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Daimi enoam.,. tetldka.I fapıgor ve Ka
6
.. lhn ~ - ------

~11/ıat verigor "'• C.,,.••li r"eial 
Geçen gün Vali Muhiddin lealarını mUn k 

Beyden rica ettik: Eski K t • Ud f . a atala bir ıurette 
ciJerde 260 k" b' . eres e m a aa etınıılerdir. lddiay 
d·ı k usur ın lira sarfe- panlara göre halin '- 1 ı ya· 1 

ere yapılmakta ol kk ' &uru nıaaın· 
sebze ve ıneyva h I' ~n bmuva 'k~t dan evvel alakadarların İftirakile 

a ının azı şı a· yapılan t l t d d' yet!ere vesile verd' v. i d kk... op an ı a ar ıye ve yazı· 
rın dar yap ld vıgın ' ii ~nl~- hane miktarı 107 olarak tesbit 

ı ıgının, proıenın ed'I . 9 
ta dilen tatbik ol d w ı mış, ayrıca metre yUz ve 
sür") . dd' 1 un ugunun ileri 12 metre derinlik verilmesi tekar-
d wu en ı ıa akr arasında bu!un- rür etmiş. Halbuki ardiye adedi 

ugunu yazdı ve . t d'k k' ( 63 ) . d' 
mesel b. d f ıs e ı ı e ın ırilmiş, yüzleri ( 4 ) 
tetkike, 1 ır e a daha ~sasın dan derinlikleri (7) metreye iadirilmiı; 
re d'k 

0 ~ns~n. Memn.unıyetle öğ- y~zıhane miktarı ise ( 22 ) ye 
n ı kı dün, beledıyenin daimi düşmüş. 

encümen azası berab 1 . d Belediye mümessillerine göre 
b ' er enn e b" d' . 

elediye iktısat müdürü Asım ır ar ıyeyı az görenler iki tane 
Süreyya, beton arme miidUril tutarlar. Aralardaki tek bölmeler 
Ziya Beyler bulunduğu halde hal k~ldırılır; satılmay~n mallar, bU-
rnahalline gitmiş tetkikat yapmuı yük ve ~~umi ardıyelerde muha-
b d ' . "T' faza edılır. 

u ara a kabzımallar cemıyetin.. Bundan ü k 
1 den b d d' 1 sonra m na aıa ar 

Bu azı zevab a ın emişlerdir. uıada. Beher müzayede mfldde-
ınUnasebetJe tarafeyn, mütll\• ( Devamı ı unou 1&1fada ) 

Galatasaray la 
Fenerbahçe Nasıl 
Hazırlanıyorlar? 

Bu Cuma yapılacak olan Ga· 
lataıaray .. Feaerbalaçe maçı, da
ha timdidea spor aevenlerbı h ... 
yecan11ı1 tahrike baılamııtır. 
Malüm olduğu llzere 111aç resmi 
mahiyettedir ve sıeçende oynanır
ken, lllanaııı bir kavga ytlıflnden 
yarıda kalmıştı. Beraberlik veya 
Fenerin mağl4biyeti ile neticelen
diği tadirde şampiyonluk için 
Beıiktaşla F eaerbahçenin bir defa 
daha kartılaşma1ını intaç edecek 
olan bu müsabaka, bu noktadan da 
aynca hutusiyet a.rzediyor. Onu11 
içindir ki iki taraf ciddi surette 

( D6vamı 8 inel nyfada ) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••• 

Hicaz - Yemen --, 
Muharebesi 

En son gelen haberleri 
11 ınol ••:rtamurd• 

ku unuz 

'i 

Onlar Da' Ortadan Kalkınca! .. 

yahu kaç pdür bu mahallenin pisliği ?•dir ? 
_ Ne Japarlla biracler I Klpekleri .........-. 



2 Sayfa SON POSTA 

( Ha"l/cın Sesi) 1 

Yemendeki 
Boğazlaşma 

• 

Altı Milyon Meselesi 
Rıhtım Şirketi Antreposundaki 

Tahkikat Müsbet Bir Netice Verdi 

Ve Halk .• 
Yemen - Hicu muharebeeinin 
büyük bir alika Ue takip edıl
diğiııi görüyoruz. Halk ba bo
ğazlaşmayı ıöyle mutalea 
ediyor: 

Kemal B. ( Topkapı Merkezefendi 
1 ) - Hicaz yanm adaaadaki kanla 
muharebe devam ediyor. Gelen ba
berJere göre de İmam Yahyamn iami 
Cezireden aılinecete benziyor. MüslG· 
illan ve Arap iki devletin bu çarpıt· 
malarına bir türlü akhm ermiyor ve 
itin içinde bir ecnebi parmağı olduta 
tahmin ediyordum. Buıün bu hakikat 
aulaf1ldı. Arap vatanperverlitinin ye 
milliyet kayıuaunun kimin entrika
larına dayartdığını öğreniyoruz. imam 
Y abya İtalya lbni .. uut ta lnailtere 
aiyaseline birer alet vaziyetinde biri
birleriDİ butu.byorlar. 

* Saim Bey (Sirkeci Meaerret otelı) 
- imam Yahya matfiip olmıya bat· 
layıaca derhal MıDI' Kıralı Fuadın 
tavaaautuau 18tedi. Kıral Fuat bir 
lnsiliz dodu olduja içia laJiltereuin 
tılliblandırdıjl galip Hicaz bGldlme
tinin ileri hareketine mani olmak 
latemedi Ye b.kemlifi reddetti. Ye
men ord.._ada ltal:ran. Hicaz ordu
•unda da latiliz zabitleri •armıı. 
Yem enliler matl6p oluaea ltaıyuaları 
•Ne ya pah m: matlip oldaauz. Biz 
lngilzlerle boıuımak lateaeyiz.. Di
Jerek Yabyanın orduaunclaa aJnl
mıya baılamıılar. Eskiden Arapların 
lnkitahna Türklerin engel oldutu 
-'Sylenirdi. Biz ayrıldıktan sonra çok 
kuvvetli n müıtakil bir devlet kur
duk. Fakat onlu hlll ecnebi siya• 
•Une Alet olmaktan kurtu!amadıJar. 

~ 

Murat Bey ( Kumkapı lbrahimpqa 
cw.ddeei 84 ) - lbniaauut Arabi.tanda 
ecnebi nGfuzu istemeyen bir milli1et
perver olarak tamnmıfb. Gelen ıı .. 
berler bunun yanbt oldutunu ,göıte
riyor. fnziltere Y emenliJer tarafından 
Hüdeyde limanının ıalahını röriloce 
" bunda bir ltalya parm•tı auiace 
derhaJ altın torbalarını açb, lbniaauu
da .. çtı ve bir botazlaımadır bafla· 
di. Ben bu lfl bayi• rörüyorum. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Mustafa ve Salihattin iamlade 
iki kafadar, Küçilkpazarda oturan 
aeyytr pazarcı Kl:ııoı Efen dinin 
odaıına girip 199 lirasını çalarak 
aavuşurlarken yakalanmıılardır. * Sabıkalı Salim. Betiktq 
pazar yerinde Salim Efendinin 
ifportasından bir dtıztıne çorap 
calarlren tutulmllflur. * Balatta oturan Ali Haydar 
Ef. isminde bir dokumacı ıon 
derece aarhot bir Jaalde Kara
ıtımrtıkten ıeçerkeo bllisebep 
Madam F raaooun camlannı kır-
11111br. 

Bunlardan baıka 10D yirmi 
dGrt 11atte birkaç tecavtız ve bir 
de kavga bidisesi olmuıtur. 

Gtlmrllk antrepolannda keybolan e§Ja tab
kikatile metglll bulunan Gümrük ve inhisarlar 
Vekileti miifettifleri antrepolardaki mallann tesbiti 
işini bitirmişlerdir. Bu tahkikat, kayıp eşya mik-
tarının kıymet itibarile altı milyon liraya yakın 
olduğunu göatemıi§tir. 

Antrepolarda yapılan aratbnaalarda pyam 
dikkat hadiselere tesadüf edilmiş, eua bulunması 
icap eden birçok sandıkların içinden tat. tu;ta 
ve kerpiç çıktığı hayretle görülmllftüt. 

Diğer taraftan Nafia Vekileti tarafından yeni 
rıhbm tirketi komiserine bU itle eaulı şekilde 
meşgul olonması ~ususunda tebJigat yapıJmıŞ°br. 
Rıhtım firketiniQ. iateği üı.erine ikinci defa olarak 
yapılan bu tahkikat 811'881nda, eşya sahiplerine 
firket tarafındali Yerilen muvakkat antrepo vesika
ları da gözden geçirilmiştir. 

Eşyanın kaybolması dolayısile zarara uğrayan 
tacirlerden bir kısmı adliyeye müracaat etmişler 
ve mahkeme kararile nhbm firketindeo tazminat 
almıılardır. Diğer taraftan bu alb milyon liralık 
eşyadan alınması iktiza eden gümrük resmı 
de tahsil edilememiştir. 

Delinin Cinayeti 
Hastahane İdaresinin Va
ziyeti De Tetkik Ediliyor 

Cuma gecesi Bakırk~y Akıl 
hastanesinde sabaha yakın bir 
faaa oldu. Azgın halinde bulu
nan (150) hastanın yatbğı beşinci 
koğuftaki bastalardu Naciye ha· 
nım ayaklannın bağlı olduğu ka
yışı dişlerile koparmıf ve kendi· 
sini karyolaya bağlıyan uzun kpllu 
g~mleğini de parçaladıktan sonra 
ortaya fırla~, kendisi gibi bağlı 
vaziyette yatan hastalardan Latife 
hamının gırtlağına sanlarak boğ· 
muıtur. Hastahane idaresi bu fa. 
cıayı ancak aabaleyin haber ala· 
bilmiştir. Evv~ ~ hastahanede 
tahkikat yapan Müddeiumumi mu-
avinlerinden KAmil Bey dün de 
geç vakte kadar hastahanede 
tahkikatına devam etmiştir. Bu 
facıada gardiyanlann ve haata· 
hane idaresinin ihmali tespit edi
lirse bunlar hakkında da takibat 
yapılacaktır. 

Üniversitede 
Bütün Fakültelerde imtihan 
DaJışmalarına Baılanıldı 

Üniverıite fakültelerinde im
tihanlara ( 20) mayısta bqlana
cakbr. Talebenin elinde kitap 
veaair veıait eklik olduiunu 
nazan itibara alan Üniversite 
RektörlüjO, imtihanlara haıar
lanılmak llzeıe talebenin semi
nerlerde oturmHma mnsaade et
mittir. Buradaki kiitüpbanede 
teleH,e l.teclitl kitap •erilecek· 
tir. Talebenin lmtilwftlara huar-
lanma11na doçentler. de yardım 
edecektir. Her doçent kendi ıu
beıindeki kitaplardan talebeye 
tercOmeler aotlar Ye hlllaalar 
yapacaktır. · 

Bu •aaiyette talebe Oni•eni· 
tecle c:abı••ia nde çabpnata 
tercih etmektedir. 

Teftiı heyeti bu bakımdan da tahkibbm ikmal 
etmek 6zeredir. 

Eski Müderrisle
rin Vaziyetleri 
Ne Olacak? 
Bunca Senelik Hizmet

lerinin Unutulmaması 
1steniliyor 

Darülfünunun ilgası Uıerine 
açığa çıkarılan müderrislerin maaşı 
bu aydan itibaren kcıilmiştir. 
Eski müderriılerdeo bir kısmı 
diğer vazifelere tayin edilmiııe 
de, bir kısmı bentız açıktadır. 
Tekaütlük müddetlerini dolduran 
hocaların tekaüde sevkedileceğine 
dair de bir haber yoktur. Eski 
müderrislerden birisi dün bir 
muharririmize şunlan ıöylemiştir: 

- Biz 25 • 30 sene bu mem
lekette ilme hizmet ettik. Üniver· 
site kurulurken açığa çıkarıldık. 
inkılapta daha yüksek kıymetlere 
yer verilmesi gayet muvafıktır. 
Fakat bizim halimiz ne olacakbr? 
Bunca sene çalıştıktan sonra, bizi 
blltün bütiln açıkta, parasız ve 
aç bırakmak bilmem doğru olur 
mu?" 

Esnaf Bankası Tahkikatı 
Esnaf bankam tetkikatile 

meıgul olaa mllddeiumumi mua .. 
vinlerinden Mublia bey dnn de 
bankanm son iki senelik heyeti 
umumiye içtimalannde hükümeti 
temail eden lktisat Vekileti yerli 
tirketler komiseri Remzi Saka 
Beyin ifadesine müracaat ebniftir. 
Buglln de tekrar bankanın mü· 
dürü Hamdi Beyi dinledikten 
ıonra banka murakiplerini de 
davet edecektir. 

Nereye Saklamış! 
Dnn limanımıza plen Piyer 

Loti vapuru yolcu-ıanndan Kadı· 
k6yl0 Madam Snrpiğin 6zeri 
mubafua memurlan tarafından 

Çakmak Meselesi 
Kibrit Şirk.eti Niçin Çak

mak Satmıyonn111? 
Kibrit firketinin pi) 1.,. 

çakmak çıkarması muelem etra
fında alakadarlarla temasa giri
şilmiıtir. 

Öğrendiğimize göre, kibrit ve 
çakmak mhisan tesbit edilen 
mukavelename ile, kibrit firketioin 
uhdesine verilmiş vaziyettedir. 
Buna rağmen şirket timdiye ka· 
dar sabşa çakmak çıkarmıı de
ğildir. Alikadar bir zat bize, 
kibrit 9irketinin çakmak ıatmıya 
hazır bulunduğunu, fakat yapılan 
tecrübelerden rağbet giSrmiyeceği 
anlaııldığı için bu İşe girişilme
diğini möyJedi. 

Sö1lendiğine göre; piyasaya 
pkmak çıkanlmua bir~ok zarar
lara meydan verecekmiş! Bir kere 
ortaya bir kaçakçılık işi çıkacak, 
müudele güç olacakmış. Ba 
arada, çal<mak satışına mukabil 
kibrit sarfiyahmn yüzde ıekse~ 
nisbetinde düıeceği de öne ailrüJ.. 
mektedir. 

Araba Kazası 
Zava:Iı Kızcağızın İki 
Ayağı Da Kmldı 
Arabacı Recebin idaresincleld 

yak arabua Fenerde klpil ba
pndan seçerken eoblda oy... 
makta olan haıLlrçı Haunm 
7 ya .. ndald Miijgin ..U 
knına çarparak iki ayajml im-

~· 
• Şofk t.,,.;t;. id.ıaiadeld 

2468 munarah otomobil EJlple 
Yqar isminde bir çomp pr
parak •ğll' mrette yaralaBJlfbr. 

araDDUf, beline unli bir halde 
10 metreden fazla kaçak ipekli 
kumq meydana pbnlmq. ken
disi ihtisas mahkemelİne verilmi,-
tir. • 

., •• 1 

ı------~ 
Giiniin Tarihi 

Rusyadaki Heyeti 
rimizin Tetkikle 

Moekon, 6 - Dan Torldye 
Jlk Elp.i Hü11eJin Ragıp Be1le. b 
lumcia mirala7 Gelil Bey bulun 
Tlslı t•nuecilerf, TGrk aakeri hey 
reld EmiD Pap Ye Türk atatemilit 
EnYer Bey bYJVe meydaama ~tm 
lu, Ye ( Makaim Gor~ ) tayyare 
nıuayeue ve tetkik etmif)erdir. 

Celil Bey, Tas ajaaıı muhabirb 
f4lJle d emiftir. 

• - Maksim Gor~ tayrare• 
Sovyet ilim ve teknifinin fevkalid 
kuYvetiııi gösteren büyük ve muazza• 
bir tayyaredir. Bu havai gemi bG 
dOnyaya iftihar ile gösterilebilir." 

Emin Pap da ıöyle dl'mitlir : 
" ._ B S - u tayyare ovyet Rusyan 

•alik oldufu birçok muazzam eae 
lerden biridir. Sovyet Ru.,a milleti 
memleketlerinin bu büyilk muyaff 
kiyetlerUe iftihar t'debilirler. B 
Türkler de dost milletin b• muvaff 
kiyetleriuden dole11 bahti7anz.,. 

