki 8 inci Üıbsas mahk 

Fener sokaklarında mer ismin e madan evvel her vakitki gibi içini meıinde bir kaçakçılık davası netic 
nsı Fahriye hanım çalgıcılara bir adam ile pamuk H. isminde kontrol etmeye başlamış \'e camiin lenmiştir. Bursadau tedarik ettiği 
yol vermek istemiş, bu yüzden bir kadına çarparak her ikisini ücra bir köşesinde saklanmış biri- kilo enarla l•tanbula gelirken ya 
kan koca aras nda kavga çıkmış- yaralamıştır. ni görerek kımıldanmasına vakit lanan Ahmet ismindeki suçlu mah 

tır. Bı·r .. • da f--'a 1• rmi• 0 1.... Ha· >f Şişhaneden geçmekte olan b ak d d k mede hadiseyi itiraf etmiı, esrarl 
~ ıu.ı • .,. oa.u u ma an a amı ya alam.ıştır. 8 ı· Jd ,.. b d d b f ı · 70 yaşında Luçi isminde bir itiy- ıraya a ıJSını, ura a a a az as 

mit efendi kansını bıçakla bur- yar kalp sektesinden düşüp öJ.. Meçhul adam evvela, namazdan satmayı umduğunu •Öylemiftir. 
nundan ve kulağından yaralamışbr. müştür. sonra uykuya dalarak camide keme Ahmedin bir •ene hapsine 

lf.Kumkapıda oturan komisyoncu lf Kurtuluş • Beyazıt hattına kaldığını söyleyip yakasını kur- 1160 lira para cezası ödemesine k 
Hamdi efendi evvelki gece sarhoş işleyen vatman Fahri Efen dinin tarmak istemiş ise de muvaffak nrmiftir. 
olarak eve gelmiş kardeşi Ah- idaresindeki (112) num:ır.ah tram- olamayınca kaçmıya teşebbüs GayrimUbad!llerln Tevzi• 

vay arabası dün bire dog"' ru ta• etmiş, daha sonra da Reşat Efen· Yine Kaldı 
met ile kavgaya tutuşmuştur. d. t kl.f t • f kt b. lebe ile dolu ohırak Beyoğ.undan ıye para e ı e mış, a ır Gayrimübadillere yapılacak b 
Ahmet efendi eline geçirdiği bir geçerken Tokatlıyan önünde türlü Reıc:.t Efendinin elinden tevziatı bir.kaç gün daha teahbu 
ekmek bıçağile Hamdi efendinin fireni ko~tak yapmış, nrabanın yakasını ln.rtaramamıştır. Reşat uğramıŞtır. Bunun sebe i latanb 
fizerine yürümüş, bu sırada bıçak ön kısmı tutuşmuş, fakat çabuk Efendi meçhul adamı polise teslim nakledilen takdirikıymet komisyonu 
elinden alınmak istenmiş, Ahmet söndiirülıuüştür. etmiştir. Ahmet Raif ismini taşı- ait muamelelerin henüz tamaınil 
efendi kendi elindeki bıçakla lf. Mehmet isimli biri Şehre- yan bu adam nihayet camideki bitirilememesidir. Bonoların basılma 

al mininde Enver B. apartımanında halılan çalmak için gizlendiğini işi ikmal edildiği için tevziata paı 
elinden yar anmışbr:. itiraf etmiştir. teai veya salı günü bnşlannbilec 

A . o· ı· oturan Riza Efen dinin eşyalarını •• umuluyor. 
rnın ıye ım çalarken tutulmuştur. Univ:ersitede KUtahyada Çarşaflar 

935 T k C dd l lf Arapcamide, Süleyman 
1 te er os, 8 e ere isminde biri gaz ocağile su ısıt- Yeni Bir Doçent Buhranı Kütahya, ~al~!:: kadını rı.,.J 

Dahi Su Verecekmiş makta iken ocak patlamış, yüzü B .. .3 • çarşaflannı kafi surette ataca'k Y 
Terkos borularının yenileşti- ve elleri yanmış, tedavi için aşgosteruı l O manto giymeye başlayacaklardır. 

rilmeıi ve şebekenin genişletilmesi Beyoğlu hastanesine kaldırı mıştır. niversite fakültelerinde bu Bundan baıka Emet Beledi 

ınklıa"p Ku··rsu··su·· nde için yeniden bir vapur boru Adliye Vekaletinin •ene tayin edilen doçentlerden meclisi itlerini bitirmiı ve mast 
gelmiştir. Aldığımız malümata on beş kadan bu ay başında bütçesini 10.674 lira olarak teı 

B göre T erkos şebekesinin ıslabı B• ,. v • f 
ugünkü Ders Yusuf önümüzdeki sonbaharda ikmal ır stegı hizmeti aakeriyelerini i a etmak etmiıu•. 
Kem:ıJ Beyindir edilmiş olacakbr. Şehre gönderi- Neşriyat Davaları ın Bir üzere silih abl~ınak alınmışlardır. Belediyede HenİJ 

Eski Adliye vekili Yusuf len su miktarı 40 bin tona çıka- Bu yüzden ırço profesörler 
Kemal Bey bu akşam inkılAp caktır. Evvelce geceleri su veril- istatistiğini istedi tercümansız ve doçentsiz kalmış- Maaş Yok 
tarihi enstitüsünde deralerine meyen birçok aemtlere şimdi su Adi" V kAl t' -dd • br. Fakültelere doçentlerin vazi-

T ıye e a e ı mu eıumu· Belediye, bu ay henüz maaı ., 
devam edecekt:r. Yusuf Kemal verilm~g"' e baş1anılmışhr. emin b k f ı n°nden yaln t - kı fi-' • mi!ikten yeni mat ual anununuo e e 1% ercume smını rememittir. Aylı.ıır.n mayunn on be · 
Bey inkılibımızın iktisadi tekimUl edildiğine g~re 1935 senesi içinde I ak . d 1 k ta •· 

· • d T k tatbikındanberi stanbuldaki ga· yapm ve evın e ça ışara - do"'""• verilebilece~ ümit edilme 
aafhalarını anlatacaktır. yaz mevsımm e, er os ıuyu, 1 b k ··- I'" 

Caddelen. sulamak irin de k~fi zete ve mecmualar aleyhine açı- e eye not hazırlama fizer tedir. Çünkil ancak o zamana 

O .. ıu·· Kemı .. klerı· ,... " v gelece~!ir. _ • ·- • 'ı lan da valann ·bir listesini istemiş· yeniden Almanca bilir tercümanı dar Dahiliye ek al eli Belediye 
- · lar alınmasına karar verilmış" tir. oktruva hissesini gönderecektir. 

Edirnekapı Civarında ledi.mişti. Fatih Kaymakamlığı I tir. Evkafta ise •• 
M d d D dün Belediye mezarhklar müdür- Dava dosyeleri \'e defterleri Doçentleri askere giden pr 

ey an a uruyormuş dd rk 1 fesörlerin derslerinin nasıl idar ETkaf Müdürlüğü henüz mem 
Sur haricinde yol açılacağı lüğüne müracaat ederek birçok yand1ğı için mü eiumumi ı ya - lann mayıs maaıını ve müstahde 

için Edimakapı ve Silivrikapı me- yerlerde ölü kemiklerinin mey· nız Adliye yangınından sonra edileceği hakkında Üniversit ~ lerio nisan ücretlerini vermemiıti' 
zarlıklannın yola tesadüf edecek danda kaldıklan ve bunlann kal- açılan davalann bir listesini gön- rektörlüğü, Maarif Vekileti ile idare maatlann ve ücretlerin bu tıJI' 
kısımlarındaki ölü kemikleri nak· dınlarak gömülmesini istemiotir. dermiştir. muhaberata girişmiştir. içinde dağıhlmasına çalıomaktadır. 

-====-=================================================-==9=====-=======---====~::====~==============~ 

l Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

Geçenlerde latan bulun mn.- ı 
takbeJ pllnını yapacak. 

-.. Mlltebassıalarm biri •. .... Ş •birde müruru üburu dahi 
müntaz.am bJ.; tekle sokmak ifio 

Pazar Ola Hasan l:Jey Digor Ki: 

"k •• 
• M&1 

J 

\ 

... Y•dJkaleden, kllprll7e lr.ad.ar, b r 1 HHan Be7 - Adarncaju, 7erf1l I~ 
..tt~llt• llat11 .. olct.jıan Uorl allrm .. tl.. clolaı lıauJaraa 6alae batluı türHl ı•iıJ , ....... -.......... 



•• rgun 
--

Yugoslav 
Hariciye Nazırı 

1 Niçin Geldi ? 
... -

Son günlerde Yugoslav Ha
tif riciye Nazm lVI. Jeftich memJe
lr ketimize geldi. Ankarayı ziyaret 

~, 
etti. Gidip gelirken sofyaya uğradı. 

Evvelki gün gelen telgraflar 
~.Jeftich'in t~krar Sofyaya gitmek 
üzere ~ulundugunu haber veriyorla 

!' Yugoslavya Hariciye Nazırınm r 

~ 
hu seyah?tindeki mana nedir? 
Balkan mısakı imza edild'kt M J f. ı en 
Anka . . e hch'in Sofya ile 
. ~ araybı bz~yarete Jüzum görme

ıının se e ı ne olabilir. 

T 
.. Bkunuo hbakkında ne Sırp, ne 

. ur mat ua~ı kafi derecede 
ızahat vermemıştir. Yaln b" 
l T tz ır 
ngı ız ga~etesinde şayanı dikkat 
bazı malumata tesadüf ettik ki 
dik~ati calip olması itibarile nak· 
ledıyoruz. 

Bu gazete diyor ki : 
''Daha düne kadar Alman 

matbuatına, Alman radyo ve 
propagandalarma nazaran Yu
goslavya birçok ırklardan mü
rekkep geri bir memleketti. 

Fakat son zamanlarda bu 
ağız değişti. Yine Nazilerin kon· 
trolü altında işleyen matbuat 
v: radyolarda Yugoslavya lehinde 
aozler işitmiye başladık Bu ini 
te~eddUliin Balkanlar v~ Av 
içm ehemmiyeti vardır. rupa 

d .. "Bu d~ğişi~lik cenubu şarkiye 
b::ı:dı~:.,• bıAI Almlan hareketi 
B lk l ' . man arın t~krar 

a an ara mm ek istedi .. i . B 
kanlarda bakim g nı, al-
F 1 rol oynayan 
ra~sa velı tta~yanın rolünü benim· 

aemıye ça ı ıgını gösterir. 
. S~n ~yla~da Balkanlardaki 

ııyası faalıyetan arkasında Al 
.. d B man parmagı var ır. u parmak, kıs· 

men par~, kısmen de siyasi mü
zakerat ıle ortalığı idareye çabı
mışbr. Naziler evveli Romanyayı 
elde .etmek istediler ve Romanya 
De~ı~ Muhafızlarını harekete 
aetırdıler. 

• Yu~o~lavyada Hırvatlan, mer-
~ezı hii~umete karşı isyana tah
nk ettıler. Burada da tedh" 
~eteleri teşkil ettirdiler. ış 

.. Fakat. bütün bu faaliyetler 
musbet bır netice ver- d. B .. . B ~e ı. U· 
~~n. u~erme erlin lisanım de-

Bir vapur büyük denizleri batla b an b" • 
gireceti zaman bir kılavuza ihtiaşya ab~şa dıhr. F~kat ~imana 
hayatında daima k ı ç ıHe er. Bır nullet te 
gibi hepimiz hayat ı ;:;;::a~e reh~e[l~re mkuhtaçtır. Bunun 
liriz. Fakat limana ueld'ğ" ~~a e ı ~~ ~vemet edebi-

l\ ı ımızı zannethkımu: zaman bir 

a Kılavuz a 

ıığlık, bir torpil tarlasına düşebiliriz. Bizim de hayatta 

kılavuza ihtiyacımız vardır. Fertlerin kı.lavuzları •icdan• 
lan ve şuurlaradır. Bu iki meleke de ancak 2örgü ve bilgi 
ile inkişaf eder. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Aşiret Baskıncıları 
Tire Ciyarında Bi;-Şekavet Yaptılar, 
Fakat Çabuk Yakayı Ele Verdiler 
Tire, (Hususi) - Tirenin Ha- ayrılar ayrılmaz kadmlar erkek- bunlar Cevizlik köyüne vardıkları 

sançavuılar köyn civarında, Ça· lerin ellerini çözmüş ve sıkı bir sırada saklanmıya vakit bulama· 
kallık denilen mevkide iki çadır· takip başlamııtar. Ahmet Ağa ile dan yakayı ele veriyorlar. Hay· 
da oturan Yörük Ahmat Ağanan oğullan bu takibi yaparken bir dutlar, Cevizlik k&yünden Meh-
çadırları, geçen akşam elleri si- bir taraftan da Boğaziçi karako· met oğlu Osman [iki defa soy• 
lihh beı kişini taarruzuna uğra· lunu vaziyetten haberdar etmiş gunculuktan mahkumdur. Mllta· 
mııtar. Bu adamlar, çadır sahibi bulunuyorlardı. O vasıta ile Tire, rekede eşkıyalık yapmışbr.) SU. 
Ahmet Ağa ile oğullanmn ve Bayındır, Kuşada11 kazalan da leyman oğlu Mustafa, Mustafa 
damadının ellerini bağlamış yap-- bidiıeden haberdar oluyorlar. O oğlu lbrahim Çavuı, oğlu Mustafa 
tıkları tazyik ve işkence ile Ah- sırada Bayındırda bulunan vilayet ve Ramazan oğlu · lbrahimden 
met Ağanın 150 lirasını ve bazı jandarma kumandanı Abdullah ibarettir. Aldıkları para geri 
eşyasmı elde ederek savuşmaya Zeki Bey de kafi kuvvetle hay· alınmış, kendileri Adliyeye teslim 
muvaffak olmuşlardır. Haydutlar dutların izine düşüyor ve nihayet edilmişlerdir. - 'f 

gııbrdı. 

N Yugoslavya Kıralı ile Hariciye Millet Meclisinde 
azırma dediler ki: M · Gazı· H iki Ölüm 
- Siz ltalyadan korkuyorsunuz. uaınf')e Vergisi Kanunu- z. Mithat Akif Ve Halit Ferit 

ltatya bugün Avusturya Macaris- nun Müzakeresi Başladt Dün Ankaraya Hareket Beyler Vefat Ettiler 
tanı eli içine almış bulunuyor. A k ( 
Fakat Avustaryaya bizim hakim d"' k: .ar~ 6 Hususi) - Meclisin Buyurdular Zonguldak, 5 (A.A.)- Halk 
olmamıza yardım ederseniz, ltal- u~ 1 fçtımaında Posta, telgraf Ankara, 5 (A.A.) - Reiaicümhur Fırkası vilayet idare heyeti ve 
}'aya karşı bir kuvvet kazanoucı vb~ e ~ on umum müdUrlügw ü 1933 H halkevı" reı'sı' Mı'that Akif Bey bu 

y utç d 2395 z. bugün C>ğleden ıonra Yalovadan 

s··z"n Kısası ----
Münderecatımızın çoklu
gundan dercedilememiş
tir . 

---------------------------Jeneral Kondilis Ve 
Maiyeti Ankarada 
Mütekabil Ziyaretler Ya

pıldı, Ziyafet Verildi 
Ankara, 5 (A. A.) - Yuna· 

nistaıı Harbiye Nazırı Jeneral 
Kondilis Haz. le maiyeti erkanı 
bugün saat 9,50 de şehrimize 
gelmiştir. istasyonda bir ihtiram 
kıtası selcim resmini yapmış ve 
muzika Yunan ve Türk milli 
marşlarını çalmıştır. 

• Karşılamada Hariciye ve Mü· 
daf aai Milliye Vekilleri, birçok 
mebuslar hükfımet ve ordu er
kanı, Yunan sefiri ve sefaret 
erkanı buluomuılar ve misafirler 
doğruca Ankarapalas oteline geç
mişletdir. 

* Bugiin Müdafaai Milliye Vekili 
Zekai B. tarafından Jener41l 
Kondilis ve maiyeti erkamna bir 
öğle ziyafeti verilmiştir. Ziya
fette Hariciye Vekili, Erkinıhar· 
biye ikinci reisi, ordu ve hariciye 
erkam hazır bulunmuşlardı. 

* Ankara, 5 - JeneraJ Koodilis 
bu sabah refaketlerinde Yunan 
elçisi old~ğu halde Hariciye ve 
Milli Müdafaa Vekillerini, Bilyilk 
Erkinıharbiye Reisi Fevzi ye 
ikinci rei• .A.ım PqalJlrı ziyaret 
etmiş ve milteakiben iadei ziyaret 
yapılmııtır. 

• MUzakereler BugUn Bafhyor 
Ankara 6 (Hususi) - Yunan 

Harbiye Nazın ile hilkümetimiz 
arasında cereyan etmesi mukarrer 
müzakerelere resmen bueGn baı
lanacaktır. Bu müzakereler bak
kmda kat'i bir ketumiyet muhafa
za edilmekte, iki günlnk bir 
intizar tavsiye olunmaktadır. 

Bir Tekmede Bir Ölüm 
Balıkesir (Hususi) - Bigadiç 

nahiyesinin Çekirdekli köyünden 
Eminenin danası kaçmış, Mehme
din tarlasana girmiştir. Mehmet 
te danayı tutup kendi ahırına 
kapamıştır. Bu yüzden Mehmetle 
Emine arasında kavga çıkmış, 
neticede Emine Mehmedin bir 
tekmesi kalbine rastladığı için 
düşüp ölmüştür. - lf 

olursunuz. Fazla olarak sı'ze Ce- 1 esm e O liralık münaka- · • B '"l'" bü 
e ya l h vapurla Derinceye, oradan trene bi- gece vefat etmıştır. u o um • 

nubi Avusturyadan bir parça y"h pı rnası akkındaki kanun la- nerek Ankaraya hareket buyurmuı- tün muhitte derin bir teessür ( Battarafı 1 inci •ayfada ) 
toprak daha verebiliriz. ~ ası tasvip edilmiş, şekerden lardar. 

a •nacak istihlAk · · · 'k" · uyandırmışbr. rençberi telişa düşürmektedir. 

Kuraklık Fena 

Naziler bununla da kalmadılar, nıu k a vergısının • mcı 
za eresi ya l k k b ı ı K b Be I Pancar ekilmiş, iş şimdi suya Yeni bir tek.if yaptır. Yugoslav· tnuştur. pı ara a u o un- ---· ·-·- · ·-· · · · · • ·~ · -·- · h ati iumumi Recep y te .. 

· · d ·ı · ı afi t kalmıştır. Kuraklık devam eder-yadan mühim miktarda zirai f,.brı·kal d . 'h . gısm en verı Mlf o an mu ye - grafla teessürlerini bildirmiştir. 
.. arımız ti ı d ı l · · d ... · fh ı n1 t se, ne pancar, ne de sair mab-mahsul satın alacaklarını söylediler. cek tekerin l·'I adıs sa e ı e- erın geçır ıgı sa a arı a a mış, Cenaze büyük merasimle kaldı- k 

Alman çiftçilerinin kendi Ve ol"k "1 osun an 12 kurn~ muamele vergı'si kanunu layiha- ıulit yetişemiyece tir. - 'f 
b · . & 

1 ozun k'l d ..,.. nlmıştır * ma sullerini satamad1kları bir ıstıhlik .. 1 osun an 4 kuruş smın yeniden hazırlanması yolun- · 
sırada, Almanlann Yugoslav F ı· \rergısı almacaktır. da tetkikat yapılarken halen Ankara 6 (Hususi) - Anka· Gerede (Hususi) - Kazamız· 
çiftçilerini kurtarmıya kalkması, sencs~:i ı~etleri henüz bir L;tihsal mer'i cibayet usullerini değiştir· ra meb'usu !"falit f eı:it Bey roma· da umum ekim işleri nihayet 
Al~a?larm Balkan siyasetini tenvire fabrik ı amamlamamış olan şeker mek için de tetkikatta bulun- tizma ihtilatmdan vefat etmiştir. bulmak üzeredir. Yağmur ihtiyacı 
kifıdır, sanırız. verai :trı rnamulitından IO kuruş duğunu fakat binnetice yine be- mevcuttur. - 1f. 

