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Silahlanma Korkusu 

lngiliz Efkirı Umumiyesi 
Endişeli Günler Geçiri.yor 
Fransada Da Sılahları Bırakma Muka

velesi Etrafında Çalışmalar Oluyor 
Londra 14 (Hususi) - Giinün 

en mühim meselesi olarak siyasi 
mahfelleri olduğu kadar efkirı
umumiyeyi de uğraştıran ve dü
tündüren şey, AJmanyanın silih
lanma işidir. 

Alman bütçesinde Milli müda
faa• tabı:satımn bilhassa bu son 
sene içinde, eski bütçelere nis
betle çok mühim miktarda art· 
tualma•ı yeni endişelere sebep 
olmaktadır. Bu hususta avam 
kamarasında yapılan bir müna
k~ş~y~ kar~ı Alman gazetelerinin 
y~ruttuklerı mütalealar hayli ma-
mdar telakki edilmektedir. Al
man gazetelerine göre Al 
M·ıı~ .. d f ' manya, 

ı ı mu a aa t b . b k b a sısa nı çoğalt-
~a ç·· usk~.sunda tamam~n serbet-
tir. un u harp sonu . l 

V ımza o u-

1 
niçin artırıldığına dair lııgiltere 
tarafından Almanyaya .1 verı en 
notanın cevabı han"cı·~·-

• J " nezare-
und~ tetkik edilmektedir. Bu 
~et.kıkatın ·neticesine ehemmiyetle 
ıntızar edilmektedir~ 

Sillhaızlanma Meaeleaı 
. Paris, 13 (A.A.) - Muhtemel 
silahsızlanma· mukavelesinin tatbik 
zamanlan hakkındaki Fransız ta• 
savvurlannı İngiliz hükümetine 
bildirecek olan notanın ilk müs
veddesi Hariciye nazırı M. Bartu
nun ri>:aseti~de. te~bit edilmiştir. 

Pro1e şımdı sıvil ve askeri 
mütehassıs1ar tarafından tetkik 
edilmektedir. Sonra hükumet 

-

nan ersay muahedesinde Alman-
yanın yalnız silablana 

d k mamasına ve or u uramamasına d . "d 

azasına tevdi edilecek ve Londra· 
ya gönder:lecek olan kat'i metnin 
tesbitinden evvel nazırlar mecli
sinde müzakere edilecektir. .............................................................. Japon bahriyelilerinin Şehrimizdeki misafirllklerlnden iki görUnUf (Tafsilit 8 ıncı aayfada). 

d 1. b"k" l aır tı -
et ı u um e~ vardır. Fakat Milli 

müdafaa tahsısatmın art:b 1 • nam~ 
yacagı hakkında hiç bir . t 
yoktur. ııare 

Fener Ve Galatasa
ray Yenildiler 

·yeni)' ılda Neler Yapılacak? 
Alman gazetelerinin bu mü· 

taleası, kaçamaklı bir cevap 
feklind~ tefsir ve telakki ediliyor. 
Halhulri efkan umumiye Aıman
yanan çok hızla bir surette silih
landığma şüphesiz bir şekilde 
iaanmıı bulunuyor. 

DUnkU Şampiyona Maç. 
larwnda Fenerbahçe Betik· 
taşa O • :t ve Galatasaray 
da l•tanbuiapora o • 2 .. 

