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ısım Bakaya Vergi Affedildi Bir 
-
Yeme~ - Hicaz Boğuşma
sının Ününe _Geçilemiyor 
Vahahiler, San'aya 

lar1na Devam 
Doğru Taarruz. 
Ediyorlar 

" ' v 

-
Harp •ahnesini ve t . . 

lngı"lt ·1 1 l loarruz ıdıkametini gösterir harita 
ere ı e e e e veren bnls d" 

auut, Yemen emiri imam y b • en ışeye düştüğü mevzuubahı olu· 
nın nihayet karını tamamı:.::k ~?rs.a d~ hakikat biç te öyle de· 
üzere bulunuyorlar H" kı gıldır. Zıra, bir gün Mısıra veda 
yemenin mühim b: . ı~a: • taab etmek ihtimalini hesaba katan 
Hüdeydeyi iQgal ttı~ 19 kıe esı ol~n İngilterenin Hint yolunu Kara ve 

.. k .. 1 -r e ı ve rabn bü- d . d . 
yu og u Emir Suut kıtaab · ~nız en emnıyet altına almak 
d. S ' şun.. · · k d' 1 an'a üzerine yürüyorlar. B ıçm en ıne sadık büyük bir 
münasebetle ve imam Yahyanı: Arap ~mpa!atorl~ğu vücude ge-
nıeğlubiyetinin tecelli etmeye t~rmeyı müteferrık Arap şeyhle--
başlaması karşısında İngilterenin nle anlaşmaya her vakit tercih 
• -===--- ( Devamı 10 uncu uyfada ) 

Zorlu Kadınlar ---Sirkecide, Bir 1<;.ın Sandalye 
Komşusunun Başını yardı 

ile 

Tarih Bir Teker-
rürden İbarettir 
Bir Define Ve Üç 
Arkadaş Hikayesi 

Amasya, ( Hususi ) - Bu· 
rada garip bir cinayet işlen• 
miştir. Şehrimize bir saat mesa• 
fede bulunan Vermiı köyünden 
üç arkadaş eskiden kalma bir 
defineyi bulmak için araştırma 
yapmak maksadile Derbent mev· 
kiinde çalışmaya batlamışlarclır. 
Bir aralık üç arkadaştan ikisi 
istirahat ederken uykuya dalmış· 
Jardır. Diğer arkadaş, ötekilerin 
uyumasından istifade ederek de· 
fineyi yaJnız başına bulmak için 
gizlice çalışmaya başlamıştır. 
Fakat tam bu sırada diğerleri 
uyanmışlar ve ara yerde bir kav· 
ga başlamıştır. Neticede defineye 
yalnız başma sahip olmak isteyen 
arkadaş, diğerleri tarafından öl· 
dürülmüştür. Başka bir rivayete 
göre üç kafadar defineyi bul· 
muşlar, cinayet te paranın taksi· 
mindeki anlaşamamazlıktan çık· 
mıştır. Fakat bu rivayetin doğru· 
luğuna ihtimal verilemiyor. - lf 

Malatya' da Dolu 
Bir Haylı Zararı Mucip Oldu 

Malatya (Hususi) - Geçen 
hafta içinde Besnij kazasında 
şiddetli bir dolu yağllllJ, ekinler 
çok zarar görmüştür. Bir kısım 
köylerde ekinler yiizde altmış 
nisbetinde zarar görmUı, tızilm 
ve diğer meyvalar da mUteessir 
olmuştur. Tahribat Belviran na· 
hiyesinde daha ziyadedir. Burada 
kısmen hayvan telefatı da tesbit 
edilmiştir. - lf ----

Amerika Ve Rusya 
Amerika Kredi Açmıyor 

Vatington 7 - Baş müddeiumumi 
Sovyet Rusyanın eski borçlarını tetkik 
ederek, bu devletin de Amerikaya 
borçlarını ödemiyen devletler ara.ında 
sayılması lazımgeleceğine karar ver .. 
miıtir. Hükumet Sovyet Ruıyaya 
kredi açmıyacakbr. 

Almanyada Takibat 
Katolik Cemiyeti Reisini 

Arıyorlar 
Berlin 7 - Katolik cemiyeti reisi 

tiddetle aranmaktadır. Mıırinbad ga
zetesi baımubarriri teykif edilmittir. 

Fransız • Alman Anlatması 
Berlin 7 (A.A.) - Fransız • Alman 

anlatması meselesile bilhassa alaka
dar olan Fransızlardan bir grup, ayni 
maksatları takibeden Almanlarla nok
tainazar taatisinde bulunmak ilzere 
ditn Berline gelmiştir. 

Japon Bahriyelileri Berlinde 
Berlin 7 - Akdenizde bulunmakta 

olan Japon filoau kumandam Amiral 
Matuıhita Alman hükumetini resmen 
ziyaret etmek üzere Berline gelmiştir • ............................................................... 
r:- ' lmtiyazh Şirket-
lerden Şikayetler 

< 

Halici Kurtarmak Nasıl Mümkündür? 

Yusuf Razi Beye Göre 
Ağaç ~kmekle 

O, Hamdi Beyle Cemil Paşanın 
Fikirlerini Fazla Külfetli Buluyor 
Haliç doluyor.. Evet, bunu her 1 
gün dinliyoruz. Fakat neden do
luyor, niçin doluyor, mesulil kim, 
temizlenemez mi?. Bu suallere 
oevap veren yok.. Elime geçen 
"Haliç vapurlarJ meclisi idare 
raporu,, isimli küçük bir kitap
çıkta da Halicin sönmesini teyit 
eden şu istatistiğe tesadüf ettimı 
Haliç vapurlannın yolcu adedi 
(1918) tenberi müthiş bir sukuta 
uğramıştır. (1913) te miktan 
(10,324,138) olan yolcu, (1929) da 
(7,146,006), (930) da (5,988,557) e 
(931) de (4,944,101) e, (932) de 
( 4,851,093) e, ( 1933 ) te ise 
(4,878,600) yolcuya dilfmü§tür. 
Yani (913) ten (933) e kadar (6) 
küsur milyonluk bir fark!. deh• 
oet!. Bu bahis hakkında en iyi 
aydınlatacak bir sima olmak 
üzere bana mühendiı mektebi 
müderrislerinden Yusuf Razi Beyi 
tavsiye ettiler: 

- Bu hususta çok kıymetli me• 
totları var!. Sizi tatmin eder. 
Dediler. 
Yuıuf Razi Bey, Nuruosmani· 

Vergi 

Mühendi$ Mektebi Mi1derrIJ;;ıncl•• 
Yusuf Ra:zl B•g 

yedeki aynalı konaklardan birin
de oturuyor. Beni nezaketle kal"' 
şıladı ve Şark zevkile döşeomit. 
temizlik kokan bir salona aldı. 
Sulu ve yağL boya tablolarla 

(Devamı 11 inci uyfada) 

Affı 
Bir Kanun Çıktı Amma Hangi 

Vergilerle Alakadardır? 
Bazı vergiler için yeni bir af kanunu neşredilmiştir. · 2266 sıra 

n~m~rasını. taşıyan .. bu kanunun han~~ vergilere ıumulü bulunduğunu 
bılmıyen bırçok mukellefler mal mudUrlüklerine müracaat ederek 
vergilerin af edildiğini ileri ıürmiye ve bunların defterlerde silinme
sini istemiye başlamıılarclır. Bu münasebetle bir muharririmizi bu 

( Devamı 10 uncu 1ayfada ) 

lstanbulda Arsalar Ateş Pahası -Gazeteler· 
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2 Sayfa 

(Halkın Sesi) 

Zehirli Gaz 
Tehlikesi 
Karşısında Halk 

Kimya muharebes.i hakkında 
evvelki gün, bir muharrir.imiz, 
Üniversite profesörü M. Arnd 
Ue görüştü. Te ifrat, ne de tef
rite düşen bu zat, bu bahsin 
nezaketini etraflı bir surette 
anlatıyor. Halkın behemehal iyi 
bvramaaı liizımgeien bu tehlıke 
üzerinde biz, bir defa daha du
rarak mumnileybin sözlerinin 
halk arn11ndnki aki lerini te&
bite çalıştık ve aşaırıki mütruaa
lan elde etti ' : 

Hakkı Bey (Mnhmutpa~a Kurkçü 
hanı) - Zehirli ·ve yakıcı guler te
hirler (çjn korkunç bir tehlike oldu. 
Köyler ve u oüfualu betaelu bundan 
o kadar müteessir olmaz. lstanbul 
nüfus itibarile Türkiyentn en kalabalık 
bir fehridir. Avnıpada bütün tehirler 
gazlere kartı tertibat aldı. Dahiliye 
Vekileti de böyle bir tamim yaptı. 
Fakat bili tatbik Nhaaına geçilmedi. 
Profea8r Amd'ın tavsiyeleri çok mu. 
nfıktır. lataobulu ben iyi tanınm. 
Şehrin alb köstebek ruvalanna ben
zer. Yildttce aamıç ve yeralb sarayı 
vardır. Yerebatan sarayı da bunlar
dan biridir. Belediye az masrafla 
buralan birer aaklanma yeri yapa
bilir. Apartmanlann alt kısımlan da 
mahzen olmabdır. 

>f. 
Sabiha Hanım ( Beyazıt Koska 

tramvay caddesi ) - Zehirli gazlerin 
naııl bir felikct olduğunu bugün aa
zetede okudum da ödüm patladı. 
Almanlar sribl medeni vaııtalan bol 
bir memlekette bütün tehirler bunllll"a 
kartı hazırlanırken biıim ellerimiı.i 
kollanmm ba~layıp dint bir tevekkül 
ile akıbetimi:ıi beklemek hiç doğru 

değil. Profeaör Arnd'ın dediği gibi 
belediye Jıer a~e bir semtteki Bi:ıaoa 
Hrnıçlanndan biriaiai tamir -ettirse 'Ye 

aenenin muayyen birkaç gününde 
halka zehirli gr zlerden korunma ta
limleri yaptırsa ortada hiçbir meııele 
kalmaz. 

• 
Sait Bey (Hırkaişerif 84) - Zeh1rll 

1raücr hakikaten çok milthit bir ölüm 
vaııta11dır. Fakat lstanbul gibi cere
yanlan bol ve tepeleri çok bir fehirde 
zehirli i'a:ılerden o kadar kor kulmaı. 
Kapahçarfı, Mahmutpqa, Beyoğlu, 
Eminönü, Galata gibi nüfusu çok 
olan yerlerdeki tarihi 1amıçlar yavaı' 
J&Vat :aalah edilerek korunma mah
aenlerl haline lconaa Ye halka da 
icabında buralara iltica ıekilleri 
3ğretilae eminim ki b5yle bir tehlike 
l.tanbul için mevzuubaha bile olamaz. 
ÇünkQ zehirli ırazlerln teairini •u 
~abuk izale eder. l.t-.nbulun dör.t 
tarafa deaizdir. Sonra da daimi rilz
prlar ~eri ıokaklarda çok tutmaz. 
Sürer, çıkarır. -----

Yeni Almsan Vapur 
Gelen haberlere göre, vapur

culuk firketinin yeni aldığı Tadla 
Yapunına ait devir muamelesi 
tamamlanmıt ve cuma günü Mar· 
ailya'da Türk bayrağı çekilmiştir. 
Yeni gemi dün Marsilyadan hare-

ket etmiştir. 

SON POSTA 

Esnaf Bankası - . 
Işı 

Vali Bey Bugün 
izahat 

Şehir Meclisinde 
Verecek 

lstanbul Şehir M"eclisi buglin aaat 14 te fcvkalide 
toplantısını yapacaktır. Bu toplanbda Vali ve Bele
diye Reisi Muhiddin Bey E.snaf bankasının vaziyeti 
hakkında izahat verecektir. Muhiddin Bey vereceği 
bu izahat için büyük bir dosya hazırlatmıştır. Vali 
Beyin izahatından sonra bir kısım ıazamn .c>z alması 
ve ban'ka meselesinin hararetli müzakere ye müna
kaşalara yol açması da muhtemel görülmektedir. 

Bankası meselesinden bqka !itler de vardır. 1931 
ıenesi hesabı ka'ı raporuna ait 578 bin liralık mn
naı.aalı mesele de müzakere olunarak bir neticeye 
bağlanacaktır. 

Esnaf Banka:ı işinde bankanın vaziyetini tahkik 

Bu husustaki müı.akeratın bir günde bitirilemi
yeceği, müteakip günlerde devam edileceği de söy
lenmektedir. 

eden komisyon reisi Galip Bahtiyar Beyle arkadaş
lanoıo da mütemmim bau maltimat vermeleri ve 
meclisi tenvir etinderi beklenmektedir. Fakat 
bütün netice Vali beyin izahatından soma basıl 
olacak vaziyete bağladır. 

Bugünkü toplantıda Sliyüz neft ıirketinin muka• 
velesinde yapılan tadilat ta tetkik edilecektir. Bugünkü fevkalade içtima ruznamesinde Esnaf 

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

Kin Yüzünden 
Bir Adam Az Kalsın Katil 

Oluyordu 
Evvelki gün Harbiyede bir 

cinayet olmuı, bir adam kin bes· 
lediği başka birisini odun ile ağır 
surette yaralamıştır. Hadise şöyle 
geçmiştir: 

Osman isminde birisi bundan 
bir müddet evvel bir para mese
lesinden Mustafa isminde birisile 
kavga etmiş, fakat araya girenler 
bir faciaya meydan kalmadan 
ayırmıılrrdır. Fakat Osman bu 
kavganın habrasını hiç unutma
mış, Mustafanın peşini kollamıya 
başlamışbr. Nihayet evvelki gün 
Osman Harbiyeden geçerken 
Mustafanın ansızın tecavüzüne 
uğramıştır. Osman caddeden ge
çen bir odun arabasından ıiri bir 
odun kapmış ve Mustnf anın ha· 
tına yapışbrmıştır. Mustafa ba
şmdan fena halde yaralanmış ve 
kanlar içinde hastaneye kaldırıl
mış, Osman da yakalanmıştır. 

* Coğaloj;Junda mücellit 
Vortik isminde birisi de bir para 
meselesinden Osman ve Hakkı 
Efendileri yaralamıştır. 

24 Saatın 
Hadiseleri 

Dün şehrimizde tiç yangın 
başlangıcı olmuş, büyümelerine 
meydan verilmeden söndürülmüştür. 

* Mustafa Ef. isminde bir 
toför dün Tepebaşında otomobi
lilc Madam Ga!vdiyayı yarala
mışbr. * NiyaD, Mustafa ve Ziya 
isminde üç arkadaş f mldak çevi
rerek kumar oynahrlarken ka
lanmışlardır. 

Bunlardan başka diln eh-
rimizde üç hırsızlık hadisesi ol
muş, meşhur manitaalardan Fe
lek Mustafa ile Bursalı Mehmet 
te yakayı ele vermiı erdir. 

IHususi 
Mektepler 
f stanbul Maarif Müdit• lü
ğünün Mütaleası Soruldu 

Maarif Vekaleti vücude getir
mekte olduğu hususi mektepler 
talimatnamesi için lstanbul Maarif 
Müdürlüğünün de müteleasım sor
m ştur. Hususi mekteplerin en 
fazla tekasüf ettiği vilayet mer
kezi lstanbul olduğu için, Maarif 
idares" şimdiye kadar geçen mu
amelaun verdiği tecrübelerin ne
ticesine i tinaden uzun bir müta-
leaname yazarak Vekalete gön
dermiştir. 

Talimatnamenin önümüzdeki 
der senesi başında tatbika baş
lanacağı ümit edilmektedir. 

Diş Tabipleri 
Kazanç Vergisi Nisbetinin 
Azalblmasını istiyorlar 
Diş tabipleri cemiyeti mukar

rer kongrelerini Elipba odasında 
yapmışlardır. Kongre riyasetine 
Kemal Bey seçilmiş ve uzun 
görüşmeler neticesinde bazı ka· 
rarlar verilmiştir. 

Bu kamrlara göre; diı tabip-
leri cemiyeti idare he} eti, Maliye 
murakipliğile temasa geçerek 
1933 sene i vergısm n Maliye 
şubelerine verilmiı bulunan be· 
yannameler lizerinden alınmam 
hususunda leşebbüsatta buluna
cakbr. Bundan başluı doktorlar-
dan alınan ylizde ytiz kazanç 
.-ergisine mukabil diş tabiplerine 
tahaia edilen yüzde 8A nisbetin de 
azalblmnsı istenilecektir. 

E eledi ye Kooperatifinde 
Belediye kooperatifi on be§ 

gün onra fevkalade bir toplanb 
yapacaktır. Bu toplanhda koope· 
ratif f aaliyctinin genişletilmesi 

kararlaştınlacaktır. 

Sabık Hidiv 
Aleyhindeki 50 Bin Liralık 
Dava Tetkik Safhasında 

Bundan çok enel, Buraa kap
lıcalar şirketinde hissedar hulu· 
nan sabık Hıdiv Abbas Hilmi Pş. 
aJeyhine, taahhüdünü ifa etmediği 
iddiasile bir dava açılmıştı. Adli
ye yangınından ıonra bu dava 
yeniden tazelenmiş, Kaplıçalar 
Şirketi Birinci Ticaret mahkeme
sine müracaat ederek borçlunun 
elli bin küsur lira ödemesini iste
miştir. 

Tahkikat aafhasıru aşan bu 
davada kendisi bulunamadığı için 
Abbas Hilmi Paşaya ilioen teb
ligat yapılması takarrfir etmiştir. 
Di~er taraftan da vacınm talebi 
ftzerine ihtiyaU tedbir olmak 
üzere Bebekteki Valdeihıdiv ya· 
hsından borçluya intikal edecek 
hisse üzerine haciz konmuştur. 

Ôğrendiğimiıe göre, bu yalı Val
deihıdivin vasiyeti mucibince 
Mısır ıhüku.metine intikal ettiği 
cihetle, sabık hıdivin tchrinıizde 
bulunan avukatları bu karara 
itiraz edeceklerdir. 

Mesele 
Temyiz Edildi 

Ticaret ve Sanayi bankasın-
dan alacağı olanlara yapılacak 
tevziat dün akşam birinci ticaret 
mahkemesine yapılan bir itirazla 
temyize intikal etmiştir. Binaen
aleyh alacaklılara para tenü 
bunun neticesine kalmışbr. 

KUçUl<çekmece Pazarı 
Küçükçekmecedeki hayvan pa

zan bu ayın on birinde açılacak· 
br. Açılına merasiminde köylüler 
tarafından giireşler yapılacaktır. 
Merasime Çatalca ve civan köy
lüleri de davet edilmiflerdir. 

( Giiniin Tarihi J 
Romatizma 

Kongresinde 
Akıl Muhtar Bey ilmi 

Bir Rapor Verdi 
lloakova, 7 - Beynelmilel roma• 

tl:ıma kon.ren, Türk profesörü Akıl 
Mubtu Beyin romatizmanın aali&latla 
edaviıi hakkındaki raporunu dinlee 

mittir. 

3 m&J1ıla açılan kooıreye ( 600 } 
murahha. ittirak etmektedir. 

Sıhhat Komiseri M. Karninıkl 

konareyi açmı§, müteakıben Sovyet 
alimler) •Ö.z almıılardır. 

il Kogan, Sovyet Ruıyada roma• 
tizma ile mücadele için tatbik edUen 
usuller hakkında izahat :vermiştir. 