K ı a· ınacaktır Cenazesi bugün kaldırılacaktır. 
d ıra Aleksandr ile nazırı bir Bundan sonr~ yanname şeklinin muvafık görül· Sllrtte ise Y•ldı 

~u det tereddüt ettiler. Daha kanununun he t'touamele vergisi düğünü itaret eylemiştir. Gümrüklerdeki Şekerler s·· t s - Dündeoberi bere-
b k h f . ye ı umum. . ü B ur ' b 1 ır aç a ta evvAI Al rınde birçok hatı· 1 ~~esı ze- u münakaşa ve izahattan Ankara 6 (HususAı) _ Vekil- .. ketlı' yamnurlar vağma. ğa at

1
a· buatının kendi aley-hle · mdakn' mat- M 1 p er so~ al sonra kanunun maddelerı'nı'n mn- a- Siirt' Şırvan yo u• 

r· t t rın e ı neş- 8 iye Vekili Fuat BeyL. mış, k . "* ler heyeti bir nisana kadar güm- mış ve ayrıca • 
ıya ı .unu mamışlardı. Dahildekı" vererek kanunun go .. zett· w. cevakp za eıresıne geçilmiş ve beşinci k b nun in11asına başlanmıtbr • 

.. etelerm f ı· · ıgı ma dd k k rüklere gelmiş olan şe erlerin ir ... d 
y aa ıyetı de hen·· h sattar etrafında izahat ve .- ma eye adar müza eresi biti- Tımarhane e larmda idi. uz atır- .. . . . k' rmış rilmışhr. defaya mahsuı olmak üzere kon-

sanaynmızın ın ışafı için ~ınai . . 
1 

k · h Al 
. Bunun üzerine Mösyö Jefti h müesseseselerimizde muamele \'er- Meclıs pazartesı günü topla· teı jan harici mem e ete ıt a Bir Azgtn Deli Bir 1- aşka 

bır defa Ankaraya kad et - ·- -- ·.:---: -- """"'--..:-= _ """_!acaktır. edilmesini kararlaştırmıştır. Ô 
ihtiyacını hissetti. y 07r ~an.mak r - -~.c~ ·- •• - --= ,---,.--- , - ... ., Deliyi ldürdü 
bulunduğu için Sofyaya ..zerınde 1 j S 71 ER f NA N• ,. {NA N M A / J Evvelki gece Bakırköy tımar-
da ihmal etmedi. Maksa~gyamayı l J S ]"ER ı hanesinde bir facia olmuş, azgın 
lavya - Bulgaristan ve Tü~f?s- delilerin kayışla karyolalarında 
arasında yeni bir misak ı:d~ 1 "l~parta vilayeti merkezinde kışm havaların ıertlett;ği tidadı fukara ve zuafayı düçarı zaruret ve ekdar bağlı bulunduklara 150 yatakla 
mü'?ıkün oJ~p olmadığını anla~ak:•. ve soğukların arttığı vakitler Poyraz'la Lodos'un eylediği hakkında ethası malıime tarafından mah~e- beşinci koğuşta Naciye H. isminde 

Bu . mısakm gayesi, Balka 1 ço~ukları evlendirmek adeti Cümhuriyetin ilam aene- mei şer'i şerife müracaatle bey•:.• t•ı e:le~.:~;~~~ bir deli dişlerile ayaklarını bağ· 
de~letlenn.i büyük devletlerı·nn le~ı~e kadar devam etmiştir. Memlekette büyük bir kabli şer'iden sana e~rol~n'; 1

• i b~;usdetpervazın )ayan kayışı koparmış gömleğini 
esır v Uf d k duğün hazırlığı yapılır, camide kazanlar kaynar, menusun kerimesi Rukıyeyı oyraz . de yırtma} a muvaffak olarak yata-
u b~ ~ uz.un an urtarmaktır. bir taraftan da nikah kıyıhrmış. oğlu Zail'e tesmiyeyi mihr ile akdi oiki~ ve bu veçhıle ğmda bağh olarak uyumakta 
.. •t ... lyuaydukır devletler de Fransa "A beyı'nlerini ialih eyli)·e.lz ves•elim." olan LuA tfı'yt: H. ı·smı'nde bı"r başka 
... 

11 .. şağıya suretini çıkardığımız ilan, -1er'i mahkeme 
1n T "" tarafından S Şubat 1920 tarihinde verilmiştlr: Jfi Cemaziyelevvel 1338 deliyi boğarak öldürmüştür. fa• 

ne gdı ız gazetesinin bu neşriya- "Badeıselaın inha olunur kı· bu'"rudetı'n devamu im- :, Şubat 1336 k · b b f k 
ere k d cianm anca ertesı sa a ar ına ilnı· ceye a ar doğrudur •s /NA NJIA 1 atı?oruz: fakat her halde dik~ / S T B R ) NAN IS 6. R I varılmış, Naciye H. müşkülat • 

tetkıka değse gerektir. L .J yakalanarak tecrit edilmiştir. 
--------------~----,~--~~~-=-. ------~~~~·~~-----------~ 



~ Meınlebt Manzaruı~ 
Bursa'nın En 
Kalabalık Mevsi
mi İlkbahardır 

Bur:a ( Hususi ) - Bunanın 
ilkbahar mevsiminde zevkine do
yullnu •w güzelliii •aı:dar. Ne 
tarafa bakılsa insan biribirinden 
güzel manzaralann şiir ve leta• 
fetine dalarak saatlerce istiğrak 
içinde kalmaktadır. Bursa, bir 
kaplıca ve au şehri olmak itiba· 
rile her sene olduğu gibi bu se
ne de yüzlerce ziyaretçilerle dol· 
muş ve birçok otellerde daha 
timdiden yu bulmak güçleşmiş· 
tir. Kayak sporlarının en hara· 
retli mevsimi de bu aylardır: 

Deniz seviyesinden yüzlerce metre 
irtif.adaki U udağda, tatlı ve alık 
bahar güııefi altında ve karlar 
içinde yapdan bu •ponm zevkine 
doyulmuyor. Çok aezib Ye o nbı· 
bette de çeviklik ve hassasiyeti 
yeti icap ettiren bu sporun he .. 
veskirlan gün geçtikçe artmak .. 
tadır. Dağa çıkmak ta nisbeten 
kolay dar. 

Şeüdea otele yakm ilk ine 
daııb lllUıl barakaauıa kadar 
muotaz..._ otomobiller otobü
lc::r işler. Bir müddet ~onra bu 
mesafeyi otele kadar otomobille 
uzatmak ta kabil olacaktır. Da
ğın koyu çamlıklar içerisinde 
karlara gömülü çok hoı mama· 
raaını anlatmağa imkan yoktur. 
Bakaç. günlük gezinti ve spor 
maksadile gidenlerin b güzel 
yerden bir türlü ayrılmıyarak 
günlerce kaldJiı görülmektedir. 
Bütiiıı bir kış natamam kalma· 
amdan hem tehriD güzelliğini 00.. 
zaa " bein de bir çamur çubru 
W .._ Gaipqa cadde8inin 
mlhltehasrm tqlril eden kısmın da 
tamirine batfamıştır. Caddeler; 
hergOn .. balı. a)qam arozözlerle 
aalanmaktadar. Bvsada matı.u. 
bir ucuzluk ta yardır. Birçok 
p.a 11e klllfetlede Avrupa kap
lacalanna sitmek iateyenler. &a,. 
~ enel bir keıe de 
e...,. t_,.ı,e ederler1e Aler· 
Wde badi lehlerine hem .. ., 
he8 de ilduac:ll kazanç farkta..; 
s6ıecelderi.ıe .hiç ffiphe yoktur. 

HC:l Vi'ra 'da 
Belediye Ecş Senelik Bir 

Pı cgr~m Yaptı 
. Havza, (nusud) - Mütevazin 

bır bütçe tanz mine muvaffak 
olan Havza Belediye Meclisi, 
memleketin umran ve i kişafına 
hasredılmek Uzere beş senelik 
bir program vUcude getirmiş ve 
değerli kararlar ittihaz ederek 
mem•iae Bibayet: vermiıtir. Bu 
arada cuma tatili kanununu tat .. 
baka ve pazarın tebdiline lllzum 
görmilftür. 

Gamlikta lenenjil AfıSl 
Gemlik, (HU9USi) - Gemlikte 

fimdiye kadar 1800 menenjit aş111 
7apıl1JUtbr. Kadınlar menenjitten 
kurtulmalı ~ prip bir itikatla 
molrelrJ•rda ıelene ıeçene yufka 
dağıtımya deYam etmektedü-ler. 

Gemlikte B"rr Teberru 
Gemlilc (Husuıi} - Nuri Pap. 

tonmlanndan Kemal Bey kOçük 
Kamladald deiVmen hissesini 
elektrik tesis edilmek şartile köy 
meafaatine bağışlamlfhr. 

lrltanpzi Ve GenıUk Muallimleri 
Gemile ( Hwmef ) - Gemlik 

muallimleri Ôrhawpziye gitmifler 
oradaki moallim ukadaşlaril~ 
mesleki konuşmalar yapllllflarc:hr. 

. Orhangazi muallimlerinin d~ Gea-
lik saııdaiına bağlanacaldan ula
fllmıfbr. 

SON POSTA 

• 

Susığırlık'ta Belediye Beş Senelik 
Programı Y apb 

• 
Bir imar 

Sa.sığırlık, {Hll" _....ı._ K 1 - • ........... ayacna 
susQ - Beledi- .. epsinde köy 
diye kasabanın Jlanmnı tatbik 
iman Ye mühim edilmektedir. 
ihtiyaçlarını ta· Merkezi kaza .. 
mamlamak için, ya bağlı olan 
reis Mustafa Be· Karapüı·çek köyü 
} in riyaseti al· bu nfimüne köyü 
tında büyük bir 0 1arak intihap 
toplanb yapmış edilm~tir. 

ve beı aenelik Sa 11 ğır lığın 

bir pro~r~m. V?• Sa•ıfırlıiua ••11Zar•n •• Kagmakam Ali Miinip Bq bqlıca ihracah 
cude getirmııtlJ'. Bu programa na- mav çayının, kasaba kenanndan 1 kereate, yumurta, hububat Ye 

zaran bu sene memleket bari· akmasını temin ve ana lağım her sene ilkbahar mevsiminde 
tası yapılacak, hamam tamir teşkilib olmayan yerlere lağım lataubula kesilmiş taze kuzu etidir. 
edilecek ve mezbaha inşa oluna.. vücude getirilecektir. Kaza dahilimle ADayi en 
caktır. 1938 de ealcl kal>ristan kaJ.. ziyade el aaoayüdir. Buhar ve 

1935 senesinde kasabaya bir dınlarak yer:ne bayram yeri elektrikle müteharrik üç farika 
saat mesafedon gelen Çaylak ıu.. yapılacak ye yeni kabristan bir Yardir. Bonlann hepsinde kereste 
yunda mevcut (50) beygirlik fe- progtamla ve plin dahilinde bıçkılan hali faaliyettedir. 
lile kuvvetinden elektrik istihsali kuaba lıaricine 1apdacakbr. Ba Kazada her laafta pazar gün-
ile kasabada elektrik tesisab seneki programa dahil oran mezı. Jeri pazar kurulmaktadır. Pazar 
yapılacak ve tesisat bir firkete bahanın inşasına başlanılmışbr. günl\ köylerden aelen köyln. 
verilip işletilecektir. Belediye beı senelik progra.. yağınıa kı"loauau 60 - 70 kUl'Ufll 

Kasabada spOI' henketlerini mı muvaffakiyetle bapracağını ve yumurtasını 20 paraya sat .. 
kuvvetlendirmek için modern bir halka müjdelemiştir. Kasaba hal- maktadır. 
spor sahası ve hükümet iltisaJin.. kı medeni ihti~ açlara kavuşaca.. Yeni gelen genç kaymakam 
de bulunan evler ve inhisar ida.. ğmı işitince memnun olmuşlardır. Ali Münip Bey, kaza halkının 
resine ait dört yüz metre murab- El tulumbalarile iptidai bir şe• işlerini büyük bir sür'atle yap-
baındaki arsanın istimlaki ile kilde bnlunan itfaiyenin de fenni maktadır. Kaymakam bey mer-
bir çocuk bahçesi inşa edilecek.. bir şekilde ıslahı kararlaşbrılmış.. kezi kazada bir kütüphane tesi .. 
tir. 1936 ıenesinde çok eski bir ur. Bu karardan ıonra kasaba· ıine karar Yermiş ve kitüphaneye 
ban ola Deveci hanının istimlaki ya eyi Dir arozöz sipariş etmiştır. lazım olan kitap masarifini de 
ile yerine asri ve fenni bir ha!l Kasabaya on iki dakika mesafe- vilayet muhasebeihususiyesi de· 
yapılacak kasabaya gelen suyun de olan istasyon arasındaki şo- ruhte etmiştir. 
kışın bulanık akmasmdan mevcut senin yansı birkaç ay evvel inşa Spor kulübilnde bir de voley-
s J dep~una bir terşih havuzu edilmiş ve kalan kısmın da in- bol şubesi açılmıştır. Hükumetin 
'-tabut filitre yapılınak suret.ile şasına l>aşlanmqtır. ittisalindeki arsalar tesviye edile-
tesisabn 11bb1 ıekle ifrağı tcmia Kazanın nahiye ve köylerile rek bir voleybol sahası karulmuı 
edilecektir. 1937 de l~atRbttoın bir beraber nüfus 33000 cflr. Kazaya ve voleybolün ilerlemesi için her 
kilometu l·emırmdan .. kan .:ii· me.;:but iki nahiye ve elli köy akpm ekzersizrere bqlanrnıtbr. 

Kavtai'da } 
Gençler CirEği Senelik 

I~ongresi Yapıldı 
Kartal. ( H..u ) - Gençler 

Wrliji senelik 
kolll"e.mi Jap
mıt. birik reiai 
lbrahim B. bir
.it in . mesaisi 
hakkında iza .. 

"''"" '"'"'""' 
hatta bulunmuş 
bir!ik bütçesi 
2 bin lira olarak 
t es b i t .edilmiş, 

Birlllc reısi noter eski idare heyeti 
16ralt.irn Beg ibka olunmuştur. 

EJyevm Kartal noteri olan lbra
him Bey Birliğin her sahada in· 
kişafı için çok çalışmaktadır. 
Birlik bu sene deniz ve kara 
sporlarına çok ehemmiyet vere .. 
cektir. 

Muğla • Fethiye Yolu Yapıldı 
FetM,e, ( ffuas• ) - Vidi 

Omu Cevat Bey kaza ..,. audü-
yele.ria 1D11Dtazam yollarla viliyet 
merkezine ltaj'lanması için çok 
çalışmaktadır. Bu mesai netice
ıinde kazamız da Mutia ile gftzef 
bir pe ilis bağlanmıt ve Muğta
dan hareket etlen ilk otomobil 
hallan alDflur anllllda kaaba
mıza ıirmiftiır. 

Sarıfll Nahiyesi 
Alatehir, ( Hususi ) - Bursa 

iıegllli ile Alqelıir lneıaJO ara· 
11nda tam bir wm mllf&beheti 
olduğundan bazı re•ml ve buıusi 
evrak ve mektuplar biribirine 
kanpıakta idi. Bu gibi yanlışlık .. 
lara sebebiyet ~en1memek için 
Alaşeh~ lneaal nahiyeainin ismi 
Sarıgöl nahiyesi olarak tebdil 
edilmiş ve loegöliln Sanglll nahi· 
Jesi olduğu tellil •aaıtaaile halka 
bildirilmiftir. 

Diyarılıekir Ticaret Odası Kon
'esinin Temennileri 

Diyırlbekir (Huauıi) - Tica-
ret ve Sanayi odumın b. aeoeki 
kongresinde kabal edilen ticari 
ve iktısadi dilekler fUDfardır: 

l - Diyanbelör Ye lıavalisin
de pancar yetiftirmi7e' mliAft sg. 
lak ve münbit arazi bulwımaıı 
ve hududun yalwı olmasmdan 
pker kaçakçıbjıma mea'i ve vili· 
yeti ıarkiyede en çok aarfofunan 
ıeker ihti1acmın dat.a ucus bir 
fiatla temini noktainazanndan Di· 
yarıbelörde mr pka falarikuuıın 
yaplmu1. 

2 - Bir debaıat fabrikasını• 
tesisi. 

3 - Diyanbelörde kozacılık 
Ye ipekçilik çok eski bir tarihten 
baflar, fakat kirakaclim el tezgih· 
larıle yapılan gayet gftzel man
tin ve ipekli menaucat aert dür 
mektedir. Bundan batka pek ucuz 
bir fiatla barice giden ,enler de 
heder olup sidiyor " ilı:tı•cll .... 

il 

ziyete mühim bir darbe wnıyor 
bunun için b.ada bir ytin, ipek 
ve filitor fahrikalllllll ten. 

4 - Şebrimiacle mlhim mik
tarda olan badem, mazı kitre ve 
ıaire ilıracatmm takaa tlbf tu
tulmam. 

5 - Urfa " Mardiıı gOmrOk· 
leriiade koal•jaa pek cliz'i oldu
iu için ttıccarlanma:ıa ait ilç bin 
balye kadar fatura e§yaaı iki 
ıenedenberi beklemekte ve bu 
yüzden tilccarlar bep b6yllk ıiyan 
etmektedir. BiDaeoaleyh bu mal· 
lana buad& çıkan Y• hariçte 
milftena hulwaaa mazi kitre ve 
ıaire mallarla ve taku auretile 
çıkanlmasınan temininin hllkdmet .. 
ten rica edilmeli. 

6 - Villyeti prkiye transit 
mahalli olan Payaı limanına va
purlana airamayıp Mersine uğra• 
malan için Menin tGccarlan ta• 

Eu Eoktoru 

Yaz Nezlesi 
Ve Korıınma 
Çareleri 

Menim &1Cakl&flllıftır. Fa 
bu -=aklıja rağmen bir D 

nezle var:dS' ki bu, ~k can r 
kıcıdır ve kolay geçme.z. Bun 
biz, yaz nezlesi deriz. Garp 
" Kuru ot ,. nezleu deıiildiği 
vardır. 

Bu müziç hastalık, burunda 
şiddetli bir koruluk, teneffüs ci
hazında bir gayritabiilik yaparak 
hastayı aylarca evinden dışan 
çıkarmaz .. Biz onun gelmesindeD 
enel alınacak tedbirleri haber 
vermekle karilerimize faydalı bir 
İ.f yapmış olmak kanaatini ber 
liyoraL 

Tababet noktai nuanndan 
buna teneffüs cı1ıazmın yukarı 

kıamında yerlqen nefea darlığı 
ve bir: aevi menim ha.tabjl 
iami verilir. 

Nefe. darllğr, nefea ahrk• 
teneffüs cihazmda Ye bunm bor 
luğu içinde yanma hissettire 
bir. haldir .. Ba takdirde ci~r ve 
..... ........ cWdl - teWik• 
karşısında demektir. 

Hasta bu gayri tabii halio 
geçmesine kadar kendini her 
tüiln hava cereyan1anndan gl
neşten, rutubetten ve tozdao 
muhafaza etmelidir. 

Maden suları içmek ve al 
kuvvetli yemek yimek ıuretile 
bazım aletlerinin hareketlerini 
tanzim etmek lhımdır. 

Bu esnade yumurta, bahk, 
konserve, çikolata gibi teylcr 
yewnemelidir. 

Avrupada bilhassa kanı ae:ıle 
içia cildia aıt.a fll'lllla edilell 
bazı ilaçlar kullanılır. Kiildirtll 
baza illçlana da haa pek iyi 
ıelcfiii ariipbede edilmiftir. 