934 Bütçesi Birçok Yeni İhtiyaçların 
yenlldller. Tafalllt apor 
sayfamızdad1r. 

Karşılanmasını Temin Edecektir 
-== • 

Diğer taraftan, bu tahsisahn 

imtiyazlı Şirketlerin Ka
bahatları T ~bit Ediliyor 
Si~ A De ~~ . Şirketler Aleyhindeki 
Şıkayetlerınızı Gazetemize Bildiriniz 

~~~~ra, 14 (Huıusi) - öw. 
renıldıgme göre Nafı V k·ı .i 
1 • • ' a e a etin-

e e ımüyazlı tirketlerin k 
1 1 . ü . d mu a ve-
e erı zerm e baılana t tk"kl 
h . n e ı er 

e emmıyetle devam ed" M .__ 1 1 d ıyor. u-
1U1Ve e er e tatbikı bugilne k d 
·h 1 d"I · "h a ar ı ma e ı mış cı etler bul 

l d w I . unup bu unma ıgı mese esı, bu tetkik 
mevzuunun esasını teşkil etmek
tedir. İhmale uğramış kısımlar 
tesbit edildikten sonra vekalet, 
bu hükümlerin tatbik sahasına 
geçmesini temin hususuna bilhas-

. .. ehemmiyet vermek kararın
dadır. 

( Devamı 9 uDcu aayf w ) 

... ~-ı 

e 
Malige Vekili F .. t Beg 

Ankara, 14 (Huıusi) - Millet 
mecliai bütçe encllmeni bu hafta 
içinde 934 yılı bütçe liyıhasını 
tetkik etmeğe bqhyacaktır. Büt· 
çeye merbut olarak Meclise veril
miş olan yeni verıi liyıhalan 
encümende iyice Ye tamamen 
tetkik edilmif, bitirilmittir. 

Evvelce de bildirdiğim ıibl 934 

• Bir Define Hikayesi 

iki Köylü Z~~gin Bir Ha
zine Bulacaklarmış 

S d ~ırklareli, ( Hususi ) - Vili etimizin Hacı Zekeriya klSyOnaea 
d 

8
f

1 
\'e Hasan isminde iki ki"i Defterdarlığa müracaat ederek 

e ıne aramak n.ı.e .. d . ~ . l d" B ~ re musaa e ıstemış er ır, 

b , unların ifadelerine göre· İstanbul • Kırklareli yolunun muayyen 
ır maballind b" b lı t nbi -!'- d klı b e ır ay zaman evvel g6mUlm6f m m 1111&tar a para 88 

• maı:l~~maktadır. Sadık Çavuı mllaaadeyi aldıktan 90111'a arama 
yap IÇlll laiç.iair Daaaraftaa kacın••racaklanD& dJlemiftir. 

1 
yılı masraf biltçesi, geçen yıl ı 
bütçesinden üç buçuk milyon lira 

1 
kadar fazla olarak J 73, 780, 727 ı 
lira üzerinden tanzim olunmuştu. 

Her yıl olduğu gibi haziran• 
dan itibaren tatbik edilecek olan 
yeni yıl bütçesine, muhtelif saha
larda birçok yeni işler yapılmak 
üzere tahsisat konulmuttur. Bu 
cümleden olarak Ziraat Vekaleti 
bu sene memleket ihtiyacının icap 
ettirdiği bazı yeni işler başarmak 
kararındadır. Bu yeni işler. için 
Ziraat Vekaleti 150,000 lira har
cıyacaktır. Sıhhat Vekaleti de bu 

( Devamı 9 uncu sayfada ) 

Yeni Bütçede 
Gelir Kaynakları 

Irat 'Vergileri : 
istihlak ve muamele: 
Bakaya flergiler : 
inhisarlar ha•ılatı ı 
Defllet mallarının 

35,500,000 
68,085,000 

486,000 
34,430,000 

geliri ı 3,110,000 
Defi/et mües•eselerl ı 37 5,000 
Devlet hi•s.leri : 1,164,000 
Cezalar Vt'saire : S,120,000 
Buhran, müvazene : 25,530,000 
Umumi gekün : 173,800,000 

"Barut Kokusu Geliyor!,, - Gazeteler - J 

Donya - O.p••n ajrıaadan halim harap... Şimdi oldujum ren 
dlllnrecejiml 



( Hatlcııı Sesi ) 1 

- - DABİLI ABERLER 
Yarının 
Büyükleri 
Çocuklardır 

il .... JM'er. ~ 1lir rlıc). 
....... fOGllk ..,..... ku$o 
.....,..... ...... toeaklan, 
Mata ,.ma1an ... .. küçik· 

... llio fiiphe Jak ki JU1Dlll 

..,lkleıWir. Bu.... ..... -

..... MiJikleri...,..... ola 
Wsleria bqok ftsifelerimi& ... 
4s. :S. 'ftSl'd• Mir wclup. 
... ST ............. .. .... 

"' Ali .B' mi e., ( Sal••h•a& Ak· 

,.,.., - ~··· .. ..wetia • -
lt;tdlr. c...ı, ... w .._yem • ..,. 
..--. o ...,.,ı mwetleadinMIE 
lcla .U.isclea ..... ._ ..,t 1•p•a
ta •tıellana. Ba meamlJ9l ,_.daa 
lılllkWI lfla mlhim bir ....aedlr. 

* BaJri Be7 ( Tophane Boğezb. 
leD} - Bea ~uktaa çok kodsa
,... ç.kl •ae• ... llbeller eep
.ı-n..t...ı.eoak .......... Ço
eak ına.s elaUa, Jdlfemez " .U 
kaJar. Çoealdanma ...... ........_. ••çok Uatüaamlara ma•taçtırlar. 

Pastırma 
lııracabmız Kısmen Eksil• 

me Vaziyeti Gösteriyor 
s- ......... .,..tıma Ye 

-n ilaracatums. darıun bir 
cata sirmiftir· Vailea mal&mata 
ı..,. bwaa hatlıca sebebi en 
cek .... Pderdip.iz llmr, 
..,. w Yun•lli..._ ba mad-
...- badi memleketlerinde imal ........................ 
lcia Yv-imna ,apa!aa PMbr-__ .. 
~-. .,b ........ 

fnald Wcle lılanilJ• w 
FW.acli,.._ iJi &atlme m11a;. 
ilteirJer olmalda b.-ber, iyi am
ltallj. ..W.emeJeri N iJi ett. 
,..... ..... ct.ır ftlib te-. 
edn.ilt olia ..... )'lduclıa ba 
................ t '*' 
nda• .... •. 

ı------f _____________ __. 
iki Genç Kız Arasında 

Bunlardan Biri Fena Halde Kızdı, 
Öte ni T akunye ile Yaraladı 

lneld •lrpn Kamlrapada, ...... bclar pek 
u ıeçm n prlllea prip 1lir palanı •Acliwl 
~. DerW ,... ..... ...,. el 1ro..ı.. .. 

b•p De patlak vermiftir. Etraftan mu bir dedi
•oc1a, Matmazel l>apina11 fena halde Uirleadirmif 
Ye Matmazel V erjiJı ile karp bqıya gelince bu 
IİDir bahram bU.bltla k•clini pltenDİftİI'· Tam 
ba mrada iki a-ç im birdenbire kavıa etmeje 
haflamqlarchr. Bir anlak f..a. laWcletleaea Matm.
sel Deapina, eline getirdiği bir tabayayı Matmazel 
Veıjnia bfuma &rlabmt w ı-ç 1mm ba ... da 
bir JAn ..... bnlu mmata baft••'ifea au
bel'dıe araya lir_._ iki ıenç ima ayıranflar.hr. 
Po:il, bu kanla laac:li.eain tahkikatma ..... m ... 

.... h taNA•' s '-ll•Clf " aetice .. _. 

..,.. ..... n VerjiD Wmleriacfe Dd .-c im lafr 
mlddetteaberi iJi arkacl.p.k etwldedider. Fakat 
WriWrlerile ~- .... .. ld mbclaw ...... 
IOD .... alanla bazı 9J.paınalaldar ~. 
~ •••• ftliJet -.,et enelld •kp• ajar bir 

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

imtihan 
Onlvenitede Yeni Bir 
~ Tesbit Etliliyor 
o.t .... Sakthlı.-. .. 

... ibaal .......... bldan!Bllf 
" ba b...-.ld profelarler llec
.. km-an, Maarif VekAletine 
~ s. karara .... ....._,..._bir defa ..... 
Iİnllcla imtihana airebilecelr, 
•anffak olamadddan takdirde 
...rta bJmalan llamplec:elr:ti. 

Talebe CemiJetleriDm, Maarif 
'ıı'r«leti audillclo ha brarua 
deliftiıl •• lcia , ....... te
pbbüaler mlabef netice vermiftir. 
Maarif V eklleti bu karan bczm"f 
.. ,.. Wr imtibaa teldi t.Wt 
edl-elinl bihlirmittiı'- • 

Habk Fa•lftesi Reiai Tabir 
BqiD rİJuetiadeld bir be7et 
tarafaldaıi lralchnlan tlmud imti· 
ı.aar.., ,1a., api heJet tarafın. 
._ ,.mdea tanie ohmecaldlr. 

Velclletin, Omenite bnnm 
reddetmesi talebeyi 10D clerece 
mea-n bnlmap 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Eminantmcle Şl1a'I uariu ... 
Wıl, ...........,_ Mr 1ebeptea 
T.&p lemfede birini taela ....... 
du Jaral••fhr. 
' le HUlrlyde oturan tenekeci 

lsak bir para melelesindea çıkan 
"- Ylllro =-mıte 

l'aldditcle Reeep ....... 
biri ltoyacı Aliyi yaralamqtır. 

* Kalkavan zade vapurunda 
c~ ._. Meb•t .bk it 
._leıiıulea çıkan kavı• •ti
celiılde amele Aliyi bllyük bir 
:.~ ......... , ... 

Buzhane 
llıfikirı Mı? 

ıcaret Odası Esaah ~ 
kilde Meıgul Oluyor 
Şelaimiıdcld lnabaaelerla. .... 

.... anıma ..... bir trlat .n
cada ıetlrclikleri 1ohmda, ba 
l>ir .addet enel .uı tau tara
fmdaa 7apilaa mkacaat elaemmi
yetle karplammfbr. 

lacaret Odua ba maele lze
rinda derhal tahkikata gİriflDİI Yts 
bnzl. .. &atlerilli tetkika ...... ........ 

AIAkadarlarm ftl'dilderi mala
mata i&'eı ba trOst tefkili İfİ 
tahakbk ettiji ... dinle, bahane 
ahiplai Mklanda bant takibat 
yap~. e. b.W. l&erinde 
~· bir taC:riD iddia11• 
na 16re; hiçbir 1ebep yokken 
buzhane fiat!erini arttırark bu 
trhtl ..,... ptireDler bir 
tandtaa da rebbetia ..... seç
•• tpa iki blJlk knhae,I 
12 büi liraya ........... " be 
,........,. Bu iclcliaam ne de-
rece dojna oldaia ela tahkikat 
IOllUDda aeJeplacakbr. 

Yeni Bir Rekabet 
Şimdi De Motör Ve Vapur 

Rekabeti BqJacb 
Oted.t.m. 18 ... ..... 

... motld• .......... ... 

..... ,. ........ tlccar 

·- tqlJabilirler. Oire•fW , ·ıe ... r••e.r 
aücle ..,.. ....... tde•111I• __ ............... ...... 
alAkadar ..ka.Jara bir mlracaat 
Jap 1 p . 
................ ıibi 

_....... ._ tirli tlcar eva-

Vapur T arİfel•rinde Bir 
fl iktar Tenzilat Y apı!dı 

Dem. Ye hava mOstepa 
dailab e.,1a r1, ... u.c1e WaCJ 
defa olarak toplaDa11 Tarife Ko
misyonu evvelki gün mesaisini 
bitirmiştir. 

v apurlarm rolca tarlfeliDi 
lkclm pçirea komiayon, ealô 
.......... Wm tadillt Yap
llllfbr. 

Ôireadi.-- Pe. ... deji-
111dikler aruuıa hilhaaa bit 
va.-- ~nele hir u,& tea
ziJAt ,..,..... •• Çlnldl aon za
manlarda ba mmtakada moUSr 
tek.beti llu ltatacak bir tekilde 
........ ....... itleriM adeta 
._., l'llls •flit si'?.~ 
fesiıı:a ikinci aımf ve gOvute lic· 
retlerinde de lalru tadillt ,apd
mlfbr. 

yeni 71lk •• 7olm tarife!eri 
..,... lbı.... tatlx1r edile
cektir. 

Fena Şaka 
Buna Derler 

· Topawle K..alMı ....... 
ainde oturan Abclllbaki isminde 
bir ••ele, Llled HeacleJdeki 
Razanm bbve8iacle oturup yemek 
ı~rekta lk• Fettala h ' Mle bir 
arkadapnm maliplik ~la .. , Mjia 

·- ..,.. Wrçm 
ptJ.ima ı tim ııak :ran.lanmq-
• AWllbUi teda91 ...... 
.. •• ,, Fettala ph'swnnk ~ 
ldbta b... Jh• 

Ttırilıi 

lstanbul Murahhas
ları Gittiler 

A.kanda topla .. cak olaa tltla •ODpe.... .......... namına ittir .. 
ecl111ek _........_ LGUha laa,ıırhld .. 
,.. Wth•lfler ,,. Nemli sade Mithat, 
Knalala H01eJln, Netlp, Gani BeJ
lerle M. Kolae• •• M. G.._l'dea .. 
teıekkD heyet dOn Aalcanya sitmlt
lenllr. TltGaellljiimOz laakkmda k 
• .,.... ..... tuaflllclu ......._,.. 

por ..... n•el ••ldlete ıeaderllmlttfr. 
Allkadarlar bu •aeld toplanbp 
feYbllcle ..... ...u,et Yeriyorlar. 

Hllml Be,.. Teftltlerl 
Siirt, 12 - Biriael Umaml Mlfet

'.t:ft Hilmi Bey yaaında mOlkiyf, ...... 
W,. w ita ytar mlı.tti,:.a .Wuta 
..... SIN. ıel=l .. ...ur. .......... 

l.pUt., 12 - Martın Mrhacl ~ 
taınn .. aa '-arbe ....... ,..... n .... 
Yak'alarına alt merkezikau mahalll-
bada 55 nı ... ., 981 clofam, 483 
...... .,.. ...... tıublt ... ,..... 

Zir•• MUcadele 
NJtde, 12 - Nitded• 42 l»ID eı.. 

ataca herincle J•Z " lut •leaMlul 
yapalmlf Ye blltla ataçlann kalıuktan 
~ klinl• badana edDmlftlr • 

" ...... Mahtya 12 - Cen~u~~p ---

larnmzda ılraate zarar •erea 
ha19anJula mDcadele etmek 8za.. 
re Malatya Ziraat llldlrlqtl 
emriae 1200 Martin Ye ~000 fifek 
ftl'ilmiftir. Bu lillhlarla Adı,._ 
IDall, Kibta Ye Behianl bzalanıl.. 
da nıle dalı,. bqla•ıcalmr. 

Anneler 
Bayramı 

. "-............. , ....... 
aktabdt o1aa • m .. ,. Etfal Kadm v-.. Cemiyeti .ı Çoeü ..._ 

- .... olma it DİMal • An...
..,,._. .m.nk ..... .. ..... ..... 

• 

Son Posta'nın Re.imli Hikagesi: Pauu Ola Hasan &1 Digor Ki: 



faaber, Franaa'da me-
maqlarmdan ve eski muha· 

pauiyonlanndan blltçe za
rwe'Ms binaen milli birlik h&ldi
aeti ...... Dumerı Kabiaeli 
teUllt ,.,.,. karar Yermiftir 
llôlaaripler Cemı,eti reçenlerd~ 
~-· ~ bu teazillt 

imde bulanmq •• laer vuıta 
ile buna mani .-.,. çaJata 
illa etmiftir. Şimdi de catma 
~ laalind biri adeta bir 
--• e. . ....... olan ve 
.. z e laizmetlermı Yapaalana mtl-
W. ltir lauum teaa.tı ecl-. 
memurlar aym f,kirde ~ 
lar, ve hllkimetin tesarraf ted
birlerine Dl'fl durmak için bir 
ma tarihinden itibaren umumi 

Fakat daima doatlanDWD birel' 
birer ekallmelerlae ye Dlltayet hiç 
blmamalanu Mbep olurl 

il Fena Şama 

Lauae b el' zaman çan teulıkt:i.id.r. 
Azami ihtiyatla ve mutlaka tahamm61 

edeceiial bUditfniz adamm lw'fıaan
cla 7apalmahdır. 

SON YfLGRAF HABERLERİ 

Gazi 

GüdüUil'eria 
GldDI (H..-.r 

Glclllde Tan•,~-. 
kilrhaa derlll Ye 9S lira 
becW ......... 

ISXER 

Hz. 

iNAN 

Münderecatımızın çolclu
ıundan dercedileinemi1-
tir. 

Romangada 
Tevkif at 

Blkrq, 15 (A. A.) - 111111 
mlclafaa nezareti 1 ai9a,cla ..,_ 
zabitlerin tevkifiaclea dola11 ipe 
edilen betlılita&De ve telli verici 
taJialar tizeriDe teYkif ... 
zabitlerin isimlerini ilatln --
bir teblii D!f8baİflİI'• 

Liatecte bar aymabm, .. 
binNtı, ~ ,...,.., alb .allzl. 
min Umi varihr. Ba alaitlerfe 
bazı kfiçllk uMder ..... ...... 
mat tarafından tat.Mit .... .... 
olan bir ifte zt..tWdirleA 

Millt Müdafaa Naareti .. a..· 
teyi neşrederken memWdia cllr 
maalan tarafaadaa ipe edilea .,
dwma .habarlere" ~ 
~ aallteyaldm dawanmı11111 
elkin umumiJeMa lltealektedir. 
Bu tarzda pJia pbrmlatla ka
nunlara tedikaa takip ft teai
yeleri IPa teclbirler alm-F· 

lstanbulun Yeni 
Plim 
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4 Saya 
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Memlebt Manzarası 
• 

Abu/yont 
Gölünde Balık 
Azalıyor Mu 

' 

Bursa ( Hususi ) - Abulyont 
vaktile 7 50 hanelik olan bu 
köyün elyevm 280 hanesi ve 
1350 nüfusu vardır. Köyde beş 
aımfb bir ilkmektep mevcut 
olup yliz otuz talebesi ve 
liç muallimi vardır. Köyün 
arazısı az olduğundan halk 

-

kamilen balıkçılıktan geçinmekte 
ve bahçeleri olanlar bir miktar 
koıa da beklemektedirler. Cuma 
günleri pazar kuruİmakta ve 
şehre pek uzak bulunan civar köy
lüler değirmenlerde buğdaylarını 
un yapbnp burada satmakta ve 
paraaile de yine buradan yiyetek 
ve giyecek ibtiyaçlanoı temin 
etmektedirler Bu köyün gölünde 
menede 400 bin okka baLk çık· 
makta ve balıkların dörtte üçü 
Romanya ve Bulgaryaya ihraç 
edilmekte idi. O zamanlan balık 
para etmekte ve halk sıkıntısız 
bir hayat ılirmekte idi. Fakat bir 
iki senedenberi bu memleketlerin 
balık almamalan ve balıklara 
başka bir mahreçte bulunamadığı 
hasebile burada avlanan balıklar 
kimilen dahilde kalmakta ve do
layısile ucuz sabldığından köylü· 
lerin eline pek az para geçmek· 
tedir. Eskiden gölde saka, çekme, 
serpme ve o!ta gibi iptidai 
aletlerle balık avlandığı zaman• 
lar yüz kiloluk yayım ve otuz ki· 
loluk sazan balığı avlandığı vaki 
idi ton zamanlarda ise ınp tabir 
edilen lletle balık avlanmağa baı
landığından, değil yüz kiloluk bet 
kiloluk balık bile görülemez ol· 
mu~tur. Buna aebap ise ınpın bfi.. 

ytıkJü kOçüklD bütiin balıklan çı
karmakta ve seneden seneya 
bahklann neslini azaltmakta olma• 
ııdır. Bu ıcbepJedir ki ötcdenberi 
balıkçılıkla uğraşan ba%1 kimseler 
bu meslekten yavaı yavaş çekil
mekte ve kendilerine geçinebile
cek kadar gıda temin eden kira
cılık, kozacılık, rençberlik ve sair 
gibi itlere başvurmak mecburiye
tinde kalmaktadırlar. lrıp mesele
ıinin halli ile beraber balığın pek 
ucuz olması nazsrıitibara alınarak 
yüzde yirmi beş rusumun da ten
zil edilmek imkana hasıl olduğu 
takdirde memleket için buradan 
daha çok zaman faide beklene
bilir. 

Malatgada 
Pamukçuluk 

Malatya (Hususi)- Şehrimizde 
devamlı surette yağmur yağmak
tadır. Ziraat Vekaleti Malatyada 
pamukçuluğun inkişafı için An· 
karadan buraya bir mütehassıs 

göndermeye karar vermiştir. MU. 
tebassıs evvela topraldarımınn 
ne cins pamuk yetiştirmeye elve• 
rişli olduğunu tetkik edecek ve 
pamuk tohum istasyonundan 
tohum celbedecektir. Ziraat Mü
dürlüğünde şimdiden hazırlıklara 
başlawlauşbr. 

Alaşeb:rde Soğuk Bağlara 
Zarar Verdi 

Alaşehir (Husust)- Pek fazla 
elan aojuk bağlar için zararh 
neticeler vermiş, henüz açılmaya 
INı!ayan filizler kavrulmoıtur. 
Kırajl bağlarda ykde elli nilbe
tinde tahribat )&pmıfbr. 7.e)tia
py w Çataltepe mevkündeld 
ballar niabeten zarardan aalim 
kalmJthudar. 

SON P,OS TA 

• 
MEML KET HABERLE 

Erciş Birçok ihtiyaçlar 
içinde Kıvranıyor 

Erciş (Hususi)- kl§ln fazla ıürme-
Karamız Van, Iİ, halkın mah· 
Karaköse, Erıu- aulsüz kalarak 
rum, Bitlis ve fakir dOflDe•i de 
cİ\'annın transit ihtiyaçlann daha 
merkezidir. Kara fazla bissedil· 
ve Karaköse ara• meainde imil of. 
mnda işleyen de- muştur. 
ve, katır, kızak Halk okadar 
ve araba katar- fakir düşmüştür 
lan kasabamız• ki son Af Ka· 
d11 konaklamak ounundan istifade 
mecburiyetinde- etmek ve ıimdiye 
dir. Kasaba ba- kadar mektum 
kım11zdır. Sokak· kalmlf olan ev• 
larda kaldırım Erciıten bil' mnnza,.•: Hükumet me11danı lenme Ye nufus 
olmadığı için yağmurlu zamao Kasabada doktor yoktur. vak'alanna kaydettirmek için icap 
larda çamur diz boyuna çıkar, Mezbaha yoktur. Zebhiyat şehrin eden resimleri çıkartmıya bile 
tenvirattan eser olmadığı için de a!t tarahnda bulunan ve Derezemi muktedir olamamaktadır. 
geceleri karanlıktan ıokaklarda denilen bir ıu akınbsı &.zerinde Hadi B. isminde bir fotoğrafçı 

yapılmaktadır. 
gezilemez. Maarif ihtiyacı da mlihimdir. bu vaziyeti nuandikkate almış, 

