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lra n Şahı Piyango Talihlisi Servet 
Beyin Macerası 

- ----- --
8 i r Sinir Buhranı Yüzünden Haremi 

2900 Lirasını Parçaladı 
lıtanbul tel· 

grafhancsinin ta
lihli ve ıen bir 
memuru vardır: 
Servet Bey. 

Servet Bey 
(60) yafını aştığı 
lıalde gençliğini 
\'e dlnçliiini mu
laafaza etmiftir. 
Keadiai arkadq. 
lan aruancla bir 
baba ve atabey 
aibl ıevillr. Ge
çen sen• tayyare 
pi y anı o sunun 
yUı bin lirahk 
büyük ikramiye
ıi kendiıine çık· 

mış. On bin lira 
almıştır. Senet 
Bey bu parayı 
çar, çur etme· 
nıiş. Bir kısmını 
bır bankaya koy· 
.-ıuı, beı bin 
lirasını da evin· 
de sa k 1 ar m ı ı. 
Son zamanlarda 
refikasile arala· 
nnda ufak bir 
lbtilif çıkmış, refikası hanım veh· 
me kapılmış biribirlerine kartı · 
derin sevgi hiılerile bağla olan 
bu eaki aileain arasından bir kara 

Seruet Ber 
kedi gölgesi geçer gibi olmuf. 
Bu paranın, rubu aın geçen saa• 
det yuvalarını bombalıyacağı 

( Denmı 9 uncu sayfada ) 

22 Sene Din Propagan
dası Yapan Müessese •• 

- ------
Kapılarır. Kapadı, İzmir Muhitinden 

Uzaklaşmıya Mecbur Oldu 

lzmir Maarif mmtaka müfettişi 
Hikmet Bey 

lzmir (Hususi) - Tam yirmi 
iki eene, Anadolu çocuğunun ku· 
laklarının dibinde din propagan· 
daaa yapan bir müesseıe nihayet 

Ko~leji11 açılclıjı ue Jcapandığı 
tarıhlerde f•IH/• oe içtimaigat 

profesörü Pro/esö,. Lavrens 

Amerikan Internaıonol kolleji 
müdürlüğü bu kapanma kararanı 
kendi kendisine vermiı değildir. 
Bundan iki a evvel · 

Hz. 
Ayın On Birinde Karsta 

Bulunacaklar 
Erzurum, 7 (A.A.) - Süyük 

reisin ve Türk milletinin misafiri 
olarak ayın onunda sabah saat 
dokuzda gürcübulak'tan hududu· 
muza girecek olan lran Hüküm· 
darı Rıza Pehlevi Hz, birinci 
ordu müfettiti Ali Sait, kolordu 
kumandan vekili ve müstahkem 
mevki kumandam Ali Kemal Pa· 
talar, kolordu Erkinıharbiyo reisi 
vo protokol muavini, Beyazıt vi· 
)Ayeti erkim tarafından karşıla· 
nacak, bir piyade taburu ile bir 
aalıra bataryaıı tarafından selim· 
lauacakhr. 

Şah Hz. ıeçecelderi viliyet· 
lerde valiler tarafından kUfllanıp 
villyet budutlanna kadar uğur
lanacak Ye ikamet buyuracaklan 
yerlere birer ihtiram lnt'a11 ika• 
me edilecektir. 

* Karı, 7 (A.A.) - lran Şahı 
Hz. ile maiyetleri erkanı ayın 11 
inci pazarteai ıünil saat 16 da 
Karsı tetrif buyuracaklardır. Ay· 
lardanberi yapılmakta olan hazır· 

Rıza Şala Hz. ni11 dgaretl•'l ı•r•
fi'll• laa~ırla'llm.alcta olan 
madalganın ilci tarafı 

lıklar ikmal edilmiıtir. Halk aziz 
misafirlerini aabıraızhkla bekle
mektedir. 

Japonyada Kabine 
Buhranı 

Tokyo 7 (A.A.) - Sun'i ipek re• 
zalctinde methaldar olan sabık maliye 
nazır muavini Kurodanın muhakeme 
alkna ahnmaaı dolayısile Japonyada 
knbine buhranı baılamııtır. 

Romanyada Saltanat ŞenliAI 
Bükreı 7 (A.A.) - Biltiln memle

kette krahn tahta çıkmaaının dördün
cU yıl dönümünün tesidl için merasim 
yapılmışbr. 

•····························································· 
Buğdayı Koruma 

Kanunu 
auıdar siyasetimizi takviye 

eden bu kanun aynen 

1 Bugünün Meselelerinden 1 

Ziraat Mütehassısımızın 
Kabzımallara Cevabı 

M11,valaoşta luıb:ıımall•rla 6ir alı1ı ..,.il •lı•eri 
Ziraat mahsullerini yetiıüren- l biraz da nOktell tarizleri cami ce· 

lerin lstanbul piyasasında maruz vap vermişlerdir.I Gazetemiz mini-
kaldıkları zorluklar hakkında ler zikretmek ıuretile ba ceYaba 
yazdığımız yazıya latanbul kap- cevap vermiftir. Daha pek çok 
zımallar esnafı cemiyet azalan misaller gösterilmesine de imkln 
bayağı hiddet etmişler ve kızgın· mevcut olan bu itler hakkında, 
lık hislerine mağlup olarak bize biz o muhterem esnaf cemiyeti 
ulu orta meydan okurcasana ve ( Devamı 9 uncu aayfada ) 