Miaafirler, dün Frounze imallt 
Deafni de geznıiılerdir. Gece Celil e 
Ye Türk tayyarecileri Leninpa~ 
laareket etmitlerdir. 

Ya§n1urlar Batladı Gibi 
KGtahya, 6 (A. A.) - Merkez ka 

suının b.D yerlerinde faydah yat 
mudar 7aj'11Uf Ye kuraklık teblik 
...... Mil oa...,.. ... 

Bolu 6 - Günlerdenberi beklene 
yağmurun bugün 7atmaaı bal 
7Gzilnil güldiirmüıtür. Zurra sevİll 
içindedir. 

lzmlr'de Yalmur 
bmir, 6 (A A) - Bu aababt 

itibaren fdır mize f aaılalı bir aurett 
7aj'mur dütmeğe baılalDlfbr, iZlll 
Ye havalisinda mebzul yağmurla 
ihtiyaç duyulmaktadır. He.r taraft 
lana Jrapahdır. Yafmurun 
edeceti tabmia ediliyor. 

Edlrnede Kuraklık Var 
Edirne 6 ( A. A. ) - Kuraklık y 

tlddetJi 11caklar duam etmektedir. 

Mektepliler Barramı 
Rize, 6 - Mektepliler hayra 

buJ(iln burada çok cauh bir surette 
kutlulaıımıt'ır. 

Bolu, 6- Bugün bet mayıa mek• · 
tepliler bayramı çok neıeli geçmittir. 

Mutia, 6 - Dün mektepliler ba7• 
nmı çok güzel lc.utlulandı. Büt6D 
••lııtepler talebesi kulan çıkblar 
99 ...... ., o,..ıar yaparak vaki• 
geçirdiler. 

Isparta Yollann ... 
'8puta, 6 - it meniminin seJ. 

.... ,,. ha.alarm 171 tritmeai ı.u.. 
hile YiüJetia bütün yolr.....- it f.-. 
11,.ti •ammah bir tekilde baılamı 

M. Sarlç Gitti 
So-.,et Ruya Sefiri M. S.riç c.

aaplan iki •J mezwal7et alarals 
.....Jelsetme sitaiftir. 

inkılap 
Dersleri 

Edd Adlire, Vekili Y...ı Kemal 
8. dibi akpm lnıoıip Tarihi Eaatit&
....._ clenleriae deYam etmlttlt. 
Y...ı Ke.al 8. dlaldi deninde Türlr 
~ lkbudi teU..IJ .. ~ 
mu ..ı.--., - zamaalanla una,M 
Yerilen ehemmiyete ipret eimiftları 
Yuuf Kemal B. bu akpm da dersi• 
• de•a• edecektir. 

Son Posta 'nın Resimli Rikagesi: Pazar Ola Hasan Hey Digor Ki: 

- Elindeki • lsljat -6, f 
H..- Bey? 

Haua B. - Şelaria PIAmJ 
J 

- Bu nalll plAn 7alııa? &., ı H. B. - Eakiclea böyle 4etiWI am- ı - Ve - Nib8Jet bu hale 
dil ... - Pali 1 ......... lııiır ..... pldle ... ti- ., ... 



n 
Miindericatımızın çoklu
ıundan dercedilememiş·· 
tir. 

. -
ülhane Müze

ine Bu Sigarayı 
im Attı 

( Baıtanfı 1 inci aayfada ) 
cümle kapıaının yanandaki müze 
mahzenine konulmuıtur. 

Saat tam 5 te mnze kapan
~·k~an ao!1"a bir aralık Satılmıı 
ıammde bar mllze hademesi pen• 
cerelerden birinden duma~ çık· 
bğmı g&rmn, ve kotarak hidise· 
yl mllze memurlanndan Enis Be
ye anlatmııtır. Enis Beyle birkaç 
bademe vak'a yerine gelerek 
mahzen kapısına açtıkları zaman 
kemif bir dumanla karıılaımıılar 
Ye yangın derhal itfaiyeye haber 
Yerilmiftir. 

Birkaç dakika sonra aelen 
itfaiye sıla bir çahtma ile mah· 
zende için için yanan atefi aön· 
dürmDş, böylece mllzc bllyük bir 
tehlikeden kurtarılmıştır. 

Y .... mn, sabahleyin bahçeye 
•erilen tarihi çadırlara, gelip ge
çenlerden birinin attığı bir siga
ranın sebep olduğu zannedilmek· 
tedir. Çadırlar aanlırken bu si· 
a~am içeride kaldığı ve için 
lçın tutuıtuğu tahmin olunuyor 

t ?FAaka
1
t bu aigarayı kim atmış: 

ır sı onu bulmak lizım. 

Rarios Adasının 
Kargaşalığı 

( Baıtarafı 1 inci aayfada ) 

Bu köyde baılayan kanh bi
dise çarçabuk diğer köylere de 
airayel etti. Rumların ekseriyet 
teşkil ettiği bütUn köylerde kanlı 
kavgalar çıkarak ölenler ve yara
lananlar oldu. Fakat şayanıdik· 
kattir ki ba kavaalar bir aralık 
ltalya blkametine kU'fl kalpıw! 
de 1atayan hopıatauzluğun ulu
orta açıta vurulmaaına da vesile 
teşkil etti. Filhakika her sınıf 
halk araımda kendini gösteren 
bu hoınutı~zluk son zamanlarda 
artmıı ve şıdd~enmiştir. 

Bugünkü vaziyet şudur: 
ltalya Hükumeti, halk ar .. n. 

daki bu hoşnutsuzluk Taziyetini 
aöz önOnde bulundurarak berhan
ai tekilde bir ibtiW çaktıiı tak
dirde clerbal basbrabilmek için 
••kert tedbir almak lllzumu bis
aetmlf ve almlfbr. Bunun ncticcıi 
olarak ta adadaki kara, deniz 
Ye hava kuvvetleri oldukça faz. 
lalaştmlmıfbr. - • 

Komitecilerin 
Fes atçılığı 

Atliaa. 6 - Makedonya Ko
mıteaialn Daf rie~&rı olan Bul· 
garca Makedonya gazetesi göya 
Balkan miaakına merbut gizli 
protokolun metnini neşretmek
tedir. 

Buna inanmak lizımgelirse 
t~o.t~kolu imza eden devletlerden 
ı~ının arazisine Bulgar komite

lerı ~ecav~z eder ve Bulgaristan 
komıtelen dağıtmaya muvaffak 
olamazsa lkit devletler Bulgariı
tanı 24 •at zarfında . 1 d ki •tga e e-
cde _ eri ve bu işgal komitelerin 
agıtı m81lna kadar dev d 

cektir. am e e-

b. Eğer komiteciler Balkan harici 
·~ . devlet tarafından himaye 

edılırlene yine Balkan m. k 
tatbik edilecektir. ısa 1 

~akedon~a . gazetesinin, bu 
neşrıyatı vazıyetı teşviş için yap-
tığı muhakkak addedilmektedir 
ve bu neıriyat M. Yevtiçin Bul
ıariıtan ziyareti dolayısile yapıl-
m~ktadır. Çünkil Makedonya kC>4 
mıtesi Sırbistan ile Bulgaristan 
:1•ımau yapıldığı takdirde ken· 

emellerinia mahvolacap ka
aaatindedir. 

Resimli Maka!e a Sulh Siyaseti a 

• SON TELGRAF HABERLERi 

Kuraklıktan Kurtulduk 
Memleketin Birçok Yerlerinde Bere

ket Yağmuru Yağmaya Başladı 
Siirt, 6 (A.A.) - Bereketli yağmurlar devam karakhk biltün halkımızı yese sllrlldemİfti. AyYalak 

etmektedir. Çiftçiler pek neı'elidir. ve civarında bu aabab başlayarak saatlerdenberi 
~!lecik, 6 ( A.A) - İki gündür biitlln viliyet devam etmekte. olan. bol v~ çok faydalı yağmur• 

~bı~nde mebzul )ağan yağmur k6yltlyll çok •evin· lar bnttln çiftcllenn balbaı• tilt8Ddl v~ 
dirdı. Kuraklıktan kurtul~n köylü bayram yapıyor. Zeytin~e~mizin ~lloll. göldGrmlf ve bu Mneki 

Kars, 6 ( A.A )- Vıliyet mmtakasında on dört mahsul ıçın kuvvetli llmıtler uyandarmışbr. 
fündenberi şiddetli kuraklık olmuı bu yllz- Eliziz, 6 (A. A.) - Şehrimize ve havalisine iki 
)'Uz yazlıklar yetiımemiıtir. Fakat 'uç gtlndür gündenberi ziraate çok faydalı yağmurlar yapak· 
çok bereketli yağmurlar yağmakta ve iyi bir bere- tadar. Yağmur, çiftçile-rimizi sevindirmektedir. Mah-
bereket yılı müjdelemektedir. 1UI bereketli olacaktır. 

Denizli, 6 (A. A.) - Dün akıam faydah yağ- Uşak, 6 (A.A.) - Oç ay~anberi beklenen tai-
mur yağmıştır. murlar dün kifi miktarda yagarak zOrraın "9 6y-

A_!Yalak, 6 (A. A.) - Aylardanberi devam eden lllnUn yiizllnn gWdilrmOftllr. 

Gelibolu'da G • H M. Kondilis 
Bir Cinayet Oldu iki 8ZJ z. Dün Baıvekilimizle Bir 
Kardaı Yakalandı Ankara, 6 ( A. A. ) - Reisi· Görüıme Y aph 

. Gelibolu, (Huausl) _ Şehri· Ankara, 7 uıusi - unan cümbur Hz. bu sabah Bqvekil (H ) y 
d Pa- Hz. ile birlikte Ankaraya N J l K d'lia mız e çok feci bir cinayet olmuı, r- Harbiye azan enera on ı 

~~ Y•11nda bir çocuk, ayni yaıta avdet buyurmuılardır. cenapları dün öğleden evvel Baş· 
~ ":: .. det tarafından öldürülmüş- Hariciye Vekili Bükreıe vekilimizi makamlannda ziyaret 

• ~diae töyle olmuıtur: G ederek bir müddet görlifmüşler-
b k~yolağzı mahallesinde bir idiyor dir. Muhterem miaafirimiz ve mai· 
d: "ıbal d~kklnı İfleten 19 yaıın- Ankara, 7 (Huausi)- Harici- yetindeki zevat dün 6ğle yeme-
bir 1_ rahim Efendi, mallarından ye Vekili Tevfik Rllştü Bey Ro- jini Yunan Sefarethanesinde ye-

&ı•1111nan ... •ınch.x..nı ı b manya Hariciye Nazınnın geçenki diler. 
İfia O ~ •• an ar; u dil Misafirlerimiz -refine ikindi 'kard mer ve Osman isminde iki Ankara ziynretini iade makaa e ..-
bit ~tarafından yapddığını t_. yakında Bnkreşe gidecek, oradan llzeri Bllyilk Erklmbarbiye Rei· 
lddia~rek mahkemeye verir. Viyana yolu ile Cenevreye ge· aimiz tarafından bir çay ziyafeti 
k tire kendilerinin mah- çecektir. verildi. Ziyafette Meclis Reisimiz, 

emleye --~~eaiaden fena halde • ... ·- ~ · · • · · ·- Vekiller, meb'uslar ve ordu erkinı 
can an .aadan ilci k dq b rahimin kalbine saplar, busarada da bulundular. 
bir intikam veaileti ~a lar unu Osman da ite karqarak zavallı Jeneral cenaplan bu alqam 
filhakika lbrahimden inJk!.. v~ aenç bakkal dokuz yerinden yara maiyetile birlikte latanbula hare-
mıya karar verirler. Bunun az:. almak •uretile canmz yere dev· ket edecektir. 
rine Ömer ve Osman geçen ak· rilir. lkbsat Ne21n Da Gelipr 

Cinayeti müteakip Osman Atina 7 (Huıusi) - lktaaat şam lbrahimin kdükkinına gider· derhal yakalanlDlf, firar eden nazırı M. Peamasoğlu TOrk • 1:u: 
ler, arkadaşça onuşup görüşmi- Ömer ise ancak ertesi glln ele nan ticaret muahedesinin temdidi 
ye başlarlar. Bir aralık Ömer geçmİf, ikisi de Adliyeye teslim hususunda g6r8fmek lizere yakan-

;:in=d~e:!g~iz:le~d~ig~v i~ça~k~ı~yı~a~ns::ı~zı:n~l~b-:.:~e~d=il=m~işl!:er:d~ir~.~:=•~~~~====d=a=A~n:k::a~r_=ay!:a:11:· d:ec::=e:ktir:":·:::::~==-) 

is1~ER /NAN /STER iNANMA! 
Geçen aabab iki arkadaı Suadiyeye clc>jru bir ıe

zinti yapt.k ve bir ıazinoda oturup birer kahve içmek 
iıtedik. 

bi Peynir için bizden ne ve bir lokma ekmekle r parça 
iatediler btllr ........ ? Tam 110 kurufo 

p · • ........ 3c ekmefia ldloaa 7,S kuruıtur. 
eyaına .., C k. e· k k Dl 1a,...t1 tle malüm. eman ye un aer-Arkadaı bir lokma ekmekle bir parça peynir l'e· ır a. v:._: kurut tutmayan bir fllY içia 111 kurut. 

tirtti. Kalkacatımız zaman heaap iatedilc. Bir kahve mayesı -. 1 

/.STBll ıNAll ı87'BR INANllAI · 
• 

f ' n 

/ stanbul Planı -
/stanbul Limanı 

• • 
Biri Helediyenin, öteki Liman Şir· 

ketinin en biiyük iki diifünceleri.. 
latanbulun plin1 yapılacak. Elli metre 
yüz metre, beı yilz metre ıeniılitinde 
caddeler çizilecek. Y edikuleden Şiıliye 
yer alhndan tramvay olacak. Sulta
nahmet taraflarında evler hep yıkıla
cak.. Daha bilmem neler olacak. 

Liman Şirketi de kaç aenedir, 
durup durup ortaya tekrar çıkanr : 
Liman1n inkiıafı mutlaka KarakiJ 
kiprüaOniin yerinden kalkmanna 
batlı lmif. Öyle oluraa Umanın me
aahHı timdikiain Oç miali olacakmıfo 
Vapurların hepai kar1n kanna nbtıma 
yanaıırlarmıf. 

* Bunlann bepai belki iyi 19yler. 
Yapılabilaeler belki btanbul pzelle
tecek, liman inkipf edecektir. 

Fakat, blltGn bu ıeri yapmak içia 
para nerede? Şimdiki halde dlD
yanın tekmil memleketleri . yalnız 
tatarruf dGtünüyorlar,, b&tçel~r~ia iki 
ucunu bir araya ıetırmek ıçın pek 
ziyade 1Gçlük çekiyorla~. b lumdaD 

Zaten para luthtı bır a 
• Baka ..... _ Çeko1-da faydalı bırtey. a___, d · ? 

lovakya Cümbur Reiai ne emıf 
Muharebeyi iatiyenler va~ amma, ı::ı: 
yokl Demif. Demek ki, parO a hald 
hemen m•barebe çdıacak. e, 
böyle zütQrt kalmak, bopımaktan 
elbette daha hafiftir. .. 

lıtanbul BelecUyeai, liman fİ!keti 
belki diyecekler ki, biz pJalr plamnı 
hemen tatbik için yapbrmıyorus. 
Karaköy köprGaüntl yerinden kaldır· 
mayı hemen timdi için dtlflamüt:İ 
ruL. Bunlan deride, paramız, d 
paramız oluaca yapacata; _:aba ı..::' 
mız para oldutu umaa •-.. •Yaldt 
mamakhr, zen,.U. oldaja•...:..:. ... 
yapacatımaa itlen flmdWa 
mak latlJO"I&. d'Ll • 

Vakla. ..lddea darw.Hk de .. en 
• dlfibım•k. yerine pre iyi bir 
ilerifu Fakat benim fikrimce dünyada 
C ... ,.. bu kadar çabuk inkılip et• 
tiji bu zamanda. tehir pwu içiD, 
ileriyi dtltilnmek hiçte yerinde bir 
dOtOnce defildir. 