Kaza belediyesi kasabanın Orta tahsil çağında olan birçok ve fakir olanlara iki fotoğrafı 
ihtiyaçlarım layıkile karşılaya· çocuklarınız ortamektep olmadığı beı kuru,a yapmıya karar vere-
mamaktadır. Buna belediye için tahıil!erini yanm bırakmış rek keyfiyeti ilan etmiştir. Bu 
varidatının azlığı başlıca sebep- vaziyette bulunmaktadırlar. fotoğrafçının şu şekildeki yardımı 
tir. Maamafih biraz İ§ bilir Hulasa Erciş şarkta birçok da olmasaydı Ercişte halle Af 
olmakla da kasabada bir haylı it ihtiyaçlar içinde kıvranan bir ka· Kanununun ıu pek faydalı mad· 
yapabilmek ~ümkündür. za merkezidir. Bilhassa bu sene desinden istifade edemiyecekti.. 

B·oıdoğan'da 
Bir Halk evi Tesisine 

Çalışılıyor 
Bozdoğan, (Hu.ıusi) - Gele

cek ıubatta burada da bir Halk· 
evi açılması için teşebbüslere 
başlanmııtır. Halkevi için bir bi
na da hazırlanmışbr. 

Evin teıkilat kollanndan olan 
temsil, spor, iÜzel aan'atler, kil· 
tophane ve neşriyat. müze ıergi
ler,köycnler gibi alb fUhe teşkil 
edilerek müt~şebbis heyet halinde 
mlltemadiyen çabşmağa başlamış• 
lardır. Bilhassa, güzel san'atler 
fUbesi bando teşkilatını ikmal 
etmek üzere bulunmuştur. 

Temsil tubesi: 19 mayıs (Gazi) 
gününde temsil etmek il2:ere (Ço• 
ban) piyesini hazırlamaktadır. 

Bit.is Halkevinin F aaliyati 
Bitlis, (Hususi) - Halkevi 

tarafından halka mahsus konfe~ 
ranslar tertip edilmiş ve pek 
fazla rağbet görmüştür. Spor ko
mitesi de faaliyet hazırlıklarına 
başlamışbr. E"in bütçesi 2003 
lira olarak tesbit ed.lm~, bu 
bfitçeden muhtaçlara muavenet 
yapılması ve bir bando takımı 
kurulması da kararlaştınlmıştır. 

Eskişehirin 
Sıcak .. ~uları 

Eskişehir, (Hususi) - Sıcak 
su deposunun tam arkasına asri 
bali'.ar yapılmıştır. Plin tatbikin· 
de iyi düşünülmemiı olması su
lan mikrop hücumuna maruz 
kılmıfbr. Camiye yakın olması 
itibarile bütün halkın abdest al
dığı sıcakaularm sıhhi evsafı bu 
mikrop kttleleri karşısında sıfıra 
inmiştir. ÇUnkü akan pislik sıcak 
aulann kaynağına aızmakta ve bu 
suretle evsafını ihlal etmekteclir. 
Belediyenin derhal tedbir almak· 
la meşgul olduğu öğrenilmiştir. 
Yakınlarda keıif yapılacak ve 
icap ederse bu umumi halalar 
kaldınlarak SQ} un temizliği temin 
edilmiş olacaktır. 

Eskiş3hirde Hamiyetli Bir Zengin 
Eskişehir, (Hususi) - Mem

leket hastahanesine ilave edilen 
asri pavyonların inşaatı tahsisat 
at.lığı yüzllnden yan kalmıştı. 
Memleket zenginlerinden Çakır 
Yasin zadeler pavyonun ilst ka· 
bnı yapmak suretile bilyük bir 
fedakarlık ihtiyar etmiş ve mem
leketin çok muhtaç olduğu bit 
müessesenin ikmaline hizmet et• 
mi,lcrdir. - B. T. 

Mengen'de 
Himaye Heyeti Faaliyete 

Faşladı 
Mengen ( Husus! ) - İlkmek

tepte fakir çocuklara bakmak 
makaadile teşekknl eden himaye 
heyeti faaliyete bqlamıı ve ilk 
teşekkill hareketi olarak ( J 50) 
çocuğa aşure tevzi etmiıtir. Hima• 
ye heyeti reisi muallim Şecaeddin 
ve katibi Cemil Ôzdemir Beyler 
çok çalışmakbıdırlar. lık iş olarak 
fakir çocuklann noksan tedris 
levazımı •e elbiıeleri ikmal olu
nacaktır. 

Bandırmada Bagcıhk 
Bandırma (Hususi) - Burada 

bağcılık günden güne inkişaf 
etmektedir. Kasaba dahilinden 
başlayarak Kayacık mevkiine 
kadar btıtiln tarlalarda bağ tesis 
edilmiştir. 

Dicle Taştı 
Diyanbekir ( Hususi ) - Son 

1ıünlerde şehrimizde fasıfasız yağ
murlar yağmaya baılamıştır. Bu 
aebcpten Dicle nehri taşmış~ 
maamafih bahçelere bir zarar 
yapmamıfhr. 

Resimli Memleket Haberleri 

1 - Bergsmada 40 köy mektebinde 2200, mer
kezdeki dört mektepte de 1150 talebe okumakta• 
dır. Mektepler istiap etmediği için 3000 çocuk 
okuyamamaktadır. Yeni açılan Ortamektebe 120 
talebe kabul edilmiflir. RClimde Bergama muallim
leri ıörülmektedir. 

2 - Geçen seneler Bahkeıir, Buna ft Esldfe
hirde resim aergileri &ÇIDlf olan BaLkesirli ressam 
ve heykeltraı Sun B. ba ıene de Aakarada flt&
rlıd •ederle Wr ws1 apeakbr. a-.c1e s.m a. 

1ergide teıhir edeceği eserleri hazırlarken görül
mektedir. 

3 - Karacabey gençleri gerek apor, gerek 
musiki aalıasınc:la büy6k bir istidat göster
mektedirlu. Gençler aralannda topladıkları para 
ile arazi aahn alarak bir .tadyom yapmlflardır. 
Yine bu gençler bir lmasiki muallimi tutarak 
bu aalıadaki iatidatlanm inkipf ettirmekte
dirler. Re.imde Gmçı. Birlipwa mulild takım ............ 
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Tenkit 
1 

İki 
Yeni 
Mecmua 

Nurullah At 
Geçen hafta içinde iki m 

mua daha çıkb: aylık « ileri» 
• Hafta ». ikisini de ayrı a 
gayelerle takip edeceğiz. 

«Hafta» açıkça hır magazind 
hikayeleri, mizah sayfaaı, mera 
haberleri, bilmeceleri, bilha 
bol bol resimleri var. Böyle 
gazinler vakıi okunduktan so 
hemen unutulmaktan korkmuy 
fakat • geçen gUn başka birind 
bahsederken de SÖ) lediğim gib 
senelik veya altı aylık kole 
yonlan da insam eğlendiriy 
Eğlendirmek, vakit geçirme 
işte magazinlerin asıl gaye 
« Hafta » nın bu işi ç 
iyi göreceğini Omit ec!iyonı 
OD iki bOyük aayıfa11 
- okudum değil - zevkle karı 
tırdım. Bittabi birçok sah 
larını okudum da; fakat •Haft 
karilerinden hiç bir dikkat ist 
miyor. Bilmecesine bakın, on 
halli için bile bir dakika yor 
mamıza razı değil, cevabı hem 
gösteriyor. 

Yorgun adamların dostu ol 
magazinleri sizi şimdiye kad 
çok defa yerdim. Fakat pek 
haldı olmadığımı artık anlıyoru 
Kim bilir? belki yorulmağa ha 
ladığım içi ııdir. 

Her ne isel bu ., Hafta » 
de. fena bir ıey değil. Hele hik 
yelerini, romanlannı yazan değer 
arkadaıa itimadımız vardır: On 
günden iyile,tirmcğe \'e yüksel 
meğe elbette çalışacakbr. 

« ileri » e&lenctrmek. 
geçirtmex iddiasında. O, -

bir mecmua. Amma fU öğre 
mek isteyen, ağır başlılı -
pek düşünen, •Tiyatro bir me 
tehi edeptir » vecizesini ıöylet 
yiboiyetin mahsuln... Mecmuam 
sahibi Ali Kimi Bey « Ön Söz 
de «ileri» nin eski «Darnşşafaka 
mecmuasının bir kilçUk kard 
olduğunu e&ylüyor; yani, iyi anlı 
yab.ldimse, bu mecmua bilhass 
mektep talebesiue bitap edece 

Son sayfasında şöyle bir i " 
yar : • Okuyuculanmızın be · 
zevkine ve ıan'at kültürilne biz 
met etmeyi ga} elerinderı say 
mecmuamız, genç bir aanat ad 
mile teşriki mesai ettiğini karii 
rine bildirir.» 

lemi ıKlleri», gayesi de öğretm 
olan bir mecmuada böyle be · 
zevk, sanat kültürü gibi olduk 
eski ve biç bir teY ifade et 
miyecek kadar mücerret söz 
lerin ne iıi vardır? 

Bittabi o terkiplerin yazıd 

atılmasını teklif etmi} orum; faka 
bilhassa yeni çıkan bir mecmuad 
onlann tarifi, yani o mecmuay 
çıkaranlann bu tabirlerle ne ka 
tettiklerini anlatmaları lazımdır 
Yoksa « bedii zevk »de. « sana 
kültürü» de biribir.ine zıt olaca 
kadar ayn şey:er ifade eder 
Düşünün ki Bach'm musikisi de, 
bir eğlence yeri şarkısı da he 
ccbedii zevk »e h ımet ettiklerin 
ileri ı6rebilirler. ciıeri»nin bedüya 
:ae olduğunu anlatan makale 
aradım ama bulamadım. Zune 
rim ki o udece cgizel» i iatib 
daf ediJor, yani Jeni bir iddia. 
JeDİ bir ı&Gt getireceğine eaa
aea yerlepıİf kanaatlere, me 
zulara, hizmet edi) or. O bil 
iiml niçin «ileri» dir? 

Bu mecmuayı her ay t 
edeceğiz, Fakat iamine uym 
ft bir Jeailik aetirmealai beKIF• ,..-., . 
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lsviçrede De 
llABİC:I TELGRAFLAR 

Siyasi Buhran 
Var 

Bir mOddett~oberl lniçre dani 
içtimai n •İynat bir buhran geçiriyor. 
Fakat buhran, henüz sarih ve kat'i 
eser ~östermiyor. Delilleri ara.ıra 
tezahür ediyor. Miaal olmak üzere 
mali vaziyetin fenalığı hakkmda bc--
1anatta bulunduktan sonra utifa eden 
Maliye Nazırı M. Muai'nin it başından 
ayrılması, Federal meclisin matbuab 
takyit edt'n kararları, lsviçre ordusuna 
mensup zabıt Ye askerlere verilmio 
ecnebi aifanların geri aldınlmaa l;u 
cümledendir. Ayrıca 11 martta nizamı 
Ammeyi himaye maksad.le teklif ve 
41' bin reye mukal;il 480 bin 
reyle reddedilen kanun d•, yine bu 
buhranın tecelliyahndandır. Federal 
meclia, bu teklifile fU uaalan koy· 
mak istiyordu: 

Cinayet, kabahat ye kıyama te1vik; 
Firara Ye aakerlik hizmetini yap-

mamaya tahrik; 
Bir kafile veya tolanhya tecaırllz; 
Memnu bir toplnnbya iştirak; 

icra kuvvetlerinin hareketine mü .. 
manaat Ye lmme kudretini zaafa 
dütil~me: (siyasi siliihlanrnalar]. 

Salah depolan tesisi \'e silah 
nhi ve 

m mmat tevzii; 

_S:yasi caauı ve ecnel::J mubarrik
luua faaliyeti ve nıilli hakimivete 
tecavüz; ı 

lngiltere 
Ve İnfirat 
Aleyhtarlığı 

Londra, 23 - Mi:letler eemlyetino 
müzaheret heyetinde bir nutuk söy
leyen sör Oıten Çemberlayo, infirat 
Eiyaıcti taraftar!arının tiddet!e aley
hinde bulunmuş, bu aurelle hareketin 
İna'iltcre için artık mümkün olmadı
ğını isbat etmiştir. Mumaileyh fngiliz .. 
lerin komıularının endişelerine kartı 
aiikaaı.ı. kalamıyacak!arın1, bunun 
yalnı:ı. baıkalarına a it aebeplerd 
değil, belki komşulnnnın menfo t~~ 
· · 1 ·ı· 1 '- a e rının ngı ız erın r;;endi menf ti , 

d . • aa erı 
olmasın an ılerı gelmekte bulundu
ğunu beyan etmiştir. 

Protesto 
Alman Ricalini l Biçimsiz 
Resimleri Teşhir Edi:miş 

Prag, 13 (Alman ajauaı) - Çek 
~haller kulübü tertip ettiği bir aer
gıde Hindenburg, Bitler ve diğer 
Alman devlet ndamlan hakkında tah
k~riami~ .mahiyette kar:katürler tet
hır ehnışhr. Alman e~çisi tifabt bir 
nota ile prote~toda bulunmuotur. 

Bir 

Fransanın 

1 
Amerikada Yeni Gürültüler 

• 

Üç Yeni Proje Ortalığı 
Haylı Karıştıracak 

Kanunen tidd tı• t kib i. ,. . e 1 a atı icap eder. 
viç.re~derın referandom olile 

ddettıkleri teklif i t b d Y 

Müstemlekeleri Sıra .ıra grca fırtınasına tatulan Amerika /abrıkalarmdan 6irl 

j . d 1 e u ur. 
L- • ıvjçrc e de, kıaa bir zamandan 
ucrı ınğ ve ıolculann oiddetli müca-
dcleal baolamııtır. bk h 

1 
d . nıer a e e 

safer ıoıyalistlerde blrnıtbr. ' 

Süreyya 

Sahtekarlık 
fngilterede Üç Lehli 

Tevkif Edildi 
Londra. 13 - Londrada yen) bir 

.... teklrlalc meaelffi meydana çaka
nlmıştır. Bu seferki meaele sahte 

ıliworta pullan meselesidir. Oç Polon
yah bu yil~en mahkemeye verilmif
tir. 

BunJann bavullarında ( 619,000) 
sahte pul ~uf muşlardır. Pullann kıy
rnetı 4000 lngili.ı lirasını tutuyor. 

Rlraziyecller Kongreaı 
Roma, 13 - Beynelmilel riyaziye.. 

CU. kongrem 4 ma;rıetan 10 111ayıaa 
kadar burada toplanacalrtır. 

Pari1, 13 - Mildemlek&t Nazın M. 
Lava} mntbuata mahdut bir komitenin 
müstemlekeler iktııat kooferan6m

1 
h~zırlıyacağını bildirmiştir. Komite 
bılhn&&B FrJnı;nnın müstemleke!erindc 
daha iyileri mevcut olan, fakat Fran
ıaya hariçten ithal edilen rnah.ullerin 
U.teıioi de hazırlayacaktır. 

Tabiat Garibesi 
Göğsünden Işık Çıkan 
Kadın Tetkik Edi iyor 

• Triyeste,_ ~3 (A. A) - Milli tahar• 
rıyat mec ı•a, götailoden •t•k fıt
kıraa kadın hiidiıeaini tetkik etmek 
üz~r~ ı::!rar.o'ya profesör doktor Vi. 
lalıy_ı gon~ermiştir. Profesör Has•ayı 
t~~kik .e~tı~ten sonrı. taharriyat mec
J, sı reısı ayandan Markoniye f.k ra
porunu verm.iotir. 

Almanya ve Hariçteki 
Almanlar 

Berlia, 13 - A fman radyo mer
lcerleri, bundan IODl'a her cuma 
f:'!nü aktamı, bütün <lilnya Alman• 
annı AJmanyanın vaziyetinden ha .. 

berdar etmek üzrre kısa bir al al 
rapor nqredeceklerdir. ya 
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. ALAY .. ifM . 
Vaktile fstanbu1a gelmiş Sa· ı R 1 

1 ' • ar nu heliı 
raya 8 mış .ar, büyütmüşler nihayet kulu ku •Ut emmiş, sabun ko-
baba1!1al vermişler. Babam kosko- da va:nyaa. ~lal n Br•yorJar. Haklan 
ca mıra aydı S . · -, e b" k 
la f • en ne dıycrsun ye• miı ·ıa ır aya üstünde 
la:mkö '!İnbulun ne paşa kan• kaŞJa g~z gençle İfmar eden 

1 d. Hy en kasabadan gelmiş· leyen sokakt&raa&nda boya taze-
er ır. anois" • ' a tan...._.. ·ı · 

b. le o ının aoyunu sopunu "d ~gı ı e sıne-
., az araştıra k 1aa maya gı en göz altlan k 

kez ki>yli!aO çıbr yoa kn yta Çer· içi, dışı çıkm11 yedi arannb Uış, 
L-sJ . • as amonu t .. kaJd . ma a e 
ve eme~u. Böyle fe 1 . ar ıgı, ırım çıçegı" • •---'arl in Y ere manma. b k aı&& a e\' 
sanın kısmeti olmab 

0 
ar kurulur mu kwm .•• Öyleleri 

Sen dediğime bak . Se y ksa.. kocaya vanyorsa kendilerine b. 
güzellik, bu iyi buy ~lduk nde bu kapı mandalı bulmak için.. şim~~ 
ra fstanbulda koca ID bultan son- kızlano çoğu hep bu k f d 

k H l . ı amıya· k d"I • a a a.. 
ca sın. e e şımdiki şıllık, bo en ı enne evveli kannlarını 

tanbul kızlannın yanında. yala doyuracak, süslerini püslen· · • 
N d t . . k b" nı ya 

ec e , annesırun ara sıra pek ~ac~ ır s~rsem buluyor. Sonra 
lilrekli giden konferanaianna fıngAdeşmek için de, bani ne idi 
alışkındı. ~· llah cezasım versin aklımda 

ihtiyar kadın Gülsüme anlat- almaz ki. Hani, Ramon Novaro 
tt• mu ne ka .. d 

ıınakta devam e ı : herif ibi rı~ •~gnsı ır işte o 
- Zaten şimdi delikanlılann Zaten ~ d" bır aşık arıyorlar. 

tım ı evli kad ı d kı r<>zü açıldı. Ôyle sinema aşıklısı lardan beş beter ın aNr 8 d z-
fi · · .. ' · k. k ya... ere e o Qgirnoz kızlarla eğlenıp eg.enıp es ı adınlar, c.fkeaini k d" 

. k ld d" d b:t! • en ıne ıeçıyorlar. Amma evlenece o g. unya a eı wp evioe. barkına 

Vat:ngton 13 - Tatil günlerinde 
çıktığı balık &\•ından döncrr.k Vaıfnr· 
tona yaklaşan Cumhur reisi M. Ruzvclt 
üç k~nun l&yihnsı tek:ifi milnaaebetile 
kongrenin şiddetli bir wuhalefetino 
maruz kalacaktır. 

1 elı:liflerden en mOhJmmi: gümlif 
madeninin tekrar kıymet endirılme&i 
hal<kmdaki "die•n liyihasıdır. ikiociıl 
1930 Bf'..nesl bqlangıcandan beri kn· 
panao milli bankalara para yabrmıı 

olanların mevduahnın 2,SOO dolara kadar 
olan kuımlarının hükumet tarafından 
tediyesi liyihHıdır. Bu layiha yüz 

c:= nn 

milyonlarca dolar tediye ini icap etU
recektir. 

Oçün.:n •e en tehlikelisi çiftlikle
rin üzerine mevı.u ipotekl~rin ıerma-
7elend:rilmeaidir. Bu teklif milyarlar
ca dolara malolacaktır. 

Bir Grev Daha 
Detroit, 13 - Otomobil yedekleri 

iınal eden 45 fabriknya mensup 3800 
amele, gece yarısından itibaren i'rev 
ilan etmiflerdir. Bununla beraber 
ücretlerini yü:ıde 20 derecesinde 
arthrmıyn mu\•nffak olan dört fal:rika 
amelesi, greve iştirak etmemiştir. 

Fransız - Leh 
Etrafında Bir 

Dostluğu 
Mütalaa 

VarşoYa, 13 ( A. A.) - M. Bartu• 
nun yakında VarfoYayı ziyaret edoce
tini yuan gazeta Pol.ska, F:rı naı:ı • 
Leh ittifakının selibetindon bahtet• 
mekt~ bu aelibetin Ye ittifakın 
tamamen müıbet olmasından, her 
kimin olursa olıun baldanna Y• mit-

saçını &llpQrie eden kadınlar 
var mı şimdi. Hepisinin başında 
kavak yeli esiyor. Evioin işi ile 
canla başla çalışan kadın kalmadı. 
Hepisi alJanıp pullanıp sinemaya 
gitmek sevdasında! Öyle kadın· 
lar tanıyorum ki desturun taharet 
bezlerini bile hizmetçiye yıkatı• 
yorlar. insanda biraz haya olma· 

lı.. amma hanımefendinin .okak• 
ta fatafatındau yanına varılmaz. 
Boya küpüne girmiş gibi yiizil 
gözil alla morlu.. sağ olswı bizim
kilerin yala komşusu ressam Şev· 
ket Beyin boya çanakları gibi •• bele 
o kokular, bele o kokular.. G"°' 
~en gün biri vapurda söylüyordu. 
Yeni bir koku çıkmış, şiıesi on 
~ekiz lira imiş. Kendileri on beş 
lıralık kira evinde otururlar, on• 
sekiz liralık koku sürünürler. Ko· 
ku senin nene a kaltak! amma 
karılar işle bu kokular bu boya• 
larla herifJeri zırdeli ediyorlar ya •• 
amma ediyorlar da ne oluyor. Yi
ne kendileri kepaze oiuyorlar. Er
kekler bir eğlenip öteye geçiyor-
lar. Kendini bilen erkek böyle 
şıllıklara gönül verir mi canım. 

ihtiyar kadın arbk zemberek 
gibi boşanmıştı. 

Necdet, annesinin böyle cor
kun hallerindeki sinirini bildiği 
için biç merak etmeden dinle· 
yordu. 

O devam etli: 
- Ben Pfıyorum vallahl.. Ba 

tefiklerine kartı her türUI tecavüz 
fikrinden uzak buJunmaıından ileri 
ıeldijini yazmaktadır. Bu gazete M. 
Bartunun 1921 tar.ibinde aktedHmit 
olan Leh - Fransız ittifakını imza 
edenlerden biri oldutuna da nazarı 
dikkati celbctraektedir. 

kadınlar aptal mıdırlar, nedirler. 
Erkeği böyle bir kerre avlamakla 
herşey oldu bitti sanıyorlar. Ayol 
bir foıgirti, iki işmarla baştan 
çıkmı;acak erkek var mıdır. On· 
lara balgöstermiye gelmez. Ka· 