Her halde bizim ip. yapda
w tef, JU mevu..i emee.da 
ümrk " laafif bq ..... pi 
le eti-. aelea bru aaleaill 
Dk zammlumcla .la bir palais 
yapmak ve bir mllddet iltiralaat 
etmekt&. 

Aksi takdircle tehlikeli ihtf
Iltlara yol açan bu m ~ 
sız.lığın, önüne geçilemiycek Yo 
uxun zaman bizi muztarip edecek 
bir hale gelmesine 1ebebiyet 
veririz. 

Maamafib bu rahatsızlığm 
yazı beklemeden ilkbahar içinde 
de f aaliye başladığı vakidir. 

ilk günq n yalancı hararetine 
aldanarak terli -.ücutlerini küçük 
bir bava cereyanına kapbranlar 
ekseriya umumi bir kırıklıkla 
beraber kendim hissettiren kuru 
nezlenin pençesine düıerler ve 
bllttın bir ilkbahan neş'esiz, basta 
ve muztarip seçirirler. Bu tebJi .. 
keniD en ı.,ak il&a - lı• Awa• 
declipna gibi - 11tatda daimi bir 
kontrol altında hulundarmak " 
rabatmlık anlarmcla derhal dok
tora gitmektir. - lf -················-............ -···---·--rafmclma baa tesebbiiaatta bulu· 
nlllclap •aher almnuftır. Halbuki 
Paya• &mammn prk ve cenap 
vitlyetleri içia itlıallt ve ihracat 
kap181 olman Ye bu havali toccar
lanmo nakliye &cretiode beher 
ton bqma ·on bq lira aibi büyük 
bir fayduma temin eyl"mekte 
bulunmaundan Yapurlann kema-
fiuabık Payu limamna uğramr 

aımn temini. 
7 - Kazanç vergiai Ye bazı 

mttteferrik lıususat hakkındaki 
mlhakerat neticesinde Yillyetteıa 
ı.tirhamatta b.ıunulmaaa. 



( Slgaut Alemi )1 
Japonga'ga BABİCI 

/ 

TBLIBArLAB 
A~f edilen Japonya 
Nıgetler Hamle için 

Japoa1ama AYtupa de.letlerl ta;. 

~-:_=:·:"7;1:C::n~~e;;:k Hız Alıgormaş 
fırbnalara tekaddüm eden elektrikli Pan., S (AA) - Gaaeteler, tekrar 
ıOldlaete benzetiliyor. Japoayaaıa Uzak Ş&rk meaeleatnl mevzuubaha 
kalludıfl tatlı li1an dahi, ,U.e, uır- ederek, ı•yanı dikkat mutalealar 
maclaa •Yrel dit bile11tekte olan ka· yürOtmJye WSılamıtlardu. Ön .,.._ 
11a au1amıı bir baaanın konufmaaı te•I, basln16rde Cenewede ÇS.ta 
.. ldiade tbrir .-..W;ror. Çinlı:i: Çin Avrupalalqbnlmaa lçia toplaaacek 
lzerinde mutlak bir laikimiyet ute- olan komıw.. ...... J11poayuaan 
,... Çbale ldıt. verlf yapmadan evvel derhal Yalret _..... r.tec!ljiıai Ye 
Japoa7a De konuım-L J bu aebeptea Mltla 4tla7aya mev. 
• - cap ettitinl d '--d A,_ L- ı --

laya1a illa edea bir de.le aa o- afuinl, nmaerl-. Japonyanın 
slndea yarma .... . • tin,. ba- Balarlmubitte pnltlemealnl isteme-
Ya&feçmedne ibtiaıal fikir\ıen~den dijiai, Japonyama Sovyet Rusyaya 
Oawa içindir kl JaPonyuaa:r ı:1Jı: hücumu. bitin dilnyaca tehllkell 
Mr .. YI opportOaizm f olacatım .Sylemektedlr. 
llrlla,.. L&ılanaa 16..!aE~~d°..e;! Eko da Parı l'azeteal dt A..,.pa 
... , bir buçuk aene kadar aOrecektır. De Japon!anua bir anlatma J•pauı 
.. mOddew. hitamında Japonya ha· IAnm•eldıtınl İfaret ederek, J•poı.-
=ldaruu bltirmit. •11'8*tllı mit- yanan bu anlatmadan ka ndıtı tak 

eri ... , .... olacak Ye SoY,et Rm. dirde ihtilif akislerine :Ud t ) • 
raya ..ıcbracaldar. Ona, iMi yolda yacatını d h u 0 ma-
teıvik edeo de.t.t .... ,uae ayni Babrimu' . a a dotrusu bu hududun 
iddiacılara ılre l.sdtendlr. Diter T hıtte Japon donanma•ım in. 
lrir imam ldm..ı .. DUaran da Ja. r~:ı •• Amerika donanmalarına t .. 
,,.,...,. W1le taarrud bir emeli vuku Y•ntıaa yol açacatım ri 
,,...11a. ~nua bu tasanurunu hi- gelecek ıeno bahri Jillhlu tal.cthli 
ıa;:' d~ttirecektir ve bu, pek muahedeleri, Londra " Vaıiasto• r nda Çio devletinin kuvvetJenmeai muahedeJerini )'UVarbyac:atuu anlat• 
• tezahiir eyliyeeeklir. Her iki nok... nıaktadır. 

=:au da faraaiye bududwıu r•çmed•t • Soıyalist PopGler ıazetesl iae Ja· 
9aelct ll•M'lk J•palacak feJ, beki~ 1 

ponyanua emperyaliat planlan için 
• lhuettir. - Sürena her aamaa kullandıj'I bu liaaaa ki..:-

F V 
tenin aldanmayacajuu. fakat Japon-

18Qsa e fı _ • di yanın ırayelerial t...k etal~ 

B lKtlsa l bunlar içia mGAlt bir umam be~-
u bran Mücad I . leditinl, •İyan notalar" tatlı dilleriıi, . e esı claha ziyade fırtınalardan evvel hi •• .. J~5 \A. A.) - ltaizlilı Ye lkb •edilen bopcu n ajll' hava11 ha· 

Dablllye, •N afı milcadMele . için Me1al,. tırlatbiJnı M$Jlemektedir. 
ll a a Ye alıye N A • 
~ 11 Nafıa itleri proıramlllı1 ~blan merıkaDJD 
aukuna blzaaet edecek U a ak-
•eJI tetkik etmiıler ~· lftakaniz. J kJ 
tanı!~· için yGkaek .,:. ~~cetvel A aca arı 
teıkıline karar vermltlerdlr. misyon 

lngllt~renln Yeni Parla Sefiri 
~ ~a:.8;! 't"A.) - fngilterenin yeni .::\eler " .Corc Klerk için bütün .,........ 1Ullv ,. .... 
~~ " L."rte....ıa Fraua elçllitt 
~ slaterdıtf ehemmi7et1 lrayd 
••ktedirler.Gazeteler bu meyanda ;!~. 
:::!"o lnfiltere. Fransa milna•eba. ı 
anlatm.'.:d:~ar~ldutu kiynıetli roUı 

• Londra, 5 (A. A.) ta 
ı:ni Paris. ~efiri Sir ~1•"--•. 
ranuz re111cumhUl'Ull;~ll!!i-...... l.'lil!lllll-

d"•raa1t Ye Fraaaz • in .. ••at-. 
•lr bir ••hak .a71.~ 

l Sou Posta: Bu • ı.,a..rellin 
Tlrldye sefiridir.) 

Ruzvelt Yeni Kararlar 
Alıyor 

Vaşington S (A.A.) - Reisicumhu~ 
M. Rusvelt, yakında kongreye harp 
borçlan hakkında bir meitup g3n 
dereeektir. Bu mektuba göre, M.Ruz,;. 
velt borçlu m~mleketlere istikraz YA• 
pılma.masın! İ•tiyecektir. Borçlu dev. 
letlerın tedıye vadeleri 30 haziranda 
gelecek ve tehir edilen tedi atla 
borçlar yekunu ( 174,647,459 ) /otan 
bulacakbr. 

.,,. 
15 :=0 • 5 (A.A.) - lııgilterenin 
.. Qcla hare bo~ma mabau• .:.:.'-=•la kı•ml tedlyatı ifa a ... 1An..1.1....a aıl-.Gt Aba alacalJna 
b -- .. relea lıaber baiıada 

•)'retle lrart'laianuıtar. 
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ALAY E' . Ha,..ı Arif Be, pç .. ı.ıte d..ııL...~ R ı 
bdar otarda. t -::~VQQlariJe incinen gururu 

Eaki bir aile dostu gibi ıılal- •tıp~dllnıif ~luyor~u, 
=:.-n r&ilttWer ve biribirlerin- daYetl, hu !•rrı Arif Beyin o 
alaa daha aGrlflUecek çok feyleri yordu ? O :.;: Beyi ifade edi· 
a-LL•~ı•lara mahsua zevkle ışığında 0 bir ~JDI llmbanın 

,, • ....._,. . d k Y6n jile lrer, an-
Aaa ka -. lrapıclaa . . nb~ ek boc..nclaa aelea uzun 

lerken H~ Arif 'leçınr- ır me tu u okurken ~ .,_.. 
ediyordu: Bey lltife dtişllnllyordu. Ana kız u,.. kar-

- Rica ederim h pya, aralannda kiiçllk bir maaa 
diyordu. Bu kadar vn aaıaaefeo~ derin bir ıüktlt içinde dalmışlardı: 

• .1 uZ Yermeyı- M kt b k b mı, sonra cuma gilnJerinizl h . e u u o uyup İtiren an· . 
ederim. •rap neaı : · ' * - Baban ay sonunda gelecek. 

Genç ad•m gittikten itler hafiflemif M&nire ! dedL 
ana kaz içeri gır· diler. sonra Sonra kendi itleriae dair. ko-

DUfDl•J• baflaclılar. 
Milnire çok memnundu. Bu Bir aralık amaeai giind&z ki z1. 

liraret, ba tanatma mum terefini yareti habrlanut ribi: 
'-tanyorcla. . - Hayri Arif Beyi pek ıev• 

Z:-ten ilk defa ...... izia ._. dim. Çok terbiyeli, nazik çocuk. 
•e•ı olaaycL kat'i- baln- Bankada da lyle midir ? 
.ıt.i , ,_ ._,_ Minire tuc:lik etti : 
aOltl,receldl.Mta-bet hl,le aile - Ki&u 4clamclu-. ı,ı terbive 

.... 111dhaf ~ .. ...... ~ 

Amerikanın Havacılığı 
_. ...................................... .. 

Tayyare FiI~ları Müthiş Surette 
Kuvvetlendiriliyor 

.. lir ..,u ,.._,.. .,,. -- 111 .... le/lif 11&aaiıul• 
V .. lstoa. S (A.A.) - Harbl,e Ne~ iç dae1e t.alm ...tileeek olan 

tanare proıraawua bir mmı olarak, ~edl buçak .u,.... dolar kı7wwwtbad• 
110 ta11..,ealn lafUIDI mlaakauya koymaftur. 

Silihlar Meselesi 
Fransa he Almanyayı Banştırmak 

Mümkün Olmıyacak Gibi 
Londra, S (A.A.) - Siliblan ba-1 nidu ailllalanma•ıaa karp l'a.terdiji 

rakma meselesile mefgul nazırlar ko• mG~aneat temellenmİf addedilmek-
miteainln, bugiinkil celaesinde halen tedw. 
mevcut fikirleri tadil etmesine ihti· Bundan d~Jayı lngili:ı plAmnda 
mal verilmeınektedir. Hükümetin yapı!acak tadılit, tamamen tablyewf 
pazartesiye lortlar kaınara!lmda ve- mabıyette olacaktır. HükOmet, C... 
receti izahatta ihtiyatlı bir lisan kul• nevre konferanaı mesa1ti akim kal• 
!anacağı zannedilmektedir. Bu mesai bile lııgiiterenia son daklka1a kadar 
çok mütkül ve çetin telakki olun• mutavaHıtlık vazife•lni yapmıt ol· 
makta ve Fransanm Almanyanın ye- makla muTahazeden kurtulacaktır. = =m 

Sovyet Rusya Ve 
Romanya 

Parie, 5 ( A. A. ) - Çek Hariciye 
Nazın M. Bcnea, Le Jurnal gazetesine 
verdiği beyanatta küçük itilifla Sov· 
yet R~A minuebabnı menuubahs 
edtrek ctenıiıtir ki: 

- Romanya ile Sovyetler müza• 
kereslnfn netlceılnl bekliyoruz. Bit 
bu neticeden 80llra So~et Ruya ile 
diplomaai mOııaıebetler tesi• edecek 
ye keadiainl tuuyacatız. Maamafih 
beklenllecek hiç bir •iya•i alrpria
roktur ... 

1Cllçllk bir stiJdlttan 1011M _. 

nesi ı6ze başladı : 
- Seninle fazla alikadar g6-

r0nliyor. Halbuki nipnh olduğunu 
biliyor değil mi ? 

- Tabit. 
- Herhalde bu alikamn bir 

manaaı olacak Milnire 1 
Ondan bir ıey saklamadıpu 

bilen annesi, ba saalile bir pyler 
anlamak istiyordu. 

Genç .im İfİDden bqını kal· 
dırdı: 

- Ne mana olabilir anne. 
Benim tef"nndir. Ve möayet bug6n 
eYbnize gelmekle bir aile dostu• 
muz olmak istediğini anlatmlfbr. 
Bence bu ziyaret te ilamdı. Ma· 

. demld oaaanla bir akpm baloya 
~tim. Öyle defil mi anne ? 

Anneli dltllnceliydi : 
- Kim bıJir, dedL Belld .. 

Herh&We terbiyeli bir fdaa . 
B6yle doatlardaa fen•hk ,.ım.z. 

Mlhıire her f8pheyi ortadan 
kaldırmak iater gibi Uive etti : 

- Ben nifanh11aı. nifaab ol
dufumu biliyor ve aen de bilinin 
ki ben Necdetl MYerha. 

Anneli ..... uftu. 
Kızman blyle meHlelerde ne 

bdar dGı&t oldajuna bHcUği 
ipa Jceacl"•cleD bir teJ ,ızleme• .......... 

Sırbistanda Bir 
Suiistimal 

Belgrat, 5 (A.A.) - 18 milyon 
dinarlık bir ıuiutimal meselesinin 
meydana çıkması ne\iceılnde muha
berat nezareti f9flerinden birlalle dört 
m._.. tevkif edilmiftir. Yenldea 
bazı te•lcifat 1.,.1~• intizar 
olnaayor • 
pır Bulgar Naz1rınl Tenkit 

SofJa, 5 (A.A.) - Sobran1~·h ... 
meb'ua, deairJollar auın il. Koattlr
kef aleyhinde •ul idareden dolayı bir 
istiulı takriri vermlflerdir. Zannedlf. 
dljiae 16re naDI' s.tlfa edecektir. 

Y at...,a kadar konapnadılar. 

* O hafta içinde bankada balo 
macarasından hiç bahıedilmedi. 

Yeni yeni hadiseler, vak'alar bu 
macera)'I bayatlatmqb. 

Pazartesi glinl &ğleden en-el 
çahfıyorlardı. 

MGnire tlpheli glrdljl bir 
imzaya a-Wermek için Hayri Arif 
BaJin yanına gltmifti. 

imza llzerinde mutabık kal· 
daldan aonra yerine claneceği 
sırada genç adam yavqça ip.ret 
etti: 

- Buı&a Yemeıi clapnda 
7fyelim. Ben timdi ~ 
Sizi mbralda beldeak 

Mlaire ceyap venztdea yal-i 
DiZ b8fım eyınelde iktifa elA 

Ôğ&e,ia Wrillci parti , ... 111 

için bukaaaa ~ tarafma ...,.,, 
lerken Mtınita ppbiill ....-.: .... .., .. , ......... 
Am-..s 

- Acelıa Wr ....., .... DeclL 
Yemeye~•allL. 

Adse omm ba tellpndan 
..- ........... durakladı. 

So_.. bafım içeriye çevirdi. 
Hayri Arif Beyin k6fesine baktı. 
Gizleri tekrar arkadqaaa dh
dlliG zaman MOQire. ~ 
bpolmafbl. 

( ( Gönül lıleri ) 

Biribirinize 
Kocanızdan Bah
seder Misiniz? 

Kadınlar aleyhinde yazı yu
mak istemem amma, • onlanil ka
rakterlerinia bir huusiyetindea 
bahaetmeift aleyhte 1azıbmt bir 
)'UI telAkki etmem. 

Ecdadımız 1IZ1ID tecrlbelerclea 
ıoara kadmlana geveze olcla;una 
htllanetmiflerdir. Banda hakli 
olmıyabilirler. Fakat kabul etmw 
lhımdır ki kadınlar ev n koca 
meselelerinde mr tutma11m bil
mezler. 

iki kadın JaDJIUI& pldl mi. 
eneli hizmetçiden, 90lll'& elb .... 
den balıaecler, derhal ahbap oları
lar; llç6ncll mevzu ubk ew n 
kocaya intikal eder. 

- Bizimki geceleri seç pllr, 
bir tirli içkisine mani OWmJOIW. 

Diye baılıyan dedikodu. adam
cajma btlt6n hnmiyetlerlni İflaJ• 
kadar nnr. 

Fakat • fecil kaclmlarm blri
birleriae evlerinin içyllıterinl .ar 
lemelerldir. Bir berber dmtuam 
Yeya tamclığum yana, ilticvap edi
niz. Oalar bnttla kadm mlflıeri
lerinin içy&zleriai bilirls. 

Bir erkekten kan11 hak~•cla 
biç bir .. ifitmeah'i'. ıcan..
dan fiklyet edem kocaJa ....... 
raatplinia&JC.-.•....,._ 
nna cledikod118111111 ,.,.. erkete 
ele iyi naur1a bakılma. Kadmla 
erkek araaıacla karakter farkı pek 
barizdir. 

Halbuki aile ve )'UV& aam her
kese açılmamua lizımgelen bir 
sırdır. iç çamaşİrlanmızı ileme 
teşhirde ne mana vardır 1 Her ka· 
dının kocasından ıu veya bu te
kilde flklyeti olabillr. Fakat ._. 
nu herkeae ya)'IDak ve JllPlllalt m 
doğru değildir, hem biıU da d-
Waa uymaz. 

Gendi Hint Borçlannı 
lnklr Ediyor 

Dombay, S (A. A.) - Gaadl'ala 
riyaaetinclekl Svaraj fırU. .,.,.,... 
JIWaln e...ı. noktul, 81adlataDJD 
Jasıı-.,. ot.. oa mll7ar rapl mdc• 
tanndakl Lorcuaun ret ye bıkln 
olacalctar. 

Hayri Arif Bey oaa S..tral 
lakanta111ıda bekliyordu. 

Ktıçnk bir m-cla kaqa br-
11ya idiler. 

Genç kız her zamanki ... 
tabit idi. 

Bu dostlukta, bu .. .,.._tta 
gizli ve kirli bir fikir oliP•dl• 
okadar inanllllfb ld arbk 18111 
adamın kendW ....,...,. aylarl 
bir dltlindde balm..,..... 
kunetle~ 

Bu terbiyeli .......... . 
claa saten ......... .. ... ..... :.. ....... ~ ..... : ............. . 
de~ t&l flllıııl• ı ...,. EW.. 
......... ., ........ bir 
...... bu claYetiade bir mak· 
ut ~ hatta çlrldncB del 
~ yemek gelince

!". ~r fUMan buaclan kon..,. 
...,.": ~--· bqlaclıklan zaman 
-~ Ani B. bahsi yavq J&Yaf 
~ Ve birdenbire aordw 

- Nastl nitanlmazdan haber 
abyormusunuz Monire Hanım? 

- Erzurumdan bir mektup 
aldım:efendim. Salılıati iJl oldaia
nu yuayorda. 