Bak1nıı, Kayaeride yapılan bir 
tayyare kırk dakikada Ankaraya ıel
mif. Bu birinci adım, fakat arkası 
elbette relecek. Tayyareler bir taraf· 
taa çotalacak, bir taraftaa bıdan 
artacak. l.taabalclaa Aakara1a belki 
on dakikada sfdeeefhr. Ta17areler 
bir taraftaa da S'ittikçe W,.yecelder. 
Tramvaylar (ibl, fimendifer n~onlan 
ribi kalabahk balkı bir y~~ f.~~~ 
rebilecekler. O zaman e .1 u ara· 
Şifliye Jeralb tramvaya Dil ·r: r Dl 
yacak ki, timdi biz onun P .n ~ 
dGtünelim? Bet yGz metre renaıl~İa· 
ele caddeler de o vakit bombot a• 
eak tayyare ile mtmek kolay olunca • •· ı a oto-eaddeden l'eçecek tramvaJ ar • 
hilelere kim biner ? 

Uman lçbı de böyle. Karak~y 
kclprGaGnl yerladea kalcbnp ta, Hah
cin iki tuafuıa senit nhbm yaptar
mıya 1etlfeeek paramu oluncaya 
kadar, bakalım Yapurlar kalacak mı? 
lnaanlar S'ibl yfllcler de tanarelerle 
ıröaderilirae, limaa da Palt caddeler 
gibi hiç lüzumauz olacak. 

* Hem, efendim, tehir pliaını, liman 
plinıaı fimdidea tatbik et.eye para• 
mıa yoku, bunlann tatbikini çocuk• 
lanmııa, torunlanmıza b1rakacak IHk. 
ne diye timdiden o pllnlan diiflnellm, 
onlarla çenelerimlzl yorahm? Çocb!i 
laramıza para barakaamyoruz, 
akıl bırakalım diye mi? Bizdea 
dünyaya ıelecek çoeuldanmıan, sa• 
manlanna göre yapacaklan ite akıllan 
bizimkinden daha iyi ermeyecek •I 
ıanıyoruı? 

ZaroAğa 
21 y qında 8ir Kızdan 

Evlenme Teklifi Aldı 
160 hk ibtiyanmız Zaro ~· 

c:.:.ı: rocuk hutaneaande elyevm ~ ... kt lar • 
t davi altındadır. Do or aaar 
d~denin aıbbatinin glnden gtlne 
i ileftijini a6yl8yor. v . 
Y f kat bu arada Zaro Aga bır-
d ~divaç teklifile kartılatmlJbr. 
Z:ro ile evlenmek isti yen kimdir, 
biliyodlUIDIZ1 

Henllz 21 yaşında Amerikab 
bir genç kızdır, ismi Matmazel 
Hekmendir. 

Bir Çocuğun Cinayeti 
Büyükderede 12 Jatında 1.

mail isminde bir çocuk. oy~ 
yüzOnden çıkaa kavp netic~ 
de :4 yaflDda Edip !-miude bir 
çocuju bepk ile ap aurette 
yaralalDlfbr• 



• = 

t Ziraat Bilgisi (•) 
• 1 

Tı;]tün 

f(ongresinden 
Sonra 

Malum olduğu üzere tütün, 
memleketimirln sayılı ve en ehem
miyetli mahsullerinden biri olup 
devlet varidabmwn yedide biri 
bu ytizden temin edildiği gibi 
ihraç mallarımızın üçte birini de 
tütün teşkil etmektedir. Fakat 
son senelerin umumi buh
ranı arasında bu çok sevinçli va
ziyet kendisini yaşatamadı. Bir 
taraftan devlete temin edilen 
varidat azalmıya, bir taraftan da 
bununla meşgul olan çiftçi züm· 
resi sıkıntı çekmiye başladı. 
istatistiklerin gözlerimiz onune 
serdiği bu hakikat karşısında 
hemen harekete geçmek, buna bir 
çare bulmak lazımdı. itte Anka
rada kurulan tütün kongresi hem 
devlet, hem millet bakımından 
bu canlı noktayı kangrana çevril• 
mekten kurtarmak için kuruldu 
ve bugiln şayanı şükrandırki bu 
hayırlı toplantının neticesinde 
yüz bin tütün çiftçisinin sızısına 
ve dolayısile devletin mühim bir 
işine tifa verecek tedbirler ka
rarlaştırılmıştıT. 

• Ankara tütün kongrsi her 
noktayı etrafile mütalea et• 
mek suretile bu tükenmek bil· 
meyen dertleşmenin kökünü çı
kardı attı: 

1934 tütün kongresi evvela 
istihsal cephesinde köylünün ıs
karta, iskonto gibi ömrü oldukça 
akhnı yatıramadığı usulü orta
dan kaldırıldı. Artık köylü ye
tiştirdiği tütünü • Alınan bu karar 
üzerine - çeşit çeşit ve ayn ayn 
işleyecek ve her halde malını 

bu iş bittikten yani denkledikten 
sonra satabilecektir, ki bu sayede 
maJımn en ufak yaprağı dahi 
iskarta namile daradan dü
tülmeyeceği için tutar parasın· 
dan da (bilibedel) diye iskonto 
edilmiyecektir. Tlltünün her kıs
mı nevine göre fiat ve para 
alacaktır. 

Tütün kongresi istihlik cep-
hesinde de işi 11ağJam bağlamış, 
ticaretimize giren suioiyeti orta· 
dan kaldıracak bir tedbir almışbr: 
tütün çeşit çeşit ve ayrı ayn 
denkler halinde satışa çıkanldık
tan başka hiçbir çiftçi denklerinin 
dışını içinin nev'inden başka bir 
nevile kaphyamıyacaktır. Bu sa
yede de alıcı aldığından emin, 
yabancı memleketler alacağından 
emin olacakbr. 

Şark Tütünlerini harmanlanna 
kanşbrmıya mecbur olan memle
ketlerle doğradan doğruya tütün 
ithal eden memleketlerin en bü· 
yük arzuları daima nevileri ve 
vasıfları tespit edilmiı mah al· 
mak olduğuna göre böyle bir 
usul ile harici ticaretimizi de 
emniyete almış olacağız. Rusya, 
Almanya, Macaristan gibi mem
leketlerde de tütün yetiştirilmiye 
çareler arandığı ve şu yukanki 
düsturu daima göz <Snlinde tutan 
Balkan hlikfimetlerinin mesaisi 
karşısında bizim de bu yola ko
yulmakta gecikmediğimize ıe• 
viomeliyiz. 

Çiftçi 

r) Ziraat huauumdakl mlltkOllerfnld 
aorunuz. Soıı Poıta'nm (çiftçi) al 

•l:r.c cevap vcrrccktlr. 

Ezinede Ucuzluk 
Ezine ( Hususi ) - Burada 

yiyecek fiatleri çok ucuzdur. 
Yumurta yirmi paraya, bir kilo 
kömür 1 kuruşa satılmaktadır. 

SON POSTA 

• 
L R1 

M. Kemalpaşa Kasabasında 
Belediye işleri 

Bursa (Hu· 
susi) - Elli se
kiz bin nüfusu 
olan M. Kemal· 

odası açılacaktır. 
Eskiden boş bir 
arsa halinde bu
lunan köprfi ci

paşa Bursanın 
en ileri kaza• vanna bir parli 
lanndan biridir. yaptarılmış yam 
Kaymakam R~ başına da bir 
f 1k n. belediye çocuk bahçesi 
vekilliği vazife- yapılmaktadır. 
sini de deruhte Bayır mahal-
ct ti ğin den beri !esindeki mezar-
bdediye işlerini lık ta düzeltile-
hakiki ve müs• rek buraya da 
pct bir mecraya güzel bir park 
sevk etmiı ve M. Kema/paşanın ıımumi manzara•• oe Ka11mo.bm Re/ik Beg yapılmasına baş· 
balkın bütfin ihtiyaçlarını te- sine konan tahaisatla Cümhuriyet lanmlŞbr. Bütün kaldırımlann ta· 
min bu~usunda hummalı bir faa- meydanına ve yahut belediye balı- miri, yeni yolun parke taşlar ile 
liyctle çalışmıya başlamıştır. çesine Gazi Hz.nin bir heykeli döşenilmesi, kasabanın ortasından 
Doksan bin lira keşif bedeli olan konulmasına, belediye önünden geçen derenin her iki tarafına 
kasabanın elektrikle tenviri işi geçmekte bu!unan ve pek dar nhbm yapbrılması da tasavvur 
son safhaya gelmiştir. Yakın bir olan Bursa yolunun da on beı dil k 
zamanda kaza elektrikle tenvir metro genişletilmesi için bu ci· el me tedir. Fazla miktarda 
edilmiş bulunacaktır. Kasabanın vardaki binalann kamilen beledi· 0 an bu inşaat iılerile uğraşmak 

için hususi mühendis celbine 
başlıca mühim ihtiyacı olan su yece istimlak edilmesi de karar 
meselesinin de halli ile uğraşıl- altma alıomıştar. Harap bir vazi· karar verilmiş ve belediye biit· 
maktadır. Burada sular kireçli yette bulunan Lala Şahin türbe- çesine bunun için de tahsisat 
olması hasebile eyi ve fazla mik- sinin tamir olunması ve bu tür- konmuştur. Belediye bunlardan 
tarda bir suyun kasabaya getir- benin minaresininde saat kulesi maada gençlerin terakkisi işi ile 
tilmesi zaruri görülmektedir. Bun- yapılması için belediye bütçesine de yakından alakadar olmaktadır. 
dan beş altı sene evvel bu hu- beşyüz lira tahsisat konulmuştur. Bu meyanda gençlerin bando 
susta bir keşif de yaptırılmış Kasabanın müstakil plan ve teşkilatını ıslah etmek, bir ol'-
ise de bu güne kadar bir netice haritasını tamim işi de bu sene kestra vücuda getirmek ve diğer 
alınmamış. Ve aradaki geçen ikmal edilecektir. sporların da inkişaf etmesi husu· 
müddete nazaran fiyatlerdeki Bursa Vefikpaşa hastahanesi· sonda gençlere yardım olmak 
tebeddüle mebni bu keşfin yeni- ne tedavi için buradan her vakit üzere bütçesine beş yüz lira tah· 
den yapılması ve (Sarp) dere fakir hastalar gönderilmektedir. sisat koymuştur. Belediye reisliği 
suyunun yaktn bir zamanda kasa- Belediye bu hastahaneyede yar- vazifesini deruhte ettiğindenberi 
baya getirtilmesi kararlaştırıl· dım olmak üzere bütçeye bin iki gösterdiği bu faaliyetlerinden 
mıştır. yüz lira tahsisat koymuştur. Ka- dolayı Kaymakam Refik B. hal-

Bundan başka belediye bütçe- sabada bir de belediye okuma kın muhabbettini kazanmıştır. 

Yeşilırmakta 
Bir Kız 
Boğuldu 

Tokat ( Hususi ) - Mesçit 
mahallesinde oturan Akçeli oğul
larından Ömer oğlu Yusufun ço
cukları Y eşilırmak kenanndaki 
tarlalarında oynarlarken toprak 
kaymış ve çocuklardan Zeynep 
ırmağa düşerek boğulmuştur. 

• ve 3 - Zonguldali 
Namık Kemal mektebinde 
çoeuk bayramı münııeebetile 
güzel müsamerele:r yapılmıt
tır. Resimler bu müsamereler• 
den iki inbbaı göstermektedir. 

Bursa'da Gerede De 
Belediye. Meclisi . ~ an~if a~ Kafesler 
Ve T envırat Resmını ndırd ı 

Bursa, (Hususi) - lBursa be- Kaldırıldı 
lediye meclisi tanzifat ve tenvi
rat vergisinin tenziline karar ver
miştir. Belediye yollara parke 
döşemeye devam etmekte T emen 
mesiresinin yolunu ve harap olan 
çeşmelerini tamir ettirmektedir. 
Buraya bir park yaptınlması da 
düşünülmektedir. 

Gerede (Hususi) - Belediye 
meclisi kasaba dahilindeki bütün 

binalarda kafeslerin kaldınlması• 

na karar vermişti. Karar derhal 

tatbik edilmiş, bütün kafesler 

kaldınlınışbr. 

miftir.Reaimde mektebin temel 
atmıı merasimi Ye uıeraraıi.m
de bulunanlar görülmektedir. 

2 - Malatya llalkevi 
köycülük şubesi köylere atla 
gezintiler tertip etmektedir. 
Hesim Hanönü köyünde böyle 
bir to ı fantıyı göstermektedir. 

6 - Kartal Himayeietfal 
cemiyeti her rene olduğu 
g~bi _bu. •-:ne de 11_7 yavruyu 
gıydinnıstir. Oemıyet reisi 
Ethem kaptan çocuklara oto

~:;;:~z~~~~~~~~~p~~ büelerle gezintiler de yapbr
maktadır. Reaim giydirilen ve 

4-DUzce İsmetpaşa mek
tebi luaıaye heyeti ~8talebeye 
giyecek vermiştir.Her gün kim
sesiz çocuklara yemek te ver
mektedir.Resim giydirilen ve 
ye<lirilen çocuklan göstermekte. 

5 - Hendelln Kara· 
dere köyünde yeni bir yatı 
mektebi aoılması takarrür ıı-

IDmayeietfale çalı~an çocuk· 
ları göstermektedir. 

7 - Devrekte ziraat iş· 
lerine çok ehemmiyet veril· 

.,~ıı~~!I mektedir. Ziraate zarar veren 1 lıavvanlarla amansız bir mü· 
~llıı.ıt1!~ cadele başlamıştır. Şimdiye 

'Ht/~;ll!ı,iM'~P.ıı..oıi:: kadar biitün kazada 800 do· 
muz öldiiriı1mü~ür. Resim bir 
•1irPk avım ~ö"tf'rmektı>dir. 

: 1 Tarihi Fıkra 4 
Ne Acı 
Bir 
Tezat? 

Amerikalılar, şair, Ömer Hır 
yamı çok aeverler. Bunun sebt' 
bJ pek te belli değildir. Çüolll 
Hayyam hazan Epikürist, bast' 
Pozitivist görünür bir adamdJJ'• 
Şirinin düşündürücü oluşu, zam" 
nana göredir. Onun fikirleri, bd' 
gün için pek belli sayılan şeyler' 
dir. Üslubundeki incdık ise aD' 
cak kullandığı dili anlayaolarf 
zevk verir. Başka dile çevrile' 
Hayyam rübaileri, ummam ki, be
dii taravetini muhafaza edebilsillı 

Bunula beraber Amerikalıia
nn bu ıark şairine verdikldl 
kıymet, çok b6yüktür. Adını ti' 
şıyan meyhaneler, şiirleriııden all' 
nan Lham ile yapılmış tabloJatt 
rübailerini ihtiva eden çeşit çql 
kitaplar, Amerikanın her tarı 
fanda göze çarpar, durur. 

Son günlerde W orceaterde pi' 
rin rübaileri bir kere daha basıldlo 
Fakat na•ıl?. Gazetelerde okuO
dujuna g6rc bu b 1 ış, matbaacr 
hk için bir mucize ve AmeriKafı 
zekası için de bir abide sayılacak 
mahiyette!. Yeni rübai kitabı (34) 
sayfalık bir ıeymiş. Fak&t boyd 
bir pusun dörtte biri, genişliği de 
bir pusun on altıda üçü nisbetinde. 
Kitabın hurufat sahası pus murab' 
baının altmış aekizde b·irinde11 
fazla değil J 

Kitabın ne yaman bir sanat 
harikası olduğunu anlamak içio 
boyunu, enini göstermekte kulla" 
nılan ölçüyü düşünmek lizı.IJI. 

Malüm olduğu üzere pua, biı 
kademin on ikide veya bir arşınıD 
yirmi dörtte birine muadil olası 
bir ölçlldüt. Kadem, yanm arşın 
itibar olunur ve lngilwer kendi 
kademlerini bir metrenin üçte biri 
olarak kabul ve hesap ederler. 
Herhale pus, iki buçuk aantimetrt 
ya tutar, ya tutmaz. 

Şu takdirde Amerikahlann, 
Ömer Hayyam ismini tebcil içio 
ve onun bir kısım rübailerial 
koyarak bastıklan bu kitabdr 
bou 62,5] eni 48 milimetr ir. iri
ce bir1 kara sinek) büyüklüğ\inde 
olan bu kitabın ne suretle tertip 
edildiğini ve basıldığını düşün
miyelim. Fakat içindeki yazı 
nasıl okunacak? •. 