Birinci Kanunda Tatbik 
Edilecek Adliye Kadrosu 

Ankara, 8 {Huıuıi) - Millet cetveli de kabul etmiştir. Yeni 
Meclisi, Adliye teıkilitına yen~· kanunun No. sı 2474 tllr •. Yalnız 
leıtr.en bir kanun kabul etü. bu kan~n 6 ay sonra, yanı .ö~ll: 
Bu kanun ile birlikte, barem ka- milzdekı kinunuevvelin bırmcı 
nununun ikind maddesine bağla günUnden itibaren tatbik edile-
2 No. lı cetvelin Adliye Vekile- cektir. Öğrendiğimize ıöre, o 
tine taalluk eden kısmı yerin• vakte kadar elyevm Biiyllk Mil-
yiiksek maaıb yeni bir kadro ( Devamı 7 inci Hyfada ) 

lzmi~d• Tel•fon Mükdlemeleri Saatlere• Deflam Ediıormaı: 
- Gasetelerdea • 

Karşıyakalı A... Beyden Karantinah B... Hamma - Bülbnl gibi 
takhyan sesinizin hayranıyım efendim kimbilir nekadar güzelsiniz? .• 
O ·v :lideriniz. kimbilir ..ıekadar caziptir?.. Mehtaph gecede 



2 Sayfa 

r Ha"lkın Sesi) 
Gagrimübadille
rin Yesi Karşı
sında Halk 

Gayrimübadiller yeis içindedir. 
Çünkü 100 liralık bonoları 18 
liraya kadar düşürülmüştür. Bu, 
iddialara göre, bir tefecilik ma
nevruıdır ve halk ar88lnda 
bıraktığı intibm dün aşağıki 
satırlarda şöyle teıbit ettik: 

Osman Bey (Sirkeci Yeni han 6) -
Tefecilik dini eaatirio yedi batlı ej
derine benur. Bir kafaaı ezildikçe 
yerine zehirli bir baıka kafa daha 
)'etiıir. Devlet muHbabaeıbtıo, 
t~feciliğin men'i için birçok kanunlar 
yapb. KöylilyG Ye ldlçük eanah ba 
ejderlerden kurtardı. Fakat bu ejdH 
timdi de gayrimllbadillerin bonolorını 
•ÖmDrmeye bafladı. Tefecilerin •pe
ldllüyonu 100 liralık bir a•Jrim&badll 
bono.unu 13 liraya kadar diifGrdL 
Senelerdeaberl atırap çekea ba u
Yalb llmrenin kaaını emmiye ~ıf8D 
bu ejderla kafa.. da edlmelidlr. 

1f. 
Şaban Bey (Galata tMttmhane cad

desi 71) - GaJrimObadilleriA boao 
me..Je.ial auetelerd• okumadıtımaz 
pn olmuyor. Bu, mOz.mia bir dert 
halini aldı. Blrpk rayrimübadlller 
ellerine bonolannı blle almamlfkea 
bono flatleri yüzde .eben bet alabe
tinde difmilft on bin liralık bona 
600 IJraya •ablıyormut- Allkadar ze
nt bu me.eleyl ehemmiyetle nann

ltibara almalıdır. 

• Sabit Bey ( Fatih, Çarşamba cad· 
desi lil ) - GayrimllbadiJJerin bono
lan buuulm17acak kadar dilfmü,tür. 
Sebep olank ta Ziraat Bankasının 
mOzayedeye tnsl edllea boaoJan kar
•t.1acak kadar emllk çıkarmama11 
bu bonolama boruda yer almamam 
•a.ten1iyor. Bence bu bonoların kar
tıhta emllk oldutu için çok Hilam 
olman )bsmdır. Bunda tefecilerin de 
parmaj'ı oldutu anla1ıb7or. O, par• 
mık kınlmalıdır. 

Jf 
Hakb Bey ( Sirkeci Meaerret 

oteli ) - 100 liralık aayrimGbadU 
bonosu (18) liraya dOımtlt- Bu bono
lar laerbıdo Maliye Vekilimizin lmıaıı 
Yardır. Kartıhtı da deTletin eline a-e
çea emlikbr. Ziraat Bank111 bu em
llkl tadiye ettik~ aatıyor Ye bono
lan itfa ediyor. Bu emlakin tasfiye 
lflerl uz.un •Grdüjil için piyaHya 
pkanlan bonolan ka11ılayacak kadar 
emilir çıkanlamıyor. Dir balıııtan 
lıa da pyrimilb&dillerJn lehinedir 
ÇOsıkG piyaN7a tahammGIGnGn fey~ 
kıade emlik &rıedilir•e kıymetleri 
d?pr. Mantak böyle icap ederken 
PIJa.. bunun ak•ini rösteriyor. Bu 
aayritabitliti doğuren tefecilerdir. 
Bunların hakkından ~elinmelidir. 

Japon Heyeti Geliyor 
Bu ayın 22 Iİnde Japon ga

zetecilerden ve sanayi erbabından 
mOrekkep bir Japon heyeti T oros 
ekıpreli.le tehrimize gelecektir. 
Heyet burada 15 gün kaldıktan 
sonra Belgrada hareket edecektir. 
Heyet burada iktısadi temaslarda 
bulunacaktır. 