naclım çırpan gelir. Vur suratına 
allığı. çek gözüne sürmeyi, bir 
süzül, iki büzü!. Erkek cinai ka
lafatçı köpeği gibi peşindea gelir •• 
Fakat bu mar.fet mi. Ben öyle 
kadın isterim ki erkeği ti can 
evinden avlasın. Acemin ateşi 

gibi için için, cayır cayır ynksın. 
Sırası geldiği zaman a81an gibi 
kökretsin, zamanı gelince de sar
man kedi gibi dizlerinin dibinde 
yaltaklandırsın. 

Şimdi bunu yaphracak kadın, 
kız nerede? Zaten şimdiki sev· 
gi!er de 11aman alevi gibi. Par
Jamasile sönmesi bir oluyor. 
Geçen yıl bizim Hacı Beylerin 
oğlu için bir kıza gönill ver.m.iş; 
geceleri sabnhlara kadar ımm 
inim inliyormuş diyorlardı. Kızı 
da bir gün gösterdiler. Bir yerde 
dnklilo mu imiş ne imiş. Kadı• 
köyünden bu tarda geçmişler. 
Gôzleri velfecri okuyan şimdiki 
çiçeklerden bir yosma.. Alımlı 
bir teY·· Delikanlı o kızı almazsa 
dünya bana haram olur, diyor
muş. iki hafta sonra haber aldık 
ki bu sefer Beykozda bir kız 
sevmiş. Hatta nişanlanıyormuş. 

işte ~mdiki gönüller de böyle 
lngiliz lirau aibi rOven .olmuyor. 

Sayfa S 

Gönül işleri 

Seviyesini Sizde 
Yüksek Sanan 
KadınıAlmayını 

Okuyuculanmıt.dnn biri ben 
hayatta arasıra görülmeye başta 
yan yeni bir vaziyet bakkınd 
fikrimi sordu. Bu okuyucumu 
tahsili lise derecesinin üstün 
çıkamamıştır. Muharebe dolay 
sile Darülfünunu ilk senesind 
bırakmış, bayata atılmışbr. Ve b 
gün oldukça fazla sayılabilece 
bir para kazanmaktadır. Diğe 
taraftan mühimce bir servet 
de vardır. Bu okuyucum 
çenlerde kendisinden on i 
yaş daha küçük bir genç kızl 
tanışmış ve ona karşı kalbind 
bir meyil duymıya başlamıştır. 

Aralarında henüz aşka müteallik 
bir kelime geçmemiştir. Fakat 
bu okuyucum hissediyor ki, açılsa 
mukabele görecektir. Yalnız bir 

tereddüdü var: Genç k z kendi· 
sinden on iki yaş küçüktür, diğer 
taraftan da Dariilfünunu bitir
miştir, bir fen müessesesinde ça· 
lışmaktndır, acaba se\•İyesi ken
disinden yüksek görünen bir 
kızla evlenirse mes'ut olabilir mi? 

Bence, aaadet herşeyden eY. 
vel karıılaşan karakterlerin yek-
diğerine uygun olmasile !emin 
edilebilir. &kejiıa .e"eti Ye 
kadının aevi~ ikinci dere
cede kalır. Eğer bu hususta 
kat'i bir kanaat edinebi.irse 
tereddilde hiç lüzum yokbır. Fa• 

knt arada tahsil ve seviye farkı, 
kadın lehine fazla o\duğu zaman 
ben karakterlerin yekdiğerine te
vafuk etmesi ihtimalini pek az 
gördllm. Erkeğin, haydi yersiz 
diyelim, bir mütaleası karşısında, 
seviyesi yüksek bir kadının du
dak büküşünn tasavvur ediniz, 
erkeğe ne kadar acı gelir ? 

Okuyucuma azami ihtiyat tav

siyesini borç bilirim. 

iC 
Heybeliadada Reşat Beye: 
Zaman inaana berıeye unut• 

turur. 
HANUITEyzE 

Hep gençler terelelli ! Koca sev
gisi, ev, bark zevki yok. Allah 
selimet •ersin. Bizim doktor Nu
ri Beylerin kızı Şebnem geçen 
bahar evlenmişti ya.. · eski aile 
dostumuzdur. Biz de davetli idik. 
Gelin gilvey düğün günü birden
bire misafirleri, davetlileri barak
blar, kayboldular. Öteki beriki 
sordu. Meğer o gün bilmem 
hangi artistin filmi \'&rDllf. Onu 
görmek için ıinenıaya gitmiıler. 
Allahın kulları bu halta edecek· 
ıiniz bari kimseyi davet etme~in 
de kendi kendinize nereye ce
hennem olacaksanız olun.. ikisi 
de biribirinden züppe ne olacak. 

Amma sonları çıkb mı, ne 
gezer. iki ay geçmede? oğl~n 
ayak diredi. ille kaınpederım 
bana ayn oda tutacak. Ben o 
şartla onun örümcek bacaklı 
kızını aldım. Dedi, Kız ben 
zaten bu adamla yaşayamam. 
Ben (Lllyan Harvey) i beyeniyorum 
o (Brigit Helnı) i beyeniyc.r. Dün
ya yıkılsa anlaşamayız) diye tut• 
turdu. Aynldılar. 

Gülsüm bunları hayretle din
liyordu. 

Necdet arasıra gülüyor. Bazı 
kaşlarını çabp anneaine pek ileri 
gitmemesini anlatmak istiyordu. 

Fak at o artık kola1 duracaj'a 
benzemiyordu ı 

( Arkası ftl' ) 
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2 • O Galatasaragın genilmt!$i/e bite 1 t b 
1 n • an u spor • Galatasara m çından 6ir end•nfan•. • • 

şı aş Galip Geldi · 
··h · m Maçı KadıkOy Stadında 

6000 Ki.şi Seyretti 
Bu 

Dlln Kadık6yde Fenerbah,o 1 
atadyomunda İstanbul lik ID 

1 ık· . d . . aç an 
ın~ı evresının en mühim maçı 

Beşıktaı - Fener bahçe talomlan 
rasında yapıldı. 

Beıiktaş Fener bahçeyi ı . o 
yendi. 

Dünkü galibiyetle beya2 aiyah
hlarm vaziyeti düzeldi. 

Geçen haftaya kadar şampi
yonanın başında giden ve bu 
sene İstanbul birinci:iğini kazana
cağı muhakkak addedilen Beşik-
tnım Vefaya yenilmesi muhakkak .... 

ddedilen bu keyfiyeti hemen 
hemen uya düşürmüştü. Zira 

Beşiktaşm bu mağlubiyetine mu- Fenerbahçe - BeJikta1 maçından 6lr prünüş 
kabil Fenerlilerin genç uzuvlardan taşlılar hücuma geçtiler. Fakat ı biliriz ki eğer hakem lstemiyerek 
mürekkep takımı lstanbulsporu bu akan çabuk kınlda. Beşiktaşın bu dUdüğU çalmamış ve Fenerin 
yenmek uretile tasnifte vaziyetini oyu~a baılayııı sıkı idi. Belli ki golü de olmuş olsaydı oyunun 
•ağlamlaşhrmıştJ. Be~ıkta:sl~Jarı? gözlinQ geçen haf- neticesi bugünkünden tamamlle 

Bu sebepten lik maçları cid- takı maglfıbıyet açmışt A tık · 
den alAkayı celbeder mahiyet bundan ev Ik" J ı. r.. başka olurdu. Bu noktainazan• 

d H 1 b 'b· t k ve 
1
• maç arda oldugu m:zın dogru" Jugu" na marın Betik-arzediyor u. e e u vaziyetler- gı ı a ımda bır Jak dTk l • 

den sonra bir de Beşiktaş • Fe- l · ay 1 1 ' nası taş tarafından yapılan tek bir o sa yenerız hissi kal şt 
ner maçı mevzubabs olunca bu Bütün oyunc 1 d kml amı ı. golle kazanılması en bilyllk de-

u ar oyna ı an ma• ndi lık d .. . bir alaka şimdiye kadar görülmemiş çın ehemmiyetini müdrik olarak ı .r. ki ev~e mutevfa%1n 
bir tarzda artmıştı. çalışıyorlardı. seyır ta p ettı ve tara eyn gol 

Bunu dün Fener stadyomuna Buna nı k b"J F kı yapamadılar. 
u a ı ener ta mı I 

girer girll.}cz sahayı çerçeveliyen da elde ettigı-· avanta. '- kinci devre başlar başlamaz 
t ·b- 1 . v .. d ld rn k • . Jı ıs.açırma• B "k 1 1 ld b rı un en agız agıza o uran a ıçıo bütün hızile oynuyordu eşı taş ı ar so an lr hücum 
balkı görerek nladık. Karşı .karşıya gelen bu iki ta~ yaptılar. Bu hücumu Fener .. ğ 

Halk büyük bir heyecanla bu kı~da1? oyunu kazanmak haleti muavini fovulle kesti. Çekilen 
maçı b kliyordu. Çünkü bu ma- ruhıycsı k fr fı 

zar 1 ço şayanı dikkat man- ikik Fener kalesinin sol tara na çın neticesinde ya F enerbahçenin İıkr brzediyordu. geçti. Hakkı gfizel bir kafa ile 
şampiyonluğu tahakkuk edecek biraz ag~ :ş bon daki~a Bcşiktaşm topu kaleye atb. 
veyahut Beşiktaş Vefaya yenil- asrnn ı ıle ti F 
mek!e tehlikeye düşen vaziyetini kat F ener:U r Beş"kt geç b · . a- Bu / gol Beşiktaılılara bOJl)ı 
tashıb edecekti. hamlesinin tesirin~ aşın u dk bir ıevk ve hevea verdi. Derhal 

İkinci kümeden Eyüp • K • kurtulmaia başla~ ya~aş Y•.vaş vaziyete hakim olduJar. Fakat bir 
sımpa d açıkları yaptıkları•· btt ener

1
liJer

1 
tlirlU m6eı ir olamıyorlardi. Fe-.ara ın a oynanan maç B "kt ijd f ucum aT a 

b~ttikten onra binlerce halk mü- eşı aş . m 8 aaımı zorlama - a nerbahçe bu bocalamadan k ... 
hım mnçm oyu ı başladılar. Sekizinci ..1_.kı"kagda dini gllç ,_ _ _,_ardı. ncu arını sa hırsız- b 41.. Kun 
lıkla beklemeğe başladı. " soldan ir hücum yaptılar. Bu Son dakikalarda Fenerbabçe-

kilblk evvel Beşiktaşlılar ve bunu hücum o kadar ani old!J ki to- liler birkaç tehlikeli hücum yap-
ta en Fenerliler tnraft l pun soldan ortaya gidişi ve Ni- bla v k"I n bir "ki Ot pek 

ar antJın yazinin güzel b. k f r e çe ı e ı 1 alkışlnn ara ında sahaya kt 1 ır a a vuruşile ' f k d" ki · d 
çı ı ar. topu Beşiktacı k 1 . . . . az ar la ıre enn yanın an ve-Hakem Gnlatasar ,, a ecısımn ellen k d • b ayın eski ara ından kal • . . ya yu arısın an geçti ve u •u-

futbo1cularmdan Sadi Be d" eye gırmesı bır oldu al'b ti b -L 

Y 
1 F enerbahçe:ıin bu ın h k . · retle dünkü g ı iye e eyu ..-Van hakemler Ahmet ve ş8 .. 1•• go a emın hl 

1 
· t• d"" el • ld 

&o avantn1• kaid • · lı kd ya ı ann vazıye ı uz mıı o u. B 1 esını yan ş ta iri 
ey er. M h :Ali A neticesinde tanınmadı. Zira to Bu maçtan e~el oynanan 

Beşiktaş: c me ' dnan, sol açıktan çıkarken B .kt f ikinci kümeden Eyüp • Kasımpa· 
Hüsnü, Kadri, Nuri, Feyzi, Ha- oyunculardan birisi F ~-ş• aş ı ıa maçı Eyübiln ] • 3 ~alibiyetile Yati Hakkı Faruk, Şeref, Eşref. cuya favul yapmış fa~:ter :u:::: bitti. 

F' enerbab' çe·. Bedı·, Fazıl, Ziya, mamışb. Hakernı·n b ı * 

1 

unu çama-Ekreın, Semih, Necdet, Lütfi Ni.. ması lazımdı. Fakat çalını bu- Beşiktaı - Fener B takımları 
Jazi, Namık, Şab 0 1 Şevki. · ,Jundu. 

1 maçını, da Betiktqhlar 2 • 1 
Oyun b şiar başlamaz Be · • f . Şur ~~ı kat'iye.tle ifade ede· kazandılar. 

1 

ı Taksim Stadgomunda 

f stanbulspo; Dünkü Maçı 
2-0Kazandı 

Galatasaray Takımı Ferdi Oyun 
Yüzünden Muvaffak Olamadı 

Kadıköyünde, senenin en mti· 
him maçı oynaomaaı dolayısile 
Taksimdeki maçta • mühim olma
sına rağmen - çok kalabalık 
yoktu. Herkes şampiyona ilzerinde 
doğrudan doğruya müessir olan 
Fenerbabçe • Beşiktaş maçına 
gitmiıti. 

8 takımlara Ye ikinci küme 
maçları oynandıktan sonra, ııra 
Galataaaray - latanbulapor birinci 
takımları maçına geldi. Maçı Be
tiklaftan Rüştü Bey idare etti. 
Her iki takım maltim tekillerinde 
çıktılar. 

tık akını, Galatasaraylılar yap
blarsa da bu hücum iade ediJ-

' melde zorluğa uğramadı. Bun-
dan sonra lstanbulsporlular, daha 
ıuurlu ve biribirlerini görerek 
Galatasaray kaleaine doğru ak
mağa başladılar. 

Oyun bu suretle lstanbulapor
lulann nisbi hakimiyeti altına 
girdi. Her geçen dakika un li· 
yahJdann lehine kaydediliyordu. 
Tam oyunun yirminci dakikasında 
Salihattin aılu bir şUtle topu 
kaleye gönderdi. 

Ancak ortada bulunan arJua.. 
daşına çarpan top geri ıeldi. Bu 
ıefer yiue Salihatün ufak bir 
dokunupa Galatasaray aleyhine 
birinci golü kaydetti. 

Bu pi Galatuarayhlu 'tlz~ 
rinde müsait tesir yapb. Blnun 
tızerine birkaç aıka bncum yaptı-

lar. Ancak bet dakika reçmemiı· 
ti ki, Salahattin 20 metre kadar 
uzakta yakaladıiJ topa çolr ,az.1 
denebilecek bir flitle ikinci defa 
olarak Galatasaray kaleline aolrta. 

Bundan sonra OJUD her iki 
tarafın mütekabil akınlar ile pçti. 

ikinci de.rede Galatuaray. 
lıtanbulıpordaa daha fazla çaht
bse de, oyun lzeriacle mDeuir 
o]amadı. 

Buna da 1ebep, htcum batta 
ile muavin batb Wribirlerile anla
tamıyorlardı. 

HDcumlana eberlli, Galata
sar.aylılar tarafuıclan J•pılmakle 
beraber ferdi olayordu. Halbald 
buna mukabil ~ 
yaptakları hücumlar ..... r.:: 
ve daha muntuam .... 
kalesine kad• ~ -.._.._ 

Bu 911retJe ....... -~v 
kadar netice .,,,..... OJ: 
devam etti " Galatuaray 
maçı ().2 kaybetmif oldu. 

Güreıçi Kafilemiıle 
Kimler Gidecek? 

Romaya hareket edecek g\\
re1çilerle beraber d&rt idarecinin 
gideceği anlatdllllfbr· Kafile ri
yaseUnde lstaabal HallE Fatr. 
Reisi Cevdet ıc.- .,.. we,.. 

h ut ıençlik ~baa .... 
HO.eyin Rahmi Be,m ~ 
kunetle .ayleaiyor. Kafile 

den maada Glref L~~MJG· 
azalan hep blrdea __.t 
ceklerdir. 
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KADIN 
lkiıbas Hakkı 

Mahf uzdıu 

Son Postanın 
Tefrika&a ""·6 

h d buraya veriniz. Orada, muanm Emmi talebenin bu e i· 
b b üzerindeki keğıttadır. yesine memnun olmakla era er, 

mabçup bir tavırla mınldandı : Lubyançef yan ciddi, yan 
- Çiçeklerinizi değerlerinden alaylı: 

daha ziyade memnuniyetle alırım. - Tereyağı yardımcısı! 
ÇUnkü onları ı:ıin bedi) eniz keden azadeyim demektir.. Bu Dedi. Emmi biraz dargın cevap 
olmalda beraber, ilkbaharın seli· parayı çarçur etmeme mani olur· verdi: 

kki di - Bu hususta benim kabaha-mı gibi tela · e "yorum. sanız çok minnettar kalınm. 
ln h M k hm yok delikanlı. lnanınız ki ben - celiğinize B) ranım. a • Yag· m kızma vaktini mutfag .. ın 

f · E de kendi fiş:rdiğim )Cmeklcrle aadımı derhal keş ettioız. €D saabnda aözleri!e takip eden 
0 bu fakirlikten bıktım... Ben de 

daima maddi hediyeleri, güzel Emmi talebeye bakmadan cevap kr kl k k te ar iyi yeme ere avuşma , 
bir perde i:e örtmek itiyadında· verdi: bir parça külbastı, havyar, bum· 
yımdır. Bu taze yumurtalar mad- - Nikola, siz çok iyi bilir- bar daha bunlara benzer iyi ıey-
diyeti temsil ec:Hyorlal", onları siniz ki ben, oda için iskan dai- Jer yemek İ.9tiyorum. Fakat bu-
güzel i:kbahar çiçekleri ile aüa:e- resinin tahdit ettiği miktardan gunkü vaziyetimizin buna mUsaa-
yerek takdim ediyordum. bir filler daha fazla alamam. desi yok.. Margann yağım bile 

Maalesef, bayatta, hakikatta el Maamafih; i t .sat ederek yaşar- bulamıyanlar varf. 
ile tutulabilecek gibi şeylere kıy• sanız akıllılık etmiş olur unuz. - Ooo.. Cidden pek ehem· 
met veriliyor. Binaen,leyh; çiçek- L. miyetsiz şeyler utiyorsunuz •• Pek - Netice itibarile her gece sabau-
leri bir tarafa bırakarak, iştiha- b kanaatkarsınız EmmiL Size bir lara kadar eğler meniz 1çin ir 
mızı gıcıklayan şeyleri önümüze mecbur·yet olduğunu zannelmi· şey rica etsem kabul eder misiniz? 
çekmeye mecburuz... yorum? Matmazel Beggenin bugün doğ-

Dedi ve çiçekleri masanın _ Affedersiniz, bunun da mO· duğu gündür. Bu mlinuehetle 
Gz.erin bırakıp yumurtaları çıkardı: him bir sebebi var. Evvela saadet kendisini (Rikof) Rus lokantasına 

- Ga)et taze olduklanna davet ettim. Bızimle birlikte gelir 
tahit olmak Ü%ere iizerlerinde ta· ve refah için lazım olan te~llbe misiniz? Matmazel Begge ideal 
rihleri var. Size bu şişe ile de ve tanışıklığımı arhrıyorum. ani- bir fildir! O yalnız yemesini 
nefis bir re_çel getirdim. Eski yen; ke} if ve arzum bılafına beni sever, biz de si:inle muzikten 
Rus tertibi yapılmıı bir nev'i Alman hukukunu öğretmeye icbar istifade ederiz. Er.dişe etmenize 
kokte)l. isterseniz biraz tabnız, eden ağabeyimin hüsnünazannı sebep yok •• Her hususta, sonuna 
bakın ne kadar nefis. Şimdi, pa• ilıtimal bu suretle kazanacağım.. kadar dürüst kalacağımdan emin 
tatesleri ayıklamak için bir kap Zira. o Almanyadaki münaseba- olabilirıiniL Size çok yalvarırım, 

tım temin edecek bedava bir evet deyiniz 1 laterim. 
Emmi litife De cevap vereli: avukat arıyor. - Fakat hayır, demeye mec-
- Bunu yapmak okadar ko- - Ağabeyiniz nasıl bir işle burum. 

lay değildir.. Evveli beyaz aşçı meşguldür? - Niçin? Bu da namu telik· 
gömleğini giy~niz. Her halde ekse· - İplik ibr.acab ile uğraşıyor. kinize U} mu yor mu? 
lana kıyafetinde yemek hazırlan- Doğrusu bu iş te benim hoşuma - Nikola, bugün artık eski 
mıyacağını bilirsiniz? gilmiyor. Eğer ipek olsaydı yine devirlerde yaşamı} oruz. DünyanlD 

Emmi, kitaba bakarak yamur- haydi ne ise.. Rica ederim beni her tarafında münasebetsizl!ğin 
tanın yağını kızdırırken, Lubyançef fazla söyletmeyin- pahasını oldukça indirdiler. Buna 

ıl d b b. .. raamen arz, yine eskisi gıibi sü-orada as ı uran eyaz ır gom· - Yani, aızin hoıuouıa aiden ° 
E · o- künetle mihveri etrafında dönü-leği gidi ve biraz evvel mminın hangisidir Nikola? 

k t ı · yor, yıldızlar da hpkı evvelki gibi oturduğu yere oturH pata es en - Samimi olarak ı8yliyorum, 
b l d S k k pırıl pırıl parlı} orlar!. Ben, arzu soymıya aşa ı. Ü ün ço uzun bunu ben de bilmh·omm. Hirbir 

d G b. th Lub .1 ~· etmediğim ıçın gitmeyeceğim. ıürme i. evezo ta ıa • şey için mahdut bir arzu ve isti· Benim için masraf etmenize ne 
yauçel: dadım yok. Fakat, elbet bir gün lüzum var? Her halde en pahalı 

- Bu patatesler tarihi olsalar bir işe sahip olacağım. ş·mdllik. yemekleri ısmarhyacaksınız •• 
gerek.. Ayıkladığım kadannı da insanlarla tanışıklığımı iler.eterek - Eu cihette baldısınız.. 
abyorum.. tecrübelermi fazlalaıtırmak niye- • yayına dokunmuşlar gibi bir 

- İyisi çok pahalı .• Fakat göre- tindeyim. Arlık patatesi de ayık· takım işaretler yaparak: - Külbaıt-
ceksiniz, sizin fena dediğ:nizi ben ladım- Başka bir şeye yardım tının, bat-7arın en iyisini orada 
1Uzelce kızartacağım. Yalnız aiz edebilir miyim? bulursunuz. Lokantayı çok iyi 
onlan ince, inco doğrayınız. _ Lütfen d d.i ı ( Ark ) 

Lubyançefin canı akılarak 
çürük bir patate.l çatala talu:la ~• 
EmmiJe döadlh 