Hayri Arif B. pmeilae hlra 
fulla vltl'IP tekrar .orda: - Nlfanlmm _..,._.._ 
...... a ... 
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1 Kala/atçılar Arasında l ' t 1 , ı Hadiseleri 
·~~~~ --~~~~~-

~. • -
Eskiden Haliç Kalafatçıların Merkezi Bir D ~linin 

Yaptıkları 
Yugoalavyarua l..ubyana ıeh

Bir delinin rinde namuskirlık 
gaptılı ve ciddiyetile tanın-

. mıı bir posta me-
nıar ı /et I d b' 

-----• muru geçen er e ır 
berber dükkanına girerek kqla-
rıoın tıraş edilmesini, gözlerine 
sürme çekilmesini ve saçlanna 
ondülisyon yapılmasını istemiı. 

idi, Sahiller Harıl Harıl işlerdi 
" - işte Ta O Uçtan, Şu tı; Kadar Buraları Kalafatçılar 

Doluydu. Moskof Gemileri Nöbet Beklerlerdi. ,, tıe 

Pcsta memurunun bu garip 
arzulanna innman eden gayritabii 
halleri nazarı Kkati celbetmiş 
olduğu. için yakalanıp tımarhane· 
ye gönderilmiştir. Adamcağız bu· 
rada birkaç hafta kalmış, deliliği· 
nın eyileştiği görüldüğünden birkaç 

hafta sonra taburcu edilmiJ, fakat 
t imarhaneden çıktıktan iki glln 
sonra bir gün evde yalmz kalınca 
küçük yaşta üç çocuğunu gırtlak .. 
larından kesmek auretile aldür
m'iiftür. 

Eve dönen zevcesi çocuklarmı 
kan içinde ve cansız bir halde 
.arnnce pşırmış ve bayılmıştır. 

Etraftan yetişenler deJiyi elin· 
ne kanlı bir bıçak ve Ozerinde 
kadın elbisesi olduğu halde ya
kalamıılar ve tekrar tımarhaneye 
teslim etmiılerdir. 

il 

A vusturyada tehlikeli bir ce· 
reyan almıya bathyan Nazi 

Ç--o-ca_k_/_a_r., propağan da 1 arına 
D 1.r,.. karşı gelmek için 

o ı us Başvekil Dolfiıı mu
taraf~arı kabiJ propaganda-

dttlıl !ara girişmiş ve bu 
propagandalan mekteplere kad;ı 
teımil etmiştir. 

Onun için geçenlerde yapılan 
milli bir bayram merasiminde 
mektepli çocuklara mUseUeı ıe
kilcle rozetler dağıtılmıı, bunlann 
•6ğllslerine takılması tenbih edil
miıtir. 

Ayni zamanda çocuklara mU
Mlleain reaini sağa getirmenin 
pıt olduğu tavsiyesi de verilmiı
tir. Ertesi gllnti merasi mesnaaında 
çocuklar rozetlerini takmışlar, 
fakat kendilerine yapılan tavsiyeyi 
7erine ıetirmemiıler. Hepsi de 
mlllellesio resini aşağı yahut yu
lran ıetjrmiflerdir. 

Bb hareketlerinin sebebi ken
dilerine aorulduğu vakit çocuklar 
ıu cevabı vermiılerdir: 

-"Rozetler dajıblırken yapıl
mıt olan tavsiyenin sebebini 
.orduk; bize .. res uğda olursa 
Dolfüs taraftan olacağımızı, 
yukarıda olursa Hitlerci, aıağıda 
olursa sosyalist olacağımızı aöy· 
lediler. Biz de hoşumuza giden 
Iİyasi fırkalann istediği ıekilcie 
rozetlerimizi taktık.,, 

Bu cevap tabii Dolfüsçülerin 
hiç boşuna gitmemiştir. 

----····-······· .... ··········--·----··-········· 
YeDI Neşriyat : 

Yakın Çallarda TUrk 
Tlyatroail 

Refık Ahmet Beyin bu isımle vii
eude getirdıgi eserin ikinci cildi Ka
aaat kütiiphanesi tarafından Tesimli 
bir kapak içinde temiz bir tabı ile 
bastırılıp çıkanlmıetır. Bu ciltte Cüm
huriyet devrindeki tiyRtro faaliyati 
tetkik edilmrktedir. 

lkteHt ve ticaret - Yeksek 
ildıaaı ve bcaret mt•ktebi talebesi tara
fındao hu İ <1imde bir &) lık mecmua 
neşrine başlıuımıştır. hk sayısnıda ta
aıomış wüd ·rmlcrimizdeo bırçogunun 
kıymetli ynzılıuı \•ardır 

Fikir hareketleri - QuB<')in 
Cahit B t) tar.ı fıııdaıı haftada brr ~ ·ka
nlan bu ılnıi, irtiınni ednlıi rı ~leuin 
ikinci cilt 2.7 ncı il) ı ~ ı da {ıkmı;ıtı r. 
Bu I&) ıda HtiBe)i ırı Cahit H"' matlıu t 
hatıralarını tefrika} a beşlarnı~tır. 

OlkU - Ankara HalkevJeri mer
kezi tarafından çıkarılan bu &) lık 
mecmuanın 15 lııci aa~ıeı da zengin 
münderP ııtla çıkmıştır. 1'evıiye ederi :r.. 

Mimar - Bu aylık mesleki mec-
' muanm 39 uncu mart .ayııı da çık

mıtbr. Bu 1ayıda Mimar Sinan hak
la.da birçok tetkikler ve 31 marta 
J•p1lan ihtif aldekJ kaaferanılar v.r
tllr 

Bazı 1anatlar vardır 
ki yerlidir. Bunlara mahalli 
san 'atlar denildiğini tabii 
bilirsiniz. Bizde de kala· 
fatçılık böyledir. Türk de
nizciliği ile beraber doğan 
bu san'atin tarihi çok es· 
kidir. Ve lstanbul kalafat
çılara diğer memleketler
de de şöhretle anılmışlar· 
dır. 

Ahil:i imiı.. Had S&
leyman Efendi derlerdi, 
kalafatçı bir o YarlDlf •• 
Moakofun, V enediklinin, 
Urumun aemilerini hep 
o tamirlermİf.. Sultan 
Azizin çiftelerini hile o 
katranlar, boyarmış!.. 

Zaman çok değişti .. 
Bizim peder merhum, 

:1 çabuk göçtU.. Zanaat * bize kaldı amma, artık 
Kalafatçılık aeneler- ekmek parası çıkaramaz 

denberi Halicin öz malı- ~ .. Jduk.. Eh, şurada 
dır.. Son bq altı se- Sagıları 1ii11de11 güne ebllen kalafatçılar lı 6aıında kaç günümüz kaldı?. 
neye kadar, Rusyadan, Roman- kısmet! .. Bir döndUren bin kaza- Ölüm yakınlaıh. Biz de göçüp 
yadan, Bulgaristandan hatti nıyor. gidenek, diinya rahat eder ka-
Yunanistaodan birçok gemiler Tablanın tam ortasında teneke Jafatçılardan biri daha eksildi 
bize gelir, bizdetamir edilirdi. bir ok var.. etrafında da sigara diye .. 
Fakat nedense şimdi arhk eski paketleri, kolonyalar, lokum ku-
vaziyet lq.Imamışhr. Çünkii Pire ve tulan ve çikolatalar falan ... 
Köatencede yeni kurulan atelye• Kalafatçılardan birkaçı, ytlz 
ler Haliçteki kalafat yerlerine parayı verip çevirdiler .. ikiıi de 
rekabet ediyorlar. hava aldı, öteden biri sesleniyordu: 

Kalafatçılar hergün güneşin - Vazgeçin be!.. Kumarda 
altında kızgın bir kazan gibi para mı yolunuyorsunuz? b Kara 
kaynıyor.. iki karış toz içinde, Hacı, bizim EytiplUleri aittin 
sahile doğru yUrüdükçe, SJcak- bir senedir kafese kor be!.. Dedi. 
yosun ve çöp kokusu yiizümllze • 
çarpıyor ve mütemadiyen hep Kızgın bir gUnet albnda bizim 
ayni sealer etrafa yayılıyor: arkadaşla ihtiyar bir kalafatçıya 

- Tak tuk tak takL Tak yanaştık: 
tuk tak tak!. - Merhaba ustam, ne var ne 

Arkadaşım. yer yer dağılan 
yelkenli, motor ve mavna iskelet
lerini göstererek mırıldandı: 

- Kala kala bir bunlar kc.ldı .. 
Arbk tamir için öyJe koca koca 
gemiler gelmiyor. 

Karşıda, bir ip iskele ile bir 
çatanayı katranlıyanlardan bıri 
hafif hafif b r şarkı aöyliyordu: 

1\Jz yııııırı a g 1 c rı dt dım, 
Bir opucıik w r t ıı , el dim, 
b· ulıı~iıhıvt r en, dedım, 
Aman kaçma yarim, kaçına gülum 

V8l! . 

Küçük bir motörün boyasını 
vuran beyaz saçlı bir işçi gerive 
döndü: 

Ahment usta, senin Süley
manın yine derdi var? .. 

- Bırak be o kadın yürek
liyi!.. Her hafta birioe vurulur! .. 

- Yenisi mi var? .. Rejidekini 
hır aktı mı? .. 

- Çoktaaan, timdi de triko
tajdan birini bulmuf.. ona para 
y~diriyor. 

- Tu, ulan, adam olamayacak 
gitti .. her konduğu da cılk çıkıyor. 

- Elbette, iyi mal uzak du
rur, yıhşmazl.. 

Süleyman dedikleri delikanh, 
hafif hafif şarkısını söylüyor, ge
minin tahta aralıklarına parça 
parça katran sürüyordu. Bir ara
lık karşı tozlu yoldan ta6lalı bir 
satıcı geldi. Gemilerin arasına 
tablasım koydu. 

Haydi, niyet, tali, kader 

yok! 
- Hayırlar beyim.. İyi diye

lim, iyi olalım.. Bir hacetiniz mi 
var? 

- Bak bizim arkadaş seni 
dinleyecekmiş.. Sorsun da cevap 
ver!.. 

- Sen emrettin de, biz ne 
ı.aman yapmadık a Rüştü beyci· 
ğim .. Buyur beyim, sor da cevap 
verelim .. 

ihtiyar, kalafatçı sormadan 
anlatmıya başladı: 

- Biz cetbecet kalafatçıyız .. 
büyük peder merhum, zamana 
evailde diyelim, bir hayli töhret 

······························································ 
Son Posta -iLAN FIATLARI 

1 - Gazetenin eıas ga~ıdle 
6ir ıütunun ilci •alırı 6ir 
(şantim) ~ayılır. . 
2- Say/asına gört1 bir sanli· 
rnin ila11 fiatı ,un/ardır. 

,, 'IR) fa ı sayfaı sayfa r sayfa Diger Son : 
~ 2._ _2 __ 3_,~ yerJ~_: sıı~ fn 

400 250 200 100 1 60 30 
ı ı J\rı~. 1\ rş. l{ rş. Krş . . 1 K r!I J K r,. 

3 - Bir santimde vasati 
8 kelime vardır. 

4- ince ve kalın '§azılar 
tıllacakları ger~ göre •antim- , 
ı. ll~lir. 

Eskiden buraları ıanaabn 
merkezi idi beyim.. Bu ıahiller 
hep hani bani iflerdi.. l,te bu
ralan, ta o uçtan, ıu uca kadu 
kaJafatçılarla dolu idi. Moskof 
ıemileri kalafat için n6bet bek· 
]erlerdi.. 

ihtiyar adam, oturdaiu iake
led•n dotruJdu, yere atladı: 

- Bizde bir a6z vardır: 

Belimiz bağlıdır, pirimiz Sa'dibniabit 
HP.rgijnü hoş gör, bir lokma ye eyle iyd 

Amma, arbk bayram edecek 
lokma da bulamıyoruz .. 

Buralan tarihi yerlerdir beyim .. 
Kalafatçılık eskiden 300 dllkkinh 
1000 insanlı mergup bir zanaallı. 
Hiç unutmam, bftyük peder bize 
eski bayramlan anlatırdı. Yeni 
padişah tahta çıkınca bütün ka· 
lafatçı esnafı pürsilih kızaklu 
üzerinde gemilerini kalafat ede
rek, ellerinde tokmaklar, malalar, 
Malahtalar, arkalannda zift ve 
katranla bulaımış elbiselerile 
«hay, huy!» ederek resmigeçide 
girerlermiş. 

ihtiyar adam öğle sıcağında 
geminin gölıeliğine sığınarak cı· 
iarasım yakmıştı .. 

Artık öğle paydoau.. Kalafat• 
cılar, birer ikişer yemek yiyorlar .. 

H Zift ve katran, ucak bir yosun 
kokusu içinde Halicin kalafatçı· 
laranda ltçi CSğlesi baılamıştır. 

Karıı köşede oturan llç bet 
kişiden biri, biraz eYvel prkı 
söyleyen delikanlıya sealeniyor: 

- Ne o?. Trikotajdaki nazlıya 
pl ra n'ı biriktiriyorsun ? Ôğle 
yemeğinden para birikmez oğlum. 
Gece gündüz aç kalma! 

Ta karşı mavna iskeletinden 
hep ayni tok ses geliyor: 

- Tak tqku tak tak J. Tak 

hlku tak takt.. * 

1 

Resminizi Bize Gönderiniz 
+ ... 

Siz~ Tabiatmızı Sög/igelim 
Rumlnl:ııl kupon le r8nd•rln!a. 

L_ Kupnn dlier aııyfa au:ııd•dır. 

33 EIAziz.: Oı-
man Bey: Açıkgöz, 

ve eolmlgandır. Men
faatlerini hesap eder, 

zararlara yanaşmaz, 

hazan inatçı olur. Ça• 
buk kızabilir. Oöste-

riıten hoşlanır, teıci 

ve teıviklere kapı

lır. 

• 
33 Trabzon: Muatafa Yılmaz Bey 

Hayale, maceraya da
ha çok yer vermi§tir. 
Tehlikelerle mücadele 
etmek, aergüzeıt pe· 
ıinde dolaşmak ve bu 
sayede oöhret ıahibi 
olmaktan haz duyar. 
Sinemayı sever ve 
bazı artistleri muvaf · 
fakıyetle taklit edebi
lir. Oturucu, muayyen 
i~lerden sıkılır ve diledibri gibi hareket 
etmek ister. 

• 
36 Çubukı M. Lütfil Bey: Ağırba§lı 

ve kısmen sokuJgaıı• 
dır. Karşısındakine 
emniyet ve itimat 
telkin edebilir. Mec
bur kalmadıkça kız~ 
.... i~riai daha ' 
ziyade sulhan ve ~ 
reten neticelendirmek 
ister. Kendi.inden ta
lep edilen iyiliklere 
"' menfaatlere karşı 

)'özü pek değildir. 

• 
35 Çubuk: Kadir lHy: Beeabıot 

bilir. Herkese kolay
lıkla itimat etmu, 
sessiz ve sedasızca 

çalışır, içinden pazar· 
lıklı ve hayatı hakkın
da harice maHlmat 
taşırmak iatemeyen 
in11a.nlann hususiyet
lerini taşır. Gürültücü 
ve kavgacı değildir. 

Fakat gördüğil fena- ' 
lığı kolarlıkla unutamu. 

• 
2 Beylerbeyi: Faw 

Bey: Meıakkate, mii.t• 
t lita tahammül ede!' 
ceii tahmin edebilir. 
S.ı.tli bir çocuk bu• 
susiyetleftai muhdaıa 
etmektedir. oıtl d• 
pekçe olab.ilir. Pe 
sokulmaz, çok eö~·Je

mez. 

• 
1 İıtanbul: Fethi Efendi: İşine ... 

dık ve menfaatlere 
kaM kadirşinudır. 
Cesarete mütevakkıf 
mevzularla karşılaş
mak istemez, fakat 
şö nti, Ye kendisini 
göstermeğl sevebilir. 
Temiz ve iyi giyin
mesini ve giydiğini 
)&kl brmasını bilir. 
1n izam bahsine lakayt 
değildir. Kadın ve sevgi meseJelerine 
yabancı kalmağa razı değildir. 

• 
37 l.tanbul: Z. Z. Hanım: 

( R•mlala clerd•I lateml7or ) 
Ytirürkeo, konuşurken aldığı Y&Zi

yctler, ve çocuklara oıahsuı t.awrlar, 
tipinin heyeti mecmuuına aykm ge~ 
memektedir. Muhit v• muha&abımJ 
kolayhkla nazarı dik.katini celbedebiliı 
Çabuk kızarsa da göolilnü Jrolaylıkli 
almak mümkündür. 

• 
34 Ankara: D. H. Bey: 

( RMmlala clerclal latemiyor ) 

En ked~rli ıamanlanndal bile ne9e• 
ıini muhafaza etmek isteyen fıtrJ biı 
temayülü vardır. İşin derinliklerin• 
pek nüfuz etmek istemez, olura vt 
tesadüflere tibi olmağı tercih eder, 
parayı kazandığından fazla sarfedebi
lir. Birgün kendisini pek ~ık ve parab 
görmek; diğer birgün parasız, kılık 'it 
kıyafetini ihmal etmiş bir vaziyetti 
bulmak mümkündür. MahazR: iyi .
kin tutmayan bir kalbi vardır. 
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lngilterede de tqizm 
aareketi yaplmağa bat
lamıthr. Kadınlar arasın
da f aıiat teıkilitına dahil 
olanlar pek çoktur. Rea· 
mimiz genç kıılardan mfi.. 
rekkep lnfili,ı kara ıöm
leklilerini gaıtermektedir. 

SON POSTA 
• *' = 

MATBUATI 
KLE 

Şimali Amcrikada kadın ho
calar evlenemezler. Fakat dlin• 

yanın her yerinde olduğundan 
d:ıha serbest yaşarlar. 

Y almz Karolyna hUkômeti 
dahilinde muallim hanımlar ağır 
kayıtlar alhndo yaşamıya mec
burdurlar. Muallim olacak kadm 
sevmiyeceğine ve dansetmiyece
ğine yemin eder. 

Kadın hocalara muallim olur
ken verdirdikleri yemin sureti 
ıudur: 

.. Sevmemeği, Dİf&nlanmamayı 
gWİce evlenmemeyi vadederim. 

Danaetnıekten, açık saçık gez• 
mekten ve muallime yakıımıya• 
cak diier hareketleri yapmalctan 
içtinap edeceğim. 

Ne muallim, ne de hariçten 
hiçbir erkekle ıokaia veya baıka 
bir yere yalnız sitmiyecejim.,, 

Bu kayıtlar kadınlar içindir. 

Erkek hocalar da ıigara ve içki 
kulJanmıyacaklarına. ldlfOr a6yle
miyecekleriae, ı•cel ge~ vakte 
kadar cLprda kalmıyHWldanna 
yendiı _......,. · 

Sa f ı i 

lngilterede Huderşfild kasaba· 
ından Ceyms Velş isminde bir 
d m bir iş için Londraya gidip 

geri döndükten sonra harkesin 
kendine korkak nazarlarla b k· 
bğını ve yanından kaçışbklarınl 
görmüş, bu hal karşısında şaşmp 
kalmıştır. 