SON POTAS 

ABIL BABBBLBB 

Bir Kayınbirader Hikiyesi 
Ötekine, Berikine Uydurma Mektup
lar Veren Bir Suçlu Sorguya Çekildi 

Anadoluda tanınmıı on llç tacirin kayınbiraderi 
olduğunu ileri aürerek fstanbulda on iç taciri 
dolandırdığı iddia olunan Manutınn Kayalar kaa
basından Caferoğlu aeyyar yoğurtçu Ali, iki a7 
evvel tevkif edilmifti. Dnn asliye ikinci ceza mah
kemesinde bunun davama bakıldı. Davacı olarak 

dolandırmııtır. Bu dolandrncılık tam iki sene devam 
etmiştir. 

Suçlu Ali, bir gün Dimikof Efendiye Samsun 
tüccarından Merı.ifonlu zade Abdtilbaki Beyin taklit 
edilmiş bir mektubunu getirmiş bu mektupta: "Ali 
Bey eniştemdir. Refikamla gezmek için 1atanbula 
gelmiştir. Namınıza Osmanlı bankasile ( 1000) lira 
gönderildi (800) lirasını hesabımıza geçiriniz ( 200 ) 
lirasını da enişteme harçlık olarak veriniz., deni· 
yormuş. Dimokof Efendi Aliye (50) lira vermiftir. 

Nuruoamaniyede nal fabrikası tabibi Dimekof, 
Bllyilkacla rakı fabrikası ahibi Agop Tawkçıyan, 
tl\ccardan Leon Mentq, Obanı Jojef, Y eramya, 
Ropen, Petra, Artin Agop, Haralamboa •e Ohana 
efe.ndilerle Mehmet Sermet •e Mehmet Kadri bey· 
ler mahkemeye çağınlllllflardı. Obam, Jojef, Ali 
beylerden bqka bllttln davaalar ye awkatlan 
ıelmiflerdi. Suçlu Ali Anadolunau birçok yerlerin
deki mGlıim ticarethane sahiplerinin imzalannı taklit 
etmiı Ye onlann namına mektuplar yazarak bunJara 
ıetirmİf, hemen hepsinden de ellişer, ytızer lira 

Diln mahkemede birçok gahitler dinlendi. Hepsi 
de Aliyi bu tacirleri dolandınrken gördüklerini 
.aylediler. Alinin eskiden dolandıncılıktan iki defa 
mahkümiyeti olduğu da teabit edilmiftir. Şahitlerden 
eski Bahkesir meb'usu Galip Beyin çağınlmam ve 
nam!anna mektup uydurulan tiiccarlann istinabe 
suretile if adelerinia abnmH~ için muhakeme mtk• 
bir gftne bıralnlmlfbr. 

Denizde Facia 
Bir Araba Battı, iki 

Beygir Boğuldu 
Bakırkny civannda fkitelli 

k6yUnden Mustafa isminde biri 
diln aabab süt yDklO bir araba 
ile .Haliç Fenerine gelmİf, aütleri 
o cıvardald m&ftenlerine dağıt
mıfbr. Mustafa bundan aonra 
beygirlerini yıkamak için arabayı 
vapur iıkelcai civannda den:ze 
ailrmilştür. Fakat beygü-ler biraz 
ilerledikten aonra biraz derinleşen 
denize araba ile gömnlmtıılerdir. 
Zavallı hayvanlann ikili de bo
ğulmuı, araba batmıı Mustafa 
iae büyUk bir zorlukla kurtanla
bilmiftir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

OskUdarda oturan Y akup 
isminde bir çocuk dün dut 
ağacından dilterek ağır aorette 
yaralanmıfbr. 

Bundan bqka ıehrimizin 
muhtelif semtlerinde Gç kaza, iki 
cerh vakam bir zehirlenme bir 
dolandınalık ve birkaç hımzhk 
vakası kaydedilmiıtir. 

Eski Cinayetin YegAne Şahidi 
Henuz Gelmedi 

Sirkecide bir otelde on aene 
evvel işlenen cinayet tahkikabna 
devam edilmektedir. lzmirde 
oJduğu anlaşılan ve cinayetin 
yegane ıahidi bulunan Münire 
hammm lstanbula gönderilmesi 
için müddeiumumtlik tarafından 
lzmire yeni bir müracaat daha 
yapılmıtbr. 

Erken Mi, 
Geç Mi? 
Dükkan Sahipleri Arasın
da Müzakerelere Baılanıldı 

Şehirdeki ticarethane n ma
iaza gibi müeueseJerin alqam
lan erken kapablmalan için ev
velce yapılan tqebba.Jer yeniden 
canlanllllfbr. 

Ba:ıı ticarethane sahipleri te· 
ıebb&dln biran enel halli için 
harekete geçmifler Ye ba anaya 
taraftar olanlan teabite batla
ııuşlardır. BugtınkO vaziyete göre; 
birçok dnkkincılar ve mağaı.a 
sahipleri erken kapatmıya huır 
olduklarım bildirmiflerdir. 

Fakat, bu karann tatbik aa
hamna konabilmesi için ekaeriye
t:İll arzusu aranmaktadır. 