- Madmazel Emmi; Iİze çok 
eskidenberi odanın kirasını arbr
manız için .öylemiştim.. Hiç ol
mazsa iki misline çıkarsanız.. "Bi
liyorsunuz ki ben fakir değilim. 
Hatta bu aaniyede kapitaliat:erin 

margaren yağım i are e 'yor ar.. a11 var 

Kadın glizell ği hakkındaki fikirleri değiştiren kadıa 

MAE WEST 
Amerikayda 1933 Hilesinde birinciliği kazan&D 

BEN BiR MELEK DEGiliM 
hürmete pyan liatesine ismim Ş•heserl• Şaheserinde 
geçecek kadar param Yar. NeY- ~------------------ı. (15684) yorktaki hovarda ağabeyimden _ - ------

~gh~ d~e d~u daba~I~ -,----------------------~! ~irkaç hafta icin her türlü tehli- lstanbul Belediyesi ilanları 

Resim Talılili Krıpona 
••• u ............... . . .. 

T&biatiniti öğrenmek jstlyonaıııı 
resminizi bu kupoodan tO adet 
ile birlikte gonduiniz. · Rt'lfDıİniı 
ıuaya tibidır ve iade edilmez. 

laim. meslek 
veya ııan'at 

buhuıduğu 
memlelteı 

Retim iutlpr 
edecek IDl ı 

Retmin klişeli :10 kW'Üflllk 
pul mukabiliDdj ıöıulerilebilir. 

Taksim Belediye Bahçesi 
Taksim Belediye bahçesi: ihale tari· 

hinden 938 senesi 31 Kinunuevveli akşa· 
mına kadar devam edecek beş seneye 
yakın bir müddet için kapah zarf usulile 
kiraya verilecektir. ihale 16/Nisan/934 
Pazartesi günü saat 15 te yapllacaktır. 
istekliler şimdiden müzayede şartname
sini görmek ve fazla izahat almak üzere 
Belediye Emlik Şubesine ve ihale günü 
saat 15 ten evvel Daimi Encümene müra
caat etmelidirler. "1295,, 

Nt... 14 

Japon Bahriyelileri 

Gemilerin Kumandan 
Dün Ankaraya Gitti 

Bahriyeliler De Şehirde Gezdiler Ban 
Çaldılar Ve Müsabakalar Y aptı!ar 

Japon ba'/ırig• '6andosa Gülhan• parkıntl• 
Limanımıza geldiklerini yazdı

ğımız Japon gemileri kumandanı 
Vis Amiral Makushita cenaptan, 
Japon sefiri Mushaho cenaplan 
•e Asama, lvate gemileri kuman· 
danlan ile yüksek rütbeli iki 
Japon bahriye zabiti, gendilerino 
terf 1k edilen mihman darlan ile 
birlikte dün akısamki trenle An
karaya hareket etmişlerdir. An· 
karada Başvekil lsmet Paşa Hz. 
ile Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Te Milli Miidaf aa Vekili Zekai 
Beyleri ziyaret edeceklerdir. 
Hariciye Vekili Tevfik RüştG 
Bey Japon misafirler ferefıne bir 
ziyafet verecektir. 

Heyet pazar günll Ankaradan 

Bir Kaçakçı 1 

Şebekesi 
Gümrük muhafaza teşkilAb 

11zuıı bir takipten sonra Borsada 
büyük bir kaçakçı tebekesini 
yakaJamışhr. Bu şebekenin efra• 
dandan olan Ahmet, Akkaş, 
Mehmet ve şoför Mustafa tevkif 

edilmişlerdir. Mehmedin evinde 
bir esrar imaliihanesi meydana 
çıkanlmıştır. Ahmet Karaköye 
bir heybe içinde 13,5 kilo esrar 
kaçırırken yakalanmıştır. 

Bir Ev Yandı 
Balatta Afrida sokağında 

Haham Merkado Ef .nin oturduğu 
evde yangın çıkını§, ev kimilen 

yanmışbr. Yangın evde kimse 
yokken bqlam11br. Tahkikata 
nazaran yangın, evde bırakılan 
mangalın ateşinden çıkmışbr. 

lstanbula dönecektir. Japon Bah 
riyelileri dün ıehrimizi gezere 
camileri, müzeleri ziyaret etmiş 

ler, bandoları öğleden som 
Gülhane parkında bazı parçal 
çalmışbr. Japon bahriyesi zabi 

. namzetlerinden iskirim şampiyon
lan da dün gece Beyoğlu Halke
vinde bazı iskirim oyunlan oyna• 
mışlardır. 

Gemiler pazartesi günll Yuna
nistana mllteveccihen imanımır 

dan hareket edeceklerdir. Yuna• 

nistandan sonra İtalya, Fransa, 
ispanya limanlanna da uğrayacak 
ve Temmuz ortalannda Japon• 
yaya d&nmlif bulunacakbr. 

!ZONGULDAK 
HAVZASI 

Kömilr servetimizin kalbi, 
Bu kitap!& teşrih edı.li,} or. 

HU sn Uta biat 
Matbaası 

Dr. lbrahim Zati 
Cataloklu : Mahmudiye caddui. 

Çatalçeıme aokaj'ı No S 
Herrün ötledea aonra laaatalann 

kabul eder. 

Kadın Birliği Konferansları 

lstanbul Kadın Birliği tarafından tertip edilen konferans seri
sinden olmak üzere dün akşam Profesar Akil Muhtar B. Halkevinde 
bir konferans vermiştir. Akil Muhtar Beyin konferanaımn mevzuuou 
«Zevk ve oeş'e nedir?-,. teşkil etmiıtir. 

Konferanstan ıonra genç aan'atkirlar tarafmclu bir komer nril
IDİftİI'. Re.imde koaferaD11n dinle;ficileriDİ prilyonunuı. 
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Sayfa 9 

---· ( Battarafı l inci sayfada ) 
yıl mühim ihtiyaçlan kal'şılamak 
nıere şimdiden programını çiz
miş, hazırlıklara başlamıştır. Bu 
Vekalet, başarmak kararında ol
duğu yenilikler için 550,000 lira 
sarf edecektir. 

1 hazinesine 68000000 Ura temin 

Bunlardan başka daha birçok 
sahalarda yeni yeni teşekküller 
vücude getirilecek ki bunlar için 
de 934 yılı bütçesinden 1.000000 
lira harcanacakbr. 

Hükümet mütevazin bir bütçe 
hazırlamış Qlmakla berabf'..r, mem
leket ihtiyaçlar.nı, bilhassa yeni 
ihtiyaçları da daima gözönllnde 
bulundurmuştur. 

934 bütçe li}ihasını varidat 
noktasından da ıu ıekilde göre
biliriz: 

Bütçenin geliı kaynaklan he
men hemen geçen yıllar bütçe
lerindeki gibidir. ütçe tahmin
lerine göre yeni yıl içinde en 
f azJa aelir l'etiı'ecek olan kısım 
istihlak ve muamele vergilericir ki 
bu iki vergi bir yıl içinde devlet 

edecektir. 
Bundan sonra irat •e servet 

vegilerile lnhisarlann safi basıla· 
bdir. Bunlardan irat ve servet 
vergilerinin bir ıentlik gelir mik
tan 35 buçuk milyon, İnhisarlar 
hasılib da 34 buçuk milyon lira 
tahmin edilmiştir. lktısadi buhran 
ve muvazene vergilerinin de 934 
yılı içinde 25 buçuk milyon lira· 
lık bir gelir temin edece#i tah· 
mia olanmuftur. 

Diğer vergiler ve gelir kay; 
naldarı da 'fUDlarcLr: 

Kaldırılan vergilerin bakayuı: 
486,000; Devlet mal ve mWk· 
!erinin baaılab: 3,110,000; DeY• 
letin idare ettiği müesaeaeler : 
(demiryollariJe posta dahil değile 
dir) ..375,000 ; Umumi mlleueH
ler ve prketler baaılatmdan deY
let hissesi: 1, 164,000 ; Cexalu 
ve müteferrik gelirler: 5,120,000. 
Bütün bu gelir kaynaklannm 
umumi yekünü de 113,880,000 
liradır. 

İmtiyazlı Şirketlerin Kabahatlan 
Tesbit Ediliyor 

·-- • 1 

( Baıtarafı 1 inci aayfada ) 

ŞlkAyetlnlz Var Mı? 
Ankara muhabirimiz.in bu sa

bah bize verdiği şu haber dola
yısile iki gün evvel ileri aiirdü· 
ğümüz bir teklifi okuyucularımıı.a 
karşı bir daha habrlatınak iau-
yoruz ve diyoruz ki: . 

Şimdiye kadar mukaveleler1· 
nin halk lehinde olup ta tirkrt
lerce ihmal edilen veya tatbik 
edilmeyen ahkamının tatbikı te
min edilecektir. Bu arada halkın 
imtiyazlı şirketlerden ıikiyetieri 
de naıarıdikkate alınacaktır. 

Telefon, Rıhbm, Sigorta " aUe 
gibi imtiyazlı tirke~erdea n · 
'k.. tl . . • .,... mub••sararı f1 aye ernuz 

bilduiaiz. 
Guet~miz ba pkiyetleri 

neıredecek, sonra tasnif edip, 
.latanbul halkının müşterek bir 
iatiduı halinde Nafıa Vekiletine 
ve BüyUk Millet Meclisine bildi

reaektir. 

Şikayetlerinizi bize bil
diriniz. 

Kaçak Konyak 
lımail isminde biri Yenicami

de kaçak Yunan konyağı Atar
ken yakalanmışbr. _::__-=------::::::==-

imtiyazlı şirketler, şimdiye 
kadar mukavelelerin yalnız ken
dilerine verdiği haklardan azami 
derecede istifade yolunu tutmuş, 
halkın menfaatini hiç dOtünme- r 
miftir. Halbuki imtiyazlı tirketf e ==.TAKViM == 

CUMARTESi Kan. 
14 NiSAN 934 ~ 

rin yapbklan itler, ekseriyetle 
amme hizmetlerine ait ıeylerdir. 
Bu şirketier her ıeyden evvel 
balkın ihtiyaçlannı temin gayesi· 
i istihdaf mecburiyetindedir. 

n Son Posta bütlin okuyucularım 
imtiyazlı şirketler hakkındaki 
tikAyetlerini bilditmiye davet et· 

m~ktedir. 
Elektrik, Tramvay, Havagazı, 

Glln 
30 - Arabi 

• Zllh.cce ım 

Ve•t Ezaat v .. ~ıı 
GL .. 10 la a 22 

vıl• 5 2'I 12 14 

tı..tadl "JO ıs 57 
~ 

Rami 
J • Nlıaa • llSO -~ 

Vaki· Ezani v ... t 
Aktam '~ - llf 46 
Yat.. ! J6 JO 2'l 
1-ak • il s 57 

Türk Talebe Birliğinde 

Milli Tilrk Talebe Birliği diln öğleden sonra aaat 14 te altı aylık 
heyeti umumiye içtimaını yapmıştır. Dünkü toplantıya başlanırken 
gençler hep birden istiklal marşım söylemişler, sonra alb .. aylık faa
liyet hakkında idare heyeti raporu okunmuş, b~ aza aoz al~ı_tır. 
Bundan sonra talebe cemiyetlerinden gelen yem mura~arın wm
leri okunarak heyeti umumiyeye takdim olunmuftur. Re.im, ıençl• 
iatikW martUD 86ylerken ahnmqlır • 



10 SaJfa 

Gavur Mehmet 
Yedi (Aşık) lar Şirketi 

14- 4·934 _J Her hakkt mahfuzdur 
.. TefrCke No. 95 

l·k. H . I? ı emşıre ..•• 
ltalyan Hastanesinde yatan hastanın yanında 

geçen birkaç saaL. 
--~~~~~~~~ 

- Bu zavallı adamı dört nu
marala odaya götürünüz. 

Depi. 
Hademeler sedyeyi kaldırdılar. 

• Dört numaralı odaya götilrerek 
ihtiyarı oradaki karyolaya yatır
dılar. Rahibelerin bir kısmı, oda
laona çıkmıslar, bir kısmı da 
başrahibe ile beraber sediyeyi 
takip ederek odaya girmişlerdi. 

Baı rahibe, yan baygın bir 
halde bulunan ihtiyara -derhal 
bir kadeh kordiyal getirtti, yanın
daki rahibelerin yardımile içirdi. 
Ve sonra ihtiyarın üstüne yorganı 
çekerken: 

- Şimdi o, rahat rahat uyu
yacaktır. Ancak, her ihtimale 
karşı kendisini yalnıı bırakma
maLyız. Sör Anna!. Siz onu gece 
rarw duasına kadar bekleyiniz. 
Sonra da, siz, Sör Mariya.. Siz de 
sabah duasından bir saat evvel 
kalkar, Sör Anna 1 ile nöbet de
jiştirf rsiniz. 

Dedi. iki rahibe, derin bir 
itaatle eğildiler; kendilerine veri
len vazifeyi kabul ettiler. 

"" Sör Anna, gece yansı duası 
zamanına kndar karyolada derin 
derin nefeslerle uyuyan ihtiyann 
bqında tesbih çekilm:ş.. Hasta· 
hanenin saati on ikiyi çalarken 
Sör Mariya sessizce kapıdan içeri 
girmişti. Bu iki genç rahibe ha
fifçe fısıldaşarak konuşmuşlardı: 

Sör Mariya - Zavallı adam-
cağız ne halde? •• 

Sör Anna - Sessizce uyuyor. 
- Hiç birşey istemdi mi? .. 
- Hayır. 
- Pekali.. Haydi siz gidiniz. 

AIJah rahatlık versin. 
Sör Anna kapıdan sessizce 

çıktıktan sonra, Sör Mariya onun 
bıraktığı iskemleyi duvardaki as
ma lambanın dibine gelmiş .. 
Geoit kolunun içinden çıkardığı 
küçük bir kitabı okumıya başla
mışh. 

Yalmz yataktaki ihtiyar değil; 
bütün hastahanenin içi derin bir 
uyku ve seESizlik içinde idi. 
Duvardaki beş numaralı as
ma petrol lambasından hafif 
bir ziya süzülüyor, odayı gilçlükle 
tenvir ediyordu. Koyu renkli yor
ganı gözlerinin hizasına kadar 
çekmiş olan ihtiyar, hiç kımıldan
madan yatıyor. genit geoit nefes 
ahyordu. Sör Mariya tamamen 
kitabına dalmıştL lhtiyann gözleri 
yavaş yavaş açıldı. Bu gözlerde, 
lmrünlln aonuna gelmiı olan bir 
adamın gözlerinde g6rillmek li· 
zamgelen fen:z bir lem'a degil; 
bilikis kalbinde gençliğin hararet 
•• ihtirası kaynayan bir ıule 

Yardı. 
Karyola, hafifçe kımıldadL Ve 

sonra titreyen bir sea duvarlara 
çarpb: 

- Su .• Biraz ıu verir misiniz?. 
Sör Mariya, derhal ayağa 

kalkb. Elindeki kitabı iskemlenin 
üstüne bıraktı. Küçük bir mua
nın üstünde duran bardağı aldı. 
Yarısına kadar su koyduktan 
aonra karyolaya gelerek ihtiyara 
uutb. ihtiyar, yavq yavq do;
ruldu. Bardağı ahrken uzun bir 
...,fa Sir Mari1uaa yOzlae 

bakıyordu. Sör Mariya, bir burgu 
gibi oya oya kalbine giren bu 
keskin bakışın maanaaından kor
karak gözlerini yere indirdi. Bir 
anda derin bir nefret ve istikrah 
hissetti. Kendisine bu kadar 
şafkat ve alaka gösterilen bu 
ihtiyarın, küstah ve nankör bir 
hisse kapıldığına büküm verdi. 
Yavaş yavaş geri çekildi. Fakat 
o zaman, birdenbire titredi. 
Çünki fasih bir İtalyanca ile 
kendisine fU mözler söylenmişti: 

- Korkmlyınız, Masör.. kar
şınızdaki adam, size biç bir fena• 
hğı dokunmak ihtimali olmıyan 
bir zavallıdan başka bir şey 
değildir. 

Bu sözler Sör Maryanın dıma· 
ğında tannan akisler yapmlf, bü
tün vücudunda soğuk bir el 
dolaşmışh. Karyolada sağ dirse
ğine dayanarak duran adam, bu 
teminab, verdikten sonra fu suali 
sormuştu: 

- Bana isminizi söyler misi· 
niz? 

Bu sual, Sör Maryayı titret
mişti. Buna birdenbire cevap 
vermek istemedi. Hayretle açllan 
gözlerini, bu esrarengiz adama 
çevirdi. Muhtelif hisler alhnda 
kısılan bir sesle mukabele etti: 

- ismimi niçin öğrenmek 
istiyorsunuii 

- Bir bakikatı öğrenmek için. 
Sör Marya, bütün bütün ıaıır

mışb. Boğuklaşan sesile cevap 
verdi. 

- Beni Sör Mariya diye 
çağırırlar. 

- Onu, ben de biliyorum, Sö" 
Mariya .• fakat ben aizin hakiki 
isminizi öğrenmek istiyorum. 

- Hakikat, budur. 
- Fakat, b;ma öyle geliyor 

ki, hakikat bu değildir.. insanlar 
hazan isimlerini, kıyafetlerini de
ğiştirmek.. hatta aradıklarını bul
mak iç'n hakiki çehrelerini bile 
değiştirmek mecburiyetini hisse· 
derler. Sızi buna inandırmak için 
işte asıl iaminb.i söylüyorum. Siz, 
Sör Mariya değil.. Luna, aınız.; 

Lfına.. anladınız mı, Lüna ... 

Rahibe, titreye titreye geri 
çekiler~k duvara dayandı. iri ve 
siyah gözleri, kendisini takip eden 
o keskin nazarlara takıldı. Dudak
larının arasından yavaı yavaş şu 
sözler yuvarlandı : 

- Fakat siz.. siz kims!niz? 
O adam, bu ıuali evveli acı 

bir gülüşle karşıladı. Ve ıonra 
elini kaldırarak yüzünü örten 
sakalı çekip çıkardı. 

- Bak bakalım, Liina.. Eğer 
unutmadınaa •• 

Diye mınldandı. Fakat o. bu 
sözlerini daha bitirmeden Lüna, 
olduğu yerde sallandı. Biribirine 
çarpan dişlerinin arasmdan kısık 
bir ses!e iki kelime işitildi: 

- Gavur .. Mehmet .. 

Dedi. Ve sonra yanında duran 
sandalyenin üstüne, bitap ve 
mecalsiz bir halde oturuverdi. 
Eğer Gavur Mehmet, sür'atle 
karyoladan atlayıp ta onu tut• 
mamlf olaaydı, yere dllfllvere
cekti. 

c Arkua Yal' • 
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Karınla aramz nasıl ? .. 
Her zamanki gibi?. 

- Demek sen daima yüzün 
gözün sargılı yaşayacaksın ? .. .. ------.. -····--···· .. -· .... -.... ·-·········· .. -
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T-
1 n g il terenin 
Kömür lstihsalô.tı 
Azalıyor 

Londradan aldığımız maluma
ta göre İngilterenin kömür ma: 
denlerinden geçen 1933 senesı 
zarfında beheri 1016 kilo olan 
206 milyon 987 bin ton kömür 
çıkarılmıştır. Bu miktar bir sene 
evvelki lslihsalittan tam bir mil
yon yedi yüz kırk bin ton nok· 
sandır. istihsalibn azalmasına 
sebep bir yandan dahili istihla· 
katın diğer taraftan da ihracabn 
noksan oluşudur.' lngiltere ağır 
sanayiinin buhran yüzünden birçok 
mıntakalarda çalışmamakta oluşu, 
dahiıi sarfiyabÖ azalmasında en 
büyük imil ihracat ise son sene
lerde mütemadiyen azalmaktadır. • 
1931 senesinde 57 milyon tona 
düşen lngiliz kömür ihracatı 1932 
sene3inde 53 milyon tona inmiş ve 
geçen sene tekrar gerileyerek 
ancak 52 milyon tona baliğ 
olmuştur. 

• Vapur inıaa1ı iılerinde lsveç 

tedır. fngıltere, 
lsveçln Vapu~ ço~ ileri gi~mek· 
inşaatı Arrtta Fransa ve Japon• 
yadan sonra bugün dünysda vapur 
inşa eden memleketlerin başında 
dördüncü olartk bu memleket 
gelmektedir. 

Deniz ticaret filolan, her 
memlekette işsizlik yüzünden bü
yfik zararlara uğramakta ve ye• 
nileri yapılmak şöyle dursun, 
bilakis eskileri bile seferden 
çıkarılarak tahdidi yoluna gidil
mektedir. 

Hemen her tarafta ayni olan 
bu vaziyetten lsveçte eser yoktur. 
Bu memleket inşaat işlerine yine 
ayni ehemmiyetle devam etmek
tedir. 1934 senesi ilk üç ayı için 
yapılan hesaplara göre bu müddet 
zarfında İsveçte cem'an 22 bin 
tonilato hacminde gemi denize 
indirilmiştir. 

* lskeçede çıkan Türkçe "' Yeni . . . 
" " Adım,. gazetesmın 

Jsktt~tJ tutun bildirdiğine göre 
Pıgasası Yunaniıtanın bu 

havalisinde tütün satışı devam 
etmektedir. Fakat fiatler düşkün• 
dür. Geçen sene 135-140 drahmi 
ile açılan Yaka fiatleri bu sene 
115 drahmi ile açılmıştır. Geçen 
sene 110 drahmiye giden tütün
lere bu sene ancak 85-90 drahmi 
verilmektedir. Mamaafih bu fiat· 
len az bulan miistahsil çok az 
mal aatmışbr. Tütün rençberi bu 
vaziyeti gayri tabii telikki etmek
tedir. 

* 
ihracatçı memeleketJer arasın· 

u 1 . 1 dan dünya yumur· u" gYıar1• a- ta buhranından 
ın um•rt en az zarar gören 
ihracatı memleket Bulga· 

ristandır. Bu memleketin 1933 se
nesi zarfındaki ihracatı 15,670 
tona varmıştır. Bu ihracabn kar· 
şıhğı 457 milyon leva dır. Bulgar 
yumurtacıhğı ıon senelerde inki· 
pi etmekte' oldujundan bu vazi· 
yet komıumuzu tatmin edecek 
mahiyettedir. 

·~--
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BIKAYE 
Bu Sütunda Hergjn 

• 

Nakleden: Nimet Mıuta1• 

HIRSIZ 
~~~~~~~~~ 