Bir malın alıcısı olmazsa sa
bcısı da olmaz. Demek ki her 
tarafı, mikroplardan küçük olan 
ıu kitabı da -mikroskopla olsu~ 
okuyacak adam bulunyor ve mi
nimini rubai mecmuası Amerika
dan lngiltereye kadar gidiyor. 

Bu işe imrenmedim desem 
yalan. imrenirken içimin sızladığı 
da doğru. ÇUnktl Ömer Hayya
mın bizde de rubaileri kitap ha· 
line konmuştur ve birkaç ıekilde 
baaılmııtır. Fakat kelimeleri, 
yirmi metre uzaktan miyop o1an
lann bile gözüne çarpacak kadar 
iri ye okunaklı bulunan bu kitap
lardan ıenede üç tanesinin satıl· 
clığı şl\pbeli. 

Ne acı tezat değil mi ? 
M. T 

Gebzede Elektrik Tenviratı 
Ihsan Bey isminde bir zat elek

trik tesisabnı taahhüt ederek di· 
rek ve telleri yerleştirmiye başla
mlfbr. lşıga çok muhtaç olan 
Gebzenin yakında aydınlanacagı 
tlmit edilmektedir. 





• 
isimsiz 

Aurupo.J11 v• Amerikada eld•rt •le 
tlolaıan iıimıiz ,üZ11llt1rtl11r: eirka
çını b11 resimlerde görügorsunaz 
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Bu Haftanın 
Programı 

ipek t Vals Muharebesi 
Melek : Bir Taşla iki Kuı 
Saray : insan Aucısı 

TUrk : Ankara Türkiyenin Kalbi 

Sumer : Ana ııtırabı ue uçan 
ıt1gtanlar 

Elhamra : Deli Gönül 
Ş•k : Beyaz rahibe 
Yıldız : Hata 
Aarl : Altın arayan kızlar 

-···················--·······················--· .. ···--· 
Güzeller 

Avrupada Ve 
Güzel Kız 

Amerika'da 
Ticareti Aldı, 

Genç Ve 
Yürüdü 

,,_,. 
Görl denilen dansçı kıslar, 

artık sinema tiyatro, bar, cam
bazhane ve bütün diğer eğlence 
vasıtalarının en lüzumlu ve ayni· 
mnz bir un uru olmuştur. Dansçı 
kızlar sinemaya sesli filmden son
ra intisap eltiler. Eski filmlerde 
bunların vücudüne o derece lü
zum görülmüyordu. Fakat bugün 
operet ve revU filmlerinde Görl· 
lerin aldıkları vazifeler çok mü

himdir. Bunların olmadıkları tak
dirde bu filmlerin beş para et-• miyeccklerini söylemeye zanne-
deriz ki hacet yoktur. Esasen 
bugün en ziyade revaçta olan 
operet ve revü filmlerinin cazi
besi ancak Görllerin sayesindedir. 

lşte bu dansı;ı kı:dara olan 
şiddetli ihtiyaç buglİn Avrupa ve 
Amerikada yeni bir ticarete yol 
açmıştır. Buna genç kız veya gü
zel kız ticareti demek çok miim
lcündllr. Bu işle uğr.ışan komisyon· 
cular dünyanın parasını kazanıyor· 
lar. Hatta bu hususta büyük şir
ketler bile kurulmuştur. Fransada 
Pari te genç kız ticareti için ku
nılan bir şirket bu aahada mil
yonlar harcamakta ve fakat mil
yarlar kazanmaktadır. Bu ıirkc
tin saraylar kadar biiyük pansi
yonlart \•ardrr. Kendilerine İf arı

)'AB ııen\: kız ar bu tirkete mü• 

racaat ederler, vücut ve güzellik 
muayeneıinden geçirildikten son
ra muvafık görülenler şirket ta
rafından kabul edıl'rler. Bunlar 
bir sene müddetle hiç beı para 
vermeden şirket tarafından bes· 
lenir, giydirilir, okutulur, dans 
mekteplerine gönderilirler. 

Hulasa bu genç ve güzel kız
lar bu bir sene içinde mükem· 
mel bir, Görl, yani danacı kız 
olurlar. Bundan sonra da ıirket 
bunları Avrupanın ve Amerika
nın sinema kumpanyalarına, ti
yatrolarına, revü we barlarma sa· 
tarlar. H tta bazan Avrupadan 
Amerikaya bir defada sekiz 
yüzden faı.la Görl g ·ildiği 
görliJmüştür. 

Fakat ekmek karası için 
kendilerinin elden ele aatıl-

masına rıza gösteren bu 
ana baba kuzularmın Jaim· 
lerini kimseler bilmez. Seyir
ciler bunları saatlerce alkışla
dıkları gibi isimlerinden haber
leri bile yoktur. Bu nvallılar da 

aahnelerde, stüdyolarda tepi
ne tepine harap olurlar ve 
genç yaşları rıda ihtiyarlar kadar 
mecalsiz kalırlar. Bunların içinde 
parlayıp töhretli yıldız olanlar 
pek a:z.dır. 

S.ON 

Mücevher Ticareti 
Güzel Yıldızlardan Jak Oaki 

ayni zamanda mücevher ticaretile 
meşgul olmaktadır. Holivut yıl· 
dızları ekseriyetle mllcevherkrini 
bu cici kızdan tedarik ederler. 

Şarlo Hazırı 
Komik Şarlonun yeni bir filim 

çevirmiye ve bu filimden sonra da 
evlenmiye . karar verdiğini yaz
mıştık. Aı»erikadan g~len en 
ıon liaberlere aöre Ş.rh> hP. it 

İki Senede İki Milyon Mektup 
Holivutta hepimizin çok iyi 

tanıdığı Melaikalı bir yıldız var
dır: Lupe Veleı. Güzel Lupe bütün 
şöhretini her şeyden evvel tatlı 
esmer rengine borçludur. Lupe 
düne kadar çok çapkın, çok 
hırçındı. Hemen bütün erkekl~ri 
baştan çıkaran bu esmer güzeli 
bu yüzden birçok boşanma dava
larına sebep olmuştur. Fakat ıon 
gelen haberlerden anlaşıldığına 
göre Meksikalı yıldız, senelerce 
devam eden bu hırçınlıklardan 
artık bıkmıt ve çok yorulmuştur. 
Bunun içindir ki bundan sonra 
çok aaldn "• ualu bir hayat ıe· 
çirmiye karar \rermiftir. * Doroti Stikney Nevyork 

Sönen Bir Yangm 
Arbk filimlerde ismi pek oka· 

dar duyulmıyan Anita Peyç'inin 
Holivuttaki villasında geçenlerde 
hizmetçi kızlardan birinin dikkat
sizliği yllzllnden yatak odasından 
yangın çıkmış, fakat derhal ı8n
dürtiJmüştlir. 

........... ' ••• 1 ••• ' ......... . 

için liizımgelen bUtiln hazırlıkları 
bitirmiftir. Şu gilnlerde hemen 
işe başlıyacaktır. 

tiyatrolarından birinde çalııır. 

Güzelliği ve ıeainin mükemmelliği 
ile büyük bir töhret kazanmıştır. 
Bu güzel kız artık ıinemaya geç• 
miştir. Yakında bir film çevirecek, 
bunda üç çeıit kadın rolü 
yapacaktu·. Evveli 18 yaşında 
bir genç kız rolO. sonra 45 ya· 
tında orta yaılı bir kadın rolü, 
daha sonra da 75 yaşında bir 
bOyük anne rolU yapacaktır. 

lf Graı Bradley yeni bir danı 
icat etmiştir. Amerikada çıkaq. 
bu yeni danı çok beienilmiş ve 
Avrupaya bile geçmi9tir. 

* Maruf rejia6rlerden Çerles 
R. Rocen 6ollmkdeki mevıimde 
Paramunt kumpanyası hes bın• 
dört büyük filim çevirecektir, 

Bunlardan biri "Kırmızı Albn,, 
fımini taıımaktaclır ki meıbur 
Amerika romancılarından birinin 
eserinden iktıbas edilmiştir. ikin· 
ciıi "Kaybetmek Zevki,, ismini 
taşıyor. ÜçUncüsUne "Konferans,, 

··,,.rilmiıtir ki bunda baş 
rolü yeni yıldızlardan Brüs Man
niog deruhte etmiştir. DördüncU 
filim de "Panamalı Çocuk,, ismile 
çevrilecektir. Yeni yıldızlardan 
Doroti Vilson ile Duglas Mont· 
gomeri bu filimde karşı karıı a 
oymyacaklardır. 

lf. GUzel yıldızlardan Tobi 
Ving zengin bir mukavele imza• 
lamak suretile Paramunt kum• 
panyaıma bağlanmıthr. Mukavele 
mucibince cici T obi iki sene 
içinde beı filimde rol alacaktır • 

lf Geçen •ene çevirmiş oldu· 
tu "Üniformalı genç kızlar,. 
isimli filimile bllyük bir şöhret 
kazanmıı olan yeni yıldızlardan 
Dorotea Vik Holivut yıldızları 
arasında mektup almak rolünü 
kırmııtı. Bu filimin gösterildiği 
günden itibaren hergün yüzlerce 
mektup alan bu ıirin yıldız hiç 
bir mektubu cevapıız bırakma
mak ıuretile de diğer yıldızlara 
nazaran yeni bir rekor tesis et
mittil. Bir buçuk senede iki 
milyondan fazla mektup almış, 

bepisne de cevap vermiıtir. 

Almanya' da 
Üniversitelerde Sinema 

Kürıüleri lhdaa Ediliyor 
Almanya'da Mllnib ıehri Oni

veraiteıindt sinema tedrisatı içiıı 
bir kllraU ihdas edilmiş, maruf 
Alman Profeıörlerinden M. Kuçer 
bu ktırailye tayin olunmuştur. Bu 
kUrsüde tiyatro ile ıinema araıın
daki mUnaıebetler ve sinemanın 
terbiyevi hizmetleri hakkında 
deraler verilecektir. 

Oç Ay Çahşmı~ 
Joan kravfordun yeni çevirmit 

olduğu dans delilikleri filmi Pariı 
sinemalarında gösterilmiye baı
lanmıf ve bUyUk muyaffaldyet 
kazanmııtır. Fakat ıunu da der· 
hal lllve edelim ki bu filme h,.. 
zarlanmak için cici yıldıı. tama• 
men liç ay çalı9mıf, d•ns daral 
almııtır. 



ince, 
narin, tatlı hay· 
vanlardır. Fakat 

zavallılar inaanJar

dan çok korkarlar .. 
~~..a.tal'llMla da ~an varcLr. 

• .a-.L Yfaalar, lllaaalar M-in ......._ ay AM--c • larak ·y 
ht. ...... ? ...... 0 yara-

Çolr •ikiden bir 
bir tayta ""'81 varda. Ol'maada, 

Ba •lrlln&n ~ ilı. t,ar bir 
taYfaacla. Bazu etrafına ço1a1r 
ala toplar,oalara nalibat •e~ 

- Çoculdanm, ~d 
korlmnuZ. allah onları bizi ~ 
diye yaratmııbr. Yibiırkea, Jeun 
kea dikkat ediniz. Avca •e: 
ıardll m&, bitti demektir. Arka
mzdan tazı denilen 0 çevik yay 
fıbl giden köpek de gebniye 
b~tlE__~, ya~dı~~· Mutlaka ya 
la- ela~ selir, bf..!.9!:· , .. -~ • ._.,. ya 
LLJ ~ kllçUk taYfaDJ~dan 
..... .,..71111: babaya: 

:&aSorna biqey aoracatıml. Dedi. 
e•lacLm. 

- Biz de hep bir olalım in· 
=-~·· Tazılara kUfı harp ede-

Bilyiik baba atılda: 
- ÔJle amma, W. iMaa 

tletQb.. illa laUe PpMUIJIL Bia 
... _.. ecle....,a ki.. • . -

Hayvanlar 
Konuturor ı .. 

- Kulaldannla kuyrujunu ne
den kestin? •. 

- insana benzemek için 1 •• .............................................................. 

Fıkra 

Tokat 
Afacan ağlaya ağlaya eve 

s,aldi.. Annesi telişla ıordo: 
- Ne var, ne oldun Afacan? 
- Hi, lall •• 

- Sl)'luene canı..... n...:.da-
ler mi Mm'? -vas 

- Hi bil. 

- Allah allab, anlat côcak? 
- Cingk bana bir tobt atta. 

- Sen de ona atmadan mı? 
Afacan burnunu çekti: 

ban - ~ de •tbm am-., o 
a, ..... ._chiktaa 80ba Yurda. 

Gülmeyiniz 

Oyun Mini'k Ali CiD161., Arap ve 
oturmq. çift mi, tek iDİ oynuyor
lardı .. Bn mrada yanlarına Afacan 
ıeldi: 
-Haydi1ael sen de oyna! d~diler .• 

- Olmaz ben para ile oyun 
oynamam •. 

- Canım koydupmu1. para 
çok değil iri, on para •• 

Afacan ra1.1 oldu: 
- Peki oymyahm .• 
Çoculdann Gçü de ortaya onar 

para koydular.. Fakat Afacan 
koymadı.. Minik Ali ile Arap 
Afacana para koymasını hatırlat· 
mak için kavgaya bqladılar: 

- Sen on para koydun mu? 
- Koydum ya, aıd aeo 

koymadın. 
- Sen koymadın.. 
Afacan bu kavga kartıaında 

dayanamadı: 
- Çocukrar, böyle oyun ol· 

maz. Ben paralanmı alıyorum, 
dedi ve aldı. .. .. .. ... ·---· ............... . 

Harvanler Konuturor! •• 

- Ne var. ne yok? .. 
- Ördekleri henOz görme-

dim .. Haber varsa onlarda •ar L. 

- Neden 6lm8f acaba ? .. 
- Herhalde eaaalılr ldtabmı 

kemirmif olacak r .. -·· .. ·····-······· ........ ······-························ 

1 FılcN 

1 
Daha iyisi 

Herifta biri kapıyı plch. Afa-
can açtı: 

- Ne iatiycwıuam? 
- Annen burada ma? 
- Burada. 
- Çağır bir .... 
Afacan anneainl ppch, adam 

dedi ki: 

- M8kemmel bula11k maki
nelerim var hanım, bir tane al
maz mısın? 

Afacan gtilerek annelİni ıh
terdi: 

- Bizde daha iylai •ar. 

Aptal Tavtan 
Bir avcı bir ormanda sldiyor-

du. Blrchnhire kar- ~~ 
~ bir tatpD ~ ~i~ 
çıktı Ye derhal pi- ~A 
taiai kalcbrch. Taw-
faD aptal aptal bakayorclu: 

- Affedenlllis. ylbılm ... 
61ç&Jonuauz? clecli. 

A•ca cenp fthli: -Ha,..,_. .... ._, ....... - Ne.,.,. ... 
.... faJri~ taqaa 

ıllr ....,_...., nrecefim ele.. 
Tnpa e11eriD1 çırpta: 
- O halde mllaaade edia de, 

bbim çocuklan, annemi, babama 
pjvayım .. 

Avcı iç.inden ainıi sinsi gtlldü: 
- Siz kaç tavpnaınız 1 
- On bq tane kaclaf •arazi • 
-Yaoallll' ...... k ••ız-

lene?. 
- Gelirler-
- Gelmezlene. kınclar 

da bir ..... balclam •• n.. orman ı-

olmaz mı?. 
- Olur. . . A 
TaVf811 kop kota gıtti.. vca 

bir kapye uldaadl. Aptal tayfb 
brcl•eri, amaui, baball .... 
•e akrabuile plince avcı çiftedyl 
kalclanh .. atq etti. Hepliai e 
Jakalach. 

•• e ı•ıc ııı ••••.---••• .. •••.-....•••• • 

8obi Balon Uçuruyor L. 

Güzel İstanbul 
... -ı-

~J•da etia yoktur aeniıı ıü••I İatalllMal -TV• tath, bana hoı, palleeü ,...._ ı.oı. 
Bia aaaa JU ol ... dık, Wrl ..., WZ. 1aı ol' 
Denyada etla J~~ !Hl• ~lel l.taüutr .. 