Bu işin derhal tatbikini 1.t .. 
yenler diyorlar ki : 

0 
- Ortada anlqıbmyacak 

bir ıey yok.. Biz, blHün dlkkln 
ve mağazalarla, atıf depolanma 
akşamlan muntazamen saat 5 te 
kapanmamnı istiyonız. Bu, ha& 
için olduğu kadar bizim de men-
faatimiz ikbzasıodandır. Ônllmüz 
yudır. Hiç deği.1.e, bu karan bir 
tecrübe mahiyetinde olmak Gzere, 
bir ay için tatbik etmeliyiz.., 

Öğrendiğimize gC5re ; bu ka
naati güden mağaza aahipleri, 
ticaret odasına müracaat edecek
ler Ye odanın bu husuata teYu
autunu iatiyeceklerdir. 

Yine Susuzluk 
Kağıthane ile Feriköy araaau

daki aifo nbağlandığı için Terkoı 
suyu Beyoğlu cihetiuin bazı kı
sımlanoda iki gündür akmamak
tadır. Fakat yarın sifonun yerine 
konacağı haber veriliyor. 

Kurtlu Kirazlar 
Belediye Kurtlu Kiraz 
Satanlan Takip Ediyor 

Son yağmurlardan ıonra kiraz 
fiatlan ucmlamıt ve lstanbul pi
yasaaına mfihim miktarda mal 
gelmiye baflamııbr. 

Bunun neticesi olarak ta fi.. 
atlar iyice dtipnllf, toptan S Jm. 
rup kadar İnmİftir. Fakat, ucuza 
sahlan kirazların eluerl.inin kurt
lu olduğu 16riilm6ft6r. Belediye 
zabıtua memmlan, mhhate m11Z11' 

olan kurtlu kirazları satanlar 
bakkmda tatbikata bqlamıfLadır. 

Ağaçlama 
Programı 

Selimiyeden Üskndara kadar 
uzanan sahil sırtlannın ağaçlan• 
maaı için belediye bir PJ"Qgram 
hazırlamıthr. Önümüzdeki kıf, 
bu aırtlara kafi miktarda ağaç 
dikilecektir. Fidanlar tamamen 
tedarik edilmiştir. Bu mtlar 
ağaçlanınca, deniz yolile ıehrimizc 
gelenler, ilk bakıfta gUzel bir 
manzara ile karşılaşacaklardır. 

Esnaf Bankası Tahkikatı 
Bitmek Ozere 

Esnaf bankaa1 tahkikatile 
meıgul olan mUddeiumunıi mua· 
vinlerioden Muhlis Bey banka 
hakkında idari tahkikat yapan 
komisyonlann fezlekelerini ve 
bankadan bazı kayıtlar iatemifti. 
Henüz cevaplar gelmediği için 
tekıt yazılmışbr. Cevaplar alın· 
dıktan sonra bir karar verilecek
tir. 

Haıiran 8 
--~ 

Güniin Tarihi . 

Yeni Bir Kaçakçı 
Şebekesi •. 

i•tabbul polisi epeyce bir müddet 
evvel Kasımpafa civarında bir ~roin 
lıaçakçısı §ebekesinin çalıfhkını tesbit 
etmifti. K.açakçılann çok ihtiyatlı 
davranmaları yilzilnden timdiye kadar 
bu tcbeke yakalanamamııta. Nihayet 
polis evvelki gün Bahriyeli adile 
anılan Zeki efendi ile polis komiser 
muavinliğinden mütekait lsmail Hakkı 
beyi cilrmlimethut halinde eroin 
•atarken yakalamıthr. Bunlar dün 
mlddeiumumiliğe gönderilmişti r. Sul· 
bnabmet sulh birinci ceza hakimi 
huzuruna çıkanlan ıuçlular lıakkında 
tevkif karan Yerilmiştir. Polis bu 
febekeoin dij'er kollanaın izleri 
O'"erindedir. Onlorın da yakftlanma
Jarı bir saat meı~esidir. 

lnkllAp EnstltUsO imtihanları 
İnkılap Enstitüsl imtihanlan, 

fakGJteler imtibanlarandan ıonra ya
palacaktu. Bu .ene imtihanlara yalnıı 
HD ıınıf talebeleri girecektir. 

iki KUçUk Harsız 
Kasımpaıada Kulaksız mahal· 

leüde Rebia Hanımın evinin 
daYanndan atb7arak yoraa111111 
,,. 1aa.... takımını çaldıkları 
iddia edilerek te kif olunan 
Mustafa ve Hasan İlminde iki 
arkadaşın dün aliye ikinci 
ceza mahkemesinde mu.laakemeleri 
bitirildi. Her iklai de birer sene 
bapıe mahküm oldular. Fakat 
yqlan lınçnk ve çalınan geyin de 
laymeti on Iİl'a olduğu için ceza
lan Oçer ay yirmifel' fÜDe indi· 
rildi. 

Belçlka Heyeti Gitti 
Enelld rtın •ehrimbe gelen 

Belçika heyeti dün akıam Pireye 
hareket etmiftlr. Heyet dOn ıehrlml• 
da pyam temap Jerlerilai i'e:ımlttlr• 

Köylü için 
Çok Faydalı 
Tedbirler Alındı 

Uyuşturucu maddeler lnhisan 
idaresi, köyllinlin yeni ıene Af• 
yon mabsuliınft geçen yıl olduğu 
sibi, yok bahuına elden çıkar
maması için yeni bazı tedbirlw 

almış ve bfitlin vilayetlere mühim 
bir tamim göndermiştir. 