Çiftlik sahibi bir iş için odaya 
giren korucuya: 

- iyi ettin de · geldin, dedi. 
Ben de seni bekliyordum. 

Elile beni gösterdi : 
- Bey lstanbuldan buraya 

avlanmak için gelmiş, yarın sabah 
erkenden yola çıkacağız, sen 
lazım gelen şeyleri hazırlarsın J 

Ve benden tarafa döndü: 
- Bizim korucu Ömer, civa

nn en iyi avcısıdır. Nerede ne 
var, hangi av hayvam hangi 
tarafa gitmişlerdir? Hepsini bilir. 

Korucu bu iltifattan memnun 
olmuıa benziyordu: 

- Hani, dedi, kendimi met-
hetmek gibi olmasın amma bu 
işin ustasıyımdır. Ne olacak? 
yaşayışımız böyle; yann .aizi bir 
yere götlireyim, bakın ördeğin 
ne cinsi vana hepsini orada 
bulursunuz, girey glin gitmiştim. 
Tamam dokuz çift vurdum 1 

• Ertesi sabah Uç kişi yola 
çıktık: Ben, Çiftlik sahibi ve 
korucu.. Onlar, yürümeye alışık
blar. Omuzlarında çifteleri kayıt
sııça ilerliyorlardL Y anm saat 
sonra bir ormamn kenarına gel• 
dik, korucu : 

- İşte, dedi; ıu fundalığın 
o başında istediğimizi buluruz .• 

Bodur meşeler arasından geçi· 
yorduk. Korucu birdenbire elini: 

- Susunuz .. 
Demek ister gibi dudaklanna 

götürdü. 
- Orada .• 
Bakbm görünürde bir ıeyler 

yoktu. Bu sefer korucu önde biz 
arkada ses çıkarmadan dört, beş 
dakika kadar bir zaman yüriidük 
Korucu, çiftlik sahibine döndü: 

- Gördün mü ağal 
- Vay yezit vay. 
Ben de baktım, ben de gör-

düm. Sıska, ihtiyar bir beygir 
bir meşe ağacına bağlanmııtı: 

- Yine odun çalmıya gel-
mişler •• 

- Ben onlara gösteririm. 
Korucu, hızlandı, koştu. 
- Hah yakaladım. 
Onun gittiği keçiyolundan 

gittik. Yakaladığı şeyi gördük. 
Bu, biraz evvel gördüğümüz at
tan daha sıska, daha ihtiyar bir 
köylü idi. 

- Vay domuzunojlu vay. 
Çiftlik sahibinin yüzüne bakbm. 
- Gördün mü, dedi. Hırsız 

herifin yapacağını .• Kesmit ağaç
ları.. yükleyecekti abna, eyi ya· 
kaladık. 