-2-
Haare tle ridede.. aeqj basG.- her .... d .. 
Donyada aam vermlflin , ... raıa her slalltle 
Sen plilrler ...... ., iMia" bil tirin beWe • 
f>aayada qia )'6ktear, •nl.J tlMI ıl.taatna~ 

_. ... ....t UlirAla pek acı ı•lir bana 
e ,... ...,. ... ., o çam dolu Ada'aa, 
s-ı tuJf ed .. e• ••ler ıöyleaem 1aaa, 
.,..,.... etia 1oktur ıenin (Gıel iatubul 1 .. 
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NakiU: S11dettin Re,lt 
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Son Postanın 
Tefrikası No.22 

ihtiyar adam pek tabii olaraL mazel biz blrbirimid bir yerden 
bu muavenetin nereden geldiğini tanayorm:? 
sordu. Emmi M6sya Direçkeden - Evet Mösy6 Hol. Rikof 
vazife deruhte ettiğini samimi- lokanta1mda gllzel bir saat ge-
yetle itiraf etti. İtin teferrllabo· çirmiftik. 

dan tabiatile bahsetmedi. Yalnız onu dııarıdan gelen tatlı bir erkek - Oo.. Demek ismimi hatır• 
namus ve haysiyetine leke getir- sedası kendine getirdi. Hol biletçi liyorsunuz?.. itiraf ediyorum bilet• 
miyecek bir it olduğunu temin ile konuıuyordu. Emmi azimle ye- çinin affe~il;b~ec~k .. kc:_tumi~etl 
etti. Bununla beraber eğer iti rinden kaktL Son endif e ve kor- ~yesinde sızı? ısmınızı ögrendım. 

el d · kul b" k ı· il d .ıw. Sız Raynada ıkamet eden Baron 
muvaffakıyetle netic en irırae annı ır e ıme e a5 .tb: . . • 

- Bunu ben ba ı i r mi Şazberg aılesmemı menıupaunuz? 
epey mühim bir pan alacağın\ Dedi. y • s ıyoru - Eveti 
da ilave etti, bu ııradu binbqa Tren kalkmıfb E . k . d Emmi bu cevabı kısaca ver• 
söEe kanşb: ıkt H : mmı on ora mifti. Çünkn ıamjmi olmak lazım 

- Dikkat ve çeldnaenlik 11· ç 1
• • ol bu •.anıyede aaıe çar- gelirse bu isimde Baronun vUcu· 

zıml Aranızda tekarrilr eden ft-o pan bır allka ile ona döndll: dundan timdi haberdar oluyordu. 

b LaJ:..da k · - EXrer aldanmiyonam mat- ( Arkua var ) raiti ir IUla• yazara ımza a 
ettiniz mi? 

- Oh, ondan da faılaum 
yaptık. l,t• çek burada, eğer 
muvaffak olursam on bet gh 
ıOftra HnDayedar olacajun. 

- Eğer muvaffak olamaz:un? 
- O zaman çekia bedelini 

ödemiyeceklerl. 
- Direçket hileler, desiseler 

kumkuması.. Y anndu itibaren 
çekin tediye editmemealnl temin 
edebilir! 

Dyie ihtiyar bomurdanda, Em-

mi cevaben: 
- Beni aJdatmağa cesaret 

edemiyecektir. Menfaati buna 
manidir. Ôyle bile olsa, o zaman
da bu güzel seyahat, sabn aldı· 
hım öteberi, ve bunlardan başka 
artacak olan birkaç yüzlük mark 
beninr klnm olacakbr. 

- Seyahat etmen mi IAzım? 
Nereye? 

- Bundan bahsedemiycceğim 
babacığım. Senin bu husustaki 
tecrübelerinle bilirsin ki, ketumluk 
bu gibi iılerde baıbca tarttır. 
Bundan mida Direçke ile ara• 
auzdaki mtınasebetin dııanya 
11zmasını katiyen arzu etmiyorum. 

- Ben de İltemem. Bu ada• 
mın yanında inaanın kıymetini 
arttıracak işler takıim etmezler. 
Fakat buannkn fellketll hayat 
tarzı içinde, izzet seadet gibi ıer
nmliğe kı1met verecek kim 
var la"? 

- Babacığım bea her ttlfltl 
tvait dahilinde namuaumu muda
faa edecek kudrete malikim! 

* !mmt kompartımana girer 
ıfrmez oturdu. Aaabiyetinden 
rene kalp prpınb91 tutnıuıtu. 
Bqladığı itin pek iyi olmadığını 
idrak etmekle beraber imkia 
haricinde olduğunu da te.ıim edi
yordu. Bu aaniyede ba cidalde 
ateı batbna vasıl olduğu ıçın 
harbi ihmal etmek kabil değildi. 
Vicdanından çekiniyordu.. Kendi 
kendine her bugi bir •oal ıora· 
cağından korkuyordu. Fikrinde 
hep ayni sual cevapmz kalıyordu. 
Acaba hakikaten muzaffer olmak 
niyetinde miydi? kendi kendisine 
taan ederek ruhi bir mllcadeleye 
girişti. Birbirlerine en zıt bauı· 
ıiyet arasında perişan bir halde 
idi. Bu endişeli, sıkmbh halinde 

Gormelr: fırsatı kac;ınlmı)acak 
bir film olan ve 

HELEN HA YES tarafından 
temsil edilen 

HATA 
Y 1 L D 1 Z Sinemasmda 

( Eski Etual ) 
Kemah muvaffaki~eUc devam edt.}Or 

.._. ____ ~{16416)-

Hıdırellez Sa fası 

Dün HulırellH lc•11/i gopa11 Çinpneln ve 1t1glrcilerl 

Dün Hıdırellezdi. Bahann mUj
decisi sayıldığı için birçok aileler 
uzak yakın meıire ve tenezzüh 
yerlerine gittiler, geç vakte kadar 
eğlendiler. Dün bilhassa Kağıt• 
hanede, eski seneleri habrlatacak 
kadar fazla bir kalabalık vardı. 
Dere sandallarla baıtan baıa 
dolmuştu. 

Hakikaten bikaç gündenberi 
mütereddit giden havalar dün 
iyiden iyiye düzeldi. Bilhassa öğle
den sonra ortalıkta tam bir yaz 
bava11 vardL 

Hıdırellez ayni zamanda Çin-

genelerin bayram ittihaz ettikleri 
glln olduğu için, dün, bütnn Çin• 
geneler muhtelif yerlerde ve bil· 
hassa Edirnekapı dışında topla· 
narak eğlenmişlerdir. Bu arada 
Edirne ve havalisi çeribaşılığı ta• 
rafından l>ir de beyanname neşr~ 
dilmiştir. içerisinde bir bahar 
ıarkısı yazılı bulunan bu beyan· 
namede, gtine,in doğuıundan iti· 
baren, herkes bayramın teaidine 
davet edilmiıtir. Beyannamenin 
en ıonunda çingenece buı şiirler 
daha bulunmaktadır. 

Galatasarayla Fenerbahçe 
Hazırlanıyorlar ? 

Nasıl 

( Battarafı 1 inci Hyfada ) 

çalışıyor. Galatasaray, bize verilen 
bir haberde bu Cuma şu kadro 
ile sahaya çıkacaktır: 

ecdet, Muslih, Ratib, K. Faruki, Daayal 
İbrahim rihat Kadri 

Faruk LOtfı 
Avni 

Fenerbaiaçeye gelince; don 
Zeki Beyle konuştuk. Kendisi 
kulUpte idi ve bize ıunları söyledi~ 

11-Her milhim maç kal'flıında 
olduğu gibi cuma günü için de 

ıimdiden çalıımıya başladık. Bu 
ç•lıımamız cumaya kadar devam 

edecek. ia1ı günll kendi aramızda 
bir elaersiı yapacıa-ı~ 

- Takım nasıl? 
- Takımı henllı tqkil etme-

dik. Belki her zamanki kadrolar• 
dan daha detiıik bir takımla 
çıkacağız. Cuma günU Galata• 
saray kar111ında mevki alacak 
olan takımın hakiki kadrosu ça,. 
ıamba gOnil belli olacaktır." 

• .. • ı ........ ' ... 1 ••••••• ..ıı• ••• &: 1 

ilt ~~ ~!.~~.~~!'~!!. ·3 
Berotlu: Rumeli ha• 18 

Tel: 40153 

FEYZiYE MEKTEPLERi 
Cemiyeti menfaatine 

Yerın ak9am M E L E K Sinemasında 

FEVKALADE BİR MÜSAMERE 
Celile Eni Hanım, Darülbedayiden Feriha Tevfik Hanım, M~ammer Bey ve 
Şevkiye H. Tanburi Hefik Be~· ve refikası Hanım, Eduardo .Bıanco or~estra11, 
Münir Nurettin Beyin hiç gorülmemiş tangolan, Şort mu!ıkal,. Ne~~p Bey 
orkeatrası ve sair bir çok numaralardan murekkep fevkalade hır muaamere. 

Be• etıeamek ilam MaarUe 11ımet etmek 
Biletler 50 ve 100 kurUftur. Sinema gipıinden arayinız. 

~------._ ______ _..(16600)-

Zehirli Gazler Ve Gele
cek Muharebe 

( Baıtarafı 1 inci sayfada ) 1 
korku, dehıet ve şaşkınlık içinde 
çil yavruları gibi darmadağın 

oluyorlar. Ortalık bir ana baba 
gününe dönilyor. Bağrııanlar, 
çığnıanlar, koşarken yerlere se· 
rilenler, duvarlara çarpanlar, e2.İ· 
lenler, çiğnenenler ... 

Manzara mlıthiş değil mi ? .. 
insana tasavvuru bile korku ve 
ürperti veriyor. Yalnız bu mu ? 
Y nlnız panik mi?. Birkaç dakika 
sonra şehir sokaklarına yayılan 
zehirli gaz tabakaları içinde ne
ler 1ıörünOr, neler işitilir? Kor• 
kunç hınltılar içinde boğazlarını 
parçalarcasına sıkan. mütemadi 
ökaürük ve bkanıılar arasında 
iki büklüm öteye beriye serilen, 
kıvrılan insanlar, yerlerde sUrllk• 
lenenler, tırnaklarile toprağı eşe· 
leycn1er, iki duvar arasına iki kat 
sokulup kaskab kalanlar.. Bakın, 
bütUn bunları anlabrken, siz bile 
ıözlerinixi açtınız? Korkunç ıey 
deiU mi? 

- Evet •• 
- Zehirli gazlann içinde •• 

tehlikeliai Foskeyndir.. ilk tenef· 
fliste birşey hissedilmez.. Fakat 
yavaş yavaş dehşeti artar, sinirler 

gerilir, boğaz tıkanır ve boğulma 
başlar. 

Sonra Geblkenz gazi ge-
lir ki, bu zehir mayi halindedir. 
Canlı u:ıuvlar üstünde müthiş 
bir kabarık, derin bir yara 
açar.. Fakat şunu da dUşünün 
ki, Avnıpada da, bizde de zehirli 
gazlerin tehlikesi fazlasile müha
IAğa edilmiştir. Bir insan tedbir 
alırsa, bu gazlerin ne tehlikesi 
olabilir!.. Mübalağa failadır ve 

zehirli gazin dehşeti ancak tedbir 
alınmadığı zaman kendini göa
terebilir, 

Profesör Arnd sustu. Ben so• 
ruyorum: 

- Bir zehirli gaz hücumunda 
lstanbul ne hı-.le gelebilir?. 

Profesör dnşnonyor: 
- Vallahi, ne deyeyim ki ..• 

tahmin doğru olmaz.. Fakat her 
halde milthiş bir panik bq 
g&terir.. Öyle bir panik ki, in· 
sanı deli edebilir .• latanbul ıokak· 
ları karmakarışık bir bale gelebi· 
lir •. Şqııan, muvazenesini kaybe
den, gllrültü ve feryattan afallıyaa 
insanlar darmadağın, birer tarafa 
kaçmak ister, haçamaz. Bir akrep 
nasıl yuYarlak bir atq dairesi 
içinde kaçacak bir yer arayıp ta 
bulamaz kıvramraa, insanlar da 
~ylece sağa sola, öne, arkaya 
koşmak, geri d6nmek, çırpınmak, 
bağırmak, saçlarını yolmakla 
uğraşır, dururlar •. Fakaaat ... 

Profesör burada birkaç aaniye 
sustu ve devam etti: 

- Fakat zehirli gazların 
tehlikelerine karıı halk aht-
tırılır, ders verilir, korunma 
çareleri gösterilirse, o zaman 
şehir biç bir teY olmamlŞ 
gibidir. y ahm derim hir ıfikut. 
Halk itidal •• .oğukkanblıkla 
mahzenlerine, korunm• Htaqon-
larına çekilir .• panik namına hiç 
bir hareket vuku bulmaz.. kor
ku olmaz •• Hele halk bu işte derı 
görllr, bir -;ehirli gaz hücumunda 
sokaklara bol 1U bU"aluhraa, ze .. 
birli gazlar bir anda tesirini azal· 
tarak kaybolurlar. Dedim ya, ze
hirli gaz mahiyetini bilenlerce 
tehlikeli değildir. 

Sonra zehirli gazlar içinde Gebl
kenz gözyaşı döktlirtlr. Boğucu 
bir kokusu vardır. Ailamak ve 
hiçbir tarafta hiçbir ıeyi aöre
memek teblikeli varcL. .. 

Profesör Arnd'e 
soruyorum: 

- Zclıirli ga:zlardu koru 
için, mahzenler ve istasyon 
nerelerde yapılmalı?. 

- En iyi yer, Yere batan~ 
Burası muazzam bir şey •.. Binle 
insan alır. Sonra aparbmanlardıt 
bilhassa mahzen yapılmasına dik'! 
kat edilmiyor .. Bu mahzenler, bet' 
hangi bir tehlike kartıamda ~ 
iyi melcelerdir. Bence lstanb9' 
için en büyük tehlike ze • 
gazlardan :ziyade yakıcı bO-. 
balardır. Çünkn lstanbtll 
evlerinin ekserisi ahşaptu. Ba Jfİ: 
kıca gaz bombaları, bir kere dlf\. 
tümn, fena, müthi§, bnynk 
tehlike çıkarır, Evler bir andf 
tutuıur, yanar, inaanlar kav....ı-. 
Bunun öufine geçmek te gllç 
Mesela Avrupadaki evler ta 
mile kirgirdir. Ost katları, ta 
araları, kumlarla doludur. Bö 
bir yakıcı bomba ilabet e 
zaman kumların itinde teairl t11 
clenbin .&Wverir •e hiçbir t'f 
~ap-··· 

- O hald , tantiiiltm 
v zehirli gazlerden en ço 
likeye maruz yeri neresidir? 

- Büyükçarşa, MahmutpaP 
Eminönn ve Karak8y.. Bilh_, 
BUylikçarşı, lstanbulun en çok 
tehlikede bulunan yeridir. ~ 
zehirli gazlerin hücumu daha zi:,.I 
çukur olan yerlerdedir. 

Meseli Eminönü, Balıkpapaıat' 
Karaköy, Haliç vesair çukur ytr 
ler, bunlar tehlike hududu içiııdl
dirler. Fakat buna mukabil yP' 
tek yerler, bu tehlikeden Immd 
uzaktır. Çünkft zehirli g z dibi 
iner. 

Profesör ile bu hususta uzo' 
uzun konuştuk.. Onun fikrmc' 
Belediyenin şehri siyanet için yl' 
pacağı en iyi şey, Y erebatal 
Sarayını bir mahzen halinde taıt 
ilim etmektir •• 

Profea& birdenbire: 
- Ha, de<11. Birtey daha val 

Bunu bilhassa dikka e dinleyif 
ve kaydedin: Şehir hallWıı paııilr 
ten, zehirli ga.ı teh'ik•indea ko* 
rumak için yap acak en iyi 
tayyarelerin geldiğini sür'atli 
haber vermektir. Meseli, Almad 
yada bu husuaa ç.ok dikkat e~ 
yorlar .• Batüa halka zehirli r' 
maskem vermek gtlç bir ı,.. Vt 
hatta pyrimllmldbı .. 

Ba111111 iç:ia iatibbarat tqkili 
yapılmlfbr. Bütiin hudutlar 
( 100), (200), (300) metre faıall 
ile ayrdan aoktalarda dUım8' 
tayyarelerinin geldiği g&r611r ~ 
bir anda bfttlln memleket bu 
likeden baberdu edilir. Halle blf 
teliı etmeden, paniğe uj" 
ramadan disiplin daireıin~ 
maluenlerine çekilir ve tek ~ 
can feda edilmemiı olur. 