Prof eaör Gelman makine imalibn• 
da çalııanlar arasındaki romatizma 
hakkında bir rapor okumuıtur. 

Alman profesl>rü M. Plat romatiz .. 
marua maden ve nakliyat ameleal 
araıında çoğalmaıına. ıebep olaa 
çahtma tartları hakkında beyanatta 
bulunmuıtur. 

MGzakereye birçok alimler ve ha 
arada Holandah alim Van Bremea 
İftİrak etmitlerdir. 

Ru•y•d•kl TayyarecllerlmlJf 
Lenlagrad, 7 - CeW Beyin riya

•etindekl Türk Tayyarecileri ur•~ 
muv81alat etmişler ve istasyon a 
Hariciye komiaerlikleri mfimessille
rile mülki ve aıkeri memurlar tara• 
fından istikbal edilmiflerdir. 

Mi1afirler öğleden •onra tehrl 
ıezmitlerdlr. 

lapartada Evlenenler 
lıparta, 7 - Merkez kazada 932 

ıene.inde 280, 933 te 259 ve bu 
7ılın ilk dört ayında 81 ~ift evlen
mittir. Merkezde 4649 bekar erkek 
Yardır. 

Kastamunuda 
Kastamonu, 7 - Martın ilk haft .. 

mndao bugGne kadar 27,175 evlenme, 
~907 Blüm Yeya kayıp, 54,366 doğu 
teııpit edilmittir. 

Hlmlt Bey Şehrimizde 
Maarif Vekil eti yilkaek tedrisat 

umum müdüril Himit bey ıehrimlıo 

l'elmiıtlr. 

Devletçlllk Ve PIAn 
Oniveraitc İktıaat Ye içtimaiyat 

ea•titil•ibade yarın Doçent MuhUı 

Ethem Bey terahadan devletçilik ve 
planh iktııat mevzuu Cizerine bfı 
konferans verUecektir. 

Ucuz KömUr Ve u 
Um anımızda ecnebi ııemi1et 

ucu.z kömür ve bedava ıu vern-eıl 
mealeai etrafında yapılan tetkikat 
tamamlanmak il:ıeredir. Bu itle met
pl bulunan Liman oirketi ~üdüril 
Hamdi Beyin hazırladığı proje lkbHt 
Vekiletine gönderilmiıtir. 

Karışık 
Bir Mesele 

Şehrimizde bulunan bir mileıae. 
aenin Almanyadaki b.oınmıt baD 
firmalara, memleketimizde mü1ait te
raitJe mOmeuil bulacafım bildirerek 
miibim miktarda para çektiği alika• 
darlara ihbar edilmiftir. Bu huauta 
tetkikat yapılmaktadır. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan l:Jeg Digor Ki: 

Huan Bey - Bir otomobil 1 -·· Fakat en apğı saatte yliz 1 
almak imyorum. elli kilometre anr'ati olmalıdır. 

- Amma yaptın Haaan Bey, 
saatte yllz elli kilometre sür'atli 
otomobili ae yapacakSln? 1 

Haaan Beı - Çok lflme 7ar•1ac:ak. I -Yapılan bat.alan glSrllp vaJr:. 
•• de blllr•ln 7a! Şu yu.I 7apılaa hll ı,ı,. ~d d 1tti k • • • b 
b•t•lıdır, fakat flklıeUer a•t kalc!a, Ka\a uu e üze . rme ıçın ışte a 
•••hıla ~... ..,._,.,. otomobilden iatifade edeceiim. 
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Başkaları 
Ne 

r --
D igorlar? 

l 

n 

-
Ankarada, bu ay, çocuk bay· 

ramından önce üç gün süren bir 
h~nımlar moaa bayramı oldu. 
l~~raf etmek lizımgelir ki, bu öbD· 
runden çok daha büy6k bir şevk 
ve heyecan~a geçti, Ankara Pala
aın ön6, mı~i merasim günlerini 
batarlatan bır manzara arz d" 
d S e ıyor-u. ıra sıra hususi arab 1 lüküs (1) kira otomobillerı· a ar, 
iki Ü • , en az 

Y z metrelık bir mesafe bo-
yunca • ~aldır!m kenannda pınl 
pınl dizilenmlf duruyordu. 

b Aj1'-anın en kibar (l) en pk(I) 
anım an! • llç ıiin durmakuzın, 

h~lecan ~çınde, bu arabalardan 
lnıp otelın ball'ine taıındılar ve 
hail iiç r.n. saat d6rtten yediye, 
aekize adar bu ailalO kokulu 
kadın kalabalığile, fuıla~, dolup 
botaldı, dolup botaJdı. 

Biz, on yılclaaberi, ne Ankara 
Palasın, ne de Ankarada herhangi 
bir umumi toplanb yerinin bu 
kadar ittiratla, bu kadar sada
katle, hu kadar istek ve şuurla 
hareket~ geldiğini görmemiştik. 
~yle bır canlılık temini için, me
gerse, (Rue de Ja Paix)den veya 
(Rue du F aubourg Saint Honore) 
d~a eaecek bir nefha kafi im. 1 
Cıddt konferanalarda milli . ti lf 
"'"' .. le • d • ıç ma •""" nn e dört 1..-- üz ki 'lik tiyatro lalini k9 Y tı 
toplanm11 çoc~İd:rı. mdekltdeplerb~en 
Hık ·b o ura ilen a evı undan aonra _._ 
w p . fU sayıııu-gımız arıa aokaklanndan bö 

1 bir hava ıetirmeğe baksın· ky • 
bir gtln gelir, belki bu ' yk sa, 
çocukları da soluğu bu me tep 
kokulu otel hall'inde alırlar glzel 

Zaten, bizim, Gç giin h~yretle 
seyrettiğimiz bu moda içtimalann
da bulunan Ankaralı hanımlar 
ekseriyetle hep Halkevi Yeril 
m~lı içtimalarının kaçkınla'rı değil 
an? Hanıi birinin yüzüne dikkatle 
b~~aak, 12 lık-klnun cuma aunı 
gıyınmek, •&alenmek, için dıf8J'ıya, 
arhk, on para vermemeğe yemin 
ede.o v~ ~illi T asamıfun hararetli 
habs:>len~ g6zy8flarile alkıılı a 
h~r_nı!etli Tllrk hanımlann~.: 
bınnı göriirdünnz ı !!ki 

1 · k f • L.a n, on ar ııze, a alarmda hiç bo.. l bir' .. .. b ye 
gunun atırası yokmuı gibi ba-
kacaklardı. Çünkü, siia cezbesi •e 
nıoda heyecanı o dakikada onlan, 
hemen hemen ( inatinktif ) birer 
nıahlnk haline ıaolmıuıtu. 

Ankara hammlaral 
Siz, bu auJarm ilattlnde1t kırk 

may ipek çoraplarınız, lıuavin 
mocleU ta110rleriniz, Pinet modeli 
iakarpinlerinizle, Rue de la Paix'nia 
kokulannı saçarak gidip geliyor
ıunuz. Bu kaba komedyayı oy
narken, yüreklerinizde - bir vicda11 
azabı demiyorum! - tiksintiye 
benzer bir şey de duymuyor mu
•unuı? - Y. K. 

---- (Kadro) 

Mütarekede 
aki Polisimizi Öldüren Er
meJıilerden Biri Yakalandı 

335. seneainde lngiliz işgal kuY· 
vet1erande hizmet kabul etmif olan 
3 ermeni Sultanabmet m d da 
b. ey anın 

ır kadının çarıafını pn- 1 ak 
• · .ı .... ça am 
ascemı,.er. Mani olm k • 
H . a 11teyen 

llsnü ve Hamdi Efendi) . . 
d "k' 1. . • . er 11mın· 

e ı ı po wmızı tehit etmitlerdi 
. . B.unlardRn lıtepan Haçat an 
ııımlı olanı burada Mıgırd . ~ 
b . üfu ıç 11mıne 
ır n s tezkeresi almıy 

k d. . . Is a ve 
f'n ısını tanbulda aizJ . 

•• emaye muvaffak olmuştur. 

Kemal Efendi isminde bir po
liı kendisini teşhis etmif, yaka
latmııtır. Mıgırdıç ismin lstepan 
Haçatoryan olduğunu itiraf et· 
nıiştir. 

Fakat cinayette alakası 
olnıa~ığını beyan etmektedir. 
Ke ıdısi Mllddeiumumlligw e tevd· --'il . ı wu naııtir. 

SON POSTA 
:ı 

Resimli Makale a Olüm a 
SaJfa 3 

öz ·n Kıs 

lnanılmıgacak Bir 
Haber Karşısında 

30 nl1an 934 

"Efendim, 

A. E 

_ Maliye tahsil ıubeal 
No: 564 

Maliye Vekiletinden aldığım 
emir üzerine, bütçenin varidat 
faslından artan paranın bilumum 
vergi mükelleflerine taksimi neti· 
cesinde hissenize dllşen miktan 
almak lizere, daireye mllracaata
nızı rica ederim." 

Genç için ölGm uzak bir feydir. Onun için wenç aıo. 
mO dGflnmH H 610mle •eıgul olmaL Fakat •nlamadaa 
meneler pçer. Zaman hiikmüntl lera eder. lbtı1.,ı.11nca llGm Jalualafır. 0 •aldt Blbaclea korkmaya batJanz. 
ŞGpbula er p~ ölOm mukadderdir ve bundan kurtuluı 

Davetiyeye göz atar atmaz: 
yoktur. Fakat ölümden ölOme fark vardır. Haya~ı 0 •l: - Muhakkak tarihinde yan-

• ..1 .n .n d n ıonra ıımlmı:ı lık d (30'' d.J.:I (1) • ntle y ... mak lizımdır kı, o ümumuı e lif var ır, 
1 

..._u nıua 
O t crömGlen ve k • b J .ır.. b• yapyabllmelidir. lümle beraber topra • • olaca , nıaan a '•· ır ay 

unutulmaya mahküm olan inun Y•tamamıt ıayıhr. =- mllddetle gecikmitf Diye dlftlne• 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Kuraklık Tehlikesi Kalmadı 
Izmirde Yağmur Yüzünden Tramvaylar 

Durdu, Her Tarafta Yağmur Var 
Çankın, 1 {A. A) - Kurak

hktan çok sıkılmakta olan çiftçi· 
nin lki gllndnr ythtl gillmGtttlr. 
iki gtlndnr 11k 11k ve çok faydalı 
yağmurlar yağmaktadır. Y ağnıur 
devam ediyor. 

or. E w er Beledi enıiz, ark nok· Gerede ( Hususi ) - ~ç gün· 
y nh" gd b y k "den dllr fa11lala yağmurlar yagmakta· 
aa gan an oıuna a ıp ga K kl k . 

· . d ı dır. ura ı tamamen zaıl ol-cıvar ~e!elerın . suyunu a topıa· muttur. Çiftçiler 1evinç içindedir. 
mak ıçın tertibat ahna balkın A • _ • 

tllkranana kazanacakbr. Elazı.z 8 {Husuıı) -: çok flcl-
Aydan, 7 (A. A.) - Büyük 

Mendereı mmtakasında devam 
eden kuraklık bazı mahsullere zarar 
vermiıtir. Bugtln viliyetin her tara
fına fasılalı yağmur yağdı. 

lzmir 7 (A.A.) - Bugün aaat detlenmlf olan sacakbk iki pdllr 
on yedide yağmaya bqbyan yağ· bafiflemiye batlamıfbr. Az mik· 

b' Odd t nra şidddetini tarda fasılalı yağmurlar yajmak· 
m;:: ır m ~ ~dakika kadar tadır. kurakbk teblikeai zail 

Ilgaz (Hususi) - Bir buçuk 
aydanberi bu bavaliye hiç Y•i· 
mur yatmadığından kuraklık 
tehlikesi başg6stermiştir. 

a ırmıf v~ ~ırmBı .dd tl• w olmuştur. 
devam etmıştır. . u fi e ı yag· Isparta, 8 (A.A.) - Dnn gUn-
mur >:üz~nden bar müddet için düz ve gece tehrimize fa)'dalı 
elektrıklı tramvay mlbıakallb yağmurlar yağmlftır. 
durmuttur. icap eden tathirat Jf 

yapıldıktan sonra mlinakallt Aldığımız malumata göre İı· 
Bunun üzerine köylüler tar

lalannı sulayabilmek için arklara 
kotmuşlardır. Fakat bu su ela 
kifayet edemiyecek gibi g6rlinii-

yeniden bqlam11br. tanbul Ziraat mmtakuında, ev· 
Bolu 8 ( Husual ) - Yatan velki gece yağan yağmurdan 

yağmur kuraklığı tamamen gider· sonra kurakhk tehlikem kalma-
di. Çiftçi sevinç içindedir. mafbr. 

Dünkü Meclis Torpitolar Davası Gazi Hz. 
Dün Yunan Harbiye Nazı- Müzakereleri 

rını Ve Arka~aılarını Ankara 7 ( A.A ) _ Millet 

Kabul Ettiler Meclisi Reis Vekili Refet Beyin 
Ankara, 8 - Kondilis Hz. riyasetinde toplanarak muamele 

ve arkadaşları dün öğleden evvel vergisi kanununun miiza~erMine 
Ziraat enstitiilerini ve çubuk ba- deYam etmit ve bazı ta~ilit y~-
rajını gezmişler ve iğle yemeğini pılmak üzere encllmene aade edi-k 
lı k • . len maddeler müstesna olma 

111Ual olara yemıtlerdir. :t.- ll k • •
1 
·kmal eyle-

R • . . . . uz.ere m za eresını eaaıcümhur Hz. mısafirleri miıtir. 
saat 16 da Çankayada kabul bu- Bundan Hnra hizmetten ay• 
Y11rarak nezdlerinde bir buçuk rılan nafia memur ve miiıtahdem· 
eaat kadar alıkoymuılardır lerinin yapamayacaldan işler hak-

y unan Sefareti tarafından. teref- kındald kanunun m6zakerMine 
lerine bu aktam Sefaretbanecle bi geçilmiştir. 
çay aardenparti verilmif, Bap mi' Heyeüumumiyesi llzerinde 86z 
Pqa HL ile Hariciy V kil· e alan bazı hatipler kanunun tan-
diier VelciU . e e 1 ve ziminde saik olan ae~plerin 

kin h er• Sefirler ve Sefaret yerinde olduğunu, ancak bunun 
er & •Zir hulunmaflarclır. diier Vekiletlere de teşmili 

gOn Bq.ekil Paşa Hz. lbımgeldiiini ve pek ıiddetli 
tarafa~dan Marmara k&fklinde bir biikiimleri ihtiva etmesi itibarile 
ağle zıyafeti verilecektir. bir kısım hakların ziyaına aebep 

Bir Şaki imha Edild· ola~ğa~ ileri ~ür~k bazı tadil 
1 teklıflen vermışlerdir. 

Eliziz 8 (Hususi) - Palo ve Diter bir loam hatipler de 
civannda ıekavet yapmakta olan menuu mllzakere olan kanunun 
ve Kara şeyh ismile anılan Sait fU veya bu noktadan bir takım 
ve a•enesi bilmüsademe ölü olarak haklarla tearuz ebe bile inkıli-
yakalanmıtlardır. bın doğurduğu bazı zaruretler kar-

iSTER iNAN iSTER 

Dün Türk - Fransız Mah
kemesi Karanm Verdi 

Türk· Franaaz Hakem mah
kemesi dün 16 dan baklanda 
kararım vermiftir. Bu meyanda 
0.Uatan Norman Şirketi tarafm
dan açılan ve Osmanlı Hükflme
tinin ısmarladığı torpidolara ait 
olan dava da neticelenmiştir. 

Mahkeme, mukavelenin mer'i· 
yetine, ancak 6 torpitonun illf&· 
sına baılanmadan enel firketin 
bu torpito bedellerini bOkümete 
ikraz edecek bir maU pup gle
termeai mukavele icabından oldu· 

ğuna, aipariı bedelinin ton h8flna 261 
aterlin olduğuna karar vennİf tir. 
Davacınm tazminat talebi redde
dilmiştir. Fransız mllbimmab 
harbiye şirketi tara fından açılan 
5 milyon fitek davası iae redde
dilmiştir. 

;..;.;d~ ·.;~~~ ·ıu~~;.. buı.;..cİujaaa 
13ylemişlerdir. 

Nafıa Vekili Ali Beyin bu 
mesele etrafandaki beyanahm mtt
teakip kanun reye konularak ka
bul edilbittir. 

Meclis perşembe anan topla-
nacaktır. 

iNANMA! 
Geçen ha~a İngiliz muharipleri Çaaakkaleyi ziya• 

r~te gelmitlerdi. 8u miinHebetle lnFJI& ••aeteleriadea 
birinin muhabiri ••selesine çektiji telpafta fU fıkn)'I 

ti. Fakat du. Her .. y IUlh, doa&luk içinde . ~ . 
Türk Oümrilk idareli dauhariplerin gezdıklen kabırlere 

kaydetmektedir. konmak mere getirdikleri ıHtbeD bet buketten ( sı ) 
ı ·ı· •=--· .nimrük reami aldı. Gümrük resmi ödenen ngı ız ~ •- . k k . . 
bu büketlerdea bi.ıi de meçhul Tur as enma mtzanna 

"logiliz muharipleri iyi istikbal edildiler. Gazi Haz
retleri kendilerini telgrafla ıelimladı. İngiliz sefirinin 
riyaseti altında verilen ziyafette T1irk zabitleri de babın· kondll. ,, 

l.STBR iNAN ıS'rBR INANllAI 

ceğinize eminim. Bu ilk mDtalea· 
dır ikinciye gelince; onu da 
tahmin etmek gtiç deiil: 

_ Devlet, kendiaine verdiğimb 
paranın bir kısmını iade edecek. 
Öyle mi? Bu g&rtilmlt ve g&rli-

lecel( şey değildir. . • . 
Bununla beraber 9lZI teman 

ederim mektup aalına tamamen 
mutabıkbr, fakat maalesef bldise 
burada değil, İngiltere' de cereyan 
etmiştir. . . 

Tabii, gazetenin bır kifeaınd• 
göztlnftze ilifmiftir: . 

lngjltere Maliye Nezareti 1933 
seneai heuplarmı yapbktaa aoara 
elinde mOmldln ye matuaner 
her tiirlO ihtiycla~ ..:=-: 
bir para kal • ~Dl .-..ıe:: bir 

~~ iadeye karar 

~dtk bnkmeyiniz. Geri veri
lecek paranın miktan milyonlan 
bulmaktadır. 