Amerikada hey
keltrq Bryant 
iaminde biri ka
clınlann gllzelliği 
arkalarmdan belH 
olur iddiasını 
ortaya atmış ve 
bu aıçn ile 
yapbğı tetkikat
ta 165 milyonluk 
Amerikada vücut• 
ça ancak 15000 
mllkemmel kız bu· 
lunabilecejini te.-
Wt etmittir. 
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- Zabıta Romanı - lktıbas Hakla 
Mahfuzdur 
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Sesini biraz tatlıJaşhrmlŞh: v dı... Birdenbire karmnın eçbğı 
- Çocuğum, bana kendi lisa• aldın ge1di. Sabahtanberi bir 

runır.la ne kadar fena bir vazi· lokma bir§ey yememişti. En yakın 
yette yaşadığımzı anlattınız. Ba bir lokantaya girerek kamım 
iş için alacağınız ücret oldukça doyur:du ve yemek arasında ufak 

uzun bir zaman için izi her türlU olunuz. Muvaffakıyetinizden giiler bir pusula.ya alacağı yleri tes-
ııkınbdan kurtarır. Bazı noktalar yüzle bahsedeceğinizi ümit ederim. bit etti. 
da aristokratik fikirlerinize teka- Emmi sıkılarak hafifçe sarsıldı. Cazip bir ilkbahar elbisesi, 
bül etmeyen bir iş başaracaksınız Gilç hal ile ayağa kalktı. lPtıde ona göre q!cmeli bir pardösO 
fakat şu muhakkak ki ortada her birşeyin kırıldığını, eskiden kalma ile ipek çorap.. Emmi ucuz alma• 
hususta haysiyet ve namus telak- bir husletin eksildiğini hissetti. ğı çok iyt biliyordu. Esasen son 
kiiıize aylan bir • mesele yok. Kendisinde çok etraflı bir deği- günlerde kadm elbiselerinin kıya• 
Sizi maceralara sevketmek. SCr- şiklik duyuyordu. Fakat o ğın feUeri son derece dllfmllştn. Bir 
aerilik ettirmek aklımdan bile hayab, güneşin ziyası onu kendine taksi ile moda mağazalannın 
geçmez. Bilakis mebarete, kadın· getirdi. hepaine uğradı. 
hğa, hayata lazım olan tecrübe- Gençti, damarlannda gen~lik Eve avdet ettiği zaman ba-
lere elışbrmak niyetindeyim. Va• k nı kayniyordu. Çantasında ol- bası ropdöpmbra, laravata, pu• 
zifenizde muvaffak olmanızı, keyf dokça külliyetli bir para vardı. rolara okadar •evinmifti ki, 
Te neş'e ile ifinizi baş nn nm birdenbire yUzll güldn. Heyecana Emmi bu iıl deruhte edinceye 
temenni ederlm • geldi, fakat bu evvelkinden ba~ka k da 1...1.! 

Direktör biraz Uknt ederek • 8 r ~etu.iji m.aplan babaıımn 
çok tatlı bir heyecandı. Her te1' bu aevinci karşı ında nutmuttu. 

ıözlerinin tesirini görmek istedi, ikmal etmek llzere daha iki saati 
koltukta arkasına yaslanarak de- ( Arkası nr > 
vam etti: 

- Bu iı doğrudan doğruya 
size göredir. Talinize Mösyti Holü 
da tamyorsunuz. Sizin için "mdi 
yalnız l Holil yataklı vagonun 
koridorunda görerek ona doğru 
yaklaşmak kafi. M. Hol. Munihte 
Mariyanbat oteline gider, ihtimal 
kendi arzusile de Munihte birkaç 
gün kalır. Bizim iç.in munihte dört 
gün kalması lhundır. Nasıl? Ve 
ne suretle?. Arbk bu sizin işiniz. 
Bu cidal sahnesi sizin için meç
huldiir fakat kadın ruhunun eğer 
isterse nelere kadir olacnğtm 
tarife ihtiyaç yok zannederim? 

Bu ruhu tecrübeden sonra M. 
Direçke çek defterini aldı. 

- Bugün haziranın beşidirl 
Bu çeki haziranın onunda müd
deti hitam bulmak llzere tanılın 
ediyorum• Eğer o zamana k dar 
vazifenizi büsnfıifa ederseniz der
hal bu parayı alacaksınız, .alW 
takdirde çeki tediye etmeyecek· 
ler. Beni vaziyetten haberdar 
etmeniz lilzumsuzdur, bana bu 
hususta başkaları malnmat vere
cektir. Size biraz evvel verdiğim 
b!D markı bir daha geriye iade 
etmiyeceğiniz cihetle istediğiniz 
gibi barcıya bilirsiniz. Bayunın, 
çek burad!-

Çeki Emmi son derece dik· 
katle aldı.. Ve çantasına koyda. 
Ylizceğizi tamamile sararmıştı, 
vicdanında kurşun ağırlığı • e
diyordu. Kalbi sık, a1k çarparken 
:zorla iskemleden kalktı. Direçke 
dikkatle ve nafiz nazarlarla oaa 
alizdü, bu bakışlann albnda aaaki 
o eziliyordu. Mamafih. bu gözler
lerde fenalık, tezyif anası okun
miyordu. Direçke tamamile ticaret 
fikrile hareket eden bir ad m 
olduğu için bu suretle harekete 
mecburdu. Emmiyi teselll ediY~r
mişti: 

- Öyle melül, melUI bakma
ymlz matmazeli Hayabnııın basit 
bir hadisesi gibi bu işin de ne
kadar ebemmiyetSız o1duğunu tak· 
dir edeceksiniz. Ve daima bu İJ 
dolayısile dünyada kat'iyen hiçbir 
türlü fenalığa maraz kalmanıza 
imkan ve ihtimal yoktur. Sizin 
kabulünde tereddüt ettiğinix bu 
işe candan talip olacak pek çok 
kimseler vardır. Fakat ben mlies• 
ıesemin esrarını f aşetmek arzu· 
sunda değilim. Allah sizinle be· 

ber olsun. Akılla ve maharetli 

Mayıs T enezzühleri 
Mektep Talebeleri Senelik Muayyen 

Gezmelerini Tekrara Başladı 

Mayıs ayı içinde bütiin mek· ı ler yaıan mesire yerlerine gitmiş-
tepler senelik gezmelerini yapar- ler, talebeler akşama kadar eğ· 

D k ı lenmişlerdir. Re mimiz senelik 
lar. ün de hannm pe müsait g~zlntisini yapan, bir talebe gru• 
olmayışına rağmen, bazı mektep- punu gösteriyor. 

Ölçülere Muhalefet Yolcu Gemilerinde 
Şimdiye Kadar 75 Kiıi lnsanJara lns nca Muamele 
Ma~kemeye Verildi Edilmesi Kararlaşmış 
Yem öl~ler ve ta lar kanu• Bilhassa dış hatlara iıliyen 

nkunun tatı:,j,~fidf ~~-~k· (tJ75>. kişinbi_a gemilerde alınması icabeden sıhhi 
anıma m wu;c e en tes ıt · t t rtib h kk d lAk dildi •• • • -dd • T. emmye e ab a ın a a a a-

e. . gı ?11 mu ~um~ ıge ve- darlara bir tamim günderilmiıtir. 
rilmqlerdir. Müddeıumu ılik bun- Bundan ıSOnra salon ve kama-
lan muhalefetlerinin derecelerine ralarla anbarlarda tahtakurusu 
g~tt: ubtelif mahkemelere ver- böcek ve saire gibi başaralı~ 
miftir. tiiremesine kat'iyen meydan ve· 

Bakalorya rilmiyecek, daima kontrol edi· 
• )erek fenni uıullerle itlaf edile· 

imtihanları cektir. 
Aynca güverte )'OJculan için 

Maarif Vekaleti bu ene İ&tan
bul lise ve ort mekteplerini ü~ 
mıntakaya ayırarak bakalorya 
imtihanlanmn o tekilde yapılma
suıı kararlqbrmıfbr. Şe~"mizdeki 
lise Ye orta.mektepler talebem, 
kendi mekteplerinde imtihan ol
mıyacaldar, Galatasaray, 1atanbal 
er ·ek ve Kadıköy r eJennd 
toplanacnklardır. Bütnn hu n , 
ecnebi ve akaUiyet mektepleri 
on sınıf talebeleri de bu llç 

mmtakada toplanacaktır. Bu §ekil· 
de imtihanlar d ha ıla bir kon• 
trol alhnda yapılabilecektir. Oç 
mıntaka için n~ kontrol heyeti 
teşekkül etmiştir. Bu heyetlere 
Maarif Vekileti umumi müf-ettiı· 
leri riyaset edeceklerdir. 

imtihanlara haziranda başla· 
nacaktır. On bet gün .tevam 
edecektir. 

de hava ve ziyanın girebileceği 
sıhhi şeraiti haiz yerler tefrik 

·edilecek. oturma mahalleri yapı• 
lacakbr. Bu arada yolcuJara tah· 
sıs edilen yerlere yük ve hayvan 
konulmamasına kat'ı surette iıa
ret edilmiştir. 
Ecnebi Mektepler Ve Bir 

Pul Meselesl 
Bau ecnebi mektepleri devlet 

ıuruına miiracaat ederek idari 
muamelatta yapıotınlan pulların, 
ticarethaneler baklandaki kanuna 
göre dei'il, hayır müeHeıelerl hak
kındaki kanuna tevfikan miktarlarının 
tayin edilmesini istemişlerdir. Bu 
mektepler, mCiE"aaeae1crinin ticaret 
maksadile açılmadıj"tnı, u hıil ıve 
ter.biye gaye.ile teala edilditini iddia 
etmektedirler. 

Ala Yer.ine Muhtar Od•lara 
llOUahya 5 - Emet kuuı köyle

rinde ata odalan ,7erm• mahtar 
odalan ikame edlhnektecHr. 

Hukuk Fakültesinde 
-

imtihanların beri Alınması Talebeyi 
Müteessir Etmiş Mi, Etmemiş Mi ? 

OnifHll'rit• -.r4iH11lerl111l• tal•hnln gilnlllt /aalig•lltul•n 6lr Mh• 
Onivemte Hukuk talebeeinin bir D talebenin evlerine titmeaindeo 

lasmmıu abahleyin derae girme- ibarettir. 
dikleri, imtibanlann 20 Mayısta Bu meıele hakkında Faknlte 
bqhyacaia haberi muine heniz reisi Tahir Bey de ıunlan a&yle-
hanrlıklı bulonmadıklanm ileri mittir: 
.U.rerek tallllumda bulunduktan « - F akUlteyl terketmek diye 
Wldirildi. bir hidlae yoktur. Sabahleyin 

Aldajımm malfamata g&re; ta- dersler verilmif Ur. Her zaman oJ. 
lebenin bu hueketi faldllteye kar- claiu eibl birkaç talebe notlarmı 

' fi bir protesto mahiyetinde olma- tanzim etmek v er lerin .-,_ 
yıp imtihanlann yaklqması Uze- lışmak için evlerine gitmif ola· 
rine derslerine ,alışmak iç.in ha· bilirler.» ____ ... __.. ............... . 
1 Spor ] 

Boka Maçı 
Luivil, 5 (A.A.) - Tüy siklet 

dünya boka ıenıpiyonu Freddi 
Miller beşinci rav(]ndda Knokut 
ile Pol Dazzo'yu döğerek şampi
yonluğu muhafaza etmiştir. 

* Nevyorkt 5 ( A. A.) - Ağır 
siklet Alman boksörü Mensel, 
ı 6 ravundda sayı besabile Tommi 
Lugran"ı döğmü,tür. 

Öd miş ulh hukuk hakimli· 
Ginden: Ödemişte mukim avukat 
Sııbri Şerif Bey tarafındruı letanbulda 
Yeni Postahane arkasında Elkebet ha· 
nında iki numarada mukim Kayserili 
Ali Kamil ve mahtumu vırketi aleyhine 
ücreti vekruetten 185 lira hakkındaki 
tastiki haciz davaeı üzeri~e icra kıh~-

akta olan muhakemede muddeaaleyhın 
ikauıe1gfıhinin meçhul bulund~ğu n~
nmın çıkarılan celpnameye verilen mea· 
ruhattan anla~mış olmakla hukuk ua1ilü 
muhakemeleri ımununun 142, 148, •e 
144 üncü maddelerine tevfıkan ilanen 
teblığat ifıısınn ve muhakemenin 24-5-984 
tarihıne müsadif Perşembe günü saat 
ona talikine karar verilmiş oldoğuni!an 
müddeaaleyh mumaileyhin yevm n 
vakti mezkOrda Ödemiş Sulh Hukuk 
mahkemesinde bizzat hazır bulunması 
ve yahut musaddak ecnetle bir vekil 
göndermesi abi takdirde hakkında 
gıyap muameleai yapılacağı teblığ ma
kamına kaim olmak üzere keyfiyet 
gasetc ile de ilan olunur. 

BANKA KOMERÇiYALE 
iTALYANA 

Sermaye1i Liret 700,000,000 
lhtiyat akçesi ,, 580,000,000 

erkez.i idare : M 1 L A N O 
ltalyanın başlıca şe.biderinde 

~UBELER 
!l:ogiltere, 1S viçre, A vuaturya, Maca
risıan, Qeko lovakya, Yugo~vya, 
Ldıistan, Romanya, Bulganstan, 
Mısır Amerika Cemahiri Müttehideei, 
BreJlya, Şili, Uruguay, Arjantin, 

P~ru, Ekvatör n Ko1umbıyada 
Afib"Yonlar 

iSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Gal ta Vo~• caddesi Karaköy 

•p..ı.a ( Telct 2641 12181415 ) 
~tr dahlllndekl acenteler: 

lstanbulda: Alalemciyan hanında 
Telef. 2821. Beyoğlunda : l.atildil 
ca.ddeaı Telef.1046.Kampiyo daireıi 
Borsada Telef. 1718. 

iZMİRDE ŞUBE 

lstanbul 5 inci icra memur
luftundanı Mahcuz olup paraya çev
rilmesi mukeırer bir e.det marangozluğa 
mütaallilc ıerit makinesi ve kerem 
10-5-934 tarihine müsadif Perşembe 
günü saat 9 dan itibaren Pangaltı Bi
lezikçi ıokak 127 No. li marangezhane 
önünde paraya çevrileceğinden taliple· 
rin yevm ve mahalli mezknrda haıır 
balunanak memura muracaatlan ilan 
olunur. C164üil) 

• ı ••••-MH••u•w••••••• .... Hwı••• -

TÜRK Sinemasmda 
Bugtın : 2 büyük film birden : 

ı - ANKARA TORKiYENiN 
KALBiDiR 

Türkçe aözlü bilyllk inkılap filmi 

2 - SAYOON ISYANI 
Ann Harding - Adolph Menjou 
Çok heyecanla bir mevzu 

._ _____ _.(16457) 

Denizyolları 
fŞLETMESI 

Acenteleri ı Karaköy K8pr0bat 
Tel. 42362 - Sirkeci MGhUrdanado l••-•Han TeL 22740 ,.._ __ , 

Bartın Yolu. 
'iLOFER vapuru 7 

Mayıs 

19 da ir el 
nhtımından kalkacakbr. (2263) 

İskenderiye Yolu 
IZMIR Yapuru 8 

Mayıs 

Sall 11 de Galata rıhtmıın· 
dan kalkacak. Doğru lmılr, 
Pire, lıkenderiye'ye gidecek 
Ye danecektir. "2264,, 

Trabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 8 

May11 
Sall 20 de Galata nhtimın
du kalkacak. Gidi,te Zongul· 
dak, lnebolu, Sinop, Samsun. 
Fata. GirHOD, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. biSnilfte bun
lara ilAveten Silrmene, Ordu'ya 
uğrayacakbr. "2265,. 

Almanrenın Denlzclllk Emel• 
lerl Yine Kabardı 

Brem, S ( A. A. ) - Birbç aJh k 
bir Balbk •eyahatine çıkan Doyçland 
~miıi riYari.t, burada söylemiı 
olduj'U nutukta Almanyaaın deni• 
aım nüfuxunu tekrar teaiı için ber
ıeyi yapmak ilteditini bildinniftir. 

Almanyada komUnlzmle 
MUcadele 

Breılav 5 ( A.A.. ) - Mnıellih bit 
lıyaa huırhldannda bulunmuı olmak" 
la itham edilen yirmi d6rt komGnitt 
•iV biz.metler Ye hapi• cezaların• 
mahkum edilmitlerdlr. Bunlardan bil 
çotunuo evinde en kunetlt lof~ 
edici maddeler bulunmu1tur. 
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-: Ziya Şakir<==========================ı• 
Arnavutluğa Giden Heyet Bir şey 

Y apmağa Muvaffak Olamamıştı 
lst.anbul matbuatile diğer bazı· 

muhalıf ve bitaraf • tın .k 
d zeva ı az r . ı; ' 

~a aları nihayet Cemiyette bir inti- . 
~b. husule getirmiş, Arnavutlukta 

~ıt~ı~~ e artan bu hcşnutsuz.h:ğun 
0? ·ınu ~lmak Ve Arnavutlara da 
ln r nevı tarziye h .. k .. k . 
1 k u mune aım 

0 ma Uzere Padişahın Arnavut· 
lukta bir seyahat icrasma karar 
ve .-ilmişti. Bu seyahatten başka 
b ır fayda daha bekleniyor: daha 
~ddetli bir ihtilal çıkarar~k is
tıklallerini ilan edecekleri rivayet 
olunan Amavutlnrın bu muhtemel 
hareketi önüne geçilmek iste
niliyordu. 

Dahiliye Nazırımn riyaseti 
albnda Arnavutluğu dolaşarak 
bir taraftan balkı okşamak, diğer 
taraftan da Amavutlan memnun 
edecek ıslahat esaslan koyı.aak 
~~e~en heyetin bütün faaliyeti ~ . ~eşinci Sultan Mehmedin Seltfnilc rılatımına çıkışı 
ıçbı~ semere vermemiş.. Ama• ~ogru ylikselı~ordu. Cemiyet erkanı 1 halkı, mendillerini salbyarak: 

VUldlugun bazı ıehir ve kasabala- ile .devlet rıcali, sevinç içinde- - Şevketli padişahımız •• uğur-
nn a Arnavut .. lerdı. Koı koca (Halifei müslimio l 1 ed'l b ruesasına İrat ve padişahı ruyı zemin hazretle- ar o. sun ..•• 

ı ~. a~,makahp nuiuklarla, r i) (kabei hürriyet) 1 (S ı~ 'k). Nıdalarıle ufukları sarsıyordu. 
Mechsı Meb usanda ·ı . ' o an e anı ı B • • S 1 M h t ilk A ven en ızabat ziyar ~tle cemiyetin mevcudi ti eşıncı u tan e me , 
ne b' mlavutlan ve ne de Arnavut maneviyesine büyük bir şe fye fevkd ve haşmetini o gün hisset• 
me us arı tat · re ve- · h b · h" • S mın etmemişti. recek .. hem de şöylece bir cevelan mış; atta u amıyane teza ura.., 

enArelerdenberi için için kay· edeceği yerlere saadet ve refah ona biraz da gunır vermişti. Fakat 
~ıyan.11 ~a';:tluk istiklali fikirleri bahşederek devlet ricalinin aciz hislerini büyUk bir maharetle sak· 

u mı etın aleti ruhiyesini Os· k~l?ığı muazzam ve karışık me- lamayı bilen bu kurnaz hükumdar, 
manlı devletinin idari ve siy 1 ıaill, - sadece duası berekatile. bu mutantan seyahatin ümit edil· ' ı · d d ae b nca ın en aha iyi bilen Avusturya al. ve tesviye eyliyecekti. Fakat diği kadar bir uğur getirmiyece-
•e İtalya diplomatlarının gizli e~kı. devirden intikal eden bi; ğini herkesten daha iyi biliyor; 
liyasetlerile yavaş yavaş galeyan zıh~ıyetle~ !al ve zayiçe gibi ulum belki de kalben duyduğu bir eıa 
haline getirilirken; Babıili ricalinin hafıyeye .ıt~k~t ed~nlere gelince ve ıstırapla içi sızlıyordu. 
ve Arnavutlarla mesku"'n vı·l .. yet- bunlar bılakıa dorın bir teessür H lif • h t• d'nt b. 

a içiod le d. Çü kil b . a enıo ıeya a ıne ı ır 
lerdeki idare memurlannın bata• e r 1

•• 
0 u mutekitler: ıekil vermek ve bu suretle iptidai 

lan • ti l h - Zayıçelerin ahkamı, h•• hl • k- l 1 . • k • ' vawye ıa A kabul etmez gösteriyor Bu , di hın..... ru u ınsan iit e enm ma ama 
bır. tekle getirmişti. Bu tehlı'keıı· • meı um pa fa h·ıaf t d h bllyük b. ku tl 
haJ lih ayak bastığı topraklar, tamamen ı ede ka boa h ır ' ~fede 

ı ıı a nıuktedir olaımyacağını düşman eline geçecek. rapte ere . . seya atten ıs~ a e 
idrak eden hlikümet, artık son Diye İzhan teessüf etmekt etmek ııtiyenler, padişahın 
çareye baı VUrnıak mecburiyetini lerdi. e- •eyabat filosunu tefkil eden 

hiasetmif, Amavutloğuo Asi ve latanbul, bu zıt fikir cere- Barbaros ve Mesudiye zırhJJlarile 
mabteria ruhunu, ( biWet ) gibi J•nlarile metgul iken Dolma• • Padişahın validesinin ismini ta• 
köhne ve kıymet.iz bir Bilihla bahç~ ~htım'!l~ ve Selimiye kıt- ııyan • Gülcemal vapurunu Geli-
avlamak istemişti. las~ on üne dızılen bataryalardan bolu civanndaki ( Y azıa zade 

Padişahın Arnavutluk seyaha· Bela!D topları ablıyor.. (Lange) türbesi) nin önünde durdurmuşlar, 
tini, dahiyane bir siyaset .b. eyın kumanda ett:ği (Ertuğrul bu büyük Türk şairinin rubile 
telakki eden devlet ricarı gıb ı bhandosu) .• (Padişahı Derviş Ni· şühedayı müslimin ervahına fati· 

h · , u adın) bir tekke 1·ıaA hı'sı'ne beozı' _ balar okutmuşlardı. Fakat.. Ne ıeya atan diğer unsurlar üze . d • -
b- "k b' . h rın e yen marşını çalıyor.. Grandi büy~k. ve ne garip b.iı: gaflet 

uyu ır tesır usule getire dı'regıv 'nde koy • .. .. v .. esendır ki Marmara deoııınde bu 
v . • d' 1 ce. u vışne çurugu d' - .. . . l de hal gını zanne ıyor ar; bütün Rumeli- zenıin üzerine be az .. .. mı numayışı yapan ar r 
c}e çarpışan milli ihtiras cereyan- tesem p d'şah y g~ne:ı ~u~· maksatlarını unutmuşlar; Setf.nikte 
larının bir anda duruvererek her olan Barbar

1

09 H sanc:Jını hhİıl (Halifei müslimin), (cemaati kübra) 
tarafın bir sütlimanlık oluver~ ağır ağır Marm ayre dn zır ısı ile cuma namazı kılarken, onlar 
c:eğini tahmin eyliyorlardı ..• Niba. larını yarıyor a~~~~n urBg.un su• elleri arkalarında olarak cami 

t, 13?7 surları .. . ·• 0 ne ızansın kapısında dolaşıp durmuşlardı. ye .. mayısının 23 llncü gU- uzerıne ·· .. l b 

~.:.:;;:~~~:~;: :~~:;~ T AUŞAn Dul y o( Arkasa var )1 

nnde bulunan iıtasyonerlere ka- . 
dar~ limanda bulunan hiltün f&TAN~~~Yı•• Pazar 
gemiler alh ·ı· b •Janı h•bvterl, 1~!° pll.k rıetriyatı, 19 
d ' YCŞI 1 ayraklarla aetrlJ•tı < Retat 8 k • 0 Alaturka muılkl 
onanmışb. Dolmababçe sarayıwn tanbıır, Vecihe H. k e111an, Meaat Cemil e. 