Dedim ya, herteyden evf 
"haberletme aistelDİ" liıundır. 

* 
VAPURCULUI( 
TÜRK ANONİM ŞiRKETi 
lıtanbul Acentalığı 
Liman Hu, Telefon: 22926 

Mudanya Y o1u 
SAADET ve BARTI .. 

vapurlanC"marte1t g{lnünden ma.JJ 
•• HERGUN aaat 9.30 " 

Tophane rıhbmından kalkar. 



tTTIBAT ve t'IBBABKI l~tiy~z~ı ŞirketlerdenŞi-
- Her hakkı mahfuzdur - Nasıl Doldu?.. kayebnız Varsa yazınız 

;;~~~~:::~ Ziya Şam i5ii;dii~cü"K;~~83 1.5~-= r;::,~1Ôua?- 1 Çabuk Olunuz, Anket Müddeti Bitiyor 

"Seyahati Şahane!,, Baştan Başa 
~~!!nai~aö!!:?"eketlerle Geçmekte 

meseleye, halkan bir kısmı bilakis 
b~yük bir ehemmiyet vermişti. 
Bılhassa sadrazam Hakkı Paşa
nın _kendınden geçerek ve haiz 
ole' ııgu makamın icabettirdiği 
v:-ık~ ve resmiyete ehemmiyet 
vermıyerek halk müvacehesinde 
uh 1< çala ı . . .. ça a camı kapasının 
ön imde bir aşağı iki yukan 
dolaşması.. Ve namazın uzun 
aürdüğünden şikayette bulun
lllaSI, bu hali lirenler lzeriade 
çoll aa INr tem husule 
gefinmt.. ,.._z padiplam " ha· 
lifenin {vekili .. tlala) nvamm 
~ais. ~ ba ~ h~p-
lilde iffiN•ından ıbaret kalmamıı 
clallll birçok münasebetsiz dem: 
koclnlara da yol açmışb. 

Hükumetin, siyasi maksatla 
h~rJadığı hu (Seyahati şahane) 
~n gllünç ciheti yalnız bundan 
ıF aret kalsaydı, bir şey değild" . 

r&kat a 1 f ı. 
bidiae~ :.:ı ak tefek bir takım 
Yahatten b kuştu ki, bunlar ae

e lenea fa da fır 
derecesine inclirive . ~ J1 sı 
Selinik, kolkoea ~ti.. Meseli: 

d k bir vılAyet ve 
or u mer ezi idi. Pad· hı . 

~ · . ışa n gelıp 
geçecegı ve ıkamet edec w. 
b'tl egı mu-

ı er, merasim dolayısile kimi!en 
aa~er. v~ ıabıta memurlari)e ihata 
edilmıştı. Buna rağmen padİfah 
sokağa çıktıkça başı keçe ktilihla, 
bacald~n beyaz aba dolaklı çete 
:::afetinde ~ilihJı bir takım adam .. 
~ ediyor; yolda paclifahıa 

l
ara eeunn iki tarafmdan gidiyor-
arda. Ba •damlar, llerkezUnnmı 
tarafmdaıa lleçilen •• padişahın 
hayatuq muhafazaya memur ed" 
len (fedai) lerdi. Halbuki beşin~ 
sultan Mehmet, bu gibi külfetler~ 
den_ esasen azade idi. Çinldi onu 
tildurecek bir tek dtlfmam hile 
olmadığa için maiyetinde bal1111an 
muhafaza kıt'am bile resmi bir 
zaruretten ibaretti. Bana binaen 
Merkeziamaminin hu nftmayişka. 
nne hareketi ecnebileri Ve birç k 
•in' ha"9 ldmseleri g&ldünne~ 
beraber maiyeti phanede b1I) e 
nanlan, (nefsi hümayun) 1111 u-
hafazasile alakadar olanları ııı.ı• 
fena halde rencide etmişti. na: 
kano maiyetine memur olanlar
dan mühim dereceli bir zati11 
dediii gibi. (bir hiiknmdar için 
• bl,ak •uhahz, milletin mq.. 
~ti) . olduğu dllşilnülmeli.. 
milletin mısafiri olarak seyahate 
~kan~a hükümdarı, millete em
myetaizlik beslenildiğini göstere
~ derecede gWGnç bu hale 
getirmemeli idi. -···----~----------··------

Boa Puta 
iLAN FIATLARı 

1- Gazrltmin e•-· -· 1, 
,. - ~-·· ıtl 
( 

,,. tlsilt)unun ilci Mıh,, 6ir 
•an • ıagılır. 

27 ~a?Ja.ına 6Öre bir ıanti
mııa ılan Jiah ~uıala . ..J 

ır ruır. 

sara ·~li~Ia ıa~fa sayfa Ôiğer &n 
4 • 5 yerler sayfa 

400 ~ 200 100 
Kış. Krş. Kr"'. Kr K60 30 

v ş. rş. Krş. 

3 - Bir aantimde vasati 
B kelime oardır. 
4- ince oe luılırı IJGzı/_. 
lrıtoetılc/.,.. ~ ,ar....,,,;.,_ 
ı. ölçülür. 

idi 

Beşinci Sultan M h d. . 
tıLrken .. e. ~e .n muvualatı ıerefine Selinik ıehrinin her tarafı dona-

' Abdülhamıdın mahpus btıbınduğu (Onhı köşkfi) nila hhte dtftrlan da 
bu donanma şerefinden malınım bıralnlmamlfb 

k Son~a •• M~aatırda Padişaha vtlmdife nisbet kabul 6tmiyecek 
~rşı bır temsıl yapılmak iıtenil- derecede ceıim cOsseli bir ata 

~ış; tan~:m edilen program muci- binmiı olan Niyazi Bey, padiıahm 
bınce Nıyazi v E .. s b · B ' e yup a rı ey- önünden bıyıklanm bura bura 
ler milcalait arkadaşlarile birlikte geçmiş bu lillbaliyane hareketile 
ve v meşrutiyetin ilanı sıralannda derhal 'nazan dikkati celbetmişti. 
daga çıktıkları kıyafette Manaabr Cemı'y t• hükti ti · ti ehri • k e ın ve me n sıyase , 
' . ne . ~~e ~riyetin ilanı padişahı Arnavutlara karşı biiyük 
taklit edılmiştı. Padişah bu temsili aöster k ı· J __ 

ika t . w. d . . ' • me ve onun azame ınuca 
me ettigı aırenın penceresin- istifad t kti 

d d. d U e eme • en seyre ıyor u. fak tefek 
(Arka•ı var) 

1 RADYO 1 
7 Mayıs Pazartesi 

JsT ANBUL - 18.30 franaızca den, 19 
~niverıite doçenti Kizım lamall Bey tara• 

adan ( Gt llÇ-lk Ye ıhUyarbk ) bakluada 
~-.... 19,M • '•tarka mualld aqr·7ab 
_.... .... B. Rllfea B. Cevdet e. Tah.b. e. 
':""' B. Sal• B. Vedhe H. Belma ff.) 21 a,au '" boraa haberleri 2L2S L-- ' 
rafınclaıı m bt 1 f 1 • or ..... tra ta• 
\'&kap B. u ~ • ••er er. Keaaan IOlo Neeıp 

k V ARŞOV A (1415) - 19.10 p lk, 19 45 
eza, 19.50 muhtelif, 21,05 Yal'fOYa k~r

•atuvanndaa oda cıırkestraaı konseri, 22.10 
mu1ahabe, 22.2.S J•nl ıarkılardan milreldsap 
..... ,, 23.10 Goıro kah•aaindea dana -.ı. 
kf•I, 24 muaababe, 24.0S danaın d .. va1D1. 
l&JI B?'<REŞ - (!64 m.) 18 oda mu.iklll, 

1 
•saoalll koaaer, 19 halJerlar, 19.15 

L~:i:o konHrı. 19,45 p·aıc, 20 On:verılte au -.,.,...._ 21 Raci k 
21.45 koafaraa-, 22 d Y• or utruı, 
ler, 2S kahvehane ::,.::rL orkeatraıı, haber• 

8 Mayıs Sah 
IST ANBlJL - 18.30 plllk ııe"lyatı, H 

llleaut CemU B. tarafında• çoealdara maaal, 
19.SD Alaturka mualk1 ••fl'l7"atı (Eft.JJ'• 8acll 
tL ke ınaııJ Sadi B. Relik B.), 21 aJa- .,. 
bona haberlerf, 21.25 Necip Yakap Beıt 
mil..ewau tarafıadaa amlatıallf ........ 

VARŞOVA - (HU m.) Jl.10 aaloa 
mua klal, pllk. muhtelif bahisler 21.0S ._.. 
fonlk lttly8k kOllMr, n.• edew,.t, 2'J.4S 
ba~• m11allcf, 2u• ._ ........... M •uaa
babe, 24.0S danaıa danmı 

BOKREŞ - (364 m.) 18 llotol orker 
traa, 19 haberler, lt.15 •kealram11 ._.., 
20 Cnl•enlte ract,on, 20.ıl plak, 20.45 ko. 
ferau, 21 teganni, ( Melle D-..cothy Hnmpb· 
reya), 22.10 radyo orkeıttram t .. fıadn 
ııaafomk koa .... , 22 kollfer... (Fr•••• ,.. 
Ahnan llaanile), 2,.15 llO-...ıa clevuu, 22.45 
haberler. BUDAPEŞ·rE _ (550 

lılarath711 in ko -.) 18.30 Marla 
Bertha •alon tkrl, 19 muıabab.. 19.30 BUDAPEŞTE (550) - it keaau, aıs 
B a •mı, 20.SO konfera.., 21.10 mUaahal>e, 20.45 Salalbinln Sed p :lk'an, enaırdlne M uı ri 
mon.lk I& 0 na ala ldarealade fillaar• 2L4S opera orkestraaı, 23..20 Haryata •ll'aa 
takım o2'_!1er hey.ti, milteakiben Veru alıraa takı mı, 24.'"' Nocrrady af .. aa takıml. 

ı, ... ıs koafera~a, 24.!0 .. ,._ takımı. ~"' •· • 
l llOSKOVA- (17H m.) ıa.so muıahabe MOSKOVA - (1714 m.) 19.30 maalll'lJ 

• ma:ıca netrlyat, 24.05 macarca netriyat, ' aetrlyat, 21 eo'o gitar, 22 almanca neı Jyat. 
VIY ANA - ( 507 m l 20.1.s haf,f mu· VIY ANA (5•17) - 20 kısa haberler, :'.!'t' aauaahııbe, 21.30 muaiklııln devamı 20.15 ecnebi beateklrlann •arlarladen 

23.t~a~!e, 22.20 . piyano konaer4 23 haber.er: konaer, muhtelif, 23.15 ~ koafarau, 
....___ nab ce bl, 23.25 pli... 2S.25 dana mua klai: 

İstanbul Varidat Tahakkuk 
Tarh No Müdürlüğünden: 

713 ismi Ticareti Adresi 
114 Madam Poliksini: 4 tonluk Bebek Fener Cad. 310 No. 

1930 len • CM motörft sahibi 
Matrub qa 

0 40 zamlı 1931 seneli % 40 zamlı 
veraisi Ilı 

L K. barnameli Matrub vergisi 
83 30 Cilt V. No. L. K. cilt Yaraka No. 

Yukarda isim ti 28/62 83 30 28/63 
ihbarnameleri ve ' ;,~l ve 1930-1931 ıeneleri kazanç yergilerile 
ikametgahı maluma t11 

d !azılı bir mllkellefin hali ham .lamanl 
llzere Huk k IU 

0 
ma ıgından tebliğ makamına kaim olma• 

madd 1 . huük" usu. muhakemeleri kanununun 141 Ye 142 nd 
e en umlenne tevfikan ilin oJuaur. •2291. 

Şirketi Hayriyeden: 
tAtr. boy adet 

21-26 santim kahnhk 6-9 200 dartk3fe ktHtlk 
Vasat çeneli 65 7-15 500 yuvarlak k•bub. mete 
santimden yakan direk 
10Xt2 4-5 200 Meşe kirit 

Yukanda ebadı yazılan mqe kereste firketia Huldt,de lrAia 
anbanna teslim edilmek &zere mObayaa edilecektir. Sabc:ılarm 

ka~ah ~arffa 15151934 giln6 alqamma kadar Şirketi Ha;piJe ml-
dtlriyetine mlracaatlua. •416474., 

lmtigazlı ıirketlerin f'U"lttalfleleri11i Nafıa V•lcaleti tetlci/c edi
gor. Biz, 6s münasebetle 6i, anket açtık o• bu şirketlerden 
ıilcqetlerl ola11ların dilek oe tnae .. ilerini ıae,redigoruz. Ba11• 
iare, anketin hitamında da bir iatida ha/iade Bügülc Millet 
Mec/İ6ine ve Nafıa Vekaletine talcaim edeceğiz. Dilejinizin 
IMUGrı itibara elı,.,,.... im/Cıiıalen it.al elaıaftur. Acele et/iniz 
oe ıikigetleriaizi bise ga.aınu~ 

Depozito Paraları iyi bir ıu olan Yamanlar suyu 
- Elektrik, Su, Havagazı gibi için bagün çok az abone bulun-

şirketler halktan depozito adı masma rağmen Şehir Meclisimiz 
albnda ve her şirketin kendi metro mikibım on bq kurut 
usullerlrıe göre koyduğu bir nis- olarak tesbit etmiştir. Bu fiatin 
bet dahilinde para almaktadırlar. yakın zamanda on kuruşa kadar 
Bu para şirket halinde olmıyan indirileceği muhakkaktır, bu böyle 
belediye müesseseleri tarafından iken İzmirlilerin bu kireçli suya 
da ayni şekilde alınıyor. Abone- hali bu fiata kullanmasına doğ• 
nin devam ettiği müddetçe şir· rusu tahammül edilemez. 
ketler ve sair müesseseler kasa· l.mır: Keatelll caddealada 

IJuyaffak 
aında duran bu paramn hiç olmaz· 
ıa bir faizi bulunmak llzımgele
ceği kanaatindeyim. Binlerce 
Aboneden ahnan depozito para
lan &a firketleriıL her biri için 
mllhim birer HnDaJ• ~ecek 
kaclar bilJGk yeldia tetJdl ettijine 
Mhe yoktu. 

1 - Depozito paralan için 
para Abiplerine faiz taltakkuk 
ettirmek. 

2 - Depozito paralarlDIJl ye
lda. lserindea ha sene tahak
kuk ettirilecek faizleri Hililiab
mer, Tayyare. Himayei EtfaJ, 
cemiyetleri gibi umumun menfaa
tine yanyan cemiyetlere müteu
'\'İyen verdirmek. 

3 - Bu paralan Ciimhariyet 
merkez bankasında her ıirket için 
açılacak bir hesap ta bnlundur
mak. 

Aak ..... Cebecl mallalleal eakl 
muhtarı: Hobi 

Aydın Demlryolundan 
Şlklyet 

• 3 Senedenberi Ayclııı demir
yoha kumpanyasında, Aziziye 
iatuyonunda amelelikle çalışmak· 
tayım. 

Kumpanyada çahpa memu
rin n ..n.tahdimin cer, hareket, 
tamiratı miitemadiye olarak 3 
kmmchr; cer Ye harekettea alan
lar hatalanmca Wiralıat yevmi
yeleriDiı Ye 9ellecle (15) güa aynca 
büylk hastalık istirahati ahyorlar. 

Bilumum kamp.ayada beaim 
gibi tamirab mütemadiye ame
leliğile çakpn arkadaşlarım glinde 
1,S saati paydos olmakla ( 11 ) 
ıaat güneş albnda çalışıyoruz. 