Bunu 6ğrendikten sonra şim-

di de İngiltere Maliye Nazırının 
diiıUnceıini dinlemek iater misiniz? 
itte· 

:.._ Ali riptl B,p. bltp faıda-
sana, binnetice bin .. ~nifli~ 
balışedenlere iade edeceiiz. V am 
birinci derecede vergi mtlkellef-
lerine, ikinci derecede akınbb 
zamanlarda maaşlanndan feda· 
klrbk etmİf olan memurlara. 
6çllncli derecede de ipizleı:e 1 • 

Ve •e bn dllıtıııce neüceaan: 
dedir ki lngiliz vergi ~tık~llefl~ 
vergi daireaine davet edilmışlerdir • 
para vermek için değil, para 
almak için r 

* Kendi hesabımıza bizim aklı-
mıza aığacak bir meale deiiL 
Filhakika eaki zamanlarda ifil• 
tiğimiz hep: 

- Bütçenin açık olduğu idL 
Hatti: 

- Bntçe açığının bir f aıiletl 
terbiyetkiriai olduğuna aöyleyen 
Maliye Nazırlannı da prdlk. 
Vakıi cllmhuriyet iclaresind• 
vaziyet değişti. On •ne~en
beri b&tçemiz matem-:dıyea 
mlitevazindir; fakat vanda~ 
sarfiyatı aıtığım g6rmek plece 
nesillere de IUlllp °'=-:!!: 
Ôntımiizde INaftabir art ur. Altın 
muhtaç koca .Y • 
cl6beaiz eritecektir· 

v ............ . ·----
lnsull Amerika'da 

Nevyork. 7 (A. A.) - Bugün 
Ekslona vapurunun buraya mu
v~atlm tllteakip, mtıflia banker 
lnaul, bir flikaya binerek karaya 
çakıiutbr. Oradan, kendisini Şi
kap 'ya götllrecek olan trene 
binmiştir. 

Askeri T eçhiıat Bedeli 
Ankara 8 (Husul) - Milli 

Müdafaa Veklleti bir defaya 
mabıua olmak Ozere clijer ~n~ 
lara olduğu gibi kimyapr, . difçi, 
muallim, hilrim .ve :C".::t'be8d:i 
fana da 150 ter lira t 
Yerilmesi baklanda bir liyiba ba-



liemleut Manzaruı 

Attı Yüz Evli 
l'ri~uttalip Köy ünde 
Yeni Bir Mektep 

Eskişehir ( Hususi ) - Vali 
lbrabim Hakkı Beyin şükrana 
değer teıebbüsü neticesinde Eski
ıehirin en büyük köyü olan Mut• 
talip karyesi beı smıflı bnylik bir 
mt.ktebin temelini heyecanlı teza· 
büraUa attı. 

Bu mektep köylünnn bir araya 
gelerek topladığı para ile yapıl· 
mıştır. lnşaat projesininin tanzim 
ve tatbikinde fahri olarak büyük 
yardımları görülen inşaat müdürü 
Nazım Beyin ismini bilhassa kay
detmek lazımdır. 

Senelerden beri tasavvur ha
linde olan Muttalip köyünün mek
tebi nihayet meydana geldi. Me
raıim çok parlak oldu. Yii21erce 
köy çocuğu, kendileri için yapılan 
ye köylü hamiyyetile ortaya gelen 
ctimhuriyetin bu irfan abidesi 
huzuru:ıda heyecan beklediler. 
Vali İbrahim Hakkı Beyin köylüye 
aade ve aamimi bir lisanla hita
bam, Maarif Müdürü Hüsnü Olug 
Beyin nutku takip elti, Nizım 
Beyin. cidden büyük ve hayub 
olan mesaisine işaret edildikten 
aonra 'bu irfan evinin &ç beı sene 
aonra köy manzarasmda yapa
cağa büyük değişikliğe temaı 

edildi. 
Köylü tarafından kurban kesi· 

lerek kan temele akıtıJdı, köyün 
bir mektebine mukabil altı mina· 
renin ıivri uçlan görüntır. Tasav• 
vufa bntün manasile inkiyat ede
rek tevekknl ve feragati medeni 
yapyJf fevkinde ruhi ve hiasi bir 
teleutız tellkki eden Muttalipli 
köylnlerin simalannda inkılaba 

bağlılık alametleri görülüyor, bira· 
cıhkta fenni evsafı haiz arpa 
yetiştirmekte ve en maruf Alman 
fabrikalarına ihraç yapmakta 
olan Muttalip köylüler bir siın
aann hilekarlık cezasını hala 
çekiyorlar. 

Bundan evvel Alman bira 
fabrikalanna evsafı tabiiyeai iti
barile çok miikemmel olan Mut·· 
talip arpalannı ton ve stok halin· 
de ve~meyi taahhüt eden bir 
aıUteabhit başka mıntakalardan 
aldığı arpaları da karışbrarak hile
kirlık yapmış, bittabi açık göz 
ve dürüst iş yapan ecnebi firma 
ve müeaseae bunun farkına var
llllf· V armıı amma Muttalip arpa• 
11 da mevkiioi kaybetmiştir. 

itte coşkun heyecana vesile 
olaa Muttalibia fedakir köylüaU 
hlll b• bilekirhğm amam 
çekiyor. - a. T. ----

Adapazarında Konser 
Adapazarı (Huauai) - A•alar 

kulübü tarahndan belediye oteli 
..Ionanda bir w koueri veriJ. 
miştir. Saz heyeti kultıp azaım
dan mütqekkil Ye 15 kişiden 
ibarettir. Konser hallan raibeti· 
ne mazhar olmuftur. 

Kaf 'ta Spor Sahasa 
Yapdacak 

Kq (Hususi} - Antalya Vi· 
liyeti blltçesioe kazamız Gençler 
birliği için 150 lira tahsisat ko· 
nulmuştur. Teşekknlündenberi ka· 
zamızda her aahada fay dalı faa
liyetler gösteren birlik azalannı 

bu al ika çok ıevindirmiştir. Bu 
paraya gençler arasında toplana· 
cak paranın da ilavesi ile bir spor 
abası yapdması takarrür etmit. 
ilk olarak Koçalızade Süleyman 
Bey 25 lira teberruda bulunmur 
tur. 

SON POSTA 

AB L 

Tekirdağınd~ inkişaf 
Kasabanın lkhsadi · inkişafı 

isabetli Tedbirler Alındı 

• 
için 

• 
I 

Tekirdağ (Hu· hatim bir teJe 
aual) - İierde yaramıyacaktır. 
mükemmel bir Tekir dağı a 
transit merkezi maarif işlerinde 
olmıya namzet ihmal edilmeyee 
yaziyette bulu- cek bir inkişaf 
nan T ekirdağın olduğu muhak· 
valisi Azmi Bey ~1 kakbr. Halkımızın 
vaki olan beya· .~ yüzde yetmiş bee 
oatında demiş- şi okur, yazar. 
tir ki: ilkmektep talebe-

« - Tekirdağ }erinin adedi 11 
Trakyanm mah· bini geçkindir. 
recı olduğu için 1 Teklrclal ıarap /a6rlkan ve rnektapça Jlfflaıd lleg Aynca civar köy-
mühim bir mevkii vardır. Eaa· 10kaklar genifletilecek, ana cacl- lerde yaidea 20 köy mektebi 
sen Trakyamn diğer mmtakala· deler parke olacakbr. Şimdiki Y8P'._• lçia planda faaliyete 
rındao gelen mahsullttan hama- halde AJpollu ile Tekirdağ ara- geçilecektir." 
liye, kamyon, araba llcretleri de aında muntazam bir fOM int•• Şarap fabrikuı yeni aene 
dahil olduğu halde sekiz para hususunu dlftinllyoru& Alpullu faaliyetine ıfrmiş; Ye piyasadan 
gibi ucuz bir tahmiliye maaraf pker fabrikan ba iş için 200 4-5 lm111t arasında beyaz Ye .,. .. 

alınması rağbetin artmasında ve bin lirayı gözden çıkanrsa inıaata fizüm almaya başlamışbr. FabnK.a 
geçit merkezi haline gelmesinde derhal baflaımya wkin olabile.. için bu sene 2 milyon kiloya yakın 
büyük bir amil oluyor. Bdediye cektir. Muratla • T ekirdaj demir- üzüm yaş m&b•yauı takar· 
idaresinin teşebbüsleri neticeainde yolunun İDfau işine sıefüıce, bunu rür etmiştir. Örenildiğine göre; üç 
iskelenin de sahn alınması, limana benliz dfifünecek vaziyette değiliz. sene evvel kurulan fabrika 936 da 
gelen vapurların yanaşmaları Esasen Muratlıdan kamyon ve tabii konyak imacıoa başlayacak-
işinin daha kolaylıkla görii.lmeaini arabalarla sıetirilen mahsulat çok br. Diğer taraftan, bağları asri 
temine yaradı. ucuza mal edilmektedir .. Binaena- hale ifrağ etmek ye fenni IUfette 

T ekirdağının imanna ehemmi- leyb tren lnfa•, hat kısa olduğu çalışmak Uzre yeni bir "Bağcılar 
yetle çahfıyoruz. lık olarak dar için, bu JDUrafı arttırmaktan birliği,, vücada gefuilmiştir. 

Akşehir' de 
Bir Otomobil Uçuruma 
Yuvarlanırken Çalıya 

Takılıp Kaldı 
Alqehir (Hususi) - Sulan dağ• 

lan 111 ikiye bölerek Yalvaç kaza
sından Alqehire gelen yol lize-
rinde bir otomobil devrilmiştir. 

Yalvaçtan Akşehire gelmekte 
olan ıoför Mevlüdun idueıindekl 
otomobil Akfehire bet kilometre 
mesafede bulunan Ôrkenea kö
yüne yaklaşmak üzere iken ıofö
riin dikkatsizliği yüzünden bir 

Barbnda Mühim Bir Yol Yapılıyor 

Ev Doktoru 

Çocuğun 
Serpilme Devr 

Çocuk demek inkişaf e 

Annt1lt1r Ne· olan bir m 
ler Bilme- diyet . ~em 

. Onun ıçıo 
lidırler? Ya.ıiyeti billl 

alakadar olmıya değer Ye 
yalandan takip etmek ger 

Neıvihılima devresinde ç 
muntazamea tartılarak a 
tetkik ve takip edilmek 
eder. Yeni doğmllf bir ç 
umumiyet itibarile (3) kilo ( 
gram gelir. Bq aylık olunc 
siklet iki misline çıkarak (6) 
(500) gram olur.. Bir senelik 
cuğun sikleti üç misline çı 
Alb yaşında ise çocuk dün 
geldiği zamanki aikletinden 
miali fazladır. 

Boya gelince: Çocuk doğd 
zaman 'fasati olarak boyu 
ili (50) antimetredir. (3) a 
olunca (59) santimetre olur. 
yquıda ise (70) santimetre Ya 
boya malik olması icap eder. 

Boy- ~ ke,fiyeti ç 
t- eh ••• , f • b ...... 
ta)'fnl hvtusunda giiıel bir 
olabilir. Üç ayLk bir bebe 
içebileceği ıiit miktarı boy 
aa.ııtimetre adedinin takriben 
dön IDİ8Ü gramcbr. 

ilk cİit çıkarma çağı altı a 
olduktan aonra başlar. Yedi 
aydan otuzuncu aya kadar dev 
eder. Ve bu esnada biribiri 
dmdan yirmi bir diş çıkar. 
daa aoma ikinci diş çıkarma ç 
yedi yapndan OD İki yaşına 
dar deftlll eder Ye bu esna 
on iki dit daha çıkarak otuz 
eliti tamamlar. 

Çocuğun neşvtineması çağın 
nazandikkate alınma11 IAzımgel 
vücut kısımlanndan biri de te 
sidir. Bu luaım, kafatasının h 
tarah katılaşbğı halde umn mü 
det JmD&ltU kahr ve alb 
mDddetle clenm eden bu yum 
pklak eocak on bir ili on a 
ayhk olunca kabıa1t1iı kaf at 
kemiği başın tepesini arter. 

Çocuğun hangi yaşta yürüdü 
meselesine gelince; çoculd 
ekserisi 11 ile 16 aylak oidakJa kayaya çarparak iki defa takla 

atmıf, budan •onra çok derin 
olan dereye yuV"arlanmışbr. Fakat 
yan yolda çok kuvvetli bir çalı-

vakit yirlmiye haflarlar. 
Kucaau .,111 ..,..ıırlı-. K"o,..le Bartuı Kag111•lu11ıu Nazım B•• oğlu çocuklara nazaran d 

ya takılıp kalmışbr. 
Şoför Mevliit otomobilin al

tında kalmıt ise de ufak bir yara 
ile kurtulmuftur. Yolculardan bir 
jandarma biraz lncinmit. Yalvaç 
müddeiumumisi Mükerrem Beye 
birtcY olmamııtır. Derhal telefon· 
la Alqebire malumat verilerek 
imdat istenmiş, yolcular balwa
duldan mevkiden alınarak oto
mobille buraya getirilmiştir. 

Çarh Suyunda Bir Genç Boğuldu 
Adapazarı (Huauat) - AkJa· 

zıom Yahyalar mahallesinden Mus
tafa oğlu Tevfik iki arkadap ile 
birlikte Çark mesiresine gitmiş, 
bir müddet geı:diktea sonra suda 
yıkanmak iatemişler ve bİı' mliaait 
yer bularak arkadqlarmdaa lllll'" 
taf a oğlu Halit ile birlikte aaya 
girmiflerclir. Halit ylblBe bildiği 
için hemen ıuyun öbilr tarafma 
geçerek kenarda bulunan bir 
söğüt ağat!ının üzerine oturmuş 
Tevfik te aynı hareketi yapmak 
istemiş, fakat yüzme bilmediği 
ıçm suyun orta yerinde boğul.
muştur. 

Havzada Pancarlar Çok iyi 
Havza {Hususi) - takriben 

iç bin dönüm pancar ekilen Hav• 
za topraklan şimdiden ıüzel ne
ticeler vermiye başlamıştır. Renç
berler aevinç içindedir. 

Barba, (Hansi) - Kazamız- bqlallllflardır. çabuk ytlrlirler. Biraz geç 
dam kGy yollarından en mtthim Yapılmakta elan bu mlihim mam• hiçbir mahzuru yoksa 
Kozc:uğaz yoludur. Hemen blitiln yolun uzwaluiU 16 kilometredir. on altı aylığı geçtikten son 

k kli b ıdan •----t nnn-250 metrelik '---ımlara ytbilmeyen çocuklar mutla ereste na 'yatının u yo wt-- .,.,.,, lllWL---- b" 
k a--'--~ 36 köy L-'kına taksun" bbbi bir muayeneye ta ı tutu 

Ya--1maama ragvmea ~o yağmur- p_.- IMll '-chrl B •t b-liv • r e_ı!ı-:..,+;r. lntaabn bir iki hafta ma.n ar. u gayrı a il gın 
lu meftimlerde araba ..e hayvan- WU»-r· bebi, kemik haatahjı, 
Jar için geçilmeli mOfldU bir b... içinde tamamen bitirileceği zanae- h l lcl 1 bil' 

dilmetedir. Yol -: .. ı: .. • alb metre ra atsaz ı __ ar .. 0 a ır •. 
taklık halini alan bu yolun yapıl- un ge....,..gı işte çocugun nüşviinema de 
maıını, köy itlerine çok emek olacak, iki tarafında '°" terti· resinde giz önlinde bulunduralaca 
veren kaymakamımız Nazım B. bata hendekler buhmacakbr. En bqhca ıeyler bunlardır. Dai 
ön IU'Bclaki itler aruına katmıt altma blok tatlar konulduktan bir koatrolil icap ettiren bu b · 
ve hemea ip batl•mna11 icap ıanr lberille kumı daha latüne perin btittiD aanelerce bilinme 
edealen emretmiftir. kırma laf dildll.ecektir. Bu 18'" " çomğan gıdanmn ona gar 

36 k6y laailo, ltayua Y• ara- kilde, bu yolaa ıomedeu fazla yelaaa ........ lazımcbr. 
balari&e ,o1a dlkUh=ftPr Y• ade- dayamkh olK&jı tabimin eclil- F.ıatb, mamioli 11dalar 

b. b ...ı.....-n_ -•- mektedir. tulu 1U banyoları veyahut ültr 
ta ır aynm leTlllaRJ ~..., ... aya vi7ofe palan il&ve etmek beb 

Çanakkale' de 
Duvarcılar Ve Marangozlar 

Ehliyetname lati70rlar 
Çanakkale (H-') - Şehri

miz dll9UCI ft 8U8DIO& e-afı 
cemiyeü bir toplanb yap11111w bu 
toplaabda 200 ipiz işçi buland .. 
ğu, bunun sebebinin de ehliyet· 
nameleri olmachğı ~ mtinaka
aaya aokulmamalan; müteahhitle· 
rin de Bulgar n Macar işçi çahş
brmakta olduğu teabit edilmiıtir. 
Banan &zerine verilen karar 
mucibince bir istida ile viliyete 
miracaat edilerek ehliyetname 
verilmek Ozere bir lmtilum apl
IDUI rica edİlmİftİr• 

Balıkesir 
Vilayet Ve Belediye Büt

çeleri T eıbit Ddildi 
Bahkeair ( Husud ) - Umumi 

mecü içtimalaruaa Dilıayet ver
miştir. 1934 bi\tçui 1,110,200 bin 
lira olarak teabit edilmittir. Daimi 
encümende eski azalar ipka edil· 
mif, merhum Servet Beyin yerine 
HulÜIİ Bey aeçilmittir. 

Belediye btltçesi de 104,350 lira 
olarak tesbit edilmiştir. Şehre 
Gazi Hz.oin bir heykellerinin relW, 
derelerin kanalizasyon haline 
ifratı. alri mezarlık. mezbaha 
inpm, hallerin ikmali için tahaisat 
lronalmupur. 

ğin netv0nema11na çok yardı 
eder. Annelerce yapılacak ko 
trollerde boyu, ağırlığı ve neşvtı 
nema kabiliyeti JUkanda s6yleue 
...ıan aymıya• ~ocaldan derha 
bir çocuk doktonma g&ater 
nuihatlerini almak Ye taffİyel 
riDi harfiyen yapmak birçok mah 
ıurlann anüne geçebilir. Ve ha 
tayı tamire vesile olur. Oltr 
viyole bahsinde hafif gün.eş ban 
yon da bu iıi görebilir. Faka 
doktor mlirakabesi prttır. - 11-

Susıgırhkta Ağaç Bayramı 
Su11ğırlık (Huf(ust) - Burada 

bfttlln hallDll iştirakile bir ağaf 
bayramı yapılımt ve 7,800 ağaç 
dikilmiftir. 



R ...,. 
SON POSTA 

( Sigaset Alemi ) 

Herkeste İlk B aic:I TBLGBArLA 
Silahı Patlatmak ·'"9 
[(. k ıJar 

or usu Var Mıntakası 
•e -!:~~e?:J'~İm Ç!n Ch:eri?de. mutlak ~ 
•inin ilk bır hak ıddı• etme- e Almanya 

ve fili ı· . A "k COmhur Re.ialnin ?e ıcHı, merı a 
nafta loleriııe Vınson kanununun 
buçuk milyar d arrdığl par dan bir 
wemlal yapma o arına hemen 20 harp 
Malum olduğu ~~e~ah~~ etmesi oldu. 
muahedelerin A e .anson kanunu, 
hakka istinaden heerıkaya verdik! 
•eııe içinde 101 p men tu birkaç 
yapılmasını muvafıkrç\ ~arp l'eıniai 
flmdilllc aeyircl vazı I' ~ r. Amerika, 
fakat her tilrlQ ibti ~ett'de kalmak, 
bulunmak Gzere . °: ı artı da baz.ır 
•tmiıtir. Beyaz 

88
11 e una teıebbüa 

flldrlt're tr6re Arnyıri'k ıon neırettiği 
menfaatleri F meln anın Çindekl 
7et Ruayadan ranıa. ailter ve Sov
aleyh Japonyanıaoora gelir. Binaen· 
b'flaında bu d n emperyalt.t emelleri 
karmad kt eTletler •ealerini çı
kete ge~m an. •~nre Amerikanın hare-

A. •
11 
eaın e mana yoktur. 

YeJa b~nk ·~ı°' bu deVletlerden bir 
•çı • •nlap,ak J k rfı mOıtcrek bi ıL __ ._ aponyaya 

d b 
• r -aaoc-ete 1reçnıeal 

e mevzuu ahıı dctfldir. Çünkü Ame-
rika, fU ıJııra~a ,,ir muhlll"ebe m cera .. 
mna at rnaa evdasını .aklan d hl 
,..tırmemektedir. Onun içindir • ha 
dlaelcrln inkif fı ve alacak) . ' • • 
•et J ponyanın Çind ki an ıı~k .. 
telinin tekllne ba 1 de yayıS~m ıya .. 