6nllnde demirlı' olan (B b lb:u H. ) ' 21 •J••• ••un,b llaaaffer B. Vedi• 
Ha ar aros •• ••• habvıert, 2 

yreddin zırhlısının kalın baca• r(•Bdydo l orkeıtraıı tarafından dana ıau.ı~;~: 
Jannd b e r ye Raalm Halhmın lftıralk le). -. 

an uranı buram · h d . V ARŞOV A - (1415 m.) 11.25 Polon, ... 
manlar tanyor: b ıl akıya u- ld ı, u b "' ır• U muı. ı m Hba •ı l!il.40 DUo tea•nnl, 20 
..A.. ' ı mayıs .. 15uulln6n berrak ve nıan: aıuaababe, 20.55 aenfonlk •ktam koaaert, 

.... ıenıasına haberler, 22 konferans. 22.15 • -mb 1 - err en ,.._ __ l!!l!!!!!!!!m!_,.;;;;;::::;;::::- nakil, 23.25 danı muılkiıl, muaahabe, dana, 
r '\ BÜKREŞ - (36C m.) 13.15 orkeatra == TA KV J M :;-- kouırl, 17 müuhabe, 18 Motol orkHtru1 

G - 19 haberler, 20 Onl•enlte rad1oeu, 20.ıO 

3
0ln PAZAR Hızır plak, 20.4S konferHe, 22.15 radJ'o orke .. 

_ 6 MAYIS 934 l traaa, 2us haber:er. 
BUDAPEŞTE (550) - 11.45 amele ıaatl, 

Arabi Runıl - 19.45 opera orkeetram, 21 - haberler, 
21 Muh.rrem l"S 23 • Nlaan• IJSO nıueababe, :t1.4S harpa kouerL 22.15 tiyatro 

(1t6d1odan)1 25.20 Mr. job-a KOIUI luuın• 
~ kem•n konaerl. 24.10 kah•ebaae 11ıu .. 
ılklıl. 

MOSKOVA - (1714 m.) 18.30 m11aahabe, 
19.30 darıa mua klel, 22 ıenfonlk konser. 

ViYANA (5117) - 20.os ko,eer, (Frana 
Staln•!'ı.. E.Jch M~ller), kıea lıah •ler tLlO 
Bella UJJlwa •J>er Her ProfHUr • t.ı.:ıı ..,_. 
ntl, 21.45 daH pllklara. 

7 Mayıs Pazartesi 
IST ANBUL - ıuo fraıuıuca dert, ıt 

Oat.erelte doçenti Kbua la • .u Bey t1ra• 
fıad.a ( Gtaçlik •e ıbt11arbk ) hakkında 
lıonferan., 19,90 •' •turka mulkl aeır.yab 
CElue• B. R..- B. C.•det B. Tab.ın B. 
$wef B. S.ım B. Vecihe H. Belma H.), 21 
•J•u •e bon• lnıberluft 2J.2J ork .. tl'a t .. 
rafından muht•ı.f fferler. Ke ... n 10lo NecJp 
'Yakup B. 

V ARŞOVA (141$) - 19.10 p'lk, 19.45 
keıa, 19.SO muhtelif, 21105 Vıırıo•• konHr
••tuvanadan oda orke1tra .. kon.eri, 22.10 
mu .. h•he, 22.25 J'ılll t•kalardan mUrekkep 
konıer, 2S.10 Gop kah••lndea danı muıl• 
ld.ı, 2(_ ...... ı..&e, 24.05 dlllla111 d ....... 

BOKREŞ - (164 m.) ti IMf• muıiklıf, 
11.JO te.analll lıonıer, 19 haberr.,., 1'.15 
piyano lı.uerl, 19,45 p'llr, 20 On'Hralte 
duıl, 20.45 koaforaıuı, 21 Rad10 oı keıtı uı, 
21.45 koıafer•n•, ft radyo orkeıtruı, haber 
ler, 2l kahvehaao lıonHrL 

BUDAPEŞTB - (5!i0 m.) 18.SO llarfa 
lluıth)'llln konıul1 19 muaahabe, 19.30 
Bertha •alon takımı, 20.SO konferaa., 21.10 
Benaardlr.o lfolllaarlnln ldarHlnde filbar• 
monlk konaer heyeti, m&teakiben Vere• ••ir
takımı 24.IS lıonfera.,., 24.SO ılw•• takımı. 

MOSKOVA-(17H m.) UUO muababe, 
almanca ne1rl1at, 24.05 mıc•rca netrlyat. 

ViYANA - ( !507 111 ) 20. 15 hafif mu• 
8'kl aıuaababe, 21.!0 muılklaln deYlmı, 
•ktİıalıt .. 22.2' plJ••• k_.eıl, 2S b•berler, 
2S.1S MJPb eelW, U.25 p&all. 

Sayfa 9 

• 
imtiyazlı Şirketlerden Şi-
kiy etiniz Varsa Yazınız 
Aldığımız Şikayetleri Sırasile Dercediyoruz 

imtiyazlı şirketler aleyhindeki tınketimize karilerin ıösterdiği 
alaka ve gönderdikleri cevaplar, uyanıklığın en büyük delili 
olarak telakki edilebilir. Şikagetlerimizi11 isafı için önümüH 
fıkan bu /ır•altan iıtlfade etmesini bilmemiz lazımdır. Şika· 
getlerinizi bir an evvel gönderiniz. 

Zabitlerin Şiklyetl 
"- Tramvay Şirketi lstan• 

bulun işgali ııralannda işgal 
kıtaabmn zabitan ve efradını 
ücretsiz taşır ve hatta resmiseJam 
ifa ederdi. Halbuki son zaman
larda Cümhuriyet Hükumetinin 
zabitan hüviyet varakalarını tam· 
mamıya başladı. Yani bir zabit 
ıiva elbise giydiği zaman göster
diği hüviyeti tanımayor ve tam 
bilet istiyor. Halbuki bu, eskiden 
yoktu?. Şimdi nereden çıktı 1 

Meseli ben bir buçuk sene
denberi hastayım.. Bastonla gez• 
mek Jizımgeliyor ve binnetice 
de livil elbise giyiyorum.. Hüvi
yet varakamı gösterdiğim halde 
benden birkaç hat için, bir iki 
miali para alıyorlar. Böyle 100 
kişi olsa, firketi fuzuU olarak 
glinde yüzlerce lira kir edecek. 
Kıymetli nana vekilimizin bir as• 
ker babam sıfatile bizi gözetece
ğini llmit ediyor ve nazan dik
kat:ni celbediyorum.., 

lmı:.a mahfuzdur 

lzmlr Elektrik Şirketi 
" 28 nisanda İzmir elektrik 

şirketinin tan%im ettiği bir fatura 
geldi. Bu fatura muhteviyatında 
sarahat olmadığı için zihnimi kur
caladı. 165 kuruşluk bir borç bil· 
diren faturada şöyle bir ibare 
vardır: 

" Sarf ettiği elektrik kudretiy
le vergisi, aaat ve branşmen ki· 
rası ile sair tererruat bu mebleğa 
dahildir,, deniliyor. Şimdi soru-
yorum. 

1 - Sair teferruat dedikleri 
neden ibarettir.? 

2 - Serfedilen elektrik kud
reti kaç kilovatbr? Na•I ve ne
reden anlamalı?. 

3 - Vergi.i ne kadardır.? 
-4 - Branımao kirw kaç ku· 

rufbır? .Şirketin bu parayı almak 
baldo mıdır? 

Hakkı ise bu hak keudisiDe 
2 • -z 

Mübalatsız Eğlence! 
Adada, Yüksek Sesle 
Konuşma, Bir Kavgaya 

Sebep Oldu 
Cuma günü Büyükadada onune 

güç geçilebilen bir hadise olmuş· 
tur. Akşam 6,30 vapurunu bek· 
leyen yolcular arasında Rum 
gençlerinin teşkil ettiği bir kala• 
balık, Rumca şarkı ıö lemeye ~ 
gürültü etmeye başlamışlardır. Bu 
sırada yolcular içinde bulunan bir 
Türk genci, etrafı velveleye veren 
bu grupa nezaketle sumıalannı 
ıöy lemİf, fakat aksi bir cevapla 
karplann111br. Rum ıençlerinden 
biri: 

- Sen ne · kU'lflyoraun?. demlt 
ve biisb6t0n yiiksek bir ıesle 
farkalanna devam etmitlerdir. 
ikinci ve üçtincü ihtarlardan aonra 
iş dil mllnakapsına ve kavgaya 
çevrilmif, iskele bir anda altüst 
olmuştur. 

Yumruk yumruğa ge-len yolculan 
nihayet poliı gelerek ayırırıştar. 

Doğrun, umumi yerlerde bu 
nevi yüksek aesli liübalilikler 
cidden rahatsızlık veriyor. Eğlenti 
umumi yerlerde sessiz olmalıdır. 

Yeni Tiftik 
Yozgat 5 - Yeni yıl tiftik mah· 

aulU piyuaya çıkarılmlfbr. Fiat 45-50 
aıa11ndadır. 

oe suretle veriliyor? 
5 - Saat kirası ne ıçın ab

myor.? Madam ki saat kirası alı
nıyor; yabrdığımız 650 kuruş de
pozitonun faizi ne oluyor? 

Şirket alhyüz elli kuruşu ne
rede ve kimin hesabına işletiyor?. 

6 - Şirketin müşterilerine 
olmıyan itimadını selbetmemek içir 
650 kuruş saat depozitosu "milli 
bankalardan,, birine yabrılamaz 
mı? Bu suretle meçhul ellerde 
eriyen o milyonlara nihayet ver• 
mek imkanı yok mudur? 

7 - Saatin maliyet Hah kaç 

kuruştur?. 
ls.mlr Gençlik klt.plıaaeılı Celil 

Kaç GUn Evvel Haber Verilir? 
9. 10 sene evvel lstanbulda 

ticaretle meşgul idik, bir buçuk 
sene evvel iperimiz fena gitti ve 
yazıhanemizi kapamıya karar 
verdik.. Derhal telefon makioe• 
sinin kaldtrdması ve hesabın gö
rnlmesi için telefon şirketine yaz· 
dık. Memur bey geldi ve bize (65) 
lira küsur kuruşluk bir pos! 1 

getirdi .... Bu, ne parası?,, decID .. 
Bize şu cevabı verdi: . 

_ Siz 00 sene evvel bır ko -
trat imza etmiştiniz. Bu kon -
trah feshetmek istediğiDiz zaman 
( 45 ) gün evvel şirkete mallimat 
vermek mecburiyetindesiniz.Siz ise 
(34) gün evvel malumat veriyor
eunuz. Bunun için mektubunuzu 
nazan itibara alamayız. (200-250) 
mükaleme aboneman ücreti ile ve 
beş yüz mükaleme Ucretini tekrar 
YereCekaiııiz. Bilahara iater8elili. 
makinenizi pkannz.,, 

Biz bittabi bu parayı •erme-
dik.. Oç. dört g6n IODl'a haber 
verdik. gelip makinelerini ~l~r. 
Fakat o günden sonra ıırketin 
avukatlan yakaama yapıftılar. 
Şirketten alacağımız Qlduğu hal~( 
bize hiç okunmıyao bir kontrat Üto 

bu kadar eziyet yapd~ mı,. muba· 
kemelerde afirfiklettinlır mı?. 

Ulebargn ı Bobor H Jak B•ruh 
=rrs~- ı 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
f stanbul Acentalığı 

•Liman Han, Telefon: 22925 

Trabzon Yolu 
DUMLU PINAR 6v;r:;: 
Pazar 0

gilnü saat 20 de Galata 
rıhbmmdan kalkacak. Gidiıte: 
Zonguldak faebo!u, Ayancık, Sam• 
ıun, Ünye,' Ordu, Gireson, Ti~~bolu, 
Görele, Trabzon ye Riseye. Donüıte 
bunlara UA•eteD, Of Sürmene, 
ye Pul.thaneye ufrayacaktır. 

VAPUR KAHVE 
OCAKLARI 

Vapurculuk Türk Anonim Şirke
tinin ç.thfbj'I Trabzon, Merain, 
bmlı ,o..-at. Karabiga, Mudanya, 
lzınit, ve lmroz yolu po•talannı 
yapan yapurlann kahve ocaklan 
toptaa ve7a •JI'• ayrı açık arttırma 
ile Mayiain 9 uncu fiinü uat 14 
te ihale edilecektir. Taliplerin mu· 
ayyen günde yüzde 10 teminat pa· 
ralarile Sirkecide Liman hanında 
müdüriyete müracaatlan. 

Leh • Fransız ittifakı Tadil 
Ediliyor 

Pari•, 5 (A. A.) - Harbiye aaıal'I 
mareşal Peten Fransa ile ~olonya 
araarndaki askeri muahedenın b•D 
DOktalaranı tadil için Polonya orduıa 
erkAaa ile temua memur edilmlftlr. 
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Sahte Musevi 
" Macit, Bana, Yalancıktan e·r Yahudi Kızı 

Olmamı Teklif Ediyordu.,, 

Macidin bu sözlerini biraz 
haklı buldum. Ben bu işe, bir 
aaoat diye atılacaktım ve artık 
bütün gaye ve istikbalimi de bu 
meslek etrafında toplayacaktım. 

Kimbilir, belki de günün birinde 
muvaffak olacak.. günden güne 
halk nazarında şerefli bir mevki 
kazanan lstanbulun ağır başlı 
tiyatrolarından birine kapağı 

atacaktım. 
- E, pekill Macit.. Şimdi 

ben sahneye nasıl çıkacağım?. 
- işte, ben de onu düşünü· 

yorum. Ancak şöyle bir çare 
bulabiliyorum. 

- Söyle bakulım, o çare 
Dedir? 

- Sen, bugünden itibaren bir 
Yahudi olacaksın. 

Birdenbire, tepemin tası attı. 
Gayri ihtiyari olarak bağırdım: 

- Ne a6ylfiyorsun Macit •. 
sea, deli mi oldun. Bana, kabul 
ettirmediğin fey kalmadı. Şimdi 
bir de ....• 

- Yok canım.. yok iki ı6-
1ilm.. yanlıı anladın. Söı ara
mızda.. haniya, bir dedikodu 
çıkmasan diye... Giiya, sen aslen 
Yahudi imişsin. Anan baban, 
sen küçükken ölmüşler. Seni 
de bir Türk ailesinin yanına 
evlltlık olarak vermişler ... Orada 
bllyllmüf8un. Gayet güzel Tiirk· 
çe öğrenmişsin. Hulaaa, bir Türk· 
ten farksız hile gelmişsin. 

- Sonra? .. 
- Sonrası, itte böyle.. timdi 

ben ıana bir de nUfuı tezkeresi 
bulurum. Arkadaşlara ayni ıekil· 
de bir yalan uydururum. 

ilk teklifleri kabul ettikten 
sonra, artık son teklif karşısında 
da boyun eymekten başka bir 
çarem kalmamıştı. Bu anda kal
bim acı acı sızladı. Arlık ben; 
yolunu, izini kaybetmif.. hatta, 
anamdan babamdan bana yegi· 
ne yadikir kalan şerefi, haysi· 
yeti, ve bütün bunlardan ve her-

Son Posta 
Ynmt. •lyaıT, Havadlı ve Halk guetHI 

Eski Znbtiye, Çatalçeşme sokağı, 2& 
ISTANBUL 

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

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay ,Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kıı:. 

TÜRKiYE 1400 750 400 lSO 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
Hlnlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap i~in mektuplara 10 kuruşluk 

pul ilavesi Jfizımdar. 

(

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

şeyden yüksek olan milli varlığı· 
n~ da kalbinden silmiş bir insan· 
dım. 

-tc 
işte yengemın evinden kovul· 

duğum gündenberi kalbimi yiyip 
kemiren bu iztiraplara söyliyecek, 
dertleşecek candan bir kimsem 
olmadığı için bugün sabn aldığım 
deftere şu satırları yazıyorum, ve .. 
yazarken de yarala kalbimin bir 
teselli va şifa bulduğunu hiasedi· 
yorum. Artık ıunu iyice anlıyo
rum ki: bugün içine düşerek çır· 
pmdığım şu mülevves çukur, gUn 
geçtikçe daha ziyade derinleşe· 
cek . ve hiç şüphesizki birgün 
gelip, beni bu levsin iğrenç çir· 
kefine büsbütün batırıp geberte
cek... Ben, yuvarlandığım o çu• 
kurda, kudurmuş bir köpek leıi 
gibi dağılıp parçalanırken, eğer 

şu yazdığım satırları yurdumun 
bana benziyen bir tek kızı okur .. 
ibret alır.. kendisini böyle miis
tekre bir girdaba düşmekten kur· 
tanrsa; ne mutlu bana •.. 

ıs Eyliil 

- Roza HanımJ .. utanma. Vü
cuduna biraz daha kıvraklık ver. 
Malum ya, bu it pek o kadar ıı· 
kılmak kaldırmaz. (O ne ba a· 
kı ı ı ı ı I·· o ne, gööözleeeeer .. ) 
derken sağ elini şöyle yukan 
doğru kaldır, parmaklannı ıUrme 

çeker gibi tut, başmı biraz geri 
al. Şöyle iki tarafa nağmeli nağ· 
meli sallarken göıleri!'i uzun uzun 
süz. 