Çalışmadığımız günlerin yev
miyesini alamıyoruz. Halbuki biz 
de bu kumpanyanın numaralı 
demirbaş ameleaiyiz; hastalık 
meselesine gelince, hastalanıp ta 
çalışamadığımız günlerin yevmiye
lerini alamıyoruz. Bu kabahat 
ıirkette mi yoksa hattaki ,efler-
mizde mi? Anlıyamadun. 
A. D. Yola kampanyaanada tamirat amal•I 

AMaet 

Hem Depozito Hem Kir• 
1 - lzmir elektrik firbti de 

miişterileriadea ... t depozitola· 
nndaa baıka bir de her ay saat 
kirw ve Branşman naıaile bir 
haraç almaktadır, biz aboneler 
bu gibi fuzuli paralan daha ne 
zamana bdar wenceğiz? Elektrik 
lcretleri de la+-Wıla auaran 
çoktur, ....... feaıitİ ha7atiJe
, • .,aca11 ...,.... ....... da --
........... l&suadır. Bujday• 
8ç IMlpık ......... - tarlada cleiil -
pımde utan bir memleket halkı 
beher kiJoyat elektrik aarfiyabna 
yirmi brUf otm para Yeremez. 

2 - lzmir ıu firketi lmıirli
lere adi kireçli suyun metro mi
,kibmt on yedi buçuk kurup 
.-..ktacbr. Belediyemizin ~ 
1•1• aetirmekte oldmp ... 

işçiye Yapllan Muamele 
.. - Ben Aydın Demiryolu 

tamirat amelesiııdenim. Sekiz se
nedenberi bu iftej im. Bu mektu
bumla iiç ıenedenberi tamirat 
amelesine yırpılao zulOmleri bildi· 
recejiin.. iptidai mezuna olan 
tamirat müfettişlerile, yol çavuş• 
ları Lir oLıp amele ile geçimsizlik 
ediyorlar. MUfetttişe ya~ılan ıi
yettea sonra amele en fena yer
lere becayİf ettiriliyor. Ame•e 
becayif edilen yerde mektep b 
lunmadığından çocuklarmm ta • 
silsiz kalmamam için istifa ecliyc 
Keadm ısa bl'llf8 çahprkeıı 
firket 80 brup yerine amele 
aı.,or. Ba ..mle eski ve emek· 
tar amele birer bahane ile abh
yor -ve yerine 8o kuruşluk yeni 
amele alınıyor. Amelenin hasta
lığı ve bu hast:ahğa karp ıirketin 
aldığı vaziyet te maliımdür. Bizim 
biitün fikiyetlıniz firketten değil, 
lmlJaadan müfettişlerdmdir. 

..,..... .o-ar,.ı. Şimal ....... " 
........ ,,,_ ...... müfusdar 

Yeni Halden 
Şikag etler 

{ Bqtara6 1 inci sayfada) 
tinin bet dakika olmuı itirazı 
claftt ediyordu. Aynca. binada 
aojak haYa deposu olmama11 da 
mabnrlu aarilüyordu. Binaen&· 
le1h biaaDm yüzünün deni~e kar
ii yapdmua isteniyordu. Halbuki 
belediye mlmeaailleri binanm 
poyraza kup yapıldığım. hava 
cereyanlarınm temin edildiği,,\ 
söylüyorlardı. Fakat, tarafe 
biribirini ikna edemedi. 

Baglin Daimi Encümen telaı.. .. 
toplanıp bir karar verecek ve 
alikadarlan yine dinleyecektir. 

Bu münasebette Daimi Encil• 
men adamdan Mehmet Ali Bey 
bir muharririmize pnlan a&yle
miştir. 

,. - Geç kalmıf bir itiru 
karşısında bulunuyoruz. it ~erik: 
dikten 80Dl'a itiradan •e iate 
leri ia'af etmeye imkAn yoktur. 
Yapılan feyı. tekrar y-.kbnl~
--. M.a.Dafila talepleri tetkik 

ecliyorm.. ~ ... ~ .. '"' -- Denlzdlere ilin 
ISTANBUL DENİZ TİCARET 

llOI>()Rl1lliONDEN: ..,_.ul Tilrk Aaonim Eletrik p.. 
keti tarafandan Galata KöprüsilnOn 
Halfr tarafmda •e Köpriiye bitifik 
olarak bw ucu Galata'da Mehmet Ali 
Pata hanı önünden, diğer ucu Emin
Bnünden weçmek üzere deniıı: albna 
bir elektrik kablosu döşenecektir. 

Bu kablo 8/S/934 tarihinden itiba
ren kablo dubası tarafından on bet 
fİiD uıfıada ae7rUefere maai teıldl 
etmemek GzeN konacaj'I •e duba 
bblo dl:lfeJ'eD pmilere m.ı..u afj. 
...tıeıl ~Jeatil duizcil,re ilU 

~...___,..,.. .............. . 
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Köy Yollarında .• 
... 1 j • • • • • .. • .. . ...... ~ .. . 1 u 

" Tiyatro Grupumuz, Köylülerin Hırslı 
Nazarları Arasında ilerliyordu. ,, 

••• ~ •••• ·~- ........... 9" 1 ... 1 ..... 

Vücudumun çevik ve kıvrak 
hareketlerinin de tempoya pek 
uygun gittiğini söyliyorlar. Eğer 
sağ ayağımın üzerine biraz daha 
kuvvetle dayanmayı.. Omuzlarımı 
biraz daha geri atarak olgun 
göf:sümü büsbütün meydana 
çıkarmayı .• Vücudumun orta kıı· 
mını daha sür'atli ve derin hare
ketlerle kıvırmayı öğrenirsem, 
çok büyük muvaffakiyetler elde 
edecekmişim. 

Macit, bir an bile yanımdan 
ayrılmıyor. Biz, cilveli Ali beyle 
provaya devam ederken o bir 
aandalyanın arkalığmı önüne 
çevirmiş, çenesini kollarının üs· 
tüne dayamıı bir halde oturuyor; 
sevincinden ağzl kulaklarma 
varıyor. 

iki saat süren provadan sonra 
Ali Bey eJiJe omuıuma vurdu: 

- Maşallah, Hanım kızım •• 
Çok çabuk yetişeceksin.. insan, 
sütbesüt Sulukulede doğmuı olaa, 
yine böyJe zenaatini çabuk kav
rıyamaz... Ulan, Macitf.. Durdun, 
durdun amma.. Turnayı da gö
zünden vurdun. Hadi bakalım. 
Biribirinizin kıymetini bilin.. bir 
yastıkta kocaym. 

Diye, parlak bir iltifat savurdu. 
Bu iltifattan Macit pek mağ· 

rur oldu. Fakat benim de kalbime 
sanki keskin bir neşter vuruldu. 
Hele o, sütbesüt Sulukulede doğ· 
muş olanlarla kıyas edilişim, 
yok mu?.. Yüreğimi, zalim bir 
ateşle yaktı, kavurdu... Anamın, 
babamın birer penbe gUI gibi 
temiz ve asil çehreleri gözümlia 
önüne geldi. Bana karşı göster· 
dikleri sevgi, tahsilime verdikleri 
emek, benden bekledikleri ümit· 
fer.. bfitUn bunlar birer birer 
;.ihnimden geçti ... Şimdi, o birer 
pembe gül gibi temiz ve asil 
çehreli insanlarm evladı, sütbesüt 
Sulukulede doğmuş insanlarla kı· 
yas ediliyor; o temiz ve asil in
sanların ruhu rencide ediliyordu. 

Buna sebep bendim... Ah, ne 

Son Posta 
Ycvm1, ılyast, Hıvadlı ve Halk gazctcıi 

ı ;s ki Zabtiye, Çatıılçeşme Aokağı, 25 

ISTANBUL 

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

ABONE FiATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

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

Abone bedeli pe indir. Adrei 
değiştirmek 25 kurıı~tur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kunı'1luk 

pul ilnvesi lilzımdır. 

' Telgraf : Sonposta ,, 
(

Posta kutusu: 741 1 tanbul 

Telefon: 20203 

olurdu Yarabbi; o gül gibi temiz 
ve nezih olan anacığım, babacı· 
ğım ölmeden evvel ben geberip 
gitseyc!im de.. bu günleri görme· 
seydim... 22 Evlıil 

Üç gün, dört gece süren ~zapJı 
bir tiren yolculuğundan sonra 
(M.) istasyonunda trenden indik. 

Arkadaşlar, tahta sandıklarını, 
iple aardmış bavullarım yaylı ara· 
halara taşırlarken etrafımız mü· 
tecessis bir halk kntlesile sarıldı. 
Hepsinin nazarları ıştiha ihtiras 
ile parlıyor.. Hepsinin dudakla· 
rında hayali bir zevkin neş'eli 
tebessümleri artıyor. 

Kayalar arasına oyulmuş yol
lardan döne döne bir tepeye 
tırmandık. Harap kale kapıların
dan geçtik. Taştan örme duvar• 
lar arasından kıvrıla kıvrıla dara• 
cık ve dolambaçlı sokaklardan 
dolaştık. İki tarafına önü açık 
dükkanlar sıralanmıı uzun bir 
çarşıdan geçtik. Bu uzun ve 
daracık caddenin kenarına dizil· 
miş olan iısiz, güçsüz insanlar, 
biribirini takip eden arabalardaki 
yolcuları seyrediyorlar; içinde I< a
dın bulunan arabalar geçtikçe, 
dudaklarmda birdenbire genişliyen 
coşkun tebesslimlerle birbirlerini 
yumrukluyorlardt. 

Nihayet, büyük ve üstü ke~ 
merli bir kapıdan geniş bir av· 
luya girdik. Atlann ki~nemesi, 

tepinmesi, arabacıları~ bağıra 
bağıra küfllrler etmesi arasında 
arabadan indik. Birbirine karışan 
arabaların, çifte atan huysuz 
hayvanların aralarından bin hele
canla dolaşarak geçtik. Yine üaUi 
kemerli daracık bir taı merdiven• 
den banın Ust katına çıkabiJdik. 

Macit, eşyalarımızı taşımak 

için aıağıda kalmışh. Dört köşe 
bir saha üzerine sıra sıra dizil· 
mit olan odalardan hangisine gi· 
receğimi bilmiyordum. Hanın 
avlusunda, arabaların araRında 

Macidi görebilmek için parmak
lığa dayandım. Gözlerimle onu 
aradım. 

Aıağtdan kalın Ye haşin bir 
ses geldi: 

Heeeey.. ne duruyorsun 
orada?. defolup odana girsene ... 

( Arkası var ) ----
Glresunda Spor Kavgası 

Giresun 5 (Hususi) - Y eıiltepe 
spor kulüp şilt maçında iki 
takım birbirine girmiı, seyirciler 
de kavgaya iştirak etmiştir. Kav
ga jandarma mlidahalesile berta· 
raf edilmiştir. 

lnegölde Yağmur 
foegöl, 5 (A. A.) - Bugün 

bereketli yağmur yağmış çiftçi· 
lerimizizin yüzü gülmüştür. 

250 Sene Hapis 
İngiliz gazeteleri müflis banker 

Samoel lnsul hakkında Şikago 
mahkemelerini tatbik edecekleri 
cezanın 250 sene ağır hapiı ve 
50 bin lira para cezazı olacağı 
tehmin edildiğini yazmaktadırlar. 

Komşusunu Tehdit Etmiş 
Feriköyde oturan HUsnl1 

isminde bir amele bir dedikodu 
yüzünden komfusu Asiye Hanımı 
ölümle tehdit ettiğinden yakalan· 
•ıttır. 

SON POSTA 

Ne De 
Minimini 

.. 

Annesi çocuğuna - Minimini 
annen saklandı. Haydi ara da bul 
bakayım, cicimi 

t Dlinga lktuat Ha/Jsrlerl 1 

Japonlar 
Yakın Şarka 
Yerleşiyor 

Kahireden bildiriliyor: Japon 
Eli ticaretinin mümes· 

M d sillerinden mUrek
ısıra a kep bir heyetin 
attılar yakında Mısıra ge· 

lerek hükumetle ticari müzake
rata başlayacağı haber alınmıştır. 
Bu heyet Mısırdan bilhassa 
pamuk almak arzusunda 
bulunmaktadır. Ayni murahhas· 
ların Mısırdan sonra Suriyeye ve 
Filiıtine de uğrayarak mümasil 
temaslarda bulunacakları ileri 
sürülmektedir. Japonların yeni 
mahreçler bulmak ve yahut elde· 
kileri genişletmek yolundaki mü· 
temadi çalışmalarmm yeni bir 
delili karşısında bulunuyoruz. 
Japonlar alacakları mallara mu· 
kabil kendi sanayi masnuatlarmı 
satmak istemektedirler. Esasen 
Japon malları Avrupada yapılan 
eşyaya kıyasen daha ucuz oldu· 
ğundan yakında başlayacak mil· 
zakerahn müsbet bir netice ver• 
mesi beklenmektedir. Şu kadar 
ki bu hususta yapılacak bir 
anlaşmanın Avrupa ve bilhassa 
lngiliz sanayii için bir darbe ola· 
cağı göz önünde tutularak bazı ı 

siyasi yollarla müzakerabn yarım 
bırakılması ihtimalini yakın gö· 
renler de çoktur. 

* Varşovadan bildiriliyor: Lehis· 

Leh/standa tan hukümeti yeni 
"tlı 1 bir kararname neş· 
' a mem· d k "th l' re ere ı a ı mem· 

nuigeti nu olan eşya liste• 
sine maden, antrasit, linyit ve kok 
kömürlerini de ilave etmiştir. Bu 
memnu liste 937 senesi nih.aye· 
tine kadar meri kalacaktır. 

* Romadan bildiriliyor: Evvelce 

Dünya süt· ~pl~ca~~nı biJ~ir~!· 
.. 1 .. k k • gımız dunya sütçu· 

çu ". on lük kongresi Roma 
ıresı açıldı kapitolinde Başvekil 

M. Musolininin huzurile ve büyük 
merasimle açılmıştır. Kongreye 
dünyanın her tarafından ge!en mü· 
messiller iştirak etmektedir. Açı· 
ht giinü (47) memleketi temıil 
etmekte olan ( 2000 ) den fazla 
kongreci toplantıda hezır bulun
muştur. Bilhassa Şimali ve Cenubi 
Amerika ile Japonya Çin ve Avus• 
turalya gibi uzak memleketlerden 
gelen kongracılar aza yekununun 
artmasında büyük imil olmuştur. 

Kongreyi Roma valisi kısa bir 
nutukla açmış ve M. Musolini 
kongrecileri selamlamış ve mesa· 
ilerinde muvaffakıyet temenni et· 
mittir. M. Musolininin büyük al· 
kıtlar topliyan nutkuna beynel· 
milel sütçülük federasyonu rejsi 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 

Kiralık Mahaller 
Esas No. 