__ ı_ır_. - • ureyya 

Yu2oslav Hariciye 
Nazırı 

Resmen Sofyayı z· 
Gitti ıyarete 

Belgrat. 7 (Aval A" 
•oılnya Hariciye N Janaı) - Yu. 
Bula-ar h61diın tini •zın M. Y ertiç 
•tmek Oz.ere bu ak.:eırn5eıı ziyaret 
' ket ~ecekfu. ın ofyaya h6-

M. Y erilçe bu • aha . 
ciye ne.ıarctl aiyaıi ~ tinde hart. 
Martinatz, husuıi k 

1
1

1111 mildürn M. 
Ma k · 8 enı nındnrn M. r ovıç e huıuıi kitibt M .• 
refakat edecektir. · Ko1ıç 

1ıarf::!~ ~!u~ A. M.'\1 ;ü Ybug~alavya 
rava el • b e ç ugun bu. 

1 g mıt. aıvekil ve bnk-
~rkluı tar fınd uaıet 
y nUç But an kal'fllanmıtbr. 
ıtlyaret t gkar • hnknmetinl resmen 

eme tedır. 

Silahları 
Bırakma 
11e!ey'~ ' 7 :-tmGak ı«ıtelere söre, Ce
B e te Olma Slllhlan 
ırak1na Konferanaa Relei M. Hen. 

denon Fransız Hariciye Naxırne 
görüımek latemitfü. Bu mGllkat 
J&rlD Yeya lbGr aila yapılacakbr. 

Patı Rarldyen diyor ki: "Fakat bu 
mlllikaba Taziyeti aydınlatacatı <imlt 
•dllemez." 

Zvaybrükkcn 7 - Dün burada Sar 
nuıaelesi etrafında büyük teuhürat 
yapılmıf, Alman Propaganda Nazırı 
binlerce halk kartısında dem ittir ki: 

" - Almanlar bugün haklannı 
müdafaaya azmetmiı müttehit bir 
millet olmuştur. Göaterilco resmi 
müdahalelere ratmen 1 mayısta Sar 
havxaaınm Hitler bayraklanna bürün. 
meal Sarlılann kendilerini Alman 
telakki ettiklerini lıpat ediyor. Sar 
her zaman için Almandır. Bütün dün. 
ya huzurunda söylOyoruz ki hi b. 
tlddet ve keyfi hareket lıa'-k ç ır 

b d V b• • "' •mızı 
gas e emt:z. e ızı hak yol d 

" d J d k" d. un a muca e e en ımae ôndilremeı B 
ülkede 700 bin Almana karşthk • loO 
bin Fransız vardır. 

Şimdi kalplerimid Ye ellerimizi 
k~ld.ırarak batıralım ve yemin edelim 
kı bıı Af manyaya aadık1ı v Al 
tanı h" b" man va. 

nı ıç ır zaman t rketmiyeceği:ı.,, 
Fr " ız tbuab ise 

Parla 7 ( Hav 11 ) '"'-
Alrnan Prop d N - uuzeteler 
b lain n g n azıra M. Göb-
d• · I utkundan ehemmiyetle bahse-
ıyor ar P"t• p • 

d. k. • o ı anzyen gazeteal 
ıyor ı: 

. "~1'!1 nl r Sar tez.abilratma 250 bin 
kııi ııtırnk ettiğini eöylGyorJar. Hal
buki ortada 20 bin kişi ancak vardı 
Bu tezalaürat için on bet hususi tre~ 
hazırlandığı halde ancak dokuzu 
kullanılmııtır. 

Pari• 7 - Sar haYzasında yapılan 
bazı tezahürattan bahat'den Entranai
jan gazeteıi diyor ki: 

"Beynelmilel ihtilaflardan mutlak 
surette çekiniyoruz. Fakat muahede
lerln tamamen tatbikı hususunda da 
azmimiz mutlaktır. Sar ne Almanyaya 
ne de Fransaya aittir. Bu toprak' 
Milletler Cemiyetinin kefaleti alhn: 
dadır.,, 

Romanya'da 
Haydutluk 

Talebeden Mürekkep Bir 
Çete Tutuldu 

BGkreı, 7 - Uae talebelerinden 
mürekkep bir hırsız çeteai yakalan-
mıotır. Üzerlerinde tabancalar bul 
muıtur. un. 

• .rson Poataı Yine Bllkreşte •eçenlerde 
1ıt ııao ta;ebesl bir meb'uaua evinde hır11s• 

7aparkcn meb'uau 6ldDrmllflerdl.) 

Alman Borçları Ve Amerika 
Vaıington, 7 - Hariciye nezare

~in bir te.blitinde, Alınan borçlannıa 
ınuzakereeınde Amerikalı alacaklılar 
ale~ltine baaıl olacak herhangi bir 
bÜd•rellte Aktmd~kanan muhalif oldutu 

A ır me e ır. 

merlkada Tayyare Kazalar1 
Nnyork 7 - p 

tehirlerde t a:ıar günO birçok 
9 kiti ... 1 n ayyare kazalan olmuf, 

o muıtür. 
"Son Posta .. nm Edebi Tefrik ...... 
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. ALAY"" E'M . Milnıre gülüyordu: Verir ki ~ 1 
- Glilmeyiniz. Diye ısrar de~ ·ı . agza alınmaz. 

etti. Hakikatler bazan acı olur gıM·~~? 
Hrt olur. Fakat bazaıı da ' ulıre dudak büktü: 

Öyle 

böyle gülü kil . onu - nsanlan, fikirle • l 0~ ıc de ıfade etmek ağaçlarla k " ot ar ve 
mlimkündür Bir · . mu •yeae etmedim hi t 
İspat etm k. 

1 
• f~yın Jıakıkatini -1.tihza ~tmeyin Münire H ç 

e çın bıraz d k . l E . • k. . d anım. 
röz önüne etirm a a &ın mınım ı ıu: e kanaat getiri· 

Ben mli!aad e: lizı~dır. . yortunuz, fakat kadın gururu ••• 
lıab edeyim Be e berab~ız bıraz bir erkeğin fikrini kabul etmek 

• u a ıı Uz • ••• yalnız kendi dli•ü 
1 

• enne Münire sözDnl\ kesti: 
v nce enmle iktifa H 

etmedim. Çok okudum p .k - ayır •. Aldanıyorsunuz. 
loji tahlilleri yapan ro • alı o- Makul fikirleri nereden gelirae 

I mancı ann gel · k b l eser erini takip ettim. Bnın fk· F sın a u etmek lazımdır. 
damları da ittifak ediyo;l~ ~~ b a:t dediğiniz gibi kimbilir, 

ienç yaşlar, ilk evgiler ku tll b c . de tecrübesizlik, hamlık, 
olduklan kadar akatbrl ~v~ enım de fikirlerimde biraz hiı 

Bu neye benzer bilir ar . ~ İ. ve hayal karl§ık. 
Bahçenize genç bir fidan ~~ın ~ - Bravo.. itte bunu ayıkla· 
niz. lık hamled . 1 ersı· mak lwmdır. Bu hisler, hayaller, 
atar tabla ; ~Cferır, boy heyecanlar genç kızların dilşma· 
bud~m rur. 8 t onu biraz nıdırlar. Onlara kısa zamanda 
kurum azsanız mevsim geçince tlmitaizliğe düşüren istikbali 
IJI• x:~; b:'~·b Kurbira!"asa bile göatermeyea, kıran, ~zen, mhhat• 

' Y e am meyva lerial bozan Ye batti ba · 

Sahnesinde 

R .. tm, A manca Kladderadaş gu•tes den alıamııtır. 

Silihları tahdit batı.inde en çok aöz •Öyliyen f ransn de [k rşısındaki 
kılıçlı kadın], ingiltere [eli çatallı adam] nin, diğer milletler kartııınd [arka
lan dönük ıatranç pullan halindeki insanlar] nasıl silahlı v kuvvetli oldukla· 
rını gösteriyor. 

Tabii Afet er 
lrlanda Ve 

Şehir 
A vustralyada 

Ha ap Od 
iki 

Varıovaı, 7 - VJodzimlnek köyQ 
ikl (Ün süren bir yangın neticeııinde 
tamamen mahvolmuıtur. 200 v yan• 
mıf, 2000 kltl açıkta kalm11tır. 

* Velllngton,(Yeni Zelaut )7-Şiddetli 
bir yağmur kasırgası ıebrl harap etmiş, 

Romanya Suikasti 
Bir Çavuı Mükafaten 

Zabit Yapıldı 
Biikreı, 7 (Havas) - Geçenlerde 

kaymakam Prekup tarafından krala 
kartı tertip edilen auikaıtl meydana 
cıkaran bir çnuı• zabitlik riitbeıl 
verilmitUr. 

kıyan hep bu hayaller, hislerdir. 
MUnirenin bukleli bap yine 

kalktı: 
- Peei, Beyefendi. Belki 

haklısınız. Fakat hayah sizin gibi 
hep maddi çerçiveden görebilmek 
kabil mi .. Hayalin, hislerin verdiği 
heyecanı, zevki nasıl feda edebi· 
liriz. Tamamile hayale kapılmak 
belki doğru değil, fakat kalbe, 
sevgiye ait davnlarda olsun insan 
biraz hayalini işletmez mi? He· 
yecan kadar tatlı §eY var mı. 

Dümdüz, her noktası hesaplı, 
ölçDlil, makine gibi işliyen bir 
hayatın zevki olur mu? 

Hayri Arif Bey onu .öylete
blldiği için memnundu. 

Nq'eli ve hararetli cevap verdi: 
- Bunu iddia etmek gülünç 

olur MUnire Hanım. Ben de böyle 
bir feY söylemedim. Size gayet 
açık bir misalle maksadımı anla
tayım, Bir ıen~ erkek tasavvur 
ediniz ki hayatta geçtiği bütün 
yol tahsil devridir. Mesleğine ya 
girmiı ya girecektir. Kalbinin g .. 
çirdiği imtihan ya bir •okak ma· 
cerası veyahut bir mahalle dedi· 
kodusudur. Böyle bir ıencin 
hayat arkadap için Yeyahut bir 
gönül sevgisi için dayacağı beye• 
can ne olabilir. Bu sadece kalbin. 

lerl• Jrit•bil Wr ....... 

_.aj'açlnr köklerinden sökillmfiıtfir 

* 
Londra, 7 - iıd gün tiren bir 

ka rga lıt ndanın Valensiyn ehrinl 
har p etmif, hilde üthiı dala-al .. 
nn biraz hafiflemesi için denize yağ 
~ökmek mecburiyeti hasıl olmuıtur. 

~ 

1 
Çin'de Korsanlık 

Bir Vapur Soyuldu 
Hong-Kong, 7 (A.A., - Taiyl Ja-

mindeki Çin vapuru koraanlann teca
vüzilne utramııhr. Korsanlar (10) bin 
dolar kıymetinde eşya :zaptetmlı
lerdir. Tayfadan (4) ltiıinin öldüğll ve 
bir çok yolculann denize talar.ak 
bopldup bildirilmektedir. 

kelinden ibarettir. Böyle bir genç 
ilk hoşuna giden kıaza ı oldu
ğunu zanneder. Biltiin heyecanı 

bu kız nıerinde toplanır. Ha)al· 
leri, rüyalan hep oduT. Onun 
gözUne, onun kirpiğine, onun e
sine öyle bir kıymet vermiştir ki 
artık ondan başka her mahlük 
dllnyanın en çirkin ve en muzu 
mahlükudur. Sevgilisini cihanın 
en güzeli, n masumu e en 
tatlısı gibi görür. 

Bntün bu telakkiler, görü ler 
hep o gayritabii heyecanın ver
diği gayritabii kanaatlerdir. 

- Niçin? 
Münire birdenbire lcendlni tu· 

tamıyarak hayktnnlftı: 
- Niçin? 
Hayri Arif Bey teli sıı cevap 

verdi: 
- Merak etmeyin. Onu da 

izah edeyim. Bakın bu 1rencin 
ruhunu tahlil edelim. 

Bu geııç seviyor, daha doğrusu 
.evdiğinl r.annediyOI'. Çünkü genç 
blinyeler çabuk eğrile taze 
ağaçlara benzerler. En fif bir 
riizgir onları sar abilir. Sağd n 
soldan ecek a k meltemleri 
onların k81bi l titretir. K pılırlar. 
Fakat bun akit lıtikametten 
selecek daha kuYvetfİ bir rfu:pr 
onlan bu defa da baıka nolmaya 

1( Gönül işleri ) 

Kari/erle 
Baş 
Başa 

1nsan bazen kendi bedbahtı· 
sini kendi hazırlar, farkma var
m z. 

Bedbaht münevver inızasile 
b na derdini anlatan kariim bun• 
lnrdan biridir. Bu kadın dört se
nedenberi evlidir. Fakat bu dört 
enenin iiç buçuk senesi kavga 

ve gürültü iç.inde geçmiştir. Ko
ca ı huysuz bir adama benziyor. 
Fakat anlaşıian kadın da erkeği 
idare etmesini bilmiyor. G çine· 

iyorlar. Bu kadına iU reçeteyi 
tavsiye ederim : 

Aile kabının içine sabır liO 

ebatt kor, eyice karıştırırsınız. 
Buna biraz muhabbet ve şefkat 
katımı, onu da karışbrınız. Hasıl 
alacak halitayı teşin yanında tu· 
tunuz. Yani aile ocağının yanın• 
dan ayırmayınız. • 

Kadın erkeği idare etmesınl 
bilir e, yola gelmiyecek erkek yok 
gibidir. Kocalarımız sinirli, huy• 
uz, hırçın olduğu zaman ebe~ 

lerini tahlil edip araştırm yız. Sa· 
dece teessüre kapılır, biz de hır
çınlaşırız. Erkeği hırçın yapan 
hayattır. Hayat mficadelesidir. 
Onun iı hayabnı teskin ediniz, 
o vakit sizin hırçın olmıya bak• 
kımz olmadığını anlarımız. Bina· 
enaleyh size tavsiyem sabır ve 
ebathr. Kocanl%8 eyi muamc:Je 

etmek güler yfiz gl>stennektir. 
Onu idare etmek sizin elinizdedir, 

• T. T. rumuzile bir genç dul 
bir kadana işıktır. F kat ailesi 
e\iatlannın bu dıl! kadınla ev• 
Ienmesine taraftar değildir. Ka· 
dm vaziyeti emin görmediği için 
diğ r bir talibe muv fak at cev bı 
verrneğe azırlanmaktadır. Er
kek bu halden mnteessir ve 
muztariptir. Halbuki bence vazi
yet arihtir. Kadın baıka bu 
t libe varacak değildir. O.nuıı 
istediği şey erkeği nikaha evk
etmektir. Bütün hareketleri bu 
neticeye varmak i~!n kur~lmuı 
birer plandır. Erkegm de nakih· 
tnn çekinmesi manasızdır. Çnnkft 
otuzunu geçmiş bir adam arb~ 
evlenirken ailesinin muvafakatinı 
almıya mecbur değildir. Bir an 
evvel nik&hlanınız ve bu ısbrapb 
vaziyete nihayet veriniz. 

HA!\ı'Th1TEYZE 

--ba eğdirebilir. Doğru değil mi? 
Genç kız dinliyordu. 

• Hayri Arif bey yine kendisi 
tasdik etti: 

- Bu böyledir ünire Hanım. 
Bu l aşta hislerile değil de muha
k melerile karar verenler istikbal
lerini daha iyi tnyin edebilirler. 

Biraz ustuktan sonra glildil: 
- Siz karanmzı naııl verdiniz 

acaba? 
llnire yavaş yavsı üzümlerinJ 

yıyordu: 
_ Sözleriniz: bir noktadan 

doğrudur. fnsan ilk ..evgisindo 
biraz aceleci, heyecanlı oluyor. 
Belkt de bu heyecan kendisinden 
muhakeme kudretini ahyor. Zaten 
insan o derirde bir sarhoş gibi 
oluyor. Fakat muhakeme i ins na 
daha acı hakikatler öğretmiı bile 
otsa bu ilk sevgi, ilk heyecan 
0 kadar kuvvetli ki insana her 
engele, her mahrumiyete h ttA 
her ızbraba tahammUl kudreti 
veriyor. 

Hayri Arif Bey düşünüyordu • 
Münire bu sözlerile ne demek 

istiyordu. 
Genç lın ni anlanmak kara· 

rınd hislerile mağlup oldu~nu 
itiraf ediyo.r ve ileride hadi eler, 
hakikatler hayallerini ku a bile 
buna ıevgisiain lcuvvetile muka· 
•emet edeceğini anlat.yordu. 

(Arka ....... 
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1 

Fra11sada ı Lobnes gölünde 
Çıkan canavar hikayesi-

Kı .ki nin gazetelere ak-
em ı er d .. -ıt··ı . se en guru u erı; 

arkada çok mühim bir iz bırak
madan unutuldu, gitti bir iki fo
toğraf ile teshil edilmek istenen 
bu hilkat garibesin ne olduğu 
anlaşılamadı. Şimdi Lohnes kıyı-
larında dürbinler, sinema maki
nelerHe bekle} en meraklılar alayı 
intizar ededursunlar Fransanm 
tam orta yerinde yeni bir cana-
var daha keşfedilmiştir. Fakat bu, 
ıuda yaşayan cinsten değil kara-
da bir vakitler yaşamış oJan bir 
canavar vardır .. Keşfedilen şey de 
bu muazzam mahlükun bırak
bğı kemiklerdir. Monpelyeye 30 
kilometre uzakhkta kesretle bu
lunan tabii kuyulardan birinin 
içine geçenlerde bir meraklı ken· 
dini iple sarkıtmış ve içeride 
gördüğü manzaradan dehşet için
de kalmıştır. Çünkü (52) met-
r~ derinliğinde kuyunun içinde 
bırcok. koyun: et, öküz, köpek 
hatta ınsan. ıskeletleri biribirine 
karışmış hır halde müşahede 
edilmiştir. 

Bunların arasında şimdiye ka
dar hiç görülmemiş bir cesamette 
muazzam bir iskelet bilhassa 
nazarıdikkati celbetmiştir. 