Korucu ihtiyarı yakasından 

tutmuş. bar bar bağırtıyordu. 
- Ulan açgözlü köpek, bizim 

ağamn korusundan ne diye ağaç 
kesersin! 

Elini kaldırdı, ihtiyarın yüzll
ne bir tokat indirdi: 

- Al domuzunoğlul odun 
çalmayı öğren! 

ihtiyar yere yuvarlandı, koru-
cu bir tekme atb: 

- Vurmasana bel 
Çiftlik sahibi haykırdı; 
- Utanmadan vurma cftyor, 

çıkar canım fU herifin! 
ihtiyar yatbğı yerden ıesin 

geldiği tarafa bakb: 
- Aman Ağa, etmeyin gü· 

nahdır. 
- Daha da söyleniyor, öldilr 

ıu bunağı •• 
Korucu efendisinden aldığı 

emri yerine getirmek ister gibi 
ihtiyarın ylizüne olanca kuvvetile 
bir tekme vurdu. Ağzından bur-
nundan kanlar bOfADmıya bqladı. 

Çiftlik ıahibi: 
- Şu k6petin yanma Jide

liaa. 

Dedi, yamna gittiğimiz 
ihtiyar el'an yerde yabyor .• 

- Of, vurma bel • 
Diye inliyordu. 
- Ulan bu sakalla lursu 

yapmıya utanmadın ma? 
Güçlükle ayağa kalkabi 
- V alalhi ağa, ilk defa 1 

raya geldimdi.. çok lizımdı d 
- Titreme neyine yetiı 

ısınacaktın değil mi? 
- Yok Ağa lizımdı. 
- Yoksa kendine tabut 

hazırlıyorsun? 
- Kendime değil benim 

lan dün gece aizlere 6milr 61 
de; ona! 

- Yalancı köpek, bir de 
lan öldü demiye utanmıyonun"' 

- Vallahi, billihi ağa 6yl 
Korucu alnımn ortasına 

yumruk indirdi. 
- Bunak yalanCL 
- Allah belimı versin 

a6ylemiyorum. 
Çiftlik sahibi: 
- Haydi, dedi, ıidelim.. 

rUrUz •• 
ihtiyar odunlan aldı, bey 

yükledi, Beraber geldiğmiz tar 
yürUmiye başladık. K6yBn 
narında ufacık bir kullib 
önünde durduk. 

- inanmazsan bak Ağa. 
lhtiyaran iterek açbğı kapıd 

içeri baktık· Hakikaten bir k 
de on yaşında hissini veren 
çocuk ölü olarak yabyordu: 

- Sevin bunak . bir bo .. 
deha eksildi. 

- Amma Aia bqka e.1 
dım yok ki .• 

Çiftlik sahibi 
attı: 

- Ona da ben aerin 
öldükten sonra yerine hını 
edecek başka birini bırakmıy 
caksın ••• 

Biraz düşündil: 
- Bu odunları sana ver·· 

tabut mu yapacaksın, ne yap 
caksan yap; amma buna mukab 
bir ay hana odun taşıyacakaı 
sen bilirsin; eğer r8D olmazs 
seni hırsız diye hllkümete t 
ettiririm. 

Köylil hükumet kelimesini d 
yar duymaz kıpkırmızı kesildi. 

- Ben hırsız dejilim kil 
- Yine yalan söylüyor, hı 

sızlık ederken elimizle yakaladı 
- Teslim etme; Ağal 
- Öyle ise bir ay odun 
ihtiyar başını önline eğdi: 
- Taşınm. 
Çiftlik sahibi, arkasım d&nd 

yllrüdü. Ben d&ba kapının 6nl 
den ayrılamıyordum. Korucu 
lübeye girmişti. 

Çiftlik aabibinin uzaklqbğını 
farkına vannca ibtiyann yam 
çömeldi: 

- Bana bak Veli dayı, d 
sen sıkılma, kolayım bulur bir a 
odun taşımaktan ben aeni -..u-........ 

nnm. Vurdum diye darıldın am 
ne yapayım yammda ağa vark 
başka türlil yapamazdım. HelD 
ben onları biraz sonra bırakır, 
keserimi, teateremi alll' buraya 
gelirim. Tabutu beraber yaparas. 
Sana yardım ederim. 

Biraz evvel yumrukladığı ih& 
yarın sırtım oqadı: 

- Ben timdi gelirim ..• 
Korucu sözlerini duyduğum.