İnhisar idaresi, abanın istin· 
klfı karşısında, gerek l..tanbulda, 
gerekse lzmirde, bİt' aandıktan af&• 
ğl olmamak üzere, köyllnün g .. 
tireceği Afyonu derhal 1ahn ala• 
caktır. Maamafih tek bir mahre~ 
karşıaında kalarak fiat kırmıya 
mecbur olmaması iç.in, inhisar 
idaresi, müstahsil ile doğrudan 
doğruya temasa geç.miye karar 
yermiştir. Bütün viliyetlere gön• 
derilen tamimlerde, Afyon inhi
aan idaresinin sabit fiatları da 
bildirilmiştir. KöyHi bu fiatJara 
göre, malını kıymetine göre ve 
ve zarar görmeden Atabilecektir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola HaSl;ln B. Digor Ki: 

- Gazeteciler de aiıorta 1 
edileceklermif Haaan Bey L. 

- Hayat airortaaı.. 

1 1 
- Yangın aiwortalan vardır. Ga. 1 Haliftn B. Hıçbirine um 

aeteciler bmaludaa baasiaae mıOl'fa büıbOtün •yn bir teldi buh nacak; 
edilecclder 1 ...... ,.. ..... IİSoft• edUeeelder. 

.... NakJiye aiaortaa ••• 
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Milletler 
Cemiyetinde 
Yine imtihanlar 

Milletler Cemiyetini, harp so· 
Milletler nunda, harbi ka-

uınan bllyUk dev
cemigetinde letler kurmuşlardı. 

Maksatlan, harpte kazandıklarını 
1 

biribirlerine dllşmeksizin muhafaza 
edebilmekti. Cemiyetin idare i 
o suretle kurulmuştu ki, bütün 
•öz ve rey yalnız büyfik devlet· 
lerin elinde idi. KOçfik devletlerin 
bu mecliste söz haklan yoktu. 
O vakit Türkiye bu cemiyete 
alınmamıştı, Rusyaya yer veril· 
memişti. Bu iki. devlet, büyUk 
devletlerin arzularına ram olacak 
gibi göriilmüyorlardı. 

Gel zaman, git zaman, Milletler 
Cemiyeti dünya işlerindeki oto· 
ritesini kaybetti. Büyük devletle· 
rin arasına rekabet ve hirs girdi. 
Japonya istila emellerini tatmin 

debilmek için cemiyetten çekildi. 
Almanya, istedikleri kabul edil· 
mediği için hariçte kalmayı tercih 
etti, İngiltere artık Milletler Ce
miyetinin kuvvet ve nüfuzundan 
istifa~e ~demiyeceğini anlayınca 
yan çızmıye ba~ladı it 1 • 

• v • a ya cemı· 
yetin bugllnkü J:eklini b v • d' ... . .18 ~ egenme 
ıgmı ı n etmekten çekinmedi. 

Bu suretle MilJetler Cemiyet' . l . . k ı ısm 
var cısını yo bir mUessese h ı· . 

ld
. a ıne 

ge ı. 

Cemiyeti bütün bütün dağıl
maktan kurtaracak yalnız bir 
teşebbUs vardı: Silahları bırakma 
konferansı. Bu mUessese de iflas 
ederse Milletler Cemiyetinin kapı
aına kilit asmak lizımgelecekti. 

İşte bu vaziyete düşmüş bulu· 
nan ve hergUn ölümü beklenen 
cemiyeti son nefesinde kapan• 
maktan kurtarmak ıçın iki el 
uzandı : M. Litvinof ve Tevfik 
Rüştü Beyin eli. 

Siyaaetin ne garip cilveleri 
vardır. 

* Dlin bir muallim arkadaş 
Yine göğsünü gererek 

anlatıyordu : 
imtihanlar _ Bu sene ta· 

]ebeyi kırdık. Öyle döndürdilk, 
öyle döndürdük ki biz de hay· 
retteyiz. 

- Sebep ? dedik. 
- Talebe çalışmıyor, biraz 

onları yola getirmek lazım. 
- Acaba sizde kabahat yok 

mu? 
Sustu. 
Biraz sonra fstanbul Lisesin· 

den bir talebe ile konuştuk. 
- Bu sene yalnız bizim mek· 

tepte sınıfta kalan talebenin mik· 
tarı 500 il bulur dedi. Mektebin 
mevcudu 1200 kadardır. Demek 
ki kalanların nisbeti %35 i bulu· 
yor. 

·~ - Talebe çalışmıyormuş, ta· 
bıı geçemezler, dedik. 

. T ~lebe göğUs geçirdi ve acı 
bır Jısanla: 

- Biz yetişebildiğimiz kadar 
okumağa çalışıyoruz. Fakat prog
ramlarm albndan kalkmak müm
kün değil ki: 

Hangi iddia doğrul Her halde 
ikisinde de bir hakikat nebzesi 
olsa gerektir. ----

Yıkmak yapmaktan kolaydır. Yeni birşey yaratamıyanlar, ruhlarında kıskançlığın mikrobunu gizleyenler, başkalannın 
muvaffakıyetini çekemiyerek onların yaptıklarını yıkmıya çalıtırlar. Bu ferdi hayatımızda böyle olduğu gibi, cemiyet 
hayatında da bayledir. Bu yıkıcıları ancak devletin eli tahripkarlıktan kurtarabilir. Hapi aneler bu yıkıcılarla doludur. 