Her taraftan gelip te bu nok
tada toplanan alimler önlerine 
çıkan bu garip muammanın halJi 
ile meşgul olmaktadırlar. Kimi 
bu mahlukun eski devirlerde 
yaşayan fil, kimi Mamut olduğunu 
iddia etmiş, kimisi de tarihi tabii
nin kaydetmediği yeni bir cins 
hayvan karşısında kaldığını der
meyan etmiştir. 

Şimdi iskeletin eksik kemik
Jerioi biribirine takılarak müzeye 
nakledilmektedir. Ve etrafında 
yüzlerce alim uzun tetkikata 
girişerek, bu iskeletin hangi 
canavara ait olmak ihtimali oldu
junu hal ile meşguldur. 

* Fransada son çekilen milli 
piyangoda ayaletlerden bi_. 

-F.-r-an..;;s_a,_d_a_l birinin ahalisinden 
-ıamlü IJir olan Fatiye yüz bin 

sigafet fran.klık bir ikr;ıı~i
ye ısabet etmıştır. 

Talihin gönderdiği bu güzel 
hediyeden pek m~mnun olan M. 
~ati ne kadar eh babı varsa .ça
gırmış, kendilerine süslüce bir 
lokantada ziyafet çekmiştir. 

Sofrada bol bol sunulan içki
lerin buharından aldıkları neş'e 
içinde davetliler eğlenip zevke
derken ıofraya bir yabancı yak
laşmış, kendisinin de davetliler 
meyanında oturup zevk çıkarma
ıma mfisaade etmelerini rica et
miştir. 

Bu teklif bazılarının boşuna 
gitmİf, bazıları da bunu kat'iyen 
reddetmişlerdir. Bu ihtilaflı vazi
yet üzerine kafası dumanlanan· 
)ardan birisi davetsiz misafirin • 
derhal defolmasını söylemiş ve 
auratma bir tokat aşketmiştir. 

j / 
I I 

Bu ıerbel zehırlt ıaı ve zavallı 
Eşter onu içer içmez sancılar 

içinde kaltlı ve ölüp gitti 

f slim tarihindeki silinmez 
simalardan biri de Muaviyedir. 
Bu adama lanet okumak veya 
okumamak meselesi asırlarca 
dini bir dava halini almış ve 
fakat ona mel'un diyenler de, 
diyemeyenler de kendisinin çok 
yüksek bir diplomat olduğunu 
kabul etmekten geri kalamamıştır. 

Muaviye, İslamiyetin bir inkılap 
ateşi gibi gönülleri, vicdanları 
mes'ut bir hummaya kapladığı 
sırada kafalara ihtiras aşılayabil
miş bir adamdır, yeni dinin 
nüfuzu fevkine çıkan bir insandır. 

Ona bu kudreti veren, yerinde 
tahammül etmeyi, nefsiııe hakim 
olmayı bilmesidir, düşüncelerini 
kimseye sezdirmemesidir, el açık
lığında çok ileri gitmesidir, bol 
bahşişler vermesidir. 

Muaviye, gönül almakta oka
dar usta idi ki babayı evladından, 
kocayı karısından, kardeşi kar
deşten ayırırdı ve zeki oyunile, 
yahut para kuvvetile kendine 
bağladığı kimseleri bizzat baba
ları, kardeşleri, dostları aleyhine 
ealdırırdı. 

O, bir İslam saltanatı kurmak 
istediği zaman karşısında Pey
gamberin damadı ve amcası oğlu 
Aliyi rakip olarak bulmuştu. 
Bütün nıüslümanlar kendilerini 
idare hakkını Aliye 18yık görü
yorlardı, Muaviyeyi zorla mUılii
man olmuş bir münafık sayıyor
lardı. Buna rağmen muaviye, 
kudretli ve pek kuvvetli rakibile 
çarpıtmak yollarım yaratmakta 
aciz kalmadı, hatta mücadelede 
UıtUn bile çıktı, Peygamber aiJe
ıini tarumar edip bırakh. 

mahaları en ağır cezalarla karşı· 
ladığı için dostlarmdnn çoğunu 
ve batta kardeşini, amca oğulla
rım incitmişti. Bunlar, birer su
retle onu terkediyorlardı, Muavi
yenin yanma geliyorlardı. 

Şam vaJisi, en büyük düşma
nının kardeşini kendi sarayına 
gelmiş görünce son derece sevinir 
ve sorar: 

- Aliyi ne halde bıraktın? 
Misafir kardeşinden ayrılmış 

olmakla beraber, kan birliğini 
unutmuş olmadığuıdan ve Mua
viyeyi de hiç sevmediğinden şu 
cevabı verir: 

- Ali, Allahın emirlerini ye
rine getirmiye çalışmaktadır. Sen 
de maşallah o emirleri ayak altı
na almakla meşgulsün. O ne ka-
dar beyaz ise sen okadar si
yahsınf 

Muaviye, dudaklarını ısırır ve 
kısa bir karşılıkla muhavereyi 
kapar: 

- Misafirimsin, ne söylesen 
tahammül etmiye mecburum. 

Aynı zamanda Alinin kardeşi
ni ikrama boğar, at verir, köle 
verir, halayık verir, para verir, 
ve onu mahcupluktan kımıldana· 
mıyacak hale getirdikten sonra 
bir 11rasmı düşürfip yine sorar: 

- Aliyi ne halde bırakmıştın? .............................................................. 

Son Posta· 
Yevmi, alyaat, Havadla ve Halk guetul 

Eski Znbtiye, Çntalçeşme sokağı, 25 
ISTANBUL 

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

Bu sefer, Haşimi prenain ce
vabı şöyJe olur: 

- Aliyi, kendi nefsine senden 
daha hayırlı bir halde bıraktım. 
Fakat sen bana ondan daha ha
yırlısını 

Muaviyeden sonra haJifeJiğini 
ilan edenlerden biri olan Zlibeyrin 
oğlu olan Abdullah da ona iltica 
edenlerdendi. Abdullah, Muavi· 
yenin ordusu tarafından evinin 
yakıldığmı iddia ederek tazmini
ni istiyordu. Muaviye, yanan evin 
kıymetini sorarak «yüz bindir
hem!,, cevabını alınca hiç tered-
düt etmeden emir verdi, bu pa· 
rayı Abdullaba teslim ettirdi ve o, 
yanından çıkınca adamlarına dö
nerek şu sözü söyledi: 

- Yanan evi ben pek iyi bi· 
lirim. Kamıştan yapılmıştı, bin 
dirhem bile etmezdi. Fakat onlar 
söylerler, biz dinleriz. Onlar al
dabrlar, biz de aldanırız. Deve 
suyu buluncaya kadar bu, böyle 
gider! 

Bununla beraber Muaviye, bir 
düşmandan korkup ta onu ihsan 
ile kendine bağlıyamazsa ve ıid
det göstermekle de itaat ettiremi
yeceğini anlarsa hilekirlığa aa• 
pardı, cinayet yolunu tutardı. 
Meşhur islim kumandanlarından 
Halit ibni Velidin oğlu Abdurrah
man için böyle yaptı, onu orta· 
dan kaldırmak için hir hekimle 
uyuıtu, büyük bir rüşvet muka
bilinde Abdürrahmana zehirli bir 
bal şerbeti içirtti ve öldürttü! 

., .. 1 

Kari Melt.tuplt11'1 ---!,,,_ __ _ 

Ziraat 
Bankasından 
Bir Temenni 

Efendim; 
Balıkesir ve bavlisinde bu s 

nenin baharı kuraklık ile ba 
lamış, kuraklık ile bitm 
üzeredir. 

Atalardan kalma bir sözüm 
vardır. Memleketimizde her ne 
mahsulün bereketli ve gilzel 
maaı için °Martta yağma11n, n 
sanda dinmesin,, derler. Ço 
bUyUk bir hakikati ifade ede 
bu sözUn iıaret ettiği tehlike 
Bu havali kışlık mahaulatında 
husule gelen yağmunuzlukta 
doğma büytlyememezlik ve sarar 
ma alametlerinin vereceği kıtJı 
ihtimalini, sezinsemeye başlaya 
köylümüz endişe içindedir. 

Şu -vaziyete göre : 

Önümüzdeki sene içinde me 
leketin çekmesi muhtemel bu .. 
dayaızbk •ıluntı11na 'jimdiden b · 
tedbir almak için u meselede 
Ziraat bankasına çok mohfm bf 

vazife düşmektedir. Şu halde : 
Malum olduğu veçhile Ziraat 

bankası geçen sene olduğu gibi 
bu sene dahi köyllinün huğda .. 
yının fiatını korumak için ebe~ 
miyetli miktarda mubayaatta bu
lunmuştu. Takriben (8(). JOO) mil· 
yon kiloya yakın bu iıtokun Zi
raat bankası tarafından bahset• 
tiğim kuraklığın nispet ve dere• 
cesi anlaşılıncaya kadar sabi .. 
maması çok yerinde bir tedbir 
olur. 

Çünkü, Ziraat Bankası esasen 
bu tedbiri almak ve sabşını mu• 
vakkaten tehir etmekle bir ıey 
kaybedecek değildir. Zira zaten 
ıahşı ziyanla neticeleneceği hesap 
edilerek bu ziyanı hUkilmet tara• 
fmdan temin edilmiştir. 

Bu tedbirden bilAkia çok bü
yük menfaat vardır. Çtınkü, ıa.Yel 
Allah muhafaza etaln, tahmin 
edilen kuraklık mevcut ise pek 
kısa bir zaman sonra buiday 
fiatlerinin peydah edeceği değ(. 
tiklik Ziraat Bankuının akıi 
halde yapmuı muhtemel ziyant 
mükemmelen karşıladıktan baıka 
faizini de alacağı gibi belki ban .. 
kaya kir bile getirebileceği ve 
bu auretle ihdaıına çalışılan ek· 
mek vergisinin alınmasına bile 
mahal kalmıyacağı muhakkaktır. 
işte memlekete faideli olacağın~ 
samimiyetle kani oldbğumuz bu 
mülihazamwn gerek lktısat Ve· 
kileti celilesi Ye gerekse Ziraat 
Bankası Umumi Müdürlilğibıce 
nazarıdikkate ahnmuı için muh .. 
terem gazetenizin deliletini rica 
eder, ıaygılanmı sunanm efendim. 

Balıkesir Karaoğlan mahallesinde 
A. Vehbi 

Beriki tokadı yer yemez mu
kabeleye kalkıımıı derken lokan
tadakiler biribirlerine girmişlerdir. 

Muaviyenin bu çok mllşkUl 
iti nasıl baıardığını anlayabilmek 
için onun karakterini bilmek ve 

ABONE FiATLARI 

Muaviyenin tarihte bUyük bir 
tesir yapan ve ona Mısır üzerin
de de hakimiyet temin eden 
cinayeti, Eıteri Nuh'iye yaptığı 
muameledir. Etter, Alinin en 
aadık dostu ve bu haysiyetle de 
Muaviyenin aman bilmez diltmanı 
idi. Mısır ltıt'asa, Muaviye ile Ali
den birini tercih etmekte tered
düde düıtüğil sırada Ali, bu 
cesur arkadaıını oraya vali tayin 
etmiıti. Eıter gözü pek bir adam
dı, Mısırlıları mutlaka Aliye bağ-

............................................................. 

Hadiseyi görenler evveli kav
gacıları ayırmak maksadile mü
dahale etmişler, fakat biraz son
ra biribirine zıt iki partiye ay
nlmışlardır. 

Tokat, yumruk şakası biraz 
sonra tabancaya intikal etmiş ve 
lokantanın içi harp meydanına 
dönmüştür. iki tarafın biribirine 
atbğı tabancaların kurşunlarından 
7 ölü 11 yaralı yerlere serilmiş
.tir. Arbedenin başından sonuna 
kadar içinde yuvarlanan M. Fatiye 
hiç birşey olmamıştır. 

Bu satırları okuduktan sonra 
piyangodan yüz bin frank kaza
nan adamın hakikaten talihli ol-

siyaset yolunda nelere, ne gibi 
tedbirlere baş vurduğunu gözden 
geçirmek lazım.dır. Biz, bu hu
susta iki ilç misal vereceğiz: 

Bir gün, Hazreti Alinin kar· 
deşi Muaviyenin yanına gelmişti. 
Ali, henüz sağdı ve Muaviye ile 
mücadele ediyordu. Fakat Ali, 
dini ve idari işlerde çok dürüst 
hareket ettiği, en küçük mfisa-

- • 1 • • • • 1 • 1-. • =e •• :t •• 1 ... 1 ... ;f .. 1. 

duğuna hükmetmemek mümkün 
değildir. Yalnız yeni zengin, ölen 
ve yaralananların mahkemeye in
tikal edecek davalarında şahit
lik ve saire gibi sebeplerle biraz 
rahatsız olacak, baıı ağrıya
caktır. 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr, Kr, Kr. 

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

Abone bedeli peşindir. Adreı 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen eurolc geri wrilmez. 
llAnlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 

pul ilavesi lazımdır. 

' Posta kutusu: 741 İstanbııl .., 
Telgn1f ı Sonpoıta ,, 

.. Telefon ı 20203 

lıyacaktı ... B~ sebeple Muaviye, 
telaşe duştu, Kızıldeniz kıyısın-
daki Kulzüm şehri hakimine ha
ber gönderdi ve Eşteri Mısıra 
girmekten alıkoyabilirse kendisine 
milyonlar bağışlıyacağını bildirdi. 
O adam, muvafık bir cevap ve· 
rince, Şam ahalisine bir beyan
name neşretti, Eşterin bir kazaya 
uğraması için beş vakit namazda 
dua edilmesi tavsiyesinde bulundu! 

KuhUm'deki memur, filhakika 
86ztinde durdu, qterin yolunu 

bekledi ve kendiainJ dostça ku
ıılıyarak evine götürdü, yedirdi, 
içirdi, yatarken de - Arap ade
tince - bir bal ıerbeti sundu. Bu 
terbet, zehirli idi Ye zavallı Eıter, 
onu içer içmez, aancılar içersindı 
kalmış ölüverip gitmişti. 

Şamhlar, Alinin Mısıra vali 
tayin ettiği adamın ölümUnU 
kendi dualarına hamledip sevinir• 
ken Amrin oğlu As, Muaviyenln 
o meşhur müıaviri, yanında bulu
nanlara - bu cinayeti telmih ede4 

rek - şu sözleri söylüyordu: 
- Allahın baldan da orduları 

vardır. Yerinde onlar hareket• 
geçer, Muaviyenin düşmanlarını 
toprak altına fÖçürUr!.. - M. T 
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Salldan Salaya 

Çiklet Ve Sakız 
Kadıköye giden vapurun ltıka 

ıalonunda bir kıraliçe gururile 
oturan görünüşü güzel, giyinişi 
ıüzel hanımefendinin ağz.ı oynuyor. 

- Acaba bir şey mi yiyor? 
- Hayır çiklet çiğniyor. 
Otomobilin içindeki kalantor 

beyefendi de öyle, o da çiklet 
çiğniyor. Yaya kaldırımında bir 
Hrçe gibi zıplaya zıplaya yürti
yen abu bakıtlı genç kızın da 
ağzında çiklet var .. 

BOyOk, küçük, kadın, erkek 
herkes çiklet çiğniyor .• 

* Otuz sene evvel bir gün sakız 
~iniyordum: 

- Sakın çiğneme, dediler, 
ukabn çıkmaz; köse olursun! 
Korktum 1akızı ağzımdan attım. 

- Eyi ettin, dediler 
1 

erkekler 
•akız çiğnemez, babanın sakız 
çiğnediğini biç aördün mü? 

Haldan vardı. Hakikaten ba
bamı~. ~kız çiğnediğini hiç gör
memJŞtim. .. 

Yirmi beş sene evvel bir pen
cereye tırmanmıştım. G6zlerim 
bir kafesin deliklerinden bir oda
DlD içini seyretmişti. Beyaz baıör
tillü beyaz entarili, beyaz yüzlü 
bir hanım kız gergefte bembeyaz 
bir iş işliyordu. Ağzında sakız 
•ardı. Sakız da hammkızın baş 
lrttıali kadar beyaz, teni gibi 
rGzel kokulu idi. biribirlerine ne 
kadar JakışmıtlardL 

• Dalrtilonun kirpiklerinde Rimel 
dudaklannda ruj, saçlarında esans 
kokusu var. Bir taraftan maki
nede tıkar hkır yazı yazıyor. Bir 
Yandanda aizmda çakır çakır 
çiklet çiğniyor. Liil dudaklaruun 
aruandan çikleti g&rdllm. Boyama 
~ir renk g6zlime ilitti, bir eaans 
kOkuaa burnuma geldi. Kendi 
hnclfme: 

- Ne ıun'i bir zevki 
Dedim! 

• 
Ne çam aakızı ımışi ta Ame-

rtkad•n gelip yakamıza yapışb. 
kurtulamıyoruz. Bir çare düılhı
chbn: Amma çok püa llzını, 
flbaln birinde Ford kadar zengin 
olunam piyasada ne kadar çiklet 
yana hepsini toplayıp denize 
d6kecejim. Onun yerine köteba-
11nda ıebil gibi bedava sakız 
dağıtacatını. Pazar ola ··········-................................................ . 

................................ ~·····~ .. ::·:i···········r···=.=~.:::--······· ........... l·······:::::: ....... I 
Herkeı bana darıldı, 
gş dost birden ayrıldı; 
Oam boynuma sarıldı 
Tasmanın "T,, si gibi! 

.ben ka"'ın oısa ~ aım. en 
evvel kıskanacağım şey, şu came
kandaki manken olurdu .. 

- Niye Hasan Bey? 
- Hergün bir başka çeşit 

giy iniyor da .. 

1 • 

Keyfim kaçtı nedeuse; 
Farkında değil kimse; 
Bu da dert mi herhse; 
Tasanın '•'f' .. si gibi . 

Pek zevkııiz geldi bu yaz, 
yazlık yapmwuuı olmaz; 
Maıırafını •:ok, gelir ız, 
'l'ık.ırın "T., 11i gibi .. 

Nerededir paralar? 
Bende yok. ilemde var; 
~ım,ırdir keJ baş arar 

'J 'ıırag-ırı '"'I',, si gihi. 

Hiç yeriude duramaz, 
Yanılıp ta vuramat.; 
ilana asla uğram11z 
Talihin "'l',, ıü gibi .• 

P. O. H. B. 

Sulh 

Uçtu Uçtu Kuş Uçtu 
=====;ı:=:.::~-~=~:::.::::::::-::::-:;::--;::::::::::=:============:..::::==-~~ 

Fıkra 

c::a .......... 

- Bir ı-eaanc, bir de yüzüme 
bak Hasan Bey.. Ona ne kadar 

Benzemiyor 
Hasan Bey komşusunun fotoj• 

rafını çekmişti. Komşusu fotoğrafa 
görünce hiç beyenmedi .. 

__ Bana hiç benzemıyor. 
Hasan Bey ıes çıkarmadı. F o

toğrafm batını kesti. Bir eıek 
resminin baş yerine yapıştırdı. 