farkına varmasın diye, uzakları 
mayı tercih ettim. Ç&nldl ~ 
bu toprağın mabkam ettiji a"' 
derdin lıut.., iki ortakttlar. 
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Geçen Hafta 
Neler Duyduk? 
~~~~~~~~~-

Afyon - Afyon piyasam .ebeple Anadoludan da mal gel· 
durgun bir vaziyettedir. inhisar memektedir. Bazı ihracatçı firma· 
idar~inin Uzak Ş-rka yapmış lar kilosu iki kuruş otuz dört 
olduğu 300 sandıklık sataş piya• santimden iyi biralık arpa bulur-
.ada la} ık olduğu ehemmiyetle larsa bir iş çıkarabileceklerini 
karşılanmıştır. Uyuşturucu mad- ümit etmektedirler. Ancak kilosu 
deler inhisar idare&nde bu hafta iki kuruı yetmiı beş aantimden 
zarfında bu sevkiyatm tafsilatile aşağı fiatle lstanbula mal gön-
meşgul olunmuş zikre değer derilmes:nde bir kir olamıyacağı 
başka bir faaliyet görülmemiştir. söylenmektedir. 

Serbest piyasada bu hafta lstanbulun mahalli ihtiyacı 
zarfında on iki sandık kilosu 665 yine Trakyadan gelen yemlik 
kuruştan, ve ilç sandık do kilosu arpalarla karşılanmaktadır. Bu 
680 kuruştan olmak üzere cemao mallann kilosu 70 para etrafın· 
on beş sa11dık kaba "Drogist,, da aalılmaktadır. 
afyon sablmıştır. ince mal üze- Fındık - Fındık piyasası 
rine muamele gayet azdır. Yanhz kararsız ve gevşek bir hald d' 
bir sandık "Soft,, Zile malı kilosu Rekolteye daha üç aylık bire z~~ 
897 kuruştan satılmıştır. Alıcı man varken belki rekolte ınik-
piyaaada büyük stoklara sahip tarlan hakkında yapılan tahmin· 
olan milkerrerci ve maruf bir ler hakiki bir kıymeti haiz olma· 
firmadır. ~a~l~ beraber piyasanın umumi 

Tiftik - Yirmi gündeberi bu gıdışınde rol oynamaktan geri 
piyasada ufak fasılalarla müba- kalmıyor. Bu hususta, ltalyan fir· 
yaatta bulunan Sovyet Rus malarımn Hamburg p"yasasında 
~ümess'lliği bu hafta iç.inde h~~ yaptıklan propaganda 1934 mah-
bır talepte bulunmamıştır. İngil· sulil ilzerine yapılan satışlar piya• 
tere hesabına satın alan fı samıza da tesir etmekten geri 
ı d b b rm:ı· durmamıştır. Geçen hafta lstan• 
ar .a. u afta piyasada görül· 
~emıştir. Bu hal karşısmda tiftik bul fındık piyasası çok durgun 
pıyasası azami bir d l k ve gevşek bir manzara arzetmiş-
arzetmiştir. Bu durgunlu~rg~n u tir. Fiatler sipariş:ne \'e cinsine 
sında bazı satıcıların ba.rşı·t göre 36 ile 39 kuruş arasında 

Ö 
• • asa ıye bulunmaktadır. - lf.. 

g stermesı pıyasanın umu .. b 
1. d b. k mı a· ---"--~·----
ın e ır gevşe lik m d 
k 

. ey ana 
çı armışbr. Fıatler ismen 
h ft 

geçen 
a anın aynıdır. yeni rekolte e 

çok az bir müddet kalmışk~n 
vukua gelen bu durgunluk fiat· 
lerin aşağı seviyeden açılmasını 
mucip olacak anabiyette görül
mektedir. 

yapağı - Piyasaamda stok 
ıayet az kalmıştır. )erli fabrika
lar ve Sovyet Rusya tarafmdan 
bu hafta zarfında bir b · t 1 " .. 1 • ır a ep 
goru memiştir. Piyasa durgundur. 

. Avderisi - Piyasası umu· 
mıyetle ayni vaziyeti muhafaza 
etmektedir. Yalnız tilki fiatJerinde 
vukua gelen gerileme üzerine 
bazı muameleler olmuştur. Aşağı 
fiata satılan bu tilkilecden maada 
diier p?stlann piyasaları durgun
dur ve ış olmamıştır. Tiiki fiatl _ 
rinde kaydedilen sukut cin . e 

b .1 "k" li sıne 
göre ir ı e ı ı ra arasındad ır. 
Bir ay evvel on buçuk liraya 
Mtılan tilki!er bu hafta (870) 
kul'Ufa kadar muamele g6rebil
mif!erdir. 

Hububat - latanbul piya
••ında yükselmeye ynz tuta 
B u ğ d ay piyasası geçen haft: 
içinde durmuş ve hatta haftanın 
~';;.';,na b ~oğru biraz dümüıtür. 

a ugdayların fiab beı ku-
l'UJ on paradan dört k tu 
ile d6rt L uruı o z 

~uruş otuz ı.. __ 
dllşmüştü K ~ paraya 
)erindeki r. ~~tık mallann fiat· 

gerı.eme ni•n.ti d h 
fazladır. -.... a a 

Bu ıukutun • b b. . 
darlar elinde biiytı~ ~ ~~· alaka
tutan bir mlle . ug ay ıtoku 

sseaenın b - d 
nm aatacağı yolunda u~ ayla-
çıkan bir haberden ı"len· pıylaaada 

• gc di-· • 
tahmın etmektedirler. Zir Is gım 

SON POSTA -Lıwnbul 

BORSASI 
12 - 4 • 1934 

Paralar < Slltış ) 
kııruş kuruQ 

J '"•rtt. 645,- 'O k ... 0 , 104,00 
r dolu 12J,- 1 9°01n AYU• 24,00 

20 fr. Franua 167,JO J p• :ıı:et.1 18,1)() 
ff il e c 215,- 1 M rlı: 49,0) 
!<' fr, J elçi .u llô,- J tlotl ~3,0J 
rn drıhml 24,'l() 1 Pengll 28.00 
~c fr. lavJçre fıl2,- !O ley rn,-
H le•a 25,001 '° clnu 63,-
1 Uıorlo &(,- 1 Çervoıu'f• 

Çekler 
~O.,cba 147,0J Pra~ 19,13 
J\ew • rlkk 0,79.JÖ34 Vl7ııu 4.317' 
Perl• l~,(18 Va r.t 6,b2 
Mll1ne •..:ı1 Be Un 2.0125 BrO ıael :J,3936 Var ou 
Allnıt E3,7316 P<t • 

4,21 ll 

leııo'rr9 
3,te16S 

~.457J ED re1 79,722.i 
Sof7a fA,9ı93 Be.ırrat 34,7725 
Amalerdaa 1,1753 tr.o.-.oTa 1086,5o 

tUaae 8enelterl 

BORSA 

Lira 
Aa .. t'o'u'6 HIOV. 41130 
fl rk O. Y. '28,5) 
lst. '"•••11 .a,w 
la'kOJu 4a 
'luko.t 

ilt-tı 
Tr-..., ...... 
0.Mar .. 
1'erk011 
E•khlk 

HARicı 

Lira -..... 
C.ll 

2ltlO 
17l,-
•ı,.IO -.-

TahvlllJ • M••kGJcaı 

V""' Liri 
lRetat) -,9 OO • ( v •. il ) 46..!5 
lı .ce heıf'>trll'a alt.. 

SON POStA 

Resnılnizl BI•• Gönderlnb ... .. 
Slztt Ta61otmızı Söqllgelim 
Rumlnlııl llup04 il• ı&•d.ıala. 

Kupom .Uiu .. ,raamdacıu. 

14 lstanbul Mus
tafa efendi: Zeki 

ve &eAimli bir yav

rudur. iyi bir ter-

• biye ve telkin ile 
zekasından istifade 

edilmesi temenni 
olunur. 

• 15. Semiha Bebar Hanım: Sevimli 
ve eokulgandır. Aklı 

pek oeytanlığa ermez, 
uysal olur. Güzel ve 
iyi giyinmek ve güzel 
elbiselerinden, şıklı· 

E;rından babeedilmek 
ister. Çabuk güceaif'" 

ıe de yine çapuk 

banın. Kin tutmatıını 
bilmez. .. 

7 lıtanbul-Ahmet Recal aı Ça
lı§kan ve hatır şiuaa
tır. Büyüklerine karoı 
bürmet etmeyi muti 
kalmoğı bilir. İşinde 
açıkgöz bir insan hiı· 
sini •ermekle kendi· 
eini sevdirebilir. İaraf 
yapmaz, eşyasını, pa
raaıw ve elbisesini 
hüsnü suretle idare 
ve istimal eder. Ka
dın bahsinde titiz ve kıskanç davranır. .. 

4 Adanaı Güngörmez H.: 
~Reamlohı dercini l•temlyor) 

Samimi ve uysaldır. Mücadeleye; 
münakaşaya pek gelemez, neş'eıinin 
bozulmasıw istemez. Herkesle iyi ge-
çinmiye td.raflardır. Hileli ve riyalı 
ışlerden, dedikodudan uzak kalmak 
iıter. Arkadaşlarına tok göılü olduğu· 
ou tel'm eden kibar tavr vt hareketler• 

de bulunur. Bakıştan manalı ve zekii· 
lıdır. Y nlmz guler ken dudaklarını da· 
ha az açık bulundunna8ının çehresine 
daha ziyade bir cazibe verip vermiye• 
ceğıni tecriibe etmesi lazımdır. .. 

S latabbul: M. N H.: 
( Ream:nın derc:aı fııtemfyor) 

Çabuk kn.maaına rağmen hareket
leri ve mukabeleleri kıncı değıJdir. 
Al ngandır. Teessürlerini g'zliyemez, 
olduğu gibi görünür. Menfaatlerine pek 
hu gö3termez. Kanaatkarlığa temayül 
eder. 

• 
6 Konyaı A. R. B.: 

( Reamıaı. d.,dal inemiyor) 

Olur olmaz oeylere uysallık göster
mt>z, menfaatlerine karoı pek kaoaaı
kiir değildir. Mücadeleyi, münakaşayı 
sever, fakat canı tatlıdır, tehlıkeleıe 
kartı atak olmaz. .. 

1 latan bul - K. HHan Ef. ı 
( Rr .. ıo .. derdal IMemiyor t 

Şıklığa, kibarlığa •e büyüklüğe öze
nir. Daima güler yüzlil davranır, pek 
kızmaz, 'kızıa cJa hidd~ t idde\ göster
meı.. Müşkülat larşıeında İfİD oluruaa 
tibi olmayı tercih eder. .. 

S Merzifon: Rumi Beyı 
( Re•mlala derclal l11teml1or ) 

Zekt •e hislidir. Sıkıcı işlerle uğ· 
rqmak istemez, heyecan ve sevgi 
mevzulanna erkenden başlamış gibidir. 
Macerayı ıever. Kt!ndisine ehemmiyet 
•erılrneaini i8ter. Parayı daha ziyade 
earfeder. MenfaatJerine kartı pek hın 
ve tama göstermez. tok gözlü olmflğı 
kibar .davranmağı tercih eder. Eğer 
gönderdiği mektubu bizzat yazmış ile 
intizamperver olduğunu da ili.ve et
mek lizımdır. 

bula g~lmekte olan bağd:y ~: 
tan, pıyasanın u numi ihtiyacını 

aşmış bulunmam k.adır. Vasati 
olarak bu hafta içinde İstanbul 
piyasasına gelen buğday miktan 
Trakya ve Anadolu bir arada 
olınak üzere 15 ile ~O vagon 

\ LUuıııı:;:;:, J 
(Aı..:aJ 

(\.U .. lı•· ·Y•·) e_75 
(Hamit) armalı ~2,Sl> 
(l~e,atı • ,.7,:>0 ( T 1 t D ti :) op an ı, .•ve er 
(Vahit) • 49.tJ ------~-~-------' 

arasındadır. 

~ latanbul piyasası•da ihracat 
A r p a talebi yoldur. 80 

4€,"ı.5 
fti,ı!i 
40,50 

MmrKT.Fo.1&16 138,00 Dit Tablplerl 
• • • 19JJ 00,.W (hanı t) • • • 1911 92,50 TGrk dit tabipleri cemiyetindemı 

Aylık ilmi içtimaımız 15/41934 pazar 
ıünü .aat 18 de aktedilecektir. Bütün 
mes~ektatlar ,.elebUlr • ........ 

. Dr. KEMAL ·NuRi-
Ciıı Ye Zührev· b 1 8 btlıklar mütehas111s1 

Be~oaru ı Ru1ne11 han 16 
Tel ı 40153 

§ Türk dit tabipleri cemiyetindenı 
17.4.934 aalı güııO akıamı aaat 18 de 
kazanç vera-ia.I hakkında ırBrDtmek 
Gzere azaD1D eemiyet •erkelliai ı-... 

rifleri r•ca olu••· 

Yaz İçin 
HalkeVi Çok Güzel Bir 

T t şebbüse Girişti 
Halkevi kaycülilk Ş\lbesi bu 

aene yaz mevıiminde ailelere 
mah1Us bir kamp kurmıya karar 
vermiştir. Kamp Temmuz başın· 
da kurulacak ve on beş gfin sü
recektir. Kampm Silivrideki plaj
da tesisi muvafık görülmektedir • 

Kampa iştirak edecek aileler 
yemek, içmek ve yol masrahnı 
kend.leri verecekler, Halkevi yal· 
nız kamp 'çadırlanm ve kamp ma· 
hallini haıırlıyacaktır. On beı gün 
müddetle kampa civar köy:n
ler de davet edilecek, köylülerle 
sıhhi bahisler ·etrafında hasbihal
ler yapılacakbr. Halkevi kamp 
için lazımgelen çadırları şimdiden 
temin etmiştir. 

Kampa iştirak etmek istiyen 
aileler tespit edildikten sonra, 
ona göre çadır tedarik edilecek
tir. On beş günlük kamp haya· 
tanın inzibat cephesini temin için· 
de mahalli kaymakamlık kafi 
miktarda bekçi ve jandarma ve
recektir. 

Kampa birçok ailelerin iştirak 
edeceği ümit edilmektedir. 

Maliyede Teftişler 
Yeni mali ıene haziranda baş

lıyacağı için, 933 yılına ait vergi 
işaerinin ne şekilde devam ettiği
ni tetkik etmek üzere bir kısım 
Maliye müfettişleri şimdiden ge
lerek teftişlere başlamışlardır. 

Şimdiki halde Beyoğlu ve Üs· 
ktıdar mıntakası teftiş edilmek· 
tcd:r. Alınacak netice ile ayni za· 
manda yeni teşkilabn farkı da 
tespit edilmiş olacakbr. __ ,__ ______ .,.._, _____ ~-----------

Yeni Neırtyat: 
Çıtır - Ankarada çıkan bu on 

beş günlük .an'at, fiki'r ve edebiyat 
mecmuaıının 12 • 13 ünc\l aayısı da 
intiıar etmittir. Bu aayı merhum· 
Retit Galip Beye tah•İ• edilmiıtlr. 

Azerbarcan Yurt Bllglsl -
Şehrimizde çıkanlan bu aylık mec
muan:n 27 oci aayıaa da intiıar 

etmiştir. ------·-----·-

51.yfa 11 

Köylülere Sinema 
Halkevi Köylerde Faydah 

Fi.imler Gösterecek 
f stanbul Halkevi köycülük şu

besi, ıeyyar bir sinema makinelİ 
temin ederek köylülere faydalı 
bazı filimler göıtermiye karar 
vermiştir. Bu makine ile açık ha· 
vada, gerilen beyaz bir perde 
üzerinde, filim gösterilebilecektir. 
Ya:ım, Halkevi köycülük şubesi 
İstanbul köylerini dolaşarak her 
akşam bir köyde filim göstere
cektir. Filimler yaşayıı tarzına, 
sıhhi zirai meselelere, hayvan 
bealeme işlerine dair olacaktır. 

SrndırguJa Bir Takdir 
Sındırgı ( Hususi ) - Maliye 

rnuhasebe katibi Kamil Bey va
rifesine gösterdiği merl:ut~yetten 
dolayı vilayetçe takdirname ile 
taltif edilmişttr. 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
fstanbul Acentahğı 
Liman Han, Telefon: 22925 -

Karadeniz Yolu 
SADIKZADEıs~i~~~ 
Pazar ıün6 uat 20 de Galata 

nhhmından kalkacak. Gidişte 
Zonguldak, f nebo'u, Ayancık, Sam· 
ıun, Ünye, Ordu, Gireıon, Tin.bolu, 
Görele, Trabıon ve Riıe'ye. Dönü9te 
bunlara ilaveten, Sürmene, Of 
ve Pulathaneye ufrayacaktır. 

İzmir Sur' at Yolu 
S karya yaporu 3 may11 a 934 tarihine 
mGaadif pertembe gününden iti
baren ISTANBUL ile lzMIR ara
•ında aür'at poıtaaını yapacaktır. 
Bu vapur her PERŞEMBE günü 
GALATA nbbmından nat 14 t 
kalkacak Ye cuma günil aaat 15 
te lzmire varacaktır. ixmirden pa· 
zar pnU •aat 14 te kalkacak ls
tanbula pazartea.1 sGDO aut 16 da 
relece"tir . 

Karabiga Y o!u 
Haftamn CUMARTESİ, PAZAR· 
TESI, ÇARŞAfi BA ,nn1eri bir 
Yapur Hat 20 de Tophane nhb· 
mından kıalkar. 

---- ·-:....:..:.~=--:~:.:..:...:.------------·~ 

SatıJık Vapurlar Umaoımızdan hareket edecek Yapurlar 
KALDEA vaplU11 15 ııiaan pazar 

(Midilli, İzmir, ~ire, Pa~ Brendizi, 
Venedik ve Triye8te) ye. 

CELIO vaponı 18 niıan ça11amba 
(Pire, Patraa, Napol~ Marsilya te 
Cenova) ya. 
BULGARİA vapuru 18 nisan çar· 

şnmba (Burgıız, Varna, Köstence ve 
Odesa) ya. 

MERANO vapuru 18 oiean oar
ıamba (l:lurgaz, Vama, Kö8tence, Su· 
lioa, Kalu ve tbraile) ye. 

ABHAZIA npuru 18oi8an çaroam
ba (Dedeağaç, Kavala, Sel&uilı, Volos, 
Pire, Patras, Ayasaranda, Breodiıi, 
Aokona, Venedlk ve Triyeıte) ye. 

Şimali, Cenubi ve merkezi Amerika 
ile A vu8turalya, Yeni Zdand ve Aksayi 
f&6k iÇln doğru bilet verir. " 1TAJ .. f A,, 
Yapur lrumpanyurnın liikıı vapurile 
muhtelit eervia. 
Her nevi t.nfsili& jçin GalatadRMMkes 
Rıhbm hanında ki.in (Lloyd Trieııliuo) 
ıeracentesiııe. Telefon: 44870 veyahut 
Galataaaray'da aabık Selioik bon· 
marşeei binaeındaki yazıhanelerine. 
Telefon: 42490 (15182) 

Haliçte Ayakapı i1>kele8inde kıç
tan kara bağlı buluaao Vapurculuk 
Turk Anonım Şirketi vapurlanndan 
YEN1D0NYAt 17..MlT, FEYYAZ, 
MUDANYA ZAFii:Jd ve lZMlT yo
lu p08ta8JDI y11pma.lııta bulunan GÜ
ZEL BANDJHMA vop_urlan, kapalı 
ıarfla utılacsktır. Kat'! ihalesi 
10/5/934 tarıbınde yapılnceğından 
talip olanlann Y.10 teminat para· 
eıle dogrudan doğruya Sırkth:ide 
Liman bamnda ~irket müdqriJretioe 
müracaatları. 

Kömür aktarması 
lst~nbul limanında muhtelif 

ıekilde yapılacak kCSmOr aktarına 
iti 16-4-934 tarihinde fiat munfık 
,aörüldüğ"ü takdirde m6nakua ile 
bir miUuhhide ihale olaucalıbr. 
Talipleri• fartnameyl l'&mek lnre 
berpn Ye mOaa,edeye -iftira• itfa 
de tarjbi meı:k6rcla .. at 14 te Jh
de 7,S teminat akçelerUe Sirkecide 
Liman haıunda Vapurculuk T.A:Ş. 

111ndüriyetiae mOracaatlan. 

aOvOK 

TAYYARE PİYANGOSU 
Yeni tertibin 1. inci keşidesi 

11 M AY 1 S 1934 tedir. 
Binlerce insanı zengin yapan bu 

piyangoya ittirak ediniz. 
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R OLİN 

BOtQn hayatında ağzından ve diflerindeo rahat edecek .•• 

ÇÜNKÜ RADVOLİN KULLANIYOR. 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlill balabnda büvük 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI .. 

ŞAR A ALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satllır. 

Gümrük Muhafaza Başmüdüriyeti 
Satınalma Komisyonundan: 
1 - 46 sayılı motörüo teknesi 16/4/934 Pazartesi günü saat 14te 

Muhafaza Başmüdüriyetindeki kom:syonda pazarlıkl~ yeniden 
yaptırılacaktır. 

2 - istekliler tasdikli ve fenni şartnameyi hergün Komisyondan 
alabilirler. • 

a - Pazarlığa girişiecekler; Komisyonnca tasarlanmış tutarının 
yüzde 7 ,5 ğu olan "32,. liralık teminab muvakkatelerile veya 
Banka mektuplarile gelmeleri. "1669,, 

Çiftçi, Bahçıvan, Çiçekçi 1 
HAYAT GÜÇLEŞTL. Toprağını h.e~ 
leraen aynı işle dıaha çok ve daha ıyı 
mahsul alabılirsin. YALNIZ şu mar· 
kalı ALMAN GÜ.BH.ESl KULLAN: 

AMONYAK 
NlTROFOSKA 
f LORANID 

G0BRESINI BiR KERE TECR.UBE ET 
ÇABUK OL Ye fU adreslerden 

nümunc ve tafsil at iste: 
stanbuldo: O. Frölılıch, Sultanha· 

maml\:endros Han No.6. 
lzmirde: Max Unz. 

Samsun 1 Hochstrasser ve Şr. 
Trabzon 
Ankarada: Rasih zede biraderler. 

Müracaat ederken bu ilanı da lefit-dini 

Beyo(llu Tapu Başmemur· 
luQundan: Botaziçinde Yeniköyde 
Panaiya mahalluinde Kasap aokağın• 
ela eski 1,66,68 yeni 1,68 No.lu dükkanı 
olın kiıir hane 21 zilhicce 327 tarihli 
bGccetiter'iye ile 14124 aehmi Nikola 
nledi Todori ve 7124 aehmi Vaaonun 
ve 3 aebmine Suaananm uhdesinde 
bulundutu ve fakat tapuda Jıaydı ol• 
aaadıtından senetsiz. tasarruf at ahka
mına tebaan muamelesi yap1lacatından 
iıbu mahal hakkında tasarruf fddia
•ıoda bulunanlann bizzat veya bilve· 
kile veaaikitaaarrufiyelerioi mGataahi· 
ben 6640 • 933 No. ıile Sultanahmette 
Tapu mildiriyetindc Beyoğlu Tapu bat 
memurlutuoa müracaatleri ilin olunur. 

LOKANTA 
• 

NOVOTNI 
Beyoğlunun en güzel yeri 

TAZE BiRA 
En iyi yemekler 

HER AKŞAM MUZIK 

DABCOViCH ve şurekası 
Tel: 44708 • 7 • 41220 

Avrupa ve Şark limanları arasında 
muntazam poııta. 

Anvers, Itotterdam, Hamburg ve 
Iskandinavya liaıanlan için yakında 
hareket edecek vaPurlan ve dünyanın 
bnolıca limanlarında traıısbor deuıena 

Fazla tafsilat için Galata, Frengyan 
han umumi acentf'liğine müracaat 
Tel. 4470718 • 41220 

············ TBEO BEPPEN 
vapur acentahOı 

Polish Palestino Line of the p)lish 
Transatlantio Sihpping Co. Ltd. 

Gdynia • America Line. 
15.000 tonluk 

"POLONiA,, 
Transatlantik vapuru ile 

Köstence-latanbul- Hayfa. -Yafa
Pire arııaında muntazam ve lüks 
azimet ve avdet seferleri 1, 2 ve 
3ünctl sınıf kamaralan vardır. 
Hnyf a • Yafa- ve Pire için seferler: 

19 Nisan saat 15 te 
3 Mayıs saat 15 te 

17 Mayıs saat 15 te 
81 Mayıı saat 15 te 

Doıru Köstence için seterlen 
16 Nisan saat 19 da 
2!) Ninn saat ıg da 
13 Mayıs saat l 9 da 
27 Mayıs ıaat 19 da 
10 Haziran ıaat 19 da 

Seyahat mUddetl ı 
İstanbul - Köstence lf> saat 
İstanbul - Yafa 81 ,. 
lstanbul - Hayfa 7t ,, 

Fezla tafsilat için Galatada Freng
yan hanında umumi acentalıldara 
müracaat. Tel. 4·4707/8-41220-Yeılcu 
için atlantik vapuru acentaaınL 
Galata rıhtım caddeıi Tel. 40019 ve 
Vegonli - Kok ve Natta ıeyahat 
aceotalıklanna müracaat. '-s (15184) ..ti ........................................................... 

Son Posta Matbaası 
Sahibi ve Neıryat MOdlri & 

Ali Ekrem 

• 
SON POSTA 

Denizyol ları 
fŞLETMESl 

Acentt-leri : Karak6y K<iprnba, 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzado 

Han ToL 22740 
....... e1.-m1 

Trabzon 
Slr'at Tola 
EGE vapuru 
Yalnız Bu Haftaya 

MAHSUS OLMAK ÜZERE 
14 NiSAN CUMARTESi 

20 de Galata nhhmından kal· 
kacak. Gidi~te lnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon, Rize, 
Hopa'ya. Dönüşte bunlara ili· 
veten Pazar, Of, Polathane'ye 
uğrayacaktır. (J 681) 

Mersin Yolu 
ADANA •apuru 15 

Nisan 
Pazar 10 da Sirkeci nh· 
hmından kalkacak. Gidişte 
Çanakkale, İzmir, Küllük, Bod· 
rum, Rados, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, 
Antalya, Alanya, Anamur, Mer· 
sine. Dönüşte bunlara ilaveten 
Taşucu, Kuşadası, Gelibolu'ya 
uğrayacak yalnız Anamur'a 
uğramıyacaktır. ''1679,, 

Ayvalık 
Sür'at Yolu 

ANTALYA vapura 14 
Nisan 

Cumartesi 18 de Sirkeci 

- - ~ 

N"ıs n 1 

BEŞERiYETE BELA OL 
FARELERi iMHA EDiN 

HASAN FARE ZEHİR 
Fındık faresi, tarla faresi ve sıçanlarla, küçük ve bilyGk h 
nevi fareleri bir saniyede derhal öldürür ve kurutur. Ve kokutma 
FAR HASAN Fare zehirlerinin macun ve buğday nevileri 
bir arada istimal edilirse farelerin blltün, ana baba ve ecda 

mahvu perişan olu~. Tesiri kat'idir. Taklitlerinden salumnaz. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Maltepe Tecrübegih istasyonu arazisi dahilinde evvelce kaz 
nlıp çöken kuyunun dolmuş topraklardan temizlenmeti pazarLk 
ihale edilecektir. Taliplerin şartnameyi gördükten sonra pazarla 
iştirak etmek üzere (% 7,5) teminatlarile beraber (25/4/934) Ç 
ıamba günü saat (15) de Galatada alım salım komisyonuna m 
racaatları. « 1665» 

TEV S 
Neler yapar bilir misiniz 

1 - Dermansızlığı giderir. 2 - Kansızhktan ileri gelen 
çarpıntıların önüne geçer. 3 - Yüzlere pembelik, kana tazelik, 
damarlara yumuşaklık, vücuda sağlamlık verir .•• rıhhmmdan kalkacaktır. "1680,, 

~------------mı'~------------------------------~ 