{Roza Hanım) diye hitap edi· 
len bendim. Arbk, ( Temaıayı 
edep • daram, komedi ve yeni kan
tolar tiyatro heyeti ) ne bu isimle 
alınmış ve kantoların provasına da 
başlatılmıştım. Bana yukarıdaki 
talimata veren de, üç gündenberi 
rejisörlim olan ( Cilveli Ali Bey ) 
ismindeki eski bir dUettocu idi. · 
Macitle diğer arkadaşların rivaye-
tine nazaran bu adamın kantodaki 
mahareti hayrete şayan imiş. 

Daima karşısına pişkin kantocu· 
lardan bir kız alır, onunla karşı
lıklı komik kantolar oynarmıt-
0 zaman halk bu adamı çılgın 
gibi alkışlarmış.. vakıa bu Cilveli 
Ali Beyi henüz sahnede görme
dim. Likin üç giindür benimle 
meşgul olduğu için şuna bük· 
mediyorum ki; herhalde işinin 
cidden erbabı. 

lık günü, provalara ağlıya ağlı
ya başladım. Dün, biraz alışır gibi 
oldum .• BugUn artık en gür sesimle 
kanto söylüyorum; ve Cilveli 

Ali Beyin karşısında mümkün ol
duğu kadar serbest bulunmıya 
çalışarak kıvrım kı.vrım kıvranı
yorum. İlk öğrendiğim kanto.. Şu: 

lhtiyarım gitti de elden . 
Görünce şivekiinm 
O ne bakış, 
O ne gözler, 
Yaradana kurban olayım .. 
iki gün bu kantoyu sadece 

sesleri ve iptidai jestleri ile geç· . 
tikten sonra bugün çalgı ile pro
vaya başladım. Çalgı, bir keman 
bir kılarnet, bir de (Gıran kasa) 
dedikleri üstü zilli davul... Aşifte 
bir kadın sedasına benzeyen 
klarnetin tatla sesiyle, zilli davu· 
lun ahenktar temposu, bana epey• 
ce heyecan veriyor. Gür ve davudi 
acaimi çok ıllzel buluyorlar. 

( Arkuı var) · 

Birdenbire 
Şaşırıvermiş 

Havagazi tamircisi - Acaba 
hangisi havagazi borusu? 

~n~a llctı•al Haberleri 1 

Romanganın 
Harici Ticareti 

Romen iktısat enstitüsü Ro· 

Çok müt•- ma~yan!n harici ti~a
• b. retıne aıt şayanı dık

es.ır ır kat bir tetkik net
oazigette retmiştir. Buna na· 

zaran: Romen parasının istikrar 
kesbettiği (1929) senesinde Ro· 
manyanın harici ticareti ( 58,5 ) 
milyar leydi. Bu miktarın ( 29,6 ) 
milyarı ithalat ve mütebaki (28,9) 
milyarı da ihracata aittir. (1929) 
danberi Romanya harici ticaret 
hacmi mütemadiyen azalmıştır. 
(1932) senesinde ithalat ancak 
(11,9) ve ihracat ise (16,6) mil· 
yara düşmliştOr. ( 1933) senesine 
ait erkam henüz teapit edilme• 
miştir. Maamafib bunların da bir 
sene evvelkine nazaren daha bü· 
yük olamiyacakları kolayhkla tah· 
min edilebilir. Bu hesaba göre 
Romanya harici ticareti dllnya 
ticaretine kıyasen iktısadt buh· 
randan daha ziyade müteessir 
olmuı -vaziyettedir. (1929) senesine 
kıyasen (1933) senesinde ithalat 
kıymetlerinde vasati olarak yllzde 
bet nisbetinde bir dti§llş vardır. 
Halbuki ayni devre z.arfında ibra· 
cat kıymetleri yüzde {61) derece
sinde tenezzül etmiıtir. Bu iki 
nisbi rakkamın mukayesesi Ro· 
manyarun zirai ve ham madde 
ihraç ettiği düşünülürse sanayi 
mamulat fiatlannın zirai mahsul
lere nazaran daha az düşmüş 
olduğunu meydana koymaktadır. 

* 
Nevyorktan bildiriliyor: Ame-

Dol arın rika birleşik hükii
metlerl milli ziraat . kıgmeti kongresi mukarre-

meselesl rab araamda doların 
kıymetine temas eden noktalan 
her tarafta alakayı mucip olmak· 
tadır. Kongre, ziraat mahsulleri· 
nin kıymetlerini yeniden artbr· 
mak maksadile doların daha bir 
aı düşürülerek eski kıymetin 
yüzde ellisine indirilmesini talep 
etmişlerdir. Ayni zamanda dola• 
rm kıymeti işini tesbit etmek 
üzere her türlü siyasi tesirlerden 
azade bir komisyonun teşkil 
olunmasını arzu etmektedirler. 

>1-
Çekoslovakyanan Zagrep ıehri 

yumurta ihracatcı
ları birliği Yugos· 

. lavya Ticaret ve 
onten1anı Sanayi Nezaretine 

müracaat e•rek ispanyanın yu· 
murta ithalatı için Yugoslavyaya da 
gcniı bir kontenjan ayrılması 
yolunda teşebbüsatta bulunması 
için ricada bulunmuılardır. 

Yumurtacılar Birliği bu hu
susta nezarete bir de muhtıra 
ve1'miştir. Bu muhtırada son 
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Esnaf IVlümessilleri 
Cuma Günü Beyoğlunda Bir 

Toplantı Yaptılar 

Dünlcl1 toplantıda bulunanlar 
Dün, Ticaret Müdürlüğü esnaf susta derhal faaliyete geçilmeli 

cemiyetleri müşterek bUrosuna kararlaıbnlmııbr. 
mensup ( 19 ) esnaf cemiyetinin Dünkü toplanbda ayni zaman-
mtlmeasilleri Beyoğlu Musiki Ce- da hamamcı, otel~ ve lokantacı 
miyeti salonunda bir t 1 tı e~~afının 33 senesı ~uanç vergt. 

op an sını beyanname Uzennden verme-
' yapmıılarcLr. Bu toplantıda, ha· ı · ü d dil · h kkınd • t erme m saa e e meaı a a 
rıç «: kalan ( 50 ) kadar esnaf Ticaret odaaımn raporu okunmu• 
cemıyeti · d b.. im l v . nın e uroya a ma arı ve Maliye Murakıpliği ile temasa 
meaeleaı aörütülmüş ve bu hu· geçilmesine karar verilmiştir. 

lstanbul ikinci icra memur-=--- ~ 
lujlundanı İpotek cihetinden paraya 
çevrilmesi mukarrer ve tamamıua on 
beı bin iki yüz lira kıymet takdir olu· 
nan Beyoğlunda Kuloğlu mahallesinde 
ve sokağında eeki 8 yeni 28 numara 
ile murakkam maa bahçe bir bap ha. 
nenin üç hi&1e itibarile bir hissesi açık 

arttırmaya vazedilmiş olup 1016/934 
tarihine müsadif pazar günü saat 14 
ten 16 ya kadar dairemizde birinci 
açık arttırmaıı icra kılınaoaktar. Arttır· 

ma bedeli kıymeti muhammineden 
mezkfır hisseye isabet eden kıymetin PET O 
yüıde yetmiş betini bulduğu takdirde R L NİZAM 
mezk6r gayri menkul hissesi müıteriıi 
ühdesine ihale olunacaktır. Aksi halde 
ıon arttıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere 26-6'"934 tarihine tesadüf eden 
pazarteıi günü eaat 14 ten 16 ya kadar 
keza dairemizde yapılacak olan ikinci 
açık arttırmasında mezkfir gayri meı
kUr hieseıi eo çok arttıraua üstünde 
bırakılacaktır. Arttırmaya iştirak etmek 
isteyenlerin kıymeti muhamminenin % 

7 buçuğu nisbetiode pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu 
hamil bulunm11ları lazımdır. Haklara 
tapu eicillerile sabit olmayan ipotekli 
alacaklılarla diğer alakadarların irtifak 
hakkı ıahiplcrın in bu haklarını ve 
hususile faiz ve meearife dair olan 
iddialarını tarihi ilandan itibaren ~irmi 
gün zarfında evrakı müsbitelerile bir-
likte dairemize bildirmeleri lô.zımdır. 
Aksi takdirde hakları tapu siaillerile 
sabit olmayanlar satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, vakıf icare~i, taozifi.ye ve tenvi
riyeden mütevellit beledıye rusumlan 
müşteriye aittir.. Daha fazla malumat 
almak ieteyenlerın 10-5·934 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için 
dairemizde açık bulundurulacak olan 
artttrma şartnamesine ve 934/49 N o. lu 
dosyasmda mevcut ve mahalli mezkOrun 
evsaf, mtıaaha vesairesini havi vazi
yet ve takdiri kıymet raporunu göriip 
anlayabilecekleri ilan olunur. (16487) 

SAÇ bakımı için en iyi bir Ulçbr. 
Saç döknlmeaini Ye kepekleri 
durdurur. (16022) 

Fatih lcresındanı Bir deyndeo 
dolayı mahcuz ve furuhtu mukarrer 
A E G markalı n dört buçuk beygir 
kuvvetinde ve elektirilde müteharrik 
bir adet motör 9-5-934 tarihine miila· 
dif Çarşamba günü saat onbirden onilriye 
kadar Tahtakalede Balkapana hana kar
şısında bilmüzafede ıatılacağından talip 
olanların maha ve vakti mezkii.rda 
memuruna müracaat eylemeleri ilan 
olunur. · 

Resim Tahlill .K•pona 
•••• s~uuuuuu......,.uczu• 

Tabiatiııiti öğTenmek ;isUyoraanıa 
resminizi bu kupoodaa tO adet 
ile birlikte göoderioiı. · Rt nıhüa 
•ıraya tibidir ve iade edilmez. 

leim. meslek 
veya ean'at 

),ulunduğu 
aıemle'ket 

Betim intitar 
edecek mil 

Reemin klişeai 30 lnuÜflıık 
pul mukabiliml.f pnderilebilir. 

==--====o=-·==;;:::"~======!===~=======-
nameye göre Brezilya bu it için günlerde ıpanyanın Balkan 

memleketlerinde Türkiye, Roman· 
ya,Bulgaristan ve Yugoslavya için 
umumi olarak ve ceman (00) bin 
kentallik bir kontenjan hissesi 
tefrik etti~ni yazmakta ve bu. 
miktardan Yuıoslavyaya bllyUk bır 
rakkam tefriki için derhal mUza· 
kerata baılanmaamı talep etmek· 
tedirler. 

* Varşovadan bildiriliyor: Bre-

H•r işt• zilya hükümeti Le-
takas histan dökümhane· 

lerine büyük miktar 
usula da şimendifer rayı 

ısmarlamıştır. Bu sipariş ( 600) 
kilometrelik olup kıymeti takriben 
(12) milyon milreis (Brezilya pa· 
rau) tutacaktır. Brezilya hükô
meti bu parayı memleket mah· 
aulleri ile ödeyecektir. Mukavele-

Lehistana külliyetli miktarda 
kösele, prinç, kah•e ve diğer 

ziraat mahsullerinden ihraç ede• 
cektir. 

Bulgaristanda çıkan Zora ga• 
Almanga· zetesine Berlinden 

d B 1 rr bildirildiğine göre 
0 .. _ u ıa Almanya tütün itha· 
tutun/eri litı için koyduğu 

tekayyüdat neticesinde Bulgari.
tanın bu memlekete olan tiltün 
ihracata azalmıştı. Bulgar başve
kili M. Muşanof Berlinden geçer
ken bu mesele ile de meşgul 
olmuş ve Alman alakadar maka• 
matı Bulgar tütünlerinin ithalini 
zorlaştıran kararları kaldırmıştır. 
Esasen Bulgaristanla takas esas .. 
na dayab olarak tntnn satıa 
almak için Sofyada bulunmakta 
olan Alman tüccarlarına bu lıu
huausta tebliiat yapılmıtbr. 
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İstanbulun Plinı Yapılabilir Mi? 

Cemil Pş., Bugünkü Plin
cılık Şekline Muarızdır 

DABCOViCH ,. şurekASI 
Tela 44708 • 7 • 41220 

Avrura Ye Şaık limanlan arumda 
muntazam polta. 

Anven. Botterdam, Bambarr n 
llkandinavya limanlan ioin yakında 
hareket edecek vapurlan ve dünyanın 
IMıbca limanlarında tranabor demena 

( Battarafı l inci 1ayfada ) olarak yapılacak 1f budur. ÇlbıkG 
lere ~eyanatta bulunmıya cesaret bu yerlerde ıayrimuntazam ve 
dd~i1Y0rum, çekiniyorum. Hakh daracık aokaldar iç.inde büyük 
egı nıiy.m?. Bura}a kadar zab- apartımanlar iDfa ediliyor. lıerde 

Fazla tafsilat için Galata, Frengyan 
han umumf aoenteliğiııe müracaat 
Tel. 44707/8 - 41!20 

me~ b~yurdunuz, s:zi bot döndür- yapılacak pllııdan aonra, bu yer-
me 1 . ıa~eınem. Aklımın erdiği leri yıkıp ta aokaklan tanzim etmek 
~=~:ze açıkça a6yleyeceğim. iliz binlerce liraya mütevakkıftır. 

- İstanbul 1 • Bn,00 o hAli yerler yarm Şişli, 

TBBO BIPPIN 
vapur acentllbl• 

Polish Palestine Line of the polieb 
Ttansatlantio Sihpping Co. Ltd. 

pılabilir iDİ Pa-!8?. bir plin ya- Maçka, Tabial •mtlerinia peri-
__. fU nzijetiae bemi)ecelr. 

yaptl;h~ret. İstanbul için bir plan Bu defa belediyemizin davet 
Fakat be ~e eli yapılınahwr?. ettiji tehir m&tehassıslannın fik-
tertip ettT". tm k beled~yemizin rinden ancak bir türlü İstifade 
lacak planf 

0hl ur ~suhle yapa- edebiliriz. O da, latanbul limanının 
. an Ç bırşey bekte- mevkü:ıin tayini llleaelesidir. ls-

mıyorum. Bu bfhük 1·.... • • • • ta b ı ı· k 
ı - 1 J ..... ar ışı ıçın n u ımamnın mev ii takarrür 
azım g~ en para da henüz hazır- etmeyince tehrimizin hiç bir plinı 
l~~?1~~ıg1, hatta sıkı dtlfilnülme- yapılamaz .. ve yapılmamalıdır. 
~ıgı ıçın, şehrin birkaç yüz bin Daha dogruau müstakil Ji-
lırası da berhava olup gidecek, man .. ve planı ilerde yapı· 
bu suretle, angaje edilecek mima- lacagı yere tabidir Li 
rın acele olarak yapacajl detme mevkii taayyü d' •b ~an 
çatma bu plan ela evvelce ıehre- k .. n e ınce ser est lıman, 
m~netinin .t~zim et~rdiji, diğer :k1':{ . depoları, antrepolar, güm-
plaıılar gıbı beledıye hazinei r . aı!eleri, kalafat yerleri, ge-
ftl'alaoda uyuyacak. mı ~amırhaneJeri, büyük sebze ve 

Bu sırada kapı vuruldu ve yemış halleri, balıkhane ve hattl 
h~yaz önlüklü bir genç önüme Si~keci iıtaSJ onu da fimda1d yer-
bdiı~ kahve koydu.. Paşa devam lerınden kaldınp liman clvanna 
e yordu: nakledileceklerinden mllstakbel 

- lstanbul aibi çok b'" ük planın anahatları hemen taayyiin 
•e k d •· ' uy etmit olur. .., . pe ağınik, nıisli bu'---=-a 
abı elerle dolu ea•-~ b' ı1111111b • z [ Burada paşanın fikirlerile Hamdi 
Planı ha•.U IU ır fe nn Beyio fikirlerini karıtlaştırdım. İkisi de 

' ·~~ avanproje plinı bil ayni görüşte. ] Paş~ devam ediyol'du:. 
pek kolayblda tanzim d" e L 

G · L. e uemez. - qte bu müstakbel plAn 
. enq ııır eraziye y• .. ı' b=· il il b h h k k _. ... ves es e, u müte asaıslardan ıe ır urma veya me" t b· l d 

h • b- bü Ü YCU ır Qıan yerinin nere e olacagı" Dl ·~ n ~a t n yıkıp yerine eni 1 
b~ ~ehi~ meydana getirmekle !ski an arsak, o da bizim içilFhir ka-
hır şehrı tanzim ve ı'mar etm k zançtw. Bu, bu kadar... ikinci 

e ıualiniz ?. 
· a~il;"n.~ bii)'ük bir fark •ar• - lstanbulun çirkinlik:e..: n--Bırınc1S1nde en meşhur şehİI' m~ ... .. 
teh~~sıslan ara11Dda konkur açı- letdir paşam?. 
labılır. Ş bir mühencis,eri az - Maalesef bu çirkinlikler . 
zaman zarfında tetkikatlarmı b'\i• pek çok .• En güıel abidelerimizin 
rip planlarını hazı rJ~abilirier mesela camilerimizin cetrafı yük-
Halbuki eald bir tebri düzeltaı~ sek du~arlar, mezarlıklar, medr~ 
aeJiace: ~5"\' "lu, tüt heler, hususi ev ve k"1-

Gdynia • America Line. 
15.000 tonluk 

"POLONIA,, 
Tran-uantlk vapuru ile 

Köstence-latanbul· Hayfa ·Yafa
P;re arasında muntazam ve lüks 
azimet ve avdet seferleri 1, 2 ve 
~üncii sınıf kamaraları vardır. 
Bayla · Yafa- ve Pire için seferler: 

17 Mayıs eaat 15 te 
81 Mayıı saat 15 te 
14 Haziran saat 15 te 
28 HR.ıiran saat 15 te 

Do§ru Ktistence için seferten 
la Mayıs saat 19 da 
27 Mayıs ıaat 19 da 
10 Haziran Na& 19 da 
24 Haziran nat 19 da 
8 Haziran saat 19 da 

Serahat mUddetl ı 
lstaıı bul - Köstence 15 saat 
İstanbul - Yafa 61 " 
latanbul - Hayfa '11 ,, 

Fazla tafsilat için Galatada Freng
yan hanında umumi acentalıklara 
müracaat. Tel. 4-4707/8-41220-Yolcu 
için atlantik •apuru acentaeıoa. 
Galata rıhtım caddesi Tel. 40019 ve 
Vagonli • Kok ve Nıttta ıeyahat 
aceutalıklanna müraoll&t. 

L. • (16203).., 

,.,, ' 

( .' Toplantı, Davetler 

GUlhane MUsamerelerl 
Mutat tıbbi Gülhane müsamereleri 

bugiinkü Pazar günü saat 16,!30 da 
yapılacaktır. Arzu eden arkadaşların 

~" teşrifleri rica olunur. 

) 

f' 

tı.. ..1 .:w..:. · vebanelerle kapanmı4 ve ,.i•kin-
lf ae • .,..., değil mi efendim? lqtirilmiştir. y -r- · 

Şehir mütehauıa.nın aylarca ve n ___ , k Eskişehirde bu itim altında hafta-
aeaelerce o • h. d t uwuar' pe az bir masrafla da iki defa ne•redilmek üzere siyasi, 
k ye ır e o urup tetki- hemen temiz.enebı"lı'r, kaldırıla.. .. 