158/2 
14/2 

Mevkii ve Nev'i Teminat 
Lira 

s Beykoz kasrı müştemilatından 8 dönlim bahçe 
Beyoğlu Kamerhatun mahallesi Aşıklar meydanı 2/1 
numaralı dükkan 

75 
302 

403/l 
403/2 
430 

Kandilli • Vaniköy caddesi 1 numarah hane 
Tahtakalede Rüstempaşa mahallesinde Çamaşırcı soka· 
ğında 4 numarala maa oda dükkan 
Teşvikiyede Atiye sokağında 8/J No.lı hanenin bir odası 

,, ,, " ,, " " .. " Kumkapıda Nişancımehmetpaşa mahalle ve sokağında 
16 numaralı hane 

87/20 Çırpıcıda 16 dönüm tarla 
284 Fındıklıda SeJimehatun mahaHesi Molla bayırında 11 

10 
5 

ıs 

5 
5 

5 
7 

numaralı arsa 10 
Yukarıda yazılı emlak bilmüzayede birer sene müddetle kiraya 

verileceğinden taliplerin ihaleye müsadif 17 /S/934 Perşembe gllntl 
saat onaltıda Şubemize müracaat eylemeleri. (337) 

* * 
Beyoğlu Tapu Baımemurluğundan: 
Beşiktaşta T eşvikiyede ikinci ve birinci karakolhane sokağında 

eski 18 yeni 154 No. lu hane iştirak hissesi olarak hazinece 
Emlik ve Eytam Bankasına devr ve temlik edilmekte iıe de Tapu
da kaydı olmadığından senetsiz tasarrufata kıyasen muameleıl 
yapılacağından işbu mahal hakkında tasarruf iddeasında bulunan 
varsa vesaiki tasarrufiyesile birlikte 4548/933 ilin tarihinden 
itibaren bir ay zarfında Beyoğlu tapu idaresine ve yahut 29/5/934 
tarihinde mahallinde bulunan tapu memuriyetine müracaat eyleme-
leri ilin olunur. (336) 

* * 
Satılık Arsa 

Eıas No. Mevkü Ye Nev'i Teminat lira 
55 Tahtakalede Ketencilerde 2 No.h arsa 1000 
Yukarda yazılı arsa pazarlıkla 1atılacağından taliplerin ihaleye 

mliaadif 10 mayıs 934 perşembe günü eaat onda ıubemize 
milracaatlarL (340) 

Jf .. 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Emlak ve Eytam bankasına birinci derecede ipotekli olup 

tamamına (68495) lira kıymet takdir edilen Abırkapıda Seyithasan 
mahallesinde Ahırkapı meydanında eski 42 yeni 28, 30, 34, 36, 
36/l No: lu ot ambarı ve marangoz fabrikası binası ve 2053 metre 
murabbaı miktarındaki arsat'lın tamamı açık arbrmaya vazedilmiı 
olup 19/5/934 tarihli şartnamesi divanhaneye talik edilerek 11/6/934 
tarihine mlisadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar latanbul 
dördUncü icra dairesinde açık arhrma ıuretile aatılacakbr. Arttır• 
maya iştirak için yüzde yedi buçuk teminat akçesi alınır. Mütera• 
kim vergi, belediye vakıf icaresi mUıteriye aittir. Artırma bedeli 
muhammen kıymetinin % 15 tini bulduğu takdirde ihalesi yapıla• 
caktar. Aksi takdirde en son arbranın taahhndn baki kalmak 
Uzere artırma on bet gün daha temdit edilerek 26/6/934 tarihine 
müsadif sah günü ayni ıaatte yapılacak artırmada muhammen 
kıymetin yilzde yetmiŞ beşini tutmazsa satıı geri bırakılır. Madde: 
2280 • 2004 No. h icra kanununun 126 ancı maddesine tevfikan 
ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarlann ve irtifak hakkı 
sahiplerinin dahi gayri menkul üzerindeki haklarım ve hususile faiz 
ve mesarife dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile yirmi gfin 
içinde icra dairesine bildirmeleri lazımdır. Aksi halde haklan tapu 
sicillerile aabit olmadıkça aatıı bedelinin paylaımasından hariç 
kalırlar. lşbu maddei kanuniye ahkamına göre hareket etmeleri 
ve daha fazla malümat almak iıteyenlerin 934/1175 dosya No. au 
ile memuriyetimize müracaatları ilan olunur. ( 341 ) 

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden ! 
Birinci taksitleri alınarak müskirat bey'iye rubsatiyelerinin 

Haziran iptidasında değiıtirilmesi kanun iktizasındandır. Kolaylık 
olmak üzere bu muameleye t 5/Mayıs/934 tarihinden itibaren 
başlanacakbr. Eski tezkerelerin nUfu• ve esnaf cüzdanlarının ve 
ikişer adet fotoğrafın beraber getirilmesi icabeder. Dar vakte 
tesadüt ederek kimsenin nrar görmemesi için bu muamele Hazi· 
ranm Beşinci gününe kadar devam ettirilecektir. işbu günün saat 
24 dünden sonra yapılacak yoklamada tezkeresiz içki sattığı 
görülenler hakkında kanuni muamele yapılacaktır. «22o<») 

ve Belçika murahhası M. Menho 
cevap vermiştir. Encümenlere ay
rılan kongreciler mesailerine baş· 
lamışlardır. 

* Yunanistanla Yugoslavya ara· 
Yunan • y 11• sında mer'~yette 

l l bulunan tıcaret 
f 0 • au t ca· anlaşmasının müd· 
ret anlaş• deti 20 nisanda 

mosı bitmiıtir. Yeni bir 
itilaf aktetmek üzere toplanan 
tarafeyn murahhasları ilk iı ola
rak eski itilifı daha iki ay mUd· 

detle tatbik sahasında tutmaya 
karar vermişlerdir. 

Yeni anlatmanın akti biraz 
uzun sürecektir. Zira Yunanhlar 
yeni itilaf için bir takım yeni 
taleplerde ·bulunmakta, Yugoslav• 
lar ise bu müsaadeleri vermek 
istememektedirler. Yunanlılar bil· 
hassa eski itilifıo yapılmasindan 
sonra Yugoslavya tarafından art· 
tırılmıı olan oktruva ve ıimen· 
difer tarifelerinin Yunan emtia• 
için tenzil edilmeıini ileri allr· 
mektedirler. 



Yem~n Mu.lıarebesl 

mam Yahya MağlU.p 
~~~---.... ~---------

..,, ..... 
rette y_.,.. 
merk~ ola 
Sarı'.,. doina 
llerledildeıim bil
cliriJw. Y.--. 
çok muhtemel-
dir ld Hicaz ara
ıdliae ilhak ediJ.. 
.m. Bu İfle La
p . 

Bir Yığın 
Mecmua 
~ahmut Saim FJ. ~in T~

kikab Henm Bılmedi 
Tarihi Adli, T8rild Amed. Kız 

Ye Erkek Oniw•.-, ca.lasiJet 
pclmı, Galata.....,, Feaerbahçe 
jibi ialmlede llirfok --- ... 
tiyazlan alan n Galatacla Ada 
bamacla ela bir id~~ 
duktaa .... abona -ru.ıaD 
Mahmut Saim efendi Saltanahmet 
8iriaci Sulh Ceza aahkemesinde 
tevkif edllmiltl 

Mahmut 5.im efendi mahte
pm ft m•tar.ul mobilyalı idare
hanesiade Sa1ih, Sireyya, Asaf, 
Huan ve Salim Bey ilminde bet 
MJyi de kitip. heaap memuru, 

,~., ... , ....... ._..dar•• odacı olarak ~alla-

aiyo~ 
:ı ' Talakikab idne eden Mtlddei· 

amt muavinleriadea Şefik Bey 
..._Saim efe .... in fimdi1e
dar imtiyazını aldıp meöab~ 

lardan kaçar aWaa •efl'ettiiini 
teıbite llizum alrmlftlr· ~ 
Şahn efendi •Jftca bir de ti1atro 
Ye muild idarebnelil hafs 
etmiftir. 

Yarınki Şehir lecfisi ndı 
Belediye, prm Emaf ~

Jpnl tetkik etmek ilen fevlıall· 
de bir mrette toplaaaeak olan 
~ Meclialne (So91et Neft) 
~ Y8ktile ,...... • .. ,,e
lenamenia yeni ihtiyaçlara -re 
tadil edilmesi hakkında bir teklif 
hazırlamııtır. Bu teklif te yumld 
celsede müzakere edilecektir. 

Yanlaş Bir Şayia 
Ufaktefek JallllD bqlngıç

lannın itfalrere Mber verilme
IİDİn CezA)'I mucip olduiu ~ 
lindeld pyialar lzerine lleledln 
bOtOD ı.-bıt.ler• bit hmim J.
rak. na~ ilabannm para cea· 
--~cip~ .... ~, 
miyetaiz aalıi öı.a; h8rhanıl 
ateı iVukuuacla itfai~ ·'PlP.@. 
laaberclar edihnesiai • • . 

GayrimObadiUar 
Gayrimtıbadllere bono tevzi. 

ata, htalz bauthldar bal ecliJ.. 
mediP.den bir~ ili• teaiJhbJ 
etmifl:ir. Tevziata peqembe IGDD 
bafluabileceii temin eclilmetrt.; 
dir. 

KUVVET 
LAstlk Fabrikası 

Y•ık, lafllk her tarta ..,..._....,. 

Bu kere ıon model ilerine imal ecllm ';:k .;.ı. ~= 
eyakkabdanm pyet Mrif ft cla,amlda ft ........ .,.. 
Hatlarla aablmaktadır. Fabrika adresi: Galata Ke
meralb, Değirmen aokak No. 78-80 Telefon: .t l 939. 
Y~ toptaa .... , aeentaaa:~hqı, l.ken
dv Botazı Sepetp ban itflaaBncfe ı8S No. h Şevket 
Haaaa ti~. r..,. ......... r1 kabul Olunur. 

(16288)~ 

'Zafiyeti ....-,., lltih•• M w kw(wtahlik halitada blvlk 
lalde ft ............ : 

FOS PATLI 

ŞARK MALT 
HULİSASI 

kuUan1n1z.. Her eczanede satılır. 

Bartın Yolu 
NiLOFER wapunı 7 ...,. 
Po20....ı 19 da Sirkeci 
~ k•u,.eakbr. (2263) 

lskenderiye Yolu 
IZlfR 

Nimuneai iki gla daha 
BEDAVA verilecektir l 

Y .... nct llaltl Ne Hacet 'l 
ma-m••~.· 



12 Sayfa SON POSTA 
--=~==~==::::::::::::::::::::::::::::-------------ı1 ----....--;.~.;,_,;._:.:;..:..:.;. ____ --:' __ ~------------------------------~!M~a~yı!s~7 

i. QtPA f"'A~l(A "i 
1 

il 

Bisikletleri 

ileminde büyük inkıJapyaratan MEŞHUR 

RALEiGH 
Fab~ihasmın, safi İNGILlZ çeliğinden pek zarif, metanetli ve 
fennın en son terakkiyatmın tatbikile yapılmış yegane bisikletleridir. 

METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
İTİBARiLE EMSALi YOKTUR 

Satlş deposu: Sirkeci • lstanbul • Liman 

(5136) 

lıtanbul Milli Emlak müdürlüğünden: 
BUytikdere'de Kir~o~ ~e Selvi sokaklara köşesinde kain 2, 24 

No. lu ahşap ev bedeh ıkı sene ve iki müsavi taksitte nakten 

1 , , . / Müslahzcı.ral ı 
HUBUBAT UhlAlll 

SıHHAT 
VE: 

KUVVET 

Menbaıdut 

Son Posta Matbaa&• 

A. F AiK LiMiTET ŞiRKETi 
İstanbul, Sirkeci, Liman Han, Telefon 22354 

Telgraf adreıi: KAPSOL 

Az para il• mUkemmel bir geçinme ı .. 
Tatr• için hususi ucuz tenziUlt. 

Her nevi asri gazöz makinalan, Gazöz şişeleri, esanı 
gazoz köpüğü, hamızı karbon, Kapsol ve asri ödenmek şartile ve açık arlbrma usulile satılacaktır. isteklilerin 

27 /:S/934 pazar günil saat 12 buçukta 2404 liradan ibaret muham• 
men bedelin% 7,5 nisbetinde pey akçelerile müracaatları. "R,, "2098,, 

Sahibi: Ali Ekrem 

Netriyat Müdürü: Tahir 
gazozculuğa ait ve Hizım bilümum malzemenin en bUyllk de.pot!' 
Yalnız ciddi alikadarlara kataloğumuz derhal takdim olunur. (16468) 

OKUYUNUZI· 
Umumi Kütüphane . külliyatından 

ve 
ÇOCUK EDEBİVATI 

Umumi Kütüphane: 
N. 1 - Küçük Denizperisi ( Andersen) 
N. 2 - Casus Çocuk (Alfons döde) 
N. 3 - Dilenci ( Gi dö Mopasan ) 
N. 4 - Mustatil sandık ( Edgar Alan Po) 
N. 5 - Kışla hayata ( Jorj Kurtölin ) 
N. 6 - Divin ( Alber Samen) 
N. 7 - iki zavallı (Leon Farapye) 
N. 8 - Jorinda ile Jorindel (Grim Kardeşler) resimli 
N. 9 - Helena Fon Sidov ( Feliks Hollender) resimli 
N, 10 - Mes'ut Prens ( Oskar Wlyide) 
N. 11-12-Arkadaşım ( Maksim Gorki) 
N. 13-14- Wilhelm Teli (Şiiler) resimli 
N. 15·16- lnıanlığın Başlan6ıçları ( ~iri~c. kısım) resimlı } ~.r. 
N. 17-18- lnsanlığın Başlangıçları (İkıncı ı ,, ) ,, Rone 
N. 19 - insanlığın Başlangıçları (üçüncü ,, ) ,, Verno 
N. 20 - Mrinmaji "Hikaye,, ( Rabindranat Tagore: 1933 Nobel 

K. 10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
ıo 
10 
15 
15 
20 
20 
ıo 
10 

,, 
" 
" 
" 
,, 
" 
" ,, 

" ,, 

" ,, 
,, 

mükafatını kazanmıştır.) 
N. 21 - Lengeran Veziri ( Ahuntzade Mirza Feth Ali) ,, 10 
N. 22 - La F onten'in seçilmiş Hikayeleri ,, 10 

J'J . . 23-24- iki taraflı cinayet ( Edgar Alan Po) ,, 15 
N. 25 - Güzelleşen Türk Dili (Kurşunlu zade Raşit) ,, 10 
N. 26 - Hiyalis ( Albert Samen ) ,, 10 
N. 27 - Kurtlar Mucizesi (B. M. Kemal) ,, 10 
N. 28 - Altan Kaz (Grim Kardeşler) ,. 10 
N. 29 - Yaşasın Hakikat ( Muslilı Ferit) ,, 10 
N. 30 - Kibritçi Kız ( Andersen ) ,, 10 
N. 3 t -32- Lfıgat (Türkçeden Fransızcaya) ., 20 
N. 33-34- ıçli Klz ( Dostoyevsky) ,, 20 

NEŞRİ VAT 1 N DA Nı 
Ecnebi MtlellHler Kolle ..... ~ ........... -._ 

Arkadaşıın Büyük forma 
Wilhelm Teli ,, ,. 
İnsanlığın baılangıçları 1 kısım 
İnsanlığın başlangıçları il ,. 
İnsanlığın baılangiçları ili ,. 
Mrinmaji 
Lengeran Veziri 
La Fontene'in seçilmiş hikayeleri 

Çocuk 
N. 1 Albn Dağıo Kralı 
N. 2 Kedi Kiirklti Kız 
N. 3 Su Kızı 
N. 4 Elmas Gerdanlık 
N. 5 Katibe 

Hikayeleri ı 
• ciltli Fiab 

" .. 
" " 
" 

,, 

" ,, 

Hususi Kitaplar : 
Gazinin "14,, inkılabı 
Yüz Sene Uyuyan Ada. 208 sahife 
İnsanlığın başlangıçlan fevkalade ciltli 400 sahife 
Fransızcadan Türkçeye Liigat fevkalade ciltli 11,000 kelime 

•••••••••••••••••••••••• 

,, .. 
" 

•• .. 
" ., 
,, 

" 
" 

il 
20 
25 
2~ 
25 

Kr. 15 

" 
,, 

" 

" ,, 

" .. 

15 
ıs 
15 
ıs 

20 
40 
75 
37 l/l 

N. 38-39-Kaynana yazan: Karmen Silva ,, 20 

ÇOCUK EDEBiYATI NEŞRiYATINDAN BASiLMiŞ BULUNAN KiTAPLAR 
N. 1 - Kanada Çayırlarında Moris F arney Resimli K. 1 O 

• NIK KART ER 
N. 2 - La Fonten'in Dalgınlıkları Moris Farney Resimli ,, 10 
N. 3 - Siberya içlerinde Şarl Güyon Resimli ,, 10 
N. 4 - Denizin Dibinde P. Demousson ve H. Peliyer Resimli ., 10 
N. 5 - Harikulade bir Çocuk Moris Farney Resimli ., 10 
N. 6 - Burun Ağacı Grim Biraderler Resimli ,, 10 

Sahtekar Çalılar arasında ,, ,, 
İplikçi Periler, Kedi Kürklü Kız u 

N. 7 - Altın Dağın Kıralı ,, 
Altın Sakallı Dev, Kari Katı ,, 

Resimli 10 

Meşhur Amerikan Polis Hafiyesi 
N. 1 Isabel Benton'un Son Kozu 
N. 2 Vaşington• da Bir Cinayet 
N. 3 Bir Doktorun cinayeti 
N. 4 Soyulan hırsız 
N. 5 Hafiye Köpek 
N. 6 13 Numarah lokomotif 
N. 7 Bir ölünün intikamı 

Kr. 
,, 

" 
" ,, 
,, 
,, 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

N. 8 - Tunus Masalları Jorj Riget R'esimli " 10 40 sahife Fi atı 5 kuruş 
Taşra karllerımıze kolaylık olmak lzere posta pula veya bavaıe kabul olunur. Posta lcreU bize altUr. 

5N~ ~e Umumi Kütüphane neşriyatı - Reklim matbaası.~1d:i~t· :.::k&ô 