• 
SON TELGRAF HABERLER/ 

n r çe 
Mili t Meclisinin Dünkü Toplantısında 

·araretli Münakaşalar Oldu 
Ankara, 8 (Hususi) - Millet 

Meclisinde dUn yeni lskAn Kanu· 
nu layihanın müzakere edildi, bu 
münasebetle hararetli münaka
şalar oldu. 

lık sözU Naşit Hakkı Bey aldı 
ve lAyihayı umumi bir şekilde 
tahlilini yaptı. Ruşeni Bey de 
layihanın çok ehemmiyetli ve lll· 
zumlu olduğunu, Osmanlı hn-

İhtikar 
Dahiliye Vekaleti Bir Mü

cadele Emri Hazırladi 
Ankara 7 - Dahiliye Veki· 

leti ihtikara karşı mücadele için 
bütün Belediyelere bir tamim 
gönderecektir. Bu tamimde 
ihtikar ynpnnlarm şiddetle teczi· 
yeleri için tedbirler alınması 
lüzumu bildirilecektir. 

Emet'te ima,. 
Faaliyeti 

Emet (Hususi) - Ilıcaları ile 
şöhret kazanmıı olan kasaba
mızda ikisi Belediyeye ait olmak 
üzere 3 hamam vaı·dır. Bugünün 

ihtiyaçlarına uygun bir hnle ifrağ 
edilmiş olan hamamlara rağbet 
başlamıştır. Kasabada beledi 
faaliyet artnııştır. Belediye reisi 
Cemal Bey itfaiye teşkilatı yap-

l kümetinin vaktile bu sahada 
çok fena ve muzır bir siyaset 
takip ettiğini söyledi. 

Refik Şevket Bey, bu kanunun 
dil ve yazılış noktasından anlaııl· 

maz bir tekilde hazırlanmış olduğunu, 
kanunların lügat kitabı olmadığını 
söyledi. Sadri Maksudi Bey cevap 
vererek Refik Şevket Beyin dil 
hususunda bilgili olmadığım ve 

Cenevrede İki Yeni 
Misak Mı? 

Cenevre, 8 (Hususi) - Alınan 
haberlere göre sulhün takviyesi içjn 
bir kısım diplomatlar arasında mü· 
him görüşmeler yapılmaktadır. Ha
riciye vekilimiz 1.'evfik Rüştü B. le 
M. Litvinof'un ulh yolunda iki 
yeni misak için çok çnlıştık

Jarı göri.ilmektedir. Balkan mi· 
sakı tarzında hazırlanan bu mi
saklann biri Şarki A vnıpada, diğeri 
Akdenizde sulhun teminine ait 
olacakttr. Fransa bu isi memnuni
yetle kar§ılamıştır. Bu vaziyet 
ln~iliz gazetecilerini endi,eye dü
şürmüttiir. 

Bu misaka Sovyet Rusya, 'l'ürki
ye, Fransa, küçük itilaf de\·letle:-i, 
Yunanistan ve Bulgftristamn dahil 
olacakları söyleniyor. 

······························································ 
mıı, elelektrik tesisab yapılması 
için de teşebbüslere geçmiştir. 

iSTER /NAN /STER 

kanunların öz tUrkçe ile tan· 
z.ımı zaruri olduğunu anlath. 
Refik Şevket Bey tekrar 
söz alarak itirazlara cevap verdi 
ve iki kelimenin yerlerine 
başkalanmn ilavesi için bir 
takrir verdi. Bu takrir kabul 
olundu ve bazı kelimelerin değiı· 
tirilmesi içi liyihanm encümene 
gönderilmesine karar verildi. 

Bir Komisyon 
Vergilere Yapılan itirazları 

Tetkik Edecek 
Yeni vergilerin tatbikatına de

vam edilmektedir. Diğer taraftan 
bina vergisi hariç, diğer vergile
re karşı yapılan itirazları tetkik 
için hususi bir komisyon teşkil 
edilmiştir. Komisyona lstanbul 
asliye mahkemeleri sa bık başreisi 
Feyzi Daim B. riya et edecektir. 

Arif Oruç 
Hudut Harici! 

Bulgaristanda yerleşen vo Bul
gar tabiiyetini kabul etmiı olan 
mahut Arif Orucu Bulgar Hüku· 
meti hudut haricine atmıya karar 
vermiştir. 

Belçlkada kabine buhranı 
Brüksel, 7 (A. A.) - İki kanun 

liyibasmın Meb'usan meclisinin 
reddi üzerine kabine iıtifa et· 
miştir. 

iNANMA! 
Çanakkalede Elektrik E ıı · b k vve u gün, hararetin 33 dereceye çıktığı sıcnk ten susu:ı ıra acaktır. Birkaç hafta evvel de böyle 

Çanakkale, (Hususi) - Elek· bir günde çeşmelerde bir damla 6 u yoktu. bir hal olmuş, fakat belediye ilanlarla hnlltı bir gün 
~rik babrikasına yapılan ilave D~n gazeteler bu susuzluğun sebebini sordular. evvelinden haberdar etmişti. Bu defo da böyle bir ilana 
ınşnat bitmek üzeredir. Buraya Beledıye bnzı yt!rlerde inşaat y.,pıldığı için bazı emt- ve halkı evvelden haberdar etmiye lüzum görmedi. 
yeni celbedilen büyük dinamo lere fasıla ile su verildiğini bildirdi. Bu miıale bakarak, halkın malı olan belediyenin 
lconulacak ve şehirde elektrik is· l Kablolnrın değiımeai zaman zaman şehri muvakka- halka beklediAimiz ehemmiyeti verdiğine, artık, 

tihsali bir misli arttırılmıı ola- 's TER l NAN Is T E I NAN M Al 
caktar. ------------------------------------------J 

Sayfa 3 

özün Kısası ~ 

Münderecatımızın çoklu
eundan dercedilememiş
tir. 