Gazi Yolu 

atta • bulunmasa icap eder. On b İç imai bir gazete intişara başlamıştır. 
be1, yınnl gtln içinde av an ro' ilir. Yerlerine meydanhklar ve 'I'ebrik ve muvaffakiyet temenni ederiz. 
beş altı ayda bır plan p d :Je, Çocuk bahçeleri yapılabilir. ·bahÇ~İ~r buJ~;m--a-dı_ğı_n_d_a_n_ah,_al-i·-
getirHemez. Ve öyle sath~e!ıa::k • t\yrupalılann "Albn boynuz,, nio, bahusus çoculdann 11hbatini 
yapıl~n. avanproje ve planlardan da tsmmı. v~rdik!eri Haliç te bugün korumak için bu parayı hemen 
asla aatıfade edilemez. Şehir mi- f:ık çarkin bar manzara arıediyor. feda etmelidir. 
tehUl&alannın az bir tetkik neti- ik~kn Yedikule cihetine atılınca Ayni zamanda Glllhane par-
Ce JiDde yapbklan bu avanpro- le1 ı &prll arallndaki Yerniş iske· lanın deniz tarafına giden laamımn 
jeleri betendirip kabul ettirmek d 

8 be Galata cihetinin sahilin- antreaini kaldırmalıdır. Kaldanla-
lçia zahinn göze güzel aıörüncn en aılayarak Tophaneye kadar cak çirkinliklerden biri de Dol-
ancak hayal1 ve pyri kabili ~ md~vcut binalan kimilen iltimlik mabahçe gazhanesidir. Dolma-
bik prip l,irçok mlitalealar der- d ıp kaldırmab. Geniş bir nhtuD bahçe aarayile, mühenCU. melt-
meyan edeceklerinde ve projeler a yapıp o :rllzelim Halid çirkin tebi, Gümü--uyu askeri lau-
Tereceklerinde şüphe olmaz. t_;L- ~anzaradan lcurtarmah sllslemeli. · yY 

• 111ıı Sark 1 • :z.: .n taneaı ve T ulaıla ile ci•a-ti~ ime göre ımir komiıyonu, mn. ec ıatasyonu Teaikiıleye d k - da 
u- Dakl dili bil rın a i birçok aparbmanlar tehasııslann yaptıkları avanpro- ~ e ı ne~, sa e kadar bütlln oturanların sıhhatlerine mazarrat 

jeler üzerinde plan yapılmasına te:oc•e hınaları yıkmalı, o cihet• ika eden bu guhaneyi, ıirket 
karar vermiyecek, ancak pllnı ela • ~~ane parkını denize ka· bundan (18) HDe evvel Şehirema-
aacak f&hıs intihap etmek ~er g' •~eli. Sirkeci islaayonu tile yapbğa mukavele mucibince 

kma malik olacaklmf. Acaba J>Jnal emırkapı civarında biltün ıaaaarifi kendlaine ait olmak lsere-
alelaceJe ftl'dlklerl avanproje dan :n Y•kkıp yeniden geniş mey· b. 1 d • h 
ile bir m&~basıısın ilml ve fenni 1... beo ıo ablklar açmalı, banka- ına ar an han~ ali bir batb 
k dre 1 n 1 1 1 ? bil -., r tarafa nakledecekti. Her nasılsa u asa an aşı ır emiyorum. bur .. 1- •• &llıQI reamt binalara 

imar komisyonunun, bu mnte- p ... lata etmeli. belediyemiz şimdiye kadar buna 
husasla~dan birini belki ıaşaah .!'ta lesine ahenk vererek: aldırmadı. Gazhane de orada yer-
avanproıeılne bakarak uluorta latanbw.!~Yorsunuz ya, dedL l~tiPa:ı~~atu ~ ben derhal 
ıeçmekten baıka çaresi kalmıya• mahallerin 'k.:u ea~nda bazı ıordum: 
cakbr. Şehrimiz pllnı için konkur nlma11 lizıın.. Biİh yakılıp kaldı- - Belediye reisi olaaydamz, 
yapmaktan hiçbir fey kazana· mizin bulundup -:!1&~~i~eleri- latanbulun iman için ilk bqlaya-
;:;~:· -.!:.ı m~srahan baıka hiçbir Ayasofya, S~l~11Da111y7s:h'det, cağınız ıey ne olurdu?. 
..a..ledim Bee 

18
1 edı: Birçok defalar başı aemtlennın 1alıim ı,~ za e- Cemil Pa.., almmn bnrafttk-

Sayfa 11 

1 Emlik ve Eytam Bankası llinlan 1 
Satılık Arsa 

üu No. Mevkii ve Nevi Teminat 
Ura 
1680 213 Kaaımpqada Bedrettin mahallesinde Ambar arka• 

11nda 81 numaralı 2797 metre ana 
Yukarda yazılı arsa taksitle n puarhlda aatalacajmclan talip

lerin ihaleye müsadif 9151934 Çarpmba ,an& aat cm birde Şu
bemize mtıracaatlan. [334] 

• Jf. 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Emlik ve Eytam bankasına biriaci derecede ipotekli olup 

tamamına 26856 lira kıymet takdir edilen Galatada Kıhcali mahal
lesinde Karamustaf apaşa sokağında 229, 229/1 No.h depo ve 
dükkln ve yine mahalli mezkôr Çöpl&k i8keleai aokağanda 4. 6, 8 
No. Jı üç bap mağazanın tamamı açık artbnmya vaıedilmif olup 
19-5-934 tarihinde şartnamesi divanhane1e talik edilerek 11-6-934. 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 14dea 16 ya kadar latanbul 
Dördilncü icra dairesinde açık artbrma IUl'etile aablacakbr. Artbr
maya i§tirak için yüzde yedi buçuk teminat . a~çesi alırur. Miltera: 
kim vergi, Belediye vakıf icaresi müşteriye aıttir: Arttı~ma ~edeli 
muhammen kımetinin yüzde yebniş beşini buldugu takdırde ıhalesl 
yapdacakbr. Aksi takdirde en son artbramn teahhlldll baki kal~ak 
tizere arttırma oa bet gOn daha temdit edilerek 26-6-934 tarihine 
müsadif aah günO ayna saatte yapdacak artbrmada muhammen 
kıymetinin % 75 tini tutmazsa aabf geri bırakılır. 

2004 No.h icra kanununun 126 ınca maddesine tevfikan ipotek 
ubibi alacakhlar ile diğer alikadarlann ve irtifak hakkı tabipleri· 
Din dahi gaynmenkul &zerindeki haklanna ve hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialanm evrakı mlishitelerile yirmi gün içinde icra 
dairesine bildirmeleri lizımdır. Aksi halde haklan tapa sicillerile 
sabit olmadıkçe aabı bedelinin payla~masından hariç kahrlar. ftbu 
maddei kanuniye ahklaıına göre hareket etmeleri ve daha fazla 

mal6mat almak iatlyenlerin 934/924 dosya namarasile memuriyetimize 
müracaatlan ilin olunur. (332) 

* ~ latan bul Albncı İcra Daire•inden: 
Mukaddema Bakırköy lıtaal>al caddeli .Kıztqancla ISO 

No.h hanede mukim ikeD ~ ibilletgibı 
meçhul Madam OnmJ•Y* 

Emlik ve Eytam bdka11Dclan ipotek mukavelenamesl mua.. 
bince borç aldığımz meblafa mukabiJ birinci derecede ipotek irae 
eylediğiniz Bakırköy ICaıtaft caddesin<le 43 No.h müfrez bahçe ile 
hanenin paraya çevrilmesi talebile alacaklı Emlak ve Eytam Ban• 
kası tarafından vukubulan takibatı icraiyede işba ipotek bede· 
linden 31112/ 933 tarihine kadar baluyyei borcunuz buhinan (208,26 
iki ~ Hm lira )'inal alb kuruı J tarihi mezldirclaa itibaren 
% 9 faiz %3 komisyon % 5 ücreti vekalet ve ıigorta ve icra masraf.. 
larile birlikte Emlik ve Eytam bankası kanununun IS inci maddesi 
mucibince bir hafta zarfında ödenmesi aksi takdirde merhunatm 
paraya çevrileceği hakkmda aauIO dairende tarafınıza g6nderilen 
ademe emri birkaç leD• evftl mezktr haneden çıkmış olup nerede 

. bulanduju meçhul bulunduğu 19rbile bili teblii iade ve ~~ 
kerre ilben tebli;at icrasana karar ftlilmit olduğundan tanhi 
UAndan itibaren 30 glln zarfmda işbu takip baklanda bir 
diyecejinia vana albne1 lcranm 93411671 No. b dosya11 ~le 
memuriyetlmise milracaatla dermeyan eylemeni& aksi takdirde 
takibab icraiyeye deftlll olunacafı 6deme emri mak•m•a kaim 
olmak tlzere ilAn olmıar. (338) 

• lf. 
fstanbul Dördüncü icra Memurl~ğundan: 

Unkapamnda Salih pap Kueci çıkmaza sokağında 3 No. h hanede 
sakin iken ikametgihı meçhul Hatice Leman hanıma : 

Emlik ve Eytam Banka11 lataabul oubesine iskonto ettirdiğiniz 
EYLÜL ill T. SANI 933 maqını iakonto ettirip tahsil oluaamıye,n 
22 lira 50 kurutwı Mal mlldBrlOillnce verilmemesinden alacak& 
~ ft Eytem Bankası dairemke mliracaatla laakkmııck lcra1 
tal'df»atta bulunmUf ve meblij'I mezk6run EYLOL 932 tarihinden 
itibaren % 9 faiz % 5 6creti vekilet ve masarifi lcraiye ile birlik
te tahsili hakkında tarafınıza gönderilen 8deme emri zabnna m&
başirı tarafından verilen meşrubattan ikametgibımzın meçhul bu
lunduğu anlaşılması üzerine ödeme emrinin ilinen te=da k:"'ı: 
Yerilmiş olduğundan tarihi ilind•n itibaren 20 P .:U. 
takip baklanda bir diytceğiniz vana 931~154C! d·°:!~.::':vam 
tifahen veya tahriren bildirmeniz a.bl tak~e ıcraı lmak Dzere ilin 
olunacaja ademe emri tebliii makamma kaua o 

-

_, .. • •Yemiz A kakları ve meydanlan lf~l:: ı..... parmaldarile prerek ajır ~ya A~erikada birçok tem:: mek suretile tanzim etmeli. 8İU' cevap verdi: 
~lr ve ımar etmiı muktedir bir Beyotlu ve Şifli cihetine ge· - Belediye teflcillti hbaraSIDI 1 ı lat.nlnll icra hAkl111lltlndena 
fe mltehas1111 bulınab k li . d'ki hald kaldınp, 1... ..n.n...deld b"t"- atanbul lldM:I fere ............ Şı'tlid .. n--·~aifbey ıokak 26,28 dl · · · . ve en- nce; ı•m. ı . . e ~20. 30) - , .... - u uu v '""1""1 '""' sının ıntıhap edec ... b" ka medeni memleketlerde oldu~· gibi lulundana -..ı numarada makim iken eJyevm ikamet--b• n.t h egı ır ç aene daha hiçbır yenne i · mey- ... M k ddema F~-·--ı:.ada Ala~tlar - _, L-•-- w:_L Se ı..:_ .... ır mu e 8S'"llDI al f_, b k ...- L-'ediyeye tam b=- :..cı_ı.aı --..!•. u a -~---..le -~- =~-- .-Ar.. menllua - AIUl.Gr 1&19 

• ~· 1P utan ula re valmz ıokaklarına temız" kal- uca - .. U&UU "CI"" 'l. .. z.. da 22 No. lu lllUlaU ..__. -- •- .. ıelmeb. Belediyede bir d . d·-~•- melini, pbria m8ntalıap bir bele- :ı;;:U. ibmetgihı mevlaal buhulaa Zurunyan efendiye 
tahıis d" aıre .. uwt1r yaparak alihalii baramah. .a:..8 ,..1-1 &;..-faadan :~-- -..l!ı Jül Dıyu Ef. yeı Selim efendiye olan borcunuzdan 

o1aa.. [529) 

. e ıp yanına da mukt dir B d b kala .,., ... ...... ~ 911..- olan -
tehır mühendisleri vermel" e un an Af tanbulda kal· mesini, bap muhtelif re1ml Vuilaki Gülbaba elendik! 

1 
.,uz dolayı üçüncü icra dairesinin 931/1096 

çalı§tırmalı. ı ve dınlacak çirkinlikler arU1ada daireler elinde bulanan belediye ~ borouD~Y' !:ı1tl'r.!"U:cl: numaralı doeyeli ınucibinoe yeallenme 
B '- ı Tepebqa, • Tabim ~ ftıılUtumzan iac:laini Ye fı1tanbal ~!ona -L4- w mWarua tahtı hac- kanununa tevfikan 81-3-93' n 28+9N • ana Ka ıraa, bu heyet e-- -L--p b!--•-n, ..ı..a-...•-- •e -:- E be ... ym •e-u.no l 

le d b ' ""-- ....,.. awa ..,., u-vuu " -.. ylraf idareainia lecliJeYe ele.- ::L....•lf oı_..,,. ••icra ve lftis tarihi celıelere ademi icabetiniz bue-
mar e ugün en çok U..at gelir.. Bugln bahçelerin harici redilmeaini isterdim. C.;.ı .. 108 tbıcü madde1ine tevfi- bile hakkınıM& il&oen tıebliiat icruma Y~pılan Maçka • Şlıli • Taksim ve dahilt manzaralarına ihlil eden Cemil Papya aon sualimi ao- kan tarafınıza '!bliği muktezi ihbar Jwv verilmİ§tir. Ve )'ine 2-6-934 tari-

uhetleriniD ve tehir haricin'8 bu klhne binalan hemen yık- rayonım: .;, ~ı lka~etg~ hawın~ıı.n meçhu- hine müsadif Cumartesi giiDü eaat 
plAoianm huırlamab, e&cümle .... b ve bahçelere halkın - lstanbul -6allyor mu ra• liy~tı . huebile ılanen tebliğıne karar 10,SO da İataobul icra Jaüimlilinde 
Sitlidea bG likd para11a girmesine m&uade ? Yerıl.m.ıt old~ğudan m~z~dr madde bisut veJ• bilvekile Hm buluama-
ci • y ereye giden cad· Olunmalı, Belediyemiz ıe11ede bu f&ID ~mil Pap omuzlanm bı;. mucıbınoe bır deyecefi1?ıı v~ ım liaım~oeği abi takdirde aciemi 

enm ve Mecidiye k6yllaiin yol ve iki bab ecl -ıL_ / darda: ~~~ .. ı j;:C,. ııwn~ iivd-Wb, ..... ..-.. _mvafaa icra w tetkikat IDeJdanhk projelerini yapmah. ~ en ..... yet ı,8 .. 10) bin- ...-.uuv ftJS ~ aA'!-
C!-h..:-ı.. • • d bal lira llaclar Wr para. ah-. ~ r· _ Gaıtr• ._, ....... ...,...,'1 ··Z:. .. _,, .....,,.. ~ .. ~ ........ açua er •• ea acele Be il _n..-...1..1_-_._ ,_ ... .. 'S-rı' """' ıı 

~~~~y~o==·-g==llCllD===ue~•:•:a:m:•::•::::~~mi~?_:-:__:•:_....:.&......._~~~...__.~~~==~·-~Wi~""~••i·~~~~~~7:1:J~~lıiıiiiıillıillıi 
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Galata 'da Karaköyde meşhur 

Büyük Elbise fabrikasında 

ısm ama kostümler 

23 1/2 Liraya 
Kadın, erkek ve çocuklara 

KOSTÜM 
PALTO 

MANTO 
ve Muşambaların 

En müntahap çeşitleri 

Tediyatta Teshi'at 

T~Q . 

BANl<ASı · 

--------------~--------~-----------------------------------=---~-----------

Macunu 

aızeı 
Şapkadan 

evvel 
Olzeı dişi 

, 

Çankil: 
---- . ~"' 'it-' . 8aı•ll'•· &egcıı 

h en'" t -ıs, Ç• r .ooel .,,.. &steri•• 
,egd•" f dt1l•' 1 .,. ıorl 

Dişlerine ehemmiyet vermiyenler sıhhatlerinin esasını Ye 
güzelliğin sırrını bilmiyorlar demektir. 

Dişlerinizin güzel olmasını istiyorsanız sabah ve akşam 
günde iki defa muntazaman RADYOLIN ile fırçalayımz. 

Kremi, 
Dl9 macunu, 
Kolonr• ve 
Losyonu 

DiŞ 
Ağrılarını GRiPi 

Suru bu 
itin ini 
Pudrası 
Brl~anUnl 

BAŞ 
Ağnlannı 

FEVROZİN NECDET 
Kadmlann 

j\YBAŞI 
••ncalarmı 

Mağlôp Eder. 
Her eczanede bulunur. 

Romatizma fi 
Nakriai 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 

Sebze halinde 124 numaralı dük.kin 
,, ,, 5 hususi No. h dükkan 
,. ,, 4 No. h ,, 
., ,, 3 Hususi No. h ,. 
,, ,, 6 No. la ,, 

Mercan yokuşunda 40/31 No. lı ,, 

1 
Teminatı 

L. K. 
18 

1 ıo 
16 20 
15 30 
13 50 
11 25 

Şeyh Mehmet Geylani mahallesinin Bahkpazarı caddesinde 
140/142, 96/98 No. h dUkkin. 18 90 

Yukarda yazılı mahaller bir seneden üç seneye kadar kiraya 
verilmek içjn açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi 
görmek için hergün, müzayedeye girmek için bizalannda yazılı 
teminat makbuz veya mektubu ile beraber ihale gilnU olan 
8 Mayıs 934 Salı günU saat 14 te EminönU Daire Encümenine 
müracaatları. ' 117 45,, 

• lf. 
Fatih yangan yerinde Çırağıhamza mahallesinin Sakızağacı cad• 

desinde 31 harita No.lı adada 34 emlak 690 harita No. lı hane 
yeniden Belediye malı 94, 08 metre murabbaı yüzsüz arsamn beher 
metre mural>baına 175 kuruı fiat konarak satılmak için hemhudut
lan arasında açık müzayedeye konmuştur, Tnliplerin şartnameyl 
görmek için herglln, müzayedeye girmek için 12 lira 37 kuruşluk 
teminat makbuz veya mektubile beraber ihale günii olan 9 Mayıı 
934 Çarşamba günil saat 14 te Fatih Belediye Daireıi Encümenine 
müracaatları. "1831,, 

~~__.;..;__~~----~---~--~---------~-------

-Hililiahmer Cemiyeti-
MERKEzi UMUMiSiNDEN: 

Akaarayda Haıeki caddesinde Hililiahmer H .. tabakıcı Hemtlreler 
mektebinin bahçesinde bir pavlyon yaptırılacaktır. 

lıbu paviyonu kapalı zarf usulile 2415/34 PHşembe gilnil saat 15 te 

c: Or H O R H O R U N İ~ İstanbul Eski Zaptiye caddesinde Hilaliahmer Oyun kiğıtlan ve Maden 
• •uları &atıf deposunda ihalesi yapılacaktır. 

Eminönll Valide Kıraathanesi Şartname ve ketifna meler hergiln mezkur depodan alınabilir. 

yananda• (15570) ~-------=----------~ (16417) 

BÜYÜK 

TAYYARE PİYA 
17. nci tertip b şlamı ar. 

1. inci keşide 11 MA YISTA'dır. 
Vakit az kalmıştır. Biletlerinizi ahnız. 

Zayi: Galata. 1thalat gümrüğünden 
672! No. lı beyanname mukabilinde 
aldığım 18-9-932 tarih ve 506978 N o.lı 
gümrük makpuzunu zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan eskisioın hilkmü ol-
madığı iliin olunur. Y. Terzioğlu 

t!::• ••• • ..._. 

8on Posta Matbaası 

Sahibi: Ali EkreQI 
Nqrlrat MidGrQ: Tabir 

1 ... ~İn-h-is-a-rl;-·;;;U=. ;;;=.;M=iı=. d=ü=rl=ü=ğ=ü=n=de=n=:=.-
Cibali Fabrikası için muhtelif nevi ve miktarda mürekkep satın 

ahnacaktır. Taliplerin numune ve şartnameyi gördükten sonra 
pazarlığa iştirak etmek Uzere " 0o 7,5,, teminatlarile beraber 
"26/5/934 Cumarteıi gllnü saat "14,, te Galata'da Alım, Sabm 
Komiıyonuna müracaatları. "2226,, 