Komşusu kızdı: 
_ Bu hakarettir Hasan Bey. 
_ Niye hakaret olsun fotoğ

rafın sana benzemiyor kil 

Merak 
Hasan Beye bir hiım~tçi gc-

ti. . 1 di Hizmetçi yenı köyden rmış er · . • d 
. h' b. ıey bdmıyor u. ıelmış ıç 11' 

Hasan Bey öğretti: 
- Kapının zilini duyunca kı· 

çok benziyor~m. . 
- Annenın resmı 
- Hayır Greta 

k • Bala bir tecrübe pıyı açaca sın, 

değil mi? yapalım! .. 
Garbortun Hasan Bey kapıdan çıktı, ziJı resmi! 

Fıkr• 

çaldı hizmetçi kapıyı açtı. 
_ Öğrendin yal 
Hasan Bey odaaına çıkar çık

kapının zili çahndı. Kapı 
malı dı Hasan Bey indi, açtı; 
açıma . . • • dO 

d hizmetçıyı gvr . kal'fJSID a • • d'! 
_ Ne var, nereye gıttm ı 

_ Bir yere gitmedim, ben 
sokağa çıkıp zili çalar.sam kapıyı 
kim açacak diye merak ettim del 

Acemi Dümenci 
Vapurun dümencisi bir iki 

dakika için kamarasına inecekti. 
yanında denizi seyreden Hasan 
Beye: 

_ iki dakika dümeni •na 
bırakıp gitsem idare ~der misi~? 

Dedi, Hasan Bey bu teldıfe 
adeta sevindi: 

- idare ederim amma ne 

tarafa gideceğimizi söyl~! ldl1 t 
Dümenci ufuktaki bır yı 

lpret etti: 
- Bu yıldıza doğrul. . a· 
Domenci kamaras1na ındı, H 

aan Bey dilmeni çevirdi. Geminin 
yolu deiifti. Yıldızı aradı. Yıldır. 
geminin arkaamda idi. Bağırdı: 

- Hey dllmenci; vapur biraz 
evvel gösterdiğin yıldızı ıeçt ·. 
başka bir yıldız göster de on'"' 
doğru gideliml 

Üniforma 
Sıcak bir günde arkaaand.a 

klirk, boynunda atkı, bapn:a 
kulaklatana kadar ıeçmit pp: • 
bulunan bir kadını H8An Bey 
arkadaılarma gösterdi: . 

- Çıplaklıkla mücadele ce~~ 
yeti diye, bir cemiyet tef~'i
ederse azuına b~ khl~ifonn 
ğinden daha iJi 
bulup giydirilemez! ······-···--·--····· · · • 

·····~-···· ............ ----

- Hasan Bey sen de duydun 

mu, Rusyada liç ayaklı bir dana 
doğmuı .. 

_ Tuhaf f'IY• iki ayaklı J 
çok e6rd0m amma; ilç aya 

.. a.,~ ... --, 
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Kendi kendine düşünüyordu: - Y ıı. Raynali Şazberg Ba-
- Ümit ederim ki ailemi bun- ronforı kôfi derecede zengin de· 

dan sonra kanşbrmiyacakbr. Her ğiller mi? 
tUrln ihtimale karşı Munihte yeni - Benim mensup olduğum 
aile isimlerini ve az.asının kaffe- taraf artık fakirleştiler. 

ıinin vaziyetlerini anlatan cep menetmekte kimin ve ne gibi ._ Evet, şimdi hatırlıyorum, 
defterimi okumak f eoa olmiyacak. menfaati olabilirdi. Bir ihtimale Rıkoftada bunu söylemiştiniz. 
Zira her halde yeni ailemi tanı· göre hiç.. Möıyö Hol maksadını Yemek bitti, Emmi ayağa 
maklığım lizımdır. gizlemek için bunu uydurmuş ola· kalktı. Hol sordu: 

Bereket Hol bqka ıeylerden bilirdi. Zira Direçke gayet aşikar - Munihte nerede kalacak· 
bahse başlamışh. olarak siyasi mesail dolayısiJe sınız?. 

- Hakikaten o zaman bir- Nise gittiğini izah etmişti, zaten - Maryenbak otelinde. 
likte gayet iyi bir gece geçif. nasıl oJursa olsun onun için hepsi - Ne iyif.. Ben de oraya ine• 
miştik. Çok teeasilf ettiğimi söy· birdi. Sebeplerle meşgul olmasına ceğim, o z.amap biribirimizi sık 
liyebilirim. O gece baıka bir ye· hiç bir mana yoktu. Onun vazi· sık göreceğiz değil mi? 
re söz vermif olduğum için hütüu fesi Mösyö Holli bu yoldan ge- Rikofta tanıştık, Ekspreate ta-
kalbimle kalmak istediğim c~ ciktirmekti o da bunu yapacaktı. nışmamııı ilerJetik. Azru ederim-
miyetinizden aynlmak mecburi· Bukadar. ki bu tanışıkhk daha cazip bir 
yetinde idim. yemek vagonunU_n kiiçük ma· yerde arkadaşlığa çevrilsin. Bu 

Emmi g*yordu: sası başında birbirlerile karşı kar• arkadaşlığın bence kıymet ve ba-
- Biz o akşam ruhi bir mil- şıya oturdular. Tren hızla karanlık hası yoktur. 

cadele yaptık. Abpapça aörüşe· · · d k d p Emmi gUldü: 
memiştik ki • gece ıçın e oşuyor u. ancere· - Fikrinizin aksini iltizam 

Hol sordu: nin camından uykuya dalmış ova eden hiç bir mUlabazam yok. 
ve üzerini parlak noktalar gibi Yalnız bir şartım var. Muhak-

- Nereye gldiyoraunuz, Mat· s1i ldı-'· k .. I" k J" 
? aü yen yı ua sema, oy u u u• kak urette mevzuumuzu tepdil 

.ınazel Hilda • beterinin pencerelerden dışan edeliml 
- Munihef. akan sönük lamba ışıkları görli- Geceniz hayir olsun mösyö 
- Ben de oraya gidiyorum. nüyordu. Emmi çorbasını içerken: Hol! 

Ve oradan da Nise ihtiyar hala· - Ben seyahat etmesini çok Emmi yalnız kalınca yavaş, 
mm yanına gideceğim severim. Dedi. yavaş oyundu. yattığı zaman 

- Siz siyasi bir mesele ıçın - Ben de öyle.. düşünmiye başladı: 
ıeyahat etmiyor musunuz Mösyö - Monibte uzun zaman kal· Erkeğin alakasını üzerine 
Hol?. mak arzusundamısınız? celbetmişti, eğer muvaffak olursa, 

Emmi birdenbire kendini zapt• - Evet, eski bir arkadaşımı bu namuskar bir işmi olacakb? 
edemiyerek bu suali sormuştu. görmek iıtiyorum. Bu fırsattan eğer kadınlığının bilyllsllnll zeka· 

- Allah saklasın! Siyastle istifade ederken kendime bir iı sının kuvvetini arfederse bu bas-
baıım hoş değildir. Fakat aklıniza anyacağım. sa erkek ne ynpabilirdi? 
nereden böyle şeylet sormak g&.- Hol Yurgen hayretle sordu: ( Arkaıı var ) 

liyor? 
- Ben de bilmiyorum. Sizin 

bir diplomat olduğunuzu zannet· 
miştim •• 

- Hayır beni çok daha basit 
idi işler Nise sllrilklemektedir. 
Size habrlattığım gibi orada ih· 
tiyar bir halam var. Bu mevsim• 
de Nise gitmek ho.ı birtey değil, 
bilhaua ihtiyar bir halanın ya· 
nma olursa... Dünyada ihtiyar bir 
halanın yanına memnuniyetle gi• 
decek bir adamın mevcudiyetini 
tasavvur edemiyorum. Hayatta ta• 
nıdığım balalar ve teyzelerin bt-pıi 
mevadı vacibülriaye birer vasiyet· 
nameye pek benzedikleri cihetle 
blitün ömrüm mllddetince beni 
kendilerine benzetmek için uğraı· 
dıklarmdan onlardan hiç amma 
hiç amma hiç hoşlanmadım. 

Yemek vagonunun bir garaono 
trendekileri yemeğe çağınyordu. 
Hol nezaketle sordu: 

- Akşam yemeğinizi yedi· 
niı mi? 

- Hnyır, fakat iştiliam var. 
- Aıi, o halde yemeği be-

raber yiyelim •• 
Emmi trenin sanıobsmden 

düşmemek için muvazencaini bu
larak ilerledi. Hem yllrDyor, hem 
de düşünüyordu. HolU Niatekl ih
tiyar h&lasının yanına gitmekten -. .... __.................... ... . 

1 Ve 2 nci Ceza 
Mahkemeleri 

1 tanbul mUddeiumumiliğinden: 
Şimdiye kadar Sultanahmette 
Taşmektepte bulunan Aslıya t 
ve 2 nci ceza mahkemelerinin 
Yenipostabane binasına nakledi-
lerek 8/5/934 tarihinden itibaren 
mahalli mezkiirda ifayı vazife 
edece ki erdir, 

Liman Şirketinde 
Bu Sene 

Nisbetinde 
Hissedarlara Yüzde Altı 

Temettu Dağıtılacak 

Liman Şirlcetinire dünkii toplanışında hazır bulananlar 

EvYelce iki defa toplanan, man meıeleai görtıınlmllı, ha·.ır.-
fakat ekseriyet olmadığı için Janan bilinço, gelecek ıenelerde 
yapılamayan liman tirket umumi daha esaah hareket edilmesi te-
heyeti dlla liman hanında top• menni ile aile kabul edilmiştir. 1J. 
lanmııhr. man ıirketl bu aene hissedarlan· 

Bu toplanbda lktıaat Vekaleti na % 8 temettü dağıtabilecektir. 
namına ticaret mıntaka müdürll • • . 
Muhsin, maliyeyi temsilen mura• lzmır lıman tirketl ıdare me~· 
kıp Kazım ve kambiyo ıubeıi llai ~~is.ından Ha~ .. HusnU ~eyın 
mUdürU Hasan Tahsin Beyler de meclısı ıdarc azalıgına intihabı 
hazır bulunmuşlardır. Dünkü top• hakkmdaki karar da taıdik edil· 
lanhda şirketin ayırdığı amortis· miştir. ·····-··-················· .. ········ ................. __ ................................. .-
l, __ i_n_h_is_a_rl_a_r_U_. _M_ü_d_ü_rl_ü_ğ_ün~d~e_n_:~ 

"Kompresörle,. çalışır (1) adet piatole kalemile (1) pres taktmı 
satın alınacaktır. Taliplerin pazarlığa iıtirak etmek lçia 0it7,S temi· 
natlarile beraber 28/5/934 Pazartesi rtınll itaat 14 de Galatada 
MObayaa Komiıyonuna müracaatları. (22'8) 

.. , ... 
Diyarıbekir' de Garip Bir 
Dolandırıcılık Hidisesi 
Üç Kafadar İki Teneke Küpeyi İki 

Yüz Liraya Sattılar 
Diyarıbekir, ( Hususi ) Yol 

müteahhitliği yapan Ahmet ağa 
isminde yaşlı bir adam üç kişi 
tarafından garip bir şekilde do
landırılmıştır. Hadise şöyle geç· 
miştir: 

Tar uslu Hızır oğlu Hasan, 
Ankaralı fsmail oğlu lbrahim ve 
lstanbullu Hamdi oğlu ihsan isim
lerinde Oç kafadar birçok şehir-
lere uğradıktan sonra buraya 
gelmiflerdir. Tesbit edildiğine göre 
bu üç ahbap çavuşlar saf birisini 
dolandırmak kararı vermişler ve 
gözlerine kestirdikleri Ahmet ağa· 
mn peşine dUşerek tamam üç gün 
takip etmişlerdır. DördUncU gün 
sabahı Ahmet ağa çarşıde gezer
ken içlerinden birisi Ahmet ağaya 
yaklatmıı ve bir kuyumcu dük• 
kanı sormuı ve aldığı cevaptan 
sonra tekrar yllriimiye başlamıl"' 
tır. Müteakıben lstanbullu lhsaq 
da Ahmet ağaya yaklaşmış ve 
önde giden adamın ne sorduğunu 
öğrenmek istemiştir. Ahmet ağa 
da kuyumcu dfikkanını sorduğu 
cevabını vermiştir. Bu cevap ze
rine Ihsan gayet kurnaz davra
narak föyle demiştir: 

" - Hacı baba.. Bu damda 
beşyüz lira değerinde iki elmu 
küpe var. Araya gir de şunu ben 
layım. u 

Bunun üzerine kuyumcu dilk· 
kim anyan adam çağnlmıt ve b'J 
sırada liçUncU arkada ta yanla· 
nna soliulmUJ, hararetli bir pa· 
zarlık başlamışbr. Fılhakika or
taya, içinde pınl pın parlıyan ikl 

küpe bulunan güzel bir kutu çıka· 
nlmış ve pazarlık hayli i)erlemif· 
tir. Küpeler çok boşuna giden 
Ahmet ağa da pazarlığa girişmit 
ve nihayet küpeler iki yllz liraya 
Ahmet ağanın üstünde kalmııbr. 
Ahmet ağa kutuyu cebine yerleş
tirmiı ve yanında bulunan 90 
lirayı mal snbıbine teker teker 

saymıt ve paranın ,ıerisini getir
mek Uzere eve gitmiştir. Fakat 
Ahmet ağa evden para ahp dön· 
düğü zaman Uç kafadarın yerinde 
yeller eatiğini görünce evveli 
hayret e tmii, onra bu iıte bir 
dalavere olm sından şüphelenerek 
hemen kuyumcuya gitmiştir. Ku· 
yumcu küpeleri muayene edince 
Ahmet ağaya demiştir ki: 

0 
- Hacı baba .• Bunlar yedi 

buçuk kuruşluk teneke parçasıdır· 
Seni aldatmışlar. ,, 

Bunun üzerine hmet •fa 
derhal karakola gitmi ve b 
dan geçenleri anlatmıobr. Zabıta 
verilen eşkal Uzeri ç. kafadarı 
takip etmiye başlamıştır. Fakat 
bunlar Mardioe gibnek üzere bir 
kamyonete bindikleri için şehirde 
bulm k mümkün olamalDlfbr. 
Ancak kamyonetin ıoförU Halit 
Efendi üç kafadarın vaziyetlerin .. 
den şüphe ederek bunları yarı 
yold Akpınar nahiyesi müdürüne 
ihpar etmiş, Nahiye Müdilrünün 
kısa bir isticvabından sonra haki
kat meydana çıkmış ve Uç ahbap 
çavuş mevcuden buraya getirilerek 
adliyeye te lim edilmqlerdir. 

#,... Bugün M İ L L İ Sinemada ...... 
Bütün milli kurtuluşumuzun destanı 

BiR MiLLET UY ANI YOR filminde 
Neler çektik ? nasıl ajiadık ? Nasıl satblar bizi ? 
Nasıl döğüşttik? Na 1 dı bizi o ? asıl kurtulduk 1 
TUrkçe özlU b yUk 1 • 
Aynca • Gazi HazreUerinln 10 unca Cumhuriyet Bayramındaki nutu ları. 

• (16520 

Y ann aqamdan itibaren 

MELEK 
ISinemasında 

Cidden göıillecek bir film 

SARI MARITZA ve 
HERBERT MARCHALL 

tarafından Franıııcn aözlü fl~ 
fiy tlar ı 30-40·50 uruştur. 
Melek sinemuı; fiyatlarını tenzU 
tmiı olmasına rağ'mcn görOlmemif 

v mOntahap filmler göıterecektir. 
'-----~-.-.(16518) --

S msun hukuk mahkemesi 
tahkikat iklmllllnden: Fikret 
hawm vekili Avukat Abdullah Halis 
Bey tarafındnn sigorta müfettişlerinden 
Erzurumlu zcıdo Bedrettin Bey hakkın• 
da ikame olunan boşanma davasının 
tahkikat günü olan 80-4-984 tarihinde 
mumaileyh Bedrettin Beyin ikametga· 
hının meçhuliycti lınsebile ilanen teb· 
liğ edildiği hnldo gelmediği ve bir 
vekil de göndermediğinden ha~kında 
gıl ap knrarı verilerek tnlıkikabu 
26-5-93~ cumartesi günü saat 14 te 
talik kılınmış ve gıyap karannın bir 
sureli mahkemo divanhanesine talik 
edilmiş olduğundnn yevmi mezkdrde 
dahi bizzat gelmediği ve yahut bir 
vekil göndermediği takdirde tahkikatın 
gıyaben yapılncagı illin olunur. 

~--------------~ ·----------~---------~~~----------~ 

lstanbul Orman Baı Müdürlüğünden: 
Haliç iskelelerinde mazbut.10 adet kayın ktlrekliği ve 20 kantar 

ıhlamur ağacı ve 2500 adet fındık saplığı ve 25 kantar ıhlamur 
odunu ve 26 adet ıhlamur san<lal gönderi ve 500 adet kamçılık 
kızılcık çubuğu ve 2370 kilo meşe kömürü iJe Yenikapı iskelealııde 
mazbut iki kalemde 125 kantar mahlüt odun ki cem'an on kalem 
orman emvali 23/5/934 Çarşamba gtlnft saat Uçte ihale edilmek 
tızere mUzayedeyc çıkarılmıştır. İzahat almak istiyenlerin Haliç ve 
Yenikapı Orman İdarelerine ve ihale günU saat iki buçukta Orman 
Müdüriyet kalemine mUracaat eylemeleri. "2316,. 

.---------------------~-----~~--ı.ı.-~~~-------------------------~------------------

[ 1 tanbul Belediyesi il ini arı 1 
B~iktaota Sinanpaıa medresesinin 13 No.lu odaaı bir seneden 

Oç seneye kadar kiraya verilmek için açık müzayedeye ~onmuıtu.r. 
Taliplerin şartnameyi görmek i'in hergUn müzayedeye gırmek lçın 
Uç buçuk lirahk teminat makbuz veya mektubile beraber ihale 
,nnll olan 10 Mayıı 934 Peqembe tin& uat oa dörde kadar 
Betlkt•t Beledir• dainll eHl.laniq• •lncutlan. (IBM) 
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lTTIB&J'-ve l'l'BBAKKi ı l~tiy~z!ı ŞirketlerdenŞi-
- Her haklcı mahfuzdur - Naıl Dotılrı1- kayetinız Varsa Yazınız 

............... _................... • .• Naııl Yaflltlı? .. 
l~~~~~~ Dördüncü Kısım No. 84 8-5- 934 Nasıl ÔlJü? •• 
'11111 ~Ziya Şakir-t:==========================• 

Sadrazam Hakkı Paşa Arnavutlara 
~a!1~~2~~el Bir Nutuk Söylemişti ... 

._ela olmayarak • bu maksat ve 
81yuetl baltalamlf, biiniyetin ha
kikaten illnı zamanında bile 
göstermediği azametli bir tavU' 
alnllflı. Bereket •ersin ki aallAne 
bir tevaz.ule mlittaaaf olan Eyüp• 
Sabri Bey· hu büylik ruhlu ve 
feragatkir asker-· ntimayift:en hi· 
ca bını gösteren bir tarzda kıza. 
r~ak hwdimdann önlinden geç• 
mıt; halk llzerinde husule gelen 
fena tesiri bir dereceye kadar 
izale etmifti. 