Ga atasarayda 
Geçen Hafta Başlıyan 
Güreşlere Devam Edildi 

Galatasaray kulUbünün güreş 

şubesinin küşadı münasebetilo 
geçen perşembe akşamı başhyan 
serbest güreş mllsabakalanna diln 
akşam da devam edilmiş ve şu 
neticeler ahnmışbr: 

56 kilo Kasımpaşn kulübünden 
Vasfi 55 saniyede galip, 61 kilo 
Ali • Nuri : Ali galip, 61 kilo · 
Sumerspordan Ömer - Hicri : · 
Ömer 40 saniyede tuşla galip, 
66 kilo lsmail - Hasan : lsmall 
tuşla galip. 

1 

66 kilo: Nihat Durmuş: Nihat J 

9 dakika 50 saniyede tuşla galip. 
72 kilo: Necati, yenici Mehmet: 

Mehmet gelmediğinden Necati 
hükmen galip. 
72 kilo: Haydar - HUseyin. HUsc· • 
yin gelmediğinden Haydar galip. 

72 kilo : Hilmi - Ahmet: Kara· 
mürselli Hilmi 5 dakika 10 sani· 
yede tuşla galip . 

79 kilo: Abmet·Osman: Bal· 
kan şampiyonu Ahmet 2 kakika 
35 saniyede galip. 

56 kiloda final müsabakası 
yapılmış, Vasfi 2 dakika 50 sani· 
yede Kenanı yenmiştir. 

1 

66 kilo: Ahmet, Mehmet. Ah· 
met kühmen galip. 

61 kilo: Ali, Hicri. Ali hük· 
men galip. Hasmı gelmediğinden. 

72 kilo: Hilmi, Necati. Hilmi 
bir dakika S aniyede galip. 

72 kilo: Haydar, Ahmet. Ah· 
met sayı hesabile galip. Salôbat· 
tin, Kenan Kasımpaşa kulübfin· 
den bu finaldir. Kenan bir daki· 
ka 30 saniyede galip. 

60 kiloda : Durmuf, Ahmet 
flnalo Ahmet 25 saniyede tuşla 
galip gelmif ve iyi bir netice 
almaştır. 

D Grupu 
Üçüncü Sergi Bu Akşam 

Küşat Edilecek 
Bir kısım ressamlarımızın teş· 

kil etmiş oldukları D grupu tara· 
fından iiçlincü bir sergi 
daha açıldığını yazmışbk. Tak· 
simde bir binada hazırlanan 
bu sergi bu akşam saat beşte 
merasimle açılacaktır. 

Malatyada 
Bir Kadıncağız Taş Altında 

Can Verdi 
Malatya, ( Hususi ) - Birkaç 

gün evvel; şehrimizin K~llüm~ğara 
mevkiinde korkunç bır f acıa ol
muştur. Fatma isminde Elbüstanh 
bir kadm, mağaraya yakın bir 
yerde çalışırken tepedeki kaya· 
fardan biri ani olarak kopmuı, 
zavallı kadım yamyassı ve tamn
mıyacak derecede ezmiş, parça· 
lamışbr. 50 ton ağırlığında olan 
kayanın, son yağmurlardan aşın-
dığı ve koptuğu anlaiılmıştır. 

Muhafız Gücü Bisıkletçi
lerinin Seyahatleri 
Mut, 1 ( A. A. ) - Muhafız 

GücU bisikletçileri dün akşam 
buraya gelmişler ve hararetle 
~arşılanarak selamlanmışlardır. 

T ekirdağda Mısır Sevkiyatı 
T ekirdnğ, (Hususi) - Bu haf

ta şehrimiz iskelesinden Avrupa 
ticaret merkezlerine külliyetli 
mıktarda n11sır aevk ve ihraç 
edilmiştir. 
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:(M-'eLI Mazaraıı: 
Bursadan 
Eskişehire Kadar 
Neler Gördüın 

Esltişchir (Hususi) - Bursa· 
dan bergfio saat sekizde hareket 
eden ve herbiri otuz yoleu: alan 
otobDslu, memleketin her tara
fına ucuz nakliyat yapmaktadırlar 

endifcrin tıçüncü me,·kiliıde 
Ankara ya kadar l 2 liı-a) a gidil
mektedir. Haluki otobüsle olan 
seyahatte otel paralan dahi dahil 
olduğu halde Ankara}'& kadar 
yedi lira kifayet ctmeklcclir. 

Eskişehire 2, Bursadan Kon
yaya. Ankara;:a ve Afs ona 4 
liradır. Her otobüs için bir yolcu 
listesi yapılıyor ye pey akçası 

olarak alman birer lira, bu liste
ye kaydolunur. Hareket esnasın
da bu liste şoföre verilir ve gi
dilen yerde de mütebaki navul 
iJöre teuiye olunur. 