Bu, (seyahati hilmaymı)kome
dialnin ea giilünç sahnesi, meş-
•• ~ona aalıraamda cereyan 
.....,itti. Program mucibince pa· 
ditah bu aahrada, Üçüncü Padi· 
eab Sultan Muradın tehit edildiği 
-*tada (Meşhet) naım verilen 
•=•alhta bir 
l.cak.. •• Arna:.::~azı Ju. 
rafmdaa aeı.. halk . er ta· 
lıal-ecaktı K ile tem.ana 
başa Anaa • ... _~ ...... b&ftan 

.. utll"UI dolınutta. HaJ .. 
kın mevcudu, yüz bin k" . t b • 
ı d B lfl•mın o onuyor u. u aztm cenıaat ile 

cumd.a nhemazı eda olundu. Artık 
pa ışa tarafından •ukub la k 
beyanab bekliyordu... Suret~ m:. 
1Uaada yaptmlan ldlntiye Sad
razam Hakkı Pata çıkt1o Hakkı 
Patayı, Padişahın Baımayencisl 
Lcıtfi Bey ile Ayandan Manastırlı 
l.mail Hakkı Efendi takip etti. 
Halda Pqa -o vaktin majlak ve 
~trefil resmi lisanına raimen -
adden ıaheser denilecek dere
eede açık, ıarib, temiz bir Türkçe 
ile glzel bir mrtuk verdi ; padi
tabın 9e)'ahatindeki maksadı izah 
etti. Sıra, hiç Türkçe bilmey~n 
Arnavutlara bu nutku terctlme 
etmiye gelmitti. Halda Pap geri 
çekildi. lhnaabrll ı.-a Hakkı 
Eıendiye ı 

- ileri geçiniz de, efendim.. 
Nutku terclime buyurunuz. 

Dedi. O aada zavallı l.ınai) 
Halda Efemclİllİll nmgi hem...._ 
kail eli. -J'&Z 

- Aman Paşa Hazretterı •• 
Bendeniz bir kelime dahi Anı.. 
Yulça bilmem. 

Diye kekeledi. Halbuki, ita 
aba lata•bıüdaa buraya kadar 
ptirilm..._ Aacalc '" ancak bu 
it içindi. Ne kadar tuhaftır ki • 
phaan Manastırlı, ıeklen d~ 
pnkh olan bu zatın plıamdan ve 
plrliaden illifade etmek istiyenler 
oaaa AnaaYUtça bilip bilmediğini 
=118 .. :Zum bile hissetmemiş-

.... -· al Hakkı Efendin ver
cligı cevap programı altüst et · Halda p mış, 

qaya da mfttldll bir 
•uiyete ietinaifti. Ynz bin k. . 
nha 6zl • • .. .. . ı. ennı ve kulaklaruu dik· 
tiklen yerde vaziyeti mGnak 
etmekte imkio h ·ft:-~ 8fa 
Bun b• an"""'e idi. 

a ınaen .. bu aeyahati terti 

Ko•a uhraaın• ı.,,ı .. - Arnllflfdler 
edenlerin başarıda bulunu Hakki bulanan Ye 10D Arnavutluk içytı
Pap. 1rafJetini.a caaww çekti: Dine· Yllaf olan ban ciddi dişGn

- Bari. bir fe)'ler .ciyleyiver; celi zevat. bu hali g&6r görmez, 

hocDedi... Zavallı l.ınail Hakkı bu nz.iyetin hayırı. bir netice 
veremiyeceğini hissetmişler; Sad-

Efendi derhal ellerini semaya razam Hakkı Paşaya mllracaat 
kaldırdı. Arapça bir (duayı beliğ)e ederek: 
başladı. Günlerce mesafelerden, - Se1Aniğe ayak bastığımız 
padiph namına Arnavutça nutuk dakikadan beri, adeta ittihat ve 
dinlemiye gelen binlerce Arnavut Terakki Cemiyeti padişahı inhisar 
ta bu İfe ıaıa kaldı. albna a1d1. Halbuki gideceğmiz 

lstanbuldan başlıyarak Seli- yerlerde halk cemiyetten mfişteki 
nik, Osküp, Priştine, Kosva ve müteneffirdirdir. Cemiyet er-
ıahrası, Manastıra kadar uzayan kinım padipbm bu kadar yaki.--
ve dolaşan.. hükômete ve halka ninde gfirmeleri btly6k bir suiteıir 
da bir hayli paraya mal olan bu husule getirecektir. 
aeyahattan ne kazaıulmışb?.. Demiflerdi. Hakla P..., bu 
Buna cevap vermeden evvel yine doğru miilihaza kal'flamda bir 
bir vak•a ve münakaşadan bahset- lihaze bile diifiinmek lüzumunu 
mek icap eder... Padişah Seli· hissetmemiş, ve derWU: 
nikten hareket ederken Merkezi - Bu seyahati, fttihat ve 
Umuminin ve cem;yetin bazı Terakki cemiyetinin tertip ettiği· 
erkim padişaha resmen refakate ni unutmamamz lizım gelir. 
bqlamııtardı. Maiyeti şahanede (Arkan var) 
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TAYYARE PİYANGOSU 
17.nci tertip baflan11tbr. 

1. inci keşide 11 MA YISTA'dır. 
Vakit a kahn141tr. Biletlerinizi alınız. 

Gelen Şikiyetlerl Neşrediyoruz 

l•tlgazlı ıirketlerin ıartnaınelerlni Nafıa V•kaleti t•tkik edi• •°'· Biz, 6. münasebetle 6ir aralcet açtık .. bu ıirketlerdeıl 
ıikigetlerl olaılluue dilek H te•ennilnini neıredigoruz. Bu,... 
ları, anketin lıitamıntla da bir lıtida lıalinde Bügülc Milld 
Mecliıine ve Nafıa Vekaletine takdim edeceiiz. Dilejiniziıa 
......,.. itlhn •l•nmoaı ieaJctinl•n luuıl ol111•#•r· Acele etllni% 
•• ılkagetleriaizi 6ize gazınız: 

Saat Bozuklutu dan nasıl bahçemden i.atif ado 
•• - Ben de lstanbul Elektrik edersiniz, şirket para kazanacak• 

prketioden pkiyetçiyim. Gedik· llUf, benim emlikimden malama .. 
paşada izci kemalettin mahalle bm olmadan naml istifade eder?,, 
ainde, cami aokağmda oturmak· aualime kaqı: 
tayım. Evimde elektirik var ve "- Hük6metin kanunu vardır; 
kullamyorum. Altı aydır dikkat biz istediğimiz yerden istifade 
ettim: hakkına malik bulunuyoruz . ,, 

Eski kullandığım sarfiyattan cevabım verdiler. Zannedersem 
fazla veriyorum. Hesabıma ayda olsa, olsa ancak bu hak, caddesi 
iki lira kadar bir fazlalık var. dar olan mahallerde mal sahip-
geçenlerde tahsildara sordum: )erine haber verilmek ve milsa• 

.. lhtimal saatinizde bJr arıza adesi almmak şarlile kabil ola• 
olacak! Bundan dolayı fazla kay- bilir; yoksa, caddesi direk dik· 
dediyorl ,. dedi. Çareaiııi SOJ'dum: bö ı 

.. Şirkete müracaat ediniz, miye mllaait olan yerlerde Y e 
icabına bakarlar! ,. dedi. Ben de hotbehot fuzull olarak bilb111a 
mektupla Adiaeyi bildirdim. Henliz maJ aahibinin malimab olmaksızın 
gelen, Kiden olmadı. O halde 88• emllkinden istifade etmesinin ne 
atim bozuktur ve benim gibi za. dereceye kadar doğru olduğu, ve 
valh aboneler ıirkete bile bile firkete birçok m6racaatlanmda 
fazla para veriyorlar. Nazan dik- bu hatbn bahçemden kaldırılmr 
katinizi celbederim. ,, ıina imkin olmadıjı cevabı ve-

Gedlkpq• lsclkemalettlu mahallesi rildi. Bir zatin keyfi için ald jı 
Cami •okak No. 12 de HayriJe k 

ve Telefon Şirketinin para ur -
Saatlerden Şlklyet mua için bahçeme yapdaıı tec.ı· 

- Elektrik ve Havagazı Şir- rizlln menedilmeaini rica eder ı. 
kelinden fikiyetçiyim. Havagazı Enaklytlade, Sahrayıcedltte Ethen: .. 

aaatim bozuk, bu bozukluğu bir- ı..cu eadcl..ınde 112 No. h lılStldlıa 
kaç kere maktupla Kadık6y p• .. bibi " 11anı.. aatma mUcade:e•I 

besine bildirdim, aldıran olmada. klUbl c.w 
Şimdi havagazım kullanmıyorum, 
kestim. Fakat el'aa -ti kaldır

madılar. Sonra elektrik saatimi de 
mühlirlüyorlar. Sigorta yanmış 
diye haber veriyorum. Bet buçuk 
kurut bir Iİgorta parası alacak
lanna, (40) kuruş alıyorlar. Üs· 
telik her ay saat kiraai olarak 
(75-80) kurut veriyoruz. 

HuJAsa elektrikten, bavagazın· 
elan, terkoatan hele Şirketi Hay• 
riyeden camm•z JaalJOI"· Bizi bu 
dertlerden kurtaracak kimse 
yok mu?. 

0-ldar P ... ır ..... ca41d_. N. 67 de 
Kukla sade Tul- Nuh 

ErenköylUlerln ••kAyetl 
ı - Erenköy ve civanna ve

rilen elektrikten yüzde S fazla 
para ahmyor. Neden?. Halbuki 
ti Bostancıya kadar bütüa civarda 
bulunan en ufak kulübeye kadar 
her yerde elektrik aarf edilir. Bu 
kadar sarfiyata göre, bu fula 
paraya almak h•k•bk deiiJ 
miaU'.? 

2 - Elmab IUJU timdi metre 
miklbı 16 kunıt 30 paradan ve
rilir.. 16,30 para.. Düıtınün. Bu 
nerede g6rülmUıttır?.. Bunun 
ıebebi de ıirktin vaktile aktet· 
tigi iıtikrazın faizini albn olarak 
vermeye mecbur olmamdır.. Şa 

• halde ıirkete imtiyaz vermek 
haDo uir etmek elemek midir?. 
Nafıa Vekilimizin anan cfikb. 
tini celbederim.» 

Ght•pe 0rt.,..ı 
Nlsamettı. 

Bir m•b11c Hatbn• Dlllr 
- T elefea firketi tarafından 

bet _.. evvel Erenklylhadeld 
Sahrap:eclitte Ethem Efendi ~~
deabadeld kafktlmllıı bahçe.ınm 
tam ortasından ve ağaçlar ara-
9111cı.8 bir hat geçtiğini gördüm. 
Ve derhal telefon şirketine müra• 
caat ederek bu hatbn ne olduğunu 
aorduğum zaman, komşuya 
verilen telefonun bath oldujunu 
l&ylediler. 

•• - Beaim malnmabna oı....-

Gülce mal 
Fazla Kömür Y ak.tığındaır 

Kadrodan Çıkanhyor 
Devlet denizyollan idareaiıı · a 

Yelkenci zade kumpanyaSU1d'- D 

.. tm almağa karar verdiği (Vatan) 

ve (Erzunım) vapurlanna ait ~o.: 
tlln muameleler bitirilmif, her 113 

gemi de Denizyollanna devred.ı-
m: .. : .. .,,w.. 

Ôjreoclipize göre, UzW'U~ 
vapuru on güne kadar Karademz 
hattında GUlcemal vapurunun 
yerine iflemeğe b8flıyacakbr. 
DenizyolJan idaresi çok farla 
kamilr yakması Ye murafım 
korumaması dolayısile Gillcemal 
•apurunu ııkarta etmeğe karr.,· 
YerDIİftİr. 

Ziraat Talabesi Tetkik 
Seyahatinde 

Halkalı Ziraat mektebi. IOll 

11nıf talebesi için bir tetkik 
ayahati tertip etnriftir. Talebe 

muallimlerile beraber cuma ..... 
buradan hareket etmiflerdir.c.: 
kipbir, Ad•paun, Buna. 

be tohum ıalab istaıyonlm'ml 
C& 1 -*Ul..I • zirai 
.............. p,.....el'ID 

. etleriai tetkik ecleceklerdir. ...., ktir 
Se mt bir hafta alhece • 

' • • 1 ••• • 

-= Denizcilere llln 
ISTANBUL DENlz TiCARET 

MODORLO~ONDEN: 
lataabul TOrk Anonim Eletl'ik tlr

ked tanflndan Galata KöprüıbGn 
Haliç tarafında H Köprilye bitiflk 
olarak bir ucu Galata'da Mehmet Ali 
Pata hanı önünden, diğer ucu Emln-
6nilnden geçmek ü:ıere deniz albna 
bir elektrik kablosu döıeaecektir. 

Bu kablo 815/934 tarihinden itib .. 
ren kablo dubaıı tarafından on bet 
sGn zarfında .eyrlsefere mani tefldl 
etmemek Qzue konacatı ye duba 
kablo d8feyen ıemilere mahauı al&· 
•etleri tatıyaeatı deıdzcllere illa 

t16487) 



10 Sayfa 

No. 13 8-5 - 934 Nakili: A. R. 

İlk Hakaret .. 
••• 1 • 1 •• ..,._.ı.:a • ' •••• 1 t 1 1 .,_ 

" Odamıza Çekilirken, Kabadayrnın Biri, 
Ağzına Gelenleri Döküp Sayıyordu •• ,, 

B .. ı b' hitaba 
0

a·l;ş~k . ~im;-· ·~d~~~~, . ~~ zelilane tavur ve 
oy e ır d h b" "k b" 

dığlm için bu sözlerin bana söy· ~özleri bende a a uyu ır 
l d' w • • tahmin etmedim; ve göı- ısyan uyandırdı. 

len. ıgl mıM 'd' ·amakta devam - Mümkiin değil.. Mümkün 
erım e acı ı ar . . . 
eltimi. f k t ses, birdenbire değil, Macıt.. Ben bu ışı yapa· 
kudurmu: hlr b:yvan homurtusu·ı mam.. Yengemden gördüğum 
na benzeyen bir şiddetle gürledi: hakaretlere karşı tahammül ede· 

- Uvlan .. sana söylüyordum... medikten ıonra.. Başkalannln 
Hele kaltağa bakın hiç aldırmı· hakaretlerine biç dayanamam. 
yor. Daha arabadan iner inmez, Diye haykırdım.. Macit, yine 
hanın avlusunda avhyacak adam aynı tevekkül ve tezellülle, o eski 
arıyor. .

1 
. 

Bütün gözler• bana çevrı mıı .• 
öfkeden kızarmış. adeta canavar• 
taşmış bir çehre, bana karşı dikil· 
mişti. Bu çehre bakışı o işittiğim 
aöı:lerin acılığı. sert bir kırbaç 
darbesi gibi beni sersemletti. 
Titreye titreye geri çekilirken 
kulağıma şu sözler de gelmişti: 

- Hey.. Odabaşı... Bu oyun
cu karılar, odalarından dışarı 
çıkmıyacaklar. Eğer bir taneıini 
eyvanda görürsem .. Vallahi, billahi 
hem onları, hem sizi kırbaçtan 
geçiririm. 

Kaltak.. Adam avlamak .. O-
yuncu karı.. Kırbaçtan geçirme~... . 
Bütün bu sözler damağımda bari· 
birine karışıyor; anlıyamadığım 
bir oğultu halini alıyordu. Bu 
hayatın daha ilk adımında neler, 
ne akla ve hayale gelmez bir 
sertlikle karşılaşmıştım. Vakıa 
yengemin evinden ayrıldığım gün· 
denberi, hayatın ne çetin, ne 
ısbraplı tehlikelerle dolu olduğu-
nu hissediyordum. Fakat biç su
çum ve kabaliatım olmadığı halde, 
böyle iğrenç sözlere muh.ata~ 
olabileceğimi zihnimden geçırmı .. 
yordum. • 

Dört tarafından ıpler)e 1anlı 
bir sandığı sürükleye sürükleye 
merdiven başına kadar çıkaran 
Maddi görlir görmez kendimi · 
zaptedemedim. Hüngür ağlamaya ' 
başladım. 

sandığı odadan içeri sürilklerken 
cevap verdi: 

- Dayanırsın kızım, dayanır· 
- Sen de bunlara alışırım •.. sm .. 

Şu ölümlU dünyada önüne gelenle 
hır çıkarmakta mana ne? .. Bizim 
gibi adamların nBBibi, hakaretlere 
karşı kulaklarım tıkamak.. lstih· 
zalara karşı sıözünü yummak .• 
Bir lokma kuru ekmeğe karp 
kuyruk çalkamaktır ... Hele şimdi 
dur da, zihnimi karııtırma... Tut 
bakayım şu sandığın ucundan .. 
Şu. karyolanm dibi~e çeke!~~ ... 
Hah.. Oldu... Şimdı, efendııım •• 
Biz bu odada bet kişi yatacak· 
mııız. Bu karyolada, seninle, ben .• 
Bu karyolada belah Marika ile 
sülük Ahmet.. Kemancı Rıza da, 
şu ıedirin üstünde kuyruğunu 

kıvarsm, yatsın. 
Az kalsın, çıldıracaktım. 
- Ne söylüyoraun, Macit ? .. 

ben bu kadar kişinin içinde mi 
yatacağım? 

Diye bağırdım. Macit, yine 
bUylik bir aerin kanblıkla cevap 
verdi: 

- Ne olur, canım? .• 
Hem de seninle beraber? .• 

- Ne çıkar, gözlim. 
- lyi .. çok iyi, Macit... Beni 

bunun için mi buralara getirdin?. 
Şunu bil ki sen, çok alçak bir 
adammışsın. 

SON POSTA 
-----~ 

Çifte Sıfırı 
Görünce: 

- Bir saattir sıra bekliyo
rum, çıkacaksanız çıkın 1 -- ·-------·~· ..... __ .. _ .. ..., .... ,,..._...-.... ... "'- ...,_ 
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Tel - Aviv 
Panayırı 
Açıldı 

Bilhassa bu sene yakın ıarkın 
en bUyük ticaret 

Bis, meşheri halini alan 
llımalci Filistinin Tel .. Aviv 

tlaurandık panayırı açılmıştır. 
Sergi ( 26 ) mayısa kadaı: de~a~ 
edecektir. Sergide Türkiye ıçın 
eyri ve resmt bir paviyon yoktur. 
Bazı tüccarımızın ayrı ayrı bu 
meşhere iştirak ettikleri haber 
alınmıştır. 

Bizim bu ihmalimize mukabil 
Bulgaristan ve Lehistan bu sene 
Tel - Aviv panayırına büyük bir 
ehemmiyet vermişlerdir. Bulga• 
ristanın eşyası ayrı ve resmi bir 
paviyonda teıhir olunmaktadır. 
Bu paviyondan maada bir kısım 
tüccar ayrı olarak ve Filistin 
tüccarı ile temasa gelmek üzere 
sergide yer almııtır. Bulgar lktısat 
Nezaretine mensup bir heyet te 
sergide tetkikatta bulunmaktadır. 

- Macitl.. Ben başkalarından 
hakaret görmeye alıımıt bir kız 
değilim. Git, sor o adama ... 
benden ne istedi? 

_ Niçin, a benim 

Lehistan Tel· Aviv sergisinde 
beheri ( 400) metre murabbaı 
saha işgal eden dört bina inşa 
ettirmiştir. Bu binalarda Leh 
sanayi ve ziraat mahsulleri teşhir 
olunmaktadır. Leh paviyonları 

sergi açıldığı halde gezileme• 
mektedir. Bunların resmikfişadanı 
yapmak üzere Leh Başvekili .lle 

ruhure· Ticaret Nazırının Tel • Avıve 

Diye bağirdım.. Macit, gözle· 
rile oda kapılarındaki . numaraları 
araştırırken, büyük bır kayıtsız.• 

lıkla cevap verdi: 
- Aldırma canımın.. Onlar 

öyledir. lık günlerde böyle bağı· 
rır, çağırırlar. Birkaç gfin sonra da, 
balmumu gibi yumuşarlar. Ne 
yaparsın, yavrum.. Bu it böyle
dir. Kafamıza vursalar, eyvallah 
diyeceğiz. Hah ••. işte .. Sekiz nu
mara fU oda •• Haydi gir bakalım 
içeri ... 

Himayesine iltica ettiğim bir 
............................................................... 

Son Posta ·~ 
iLAN FiATLARI 

I - Gazetenin esas yazısile 
bir sütunun iki satırı bır 
(santim) sayılır. • 
ı- Say/ asına göre bir sanlı· 
min ilan fiatı şunlardır. 

:so ~ fa sayfa \sayfa j a;yfa lJiğe-r \ Son 
~ ı 2 3 4 - S yerler sayfa. 

- ·--- ı-
1' 40Ö 250 200 100 60 30 
l Kr~ . l( rş. Krş. Krş. Krş. Krş. 
P-

3 _ Bir santimde vasati 
8 kelime vardır. 
4 - ince v• kalın yazılar 
tutacakları gere göre •aniinı
le ölçiilür. 

vanım? .. 
- Şu~un için ki evveli, bana 

maskeli davrandın. Beni aldattın. 
Çıkılması müşkül bir çukurun 
içine attın.. Şimdi de daha hilA 
bana her şeyi evvelden söylemi• 
yorsun. Beni tahammül edilmesi 
mümkün olmıyan bir hayata ıil· 
rüklüyorsun.. Sen, bir alçaksın •• 
sen bir vicdansızım. 

Macit. Hiç istifini bozmadı. 
Karyolayı köşeye daha iyi yer• 
leştirmiye uğraşırken, homurdandt. 

- Alçak.. Vicdansız... İşte, 
insanlar arasında İngiliz lirası 
gibi geçen iki kelime... Hiç üzUI· 
me, yavrum... Bu söylediğin söz: 
terin aksini iddiaya uğraşacak .. 
ve seni sinir illetlerine uğ~atacak 
bir yaradılışta değilim.. Dram· 
larda (vefasız aşık) rolUnü oyna· 
dığım zamanlar, bu kelimeler 
okadar çok yüzüme çarpılmııtır 

ki: Adeta suratımın derilerini 
na11rlaşmıştır.. işte, timdi ıenin 
de bugün gücüne giden bazı 
sözler var. Bunları yarın okadar 
çok işiteceksin ki.. Sana bugün 
yabancı gelen bu sözlerin en 
katısı bile, yarın öbürgün latilo· 
kum şekeri gibi tatlı ve yumuıak 
gelecek... Ooool gel bakalım, 
sülük Ahmet.. Biz burada tatlı 

tatlı yarenlik ediyoruz. Senin 
belah nerede? •• 

( Arkası nr ) 

gelmeleri beklenmektedir. 

loglltere ve Hollandayı yakın· 
D .. dan alakadar eden 

unya dünya kauçuk işinin 
kauçuk bir anlaşma ile hal· 

anlaşması ledildiği bildirilmiş· 
ti. Londradan yazıldığına göre 
kauçuk yetiştiren memleketler 
arasında aktedilen ve istihsalatı 
tahdit eden bu itilaf haziran 
(934) tarihinde mer1

İyet mevkiine 
girerek ( 1938 ) senesi sonuna 
kadar yani dört seneden fazla 
bir müddet tatbik sahasında ka· 
lacaktar. Bu yeni anlaşma ile 
hesapsız bir istihsal yüzünden 
zararla neticelenen kauçuk işleri 
intizam altına alınmıştır. Bundan 
aonra ikit memleketler kendi 
topraklarında yeniden kauçuk 
ağaçları dikilmesine mini olacak· 
tardır. lstihsalit ta her memle· 
kete tefrik olunan hisseleri göı· 
teren umumi plana göre elde 
edilecektir. Bu plana dahil olan 
memleketler ıunlardır: 

Malezya. Hollanda Hindiatanı, 
Seylan, Hindistan, Fransız Hi~
diçinisi, Şimali Borneo hUkümetı, 
Saravak ve Siyam. 

1938 senesine kadar dünya 
k çuk istihsallt miktarını teabit 
e::n plina göre (1934) ıenesinde 
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Yemen - Hicaz Boğuşma
sının Önüne Geçilemiyor 

~~~~~~-~~--·----~~~~~ 
( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

etmiştir. lbnissuut ordusunun in· 
giliz techizatına malik olması, 

silahlarının İngiliz silahları olması, 
bu vadide her türlü tereddüdü 
bertaraf etmek gerektir. Hicaz 
huvvetlerinin Aden araz:sine doğ
ru ilerlemelerinin uyandırdığından 
bahsedilen endişe ise tabiidir. 
Çünkü muzafferane ilerleyen bu 
kuvvetlerin Adene fazla yaklaş
malarını elbette ki İngiltere iste
mez. Bu noktayı böylece kaydet· 
tikten sonra şimdi gelelim ajana 
telgraflarına. 

Bunlara göre vaziyet ıudur : 
Kahire 7 (A.A.) - Hudeyde 

timdi lbnissuut zabitleri tarafın· 
dan idare edilmektedir. Bunlar 
Yemen İmamı için son zamanlarda 
A\ rupadan gelen mühim miktar· 
da miibimmat ele geçirmişler• 
dir. Mekkeden gelen bir telgrafa 
nazaran, bütün Müslüman dün· 
yasından lbniasuudu tebrik eden 
telgraflar gelmektedir. 

San'aya Doiru 
Cidde 7 ( A.A. ) - lbnissuut 

San•aya doğru ilerlemektedir. 

" Zaferi Nihai ,,ye Kadar 
Kahire 7 (A. A,) - Hudeyde

de mukim olup ta ıoo vakayi 
dolayısile Kamran adasına iltica 
etmif olan bazı ecanip, Emir 

Faysal tarafından verilen teminat 
üzerine avdet etmişlerdir. 

İmam Yahya'mn kuvvetleri 
çekilip le, Hicaz orduları idareyi 
ele aldıktan sonra her tarafta 
sükı'.in iade . olunmuştur. 

San'11dan bildirildiğine göre, 
Yemen veliahtı, İmam Y ahyanıD 
sulh tekliflerine muarız bulun
makta ve nihayete kadar muka· 
vemet hususunda ısrar eylemek· 
tedir. 

ltalya Da Vaziyetten Mem• 
nun Delll 

Paris, 7 (Havas) - Frauıızca 

Lö Jur gazetesi, . imam Yahya'nın 
mağlubiyeti üzerine İtalyan gaz_. 
telerinde görülen telaşı ıu cilm• 
lelerle izah ediyor: " M. Musolini 
eski Romanın Asya ve Afrikadakl 
müşterilerile yeni Roma arasında 
iktisadi ve manevi bir yakınlık 
vücuda getirmek iıtiyor. Bu da 
İtalyanın müstemlekecilik siyase
tinin bir neticesidir. Geçen sene 
Romada yapılan Şark talebeleri 
kongresinde genç Araplar İtalya· 
nın bu arzusunu heyecan içinde 
karııJamıılar ve tasvip etmişlerdi. 
Filhakika İtalya, Arap memleket• 
!erinden istifade etmek emelinde
dir. Nitekim ltalya Habeşistana 
da başka bir elin girmesini ist_. 
miyor • ., 

Vergi Affı 
... . '1 . .. . 'J •• '. ",,.... 

( Baıtarafı 1 inci sayfada ) ' Hususi bir ıurette öğrendiğl· 
af kanununun hangi vergilere mize göre Maliye Vekaleti 340 
ait olduğunu tetkike memur ettik, senesi başlangıcına kadar tabak• 
aldığımız netice şudur : kuk eden bu gibi vergiler için 

Yeni kanuna) göre 23 Nisan tenzilitlı bir af projesi hazırla• 
1336 da tahakkuk etmiş olan harp maktadır. Bu projeye göre 336 
kazançları, musakkafat. arazi dan 340 a kadar tahakkuk 
vergileri, temettu, ağnam ve eden vergileri muayyen zaman-
canavar, hususi ormanlar maadin da arzularile vermek isteyenlere 
vergi tezkereleri, damga resimleri, tenzilat yapılacak ve vaktinde 
rüsumli bahriye, oyun kiğıdı, vermeyenlerden de vergi yiizde 
sigara kağıdı, istihlak resmi, yirmi cezasile tahıil edilecek· 
kibrit, kav ve çak~ak isti~ak tir. Bu proje yakında meclise 
resimleri, emaneten ıdare edilen verilecektir. 
berri ve bahri av resimlerile - - · .• ...-;; ' ·- ----·-
devlet tarafından idare edilen Yeni Neşrl7at 1 
Af ar borçlan af edilmiftir. Bu 
tarihe kadar tahakkuk etmiyen 
bfitün bu clnı vergilerle beraber 
mültezimlere ihale edilen Aşar 
borçlan affa dahil değildir. 
İstanbul Tahsil M11dürlüğU affedil· 
meai lazımgeleo bu gibi vergile· 
rin cetvellerini hazırlamakla meı· 
guldUr. Y aloız İstanbul maliye-
sinde 1300 senesindenberi bu 
gibi vergilere ait tahkikat ve 

· tahsilat defterlerile müfredat 
defterleri arasında tevazün bulun• 
madığı ve bazılarının müfredat 
defterleri biç ortada olmadığı için 
bazı şubeler bu gibi vergileri 
hazırlamakta müşkülata uğramış
lardır. 

cem'an (1,019,000) 
elde edilecektir. 

ton kauçuk 

• Belgrattan bildiriliyor: Yugos· . . . l lavya deri ihraca
Derılerım_ıze tında yeni bir 

geni bır memlekettir. Ge· 
rakip çen seneye kadar 

bu maddenin ihracata memlekete 
çok az bir gelir temin ederken 
1933 senesinde bu sahada yapılan 
faaliyet neticesinde deri ihracatı 
tOO milyon Dinara varmıştır. 
Yugoslavyanın ihracata tabsiı 
ettiği deriler bilhassa kuzu ve 
oğlak derileridir. Kuzu derileri 
için mahreçlerin en mllhimmini 
Almanya teıkil ediyor. ikinci 
olarak adi eldiven imali için ucuz 
kuzu derisine ihtiyacı olan ltalya 
ıeliyor. Oğlak derilerinin baflıca 

117 ,, GUn - Bu güzel mecmua· 
nın (61) inci nüshası bugün çok zengin 
' 'e mütenevvi münderecatla çıkmıştır. 

İltanbul radyosunda yapılan çok 
eğlenceli bir reporta.jı da ihtiva eden 
bu nüshada, muharrir Mahmut Yesari 
Bey kendisile konuşan Yedi Gün mu· • 1 

harririne muhtelif ha.bralarmdan ve 
kanaatlerinden bahsetmekte ve kendisi 
hakkında ayyaı, geçimsiz, gayri mun· 
tazam, kültürııüz deyen muarızlarına 
toptan cevap vermektedir. Mecmua 
tavsiyeden müstağnidir. 

Ayni Haklar - Bal Ünivereiteıi 
profesörlerinden M. G. Vielımde'in 

kanunu medenide Ayni Haklar isimli 
eseri İstanbul ticaret mahkemesi aza· 
smdan lsmail Hakkı Bey tarafından 
Türkçeye tercüme ve neşredilmiştir. 

alıcıları Amerika ile Fransadır. 

~ 

Gümüş paranın yeniden lbda11 
·-G-ü_m_iı-.ş-. taraftarı bulunaD 

Amerikan meb'uılır-
para rı karşıhğı yüzde 

1$1 yetmiş albn ve yüz· 
ı ' de yirll)i gümüş olarak tanzim 

edilecek yeni bir para projesini 

Reisicümbur M. Ruzvelt'in kabul 
edeceğini ·kuvvetle llmit etmek
tedirler. Şu kadar ki Reisicilm• 

hur böyle bir işi beynelmilel bir 
anlaıma hasıl olmadan tatbik 
sahasına koyamayacaktır. Şu hal· 

de dünya devletleri gUmllş iatok· 
larının bu işte kullanılmasına be
raberce karar vererek Amerikaya 
iltihak ettikleri anda bu meıela 

ı • ballolunmuş buluııacktır. 
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Diş IWacunile dişlerinizin 

üstünü ve içini işte 

böyle temizlersiniz 

Radyolin 
ile Sabah ve akşam günde 
iki defa yıkanan dişler 

çelik gibi kuvvetli olur. 

MOBiL·YA Salon, Salamanje ve yatak 
odalarının envaını 

UCUZ fiyatla 
lstanbul'da Rlza Pata yoku,unda 66 numerolu 

ASRi MOBiL VA mağazasında 
~~bulabilirsiniz. Telefon: 23407. AHMET FEVZi • (16526) ... 

SON POSTA 

,... Nümunesi iki gün daha 
BEDAVA verilecektir 1 

Yabancı Mala Ne Hacet? 
iŞTE SİZE EN MÜKEMMEL 

BİR TIRAŞ BIÇAGI ? 

5 gilııdeabe;ı bedan daj'ıtılan bin• 
lerce nümuneyl tecrilbe eden muhtMem 
Türkiye ahallal 111DEAL,. yerli tıraı bıçalı 
EN MÜKEMMEL ve EMSALSİZ BiR TIRAŞ 
BIÇAÖI oldufunu t•hadet etmektedir. 

sız DAHi BiR TECRÜBE EDiNiZ. 
GiSrecekalnta ki •iDEAL,. tırat bıçaiı ılal 
DmJt ettlfinlıdeıı fazla memnun ede<:ekUr. 

Her yerde Htalır, Fiyatı ~ kunıttur, 
Toptancılara bl17Gk teaalllt. •iDEAL,. 

tıraı bıçakları fabrlka11 fatanbul Yeni 
poatahane arkaeı lheanlye Ha• No. 3 • 4 

--... ---~(16483) 

Erkek ve Kadınlara 

''KURTULUŞ,, 
Biçki ve Dikit Deraaneıi 

Müdiresi Mm. Papazyan 
Haftanın 4 gilnU kadınlara, 2 ~ .. 

nü erkeklere, günde üçer eaat Fran• 
sız usulile biçki ve dikiş deral tedri• 
edilir ye 3 ayda Maarifçe musaddak 
diploma verir. 

Feriköy Tepeü.tCI US No. Papaz-
yan aparhman. (16494) .. . ....... ·-

Son Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 
Netriyat Müdürü: Tahir 

s-ı..-~~----~----~----------------------------------~~----------~·~----~----

os .YA l G E L 1• y O R y
1 

Artık 1 tediğlnlz kadar 
gezeb lir ve namUtenahi 

tli,ye •• Telaş etmeyiniz! dan edebiHrsinlz 
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Hakiki sa( katı tesirli ASP]RiN: E9 mark~ 
sım ta~ır. AOntarı çabuk ve emniyetle gider
mek için baıvuracaOınız deva, dünyad• 
melhur • &fi' "müstahzarı olmalıdııtı. 

DiŞ 
Ağrılarım G R · p· BAŞ 1 1 Ağnlarını 

FEVROZİN NECD T 
Kadınlann 

AYBAŞI 
Mağlôp Eder. 
Her eczanede bulunur. 

Romatizma 
Nakrisi aancılarını 

-----~----~--~~.~--------~--~~----~-----------1 

-Hililiahmer Cemiyeti 
MERKEZi UMUMiSiNDEN : 

Akaarayda Haseki uddesindo Hll&liahmer Hastabakıcı Hemılreler mek• 
tebinin bahçesinde bir yatakhane binası, lnıaat ve tesisab yapbnlacakbr. 

İobu infaat ve teaiaat kapalı zarf uaulile 2415/34 Pe-rıembe günO saat 
lS te lıtanbul Eıki Zaptiye caddesinde Hililiahmer Oyun kitıtları ve 
Maden suları Hhf depoıunda ihaleal yapılacaktar. 
Şartname ve keıifnameler hergün mezkur depodan ahnabilir. 

~--------------... (16417) 

SABLON 
RADYO 

110 ili 250 voltluk rnütenavlp veya 
mütemadi cer6yan sektörü üzerine 
itliyen mükemrnel ve bütün dUnyada 
tanınmıf bir radyodur. 

Aynı Radyo Pillerle de işler. 

YENi BiR iCAT: 
Sektörlerin teklini değiftirmeğe 

ınzum yoktur. 
Mümanant ve muhnlefet yoktur. 
Sektörlerin gürültüsil yoktur. 
Elektrik 1arfiyab azdır. 
Yüksek derecede lambaların ısın

ması. 

Alması açık ve kuvvetli. 
Kıya1 edilemiyecek cins. 

SABLON'S RAOiO 
69, Sister's Ave. , L O N DON, 

ENGLAND. S. W. 11. 
Adresine yazarak kataloğ isteyiniz. 

Zayi mUhUr - Tasdikli bulunan 
imza mühürümü 2·5·934 tarihinde zııyi 
ettim yalnız Ziraat bankasına bir sene· 
dim vardır. Bundan gayrisini kabul 
etmem ve yenisini hak ettireceğimden 
eskisinin hükmü yoktur, senedi var 
de)·e iddia denlerio 3 güne kadar 
müraoaati. Adapazarında. dülger 

Osman usta 

Denizyol ları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karak8y K8pr0b•f 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühilrdarıado 

Han Tel. 22740 
...... Gl!!lll!!lm~ 

Trabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 8 

Mayıs 

Sah 20 de Galata rıhtimın· 
dan kalkacak. Gidişte Zongul· 
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun• 
lora ilôveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacakbr. "226511 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 9 

Mayıs 

Çarşamba 19 da Sirkeci 
nhbmmdan kalkacaktır. "2332,, 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

l-arşı en müessir deva SERVOIN 
haplarıdır. Deposu, lstanbul'do. Sirke· 
cide Ali Rıza Merkez eczanesidir. 
Taşraya 150 kuruş posta ile gönderi· 
lir. İzmirde Irgat pazarındaki, Trab· 
zonda Yeni Ferah eczanelerinde bu• 
lunur. . (16281) 

n • ı a ı ::.ı ı ı ı ı ı ı • ı ı ı • & ı ı ı • ı ı~ ·-=---
Dr. ibrahim Zati 

Cağaloğlu : Mahmudiye caddesi, 
Çntalçeıme sokatı No 5 

Hergün öğleden sonra haıtaların 
kabul eder. 

Sayesinde nekadar terleseniz, yine en şık elbisenizi ve en çok sevdiğiniz çoraplarımıt uzun mUddet muhafaza edebilirsiniz. ( BOROSALINA KANZUK) 
koltuf<altı ve ayak terlerine karşı en mUkemmat bir pudradır. Kokuyu allr, tere mani olur. Her eczanede bulunur. (16236> 