Bursa otellerinde (sıhhi şiki
yetlere mahsus) birer kutu ardır. 
Bafka memleketlerin otellerinde 
böyle bir kutu olmadığına bakt
hna bu lıu halde Buna. Sthhat 
ldtidllrlüğünUn bir aıhhi tedbiri 
olacak. Doğrusu b kutuyu çolc 

te.resan bir şey buldum. 
Güneş yli yükselmiş,, ort~ 

lığı hissedilecek dar bir aacak 
bva kaplamıştı. Öğleden biraz 
.nel lnegöı ka.zasma gelm.i.ştik. 
Her yer gibi burada da pek çok 
kahvehane ve 1iizlerce aylak, 
akşamlara kadar oyanla meııw 
miifleriler göze çarptyordu. 

iki uat 110J1ra Ahi dağmı kıw
nma kıvrana çıkıyorduk.. Yolu
muz.ua &.tünde çok giial " 
mamur köyler ordl. Cümburiyet 
hükümetinin irfan ordusu ba ya
l.re adamalolh tohum uçm11 
olmah ki otobüsümü g~rkaa 
köy çocuklan miitemadiyea -.efen
• •iabcJ bize pzete vuiniz» 
41,e bajmpyerlardı. 

Benim '- yerlen:len 1altanat 
devrinde dahi çok geçtiğim oldu. 
Ukin benden yana yakıla gazete 
iatiyen bir köy yavrusuna rastJa
.. mıştım. HiikGmetimizm maarif
cilik siıte.mlerinU. yüksek kıyme· 
tiai düşünfirken cebimde bulunan 
Son Posta nüshalanm da o yav· 
111Iara vermek su\"etı1e başka bir 
garur ve iftihar duyuyordum. 

iki saat sonra Pazarcık nahi
yesinde idik. O gün oranın pazan 
idi: Sergiciler, satıcılar avaz avaz 
bagırarak miişteri celbetmiye ça
bşıyordu. Sokaklar, çarşılar pek 
kalabalıklı. Bu nahiye halkının 
hemen , hemen okumıyıuu } ok 
gibidir. 

Bu nahiyecik aon zamanlarda 
kireç ocaklarile şöhret bulmuş ve 
aencde yüz. binlerce ton kireç 
istihsal ederek harice sevketmekte 
bulunmuştu. Lakin birkaç ay mt!" 
lraddem odunla kireç ocağı işlet
mek, ait olduğu vekildçe mcne
clilmq Ye maden kömihile yakmak 
emwolunmuş. Emrin yanlış tetakki 
edilmesile ocaklarının kapanması 
JÜ1ünden birkaç sermayedar Türk 
&enci iflia balme gelmişt:r. fLıii.. 
ıazırda bu kireç me elesi Pazarcıklı
ların en büyük dertlcrindendir. Bu 
yüzden birçok orman resmi dahi 
zıy:a . u.ğramaktadır. Bu yanlış 
telakki ız.aıe edilirse yalmz hususi 
muhasebe, binlerce lira istifade 
edece!· .ir. - H s . .... 
Bahkesirda Me tep Seqf le .. i 

Balıkesir ( Hususi } - Tatıl 
devresine girmiş olan mektep er· 
den kız orta mektebi senem~ 
resim ve eli leri sergisini açmıştır. 
D ğer ~ekteplerde de ergi ha· 
mlıklara başlamıştır. 

SON POSTA 

ML KE A 

Sapanca T enezzühünün 

Çalzşkan 
Nahiye 
Miidürü 

Bir 

DenizalJa : Muğf ada (Hususi)
Beş sene evvet nabiyemlz:e tayin 
edilen müdür 
Kazım B. ka-
sa banın imarı 

hususU11da ci~ 

di mua.i sar· 
fe m ted· . 
Kazım 8. l'ce 
dis · ni bütfın 

köylülere sev
d nniş, muhi-
tinin hurmeti-

ni kazanmış Deııiztibat ltCllU-
bir adamdır. yesi müdürü 
Nabiyeni 1 1 Kazım Bq 
köyünü muntazam şo alar ve ~e
lefonlarla birib"rine ve nahıye 
merkezine bağlamıya muvaffak 
olmm.tur. Kasabaya bir park yap
m "ve sıhhi şartlara uygun bir 
tarzda m getirtmeye de teşebbüs 
etm ştir. 

Licade Sayım 
Lice (Hususi ) - Bu sene sa· 

yımda tesbit edüen hayvan mik· 
tarı geçen senelere nis tle çok 
fazladır. Bu hususta Malmüdürli· 
nün büyill gayreti görülntittir. 

Gümüşhacıköy (HusUAı1- Son 
bir haf ta zarfında yağan feyllli 
yağmurlar muhitimizde kuraklık 
tehlikesinin tamamen önüne geç
miştir. Yağmur sararan ovaları· 
mıza taze hayat vermiş, her taraf 
yeşillenm~, halkın yüzü gülmüştür. 

Kızılc hamamda 
Kızılcahamam (HusuSi) - Yağ

murlar devam etmektedir. Hava• 
lar serin ve yağışlı gitmesine 
rağmen aşağı yukarı ıoğuk aula· 
ra göç başlamıştır. 

EJAzfzde Set 
Elaıiz, 7 (A.A.) - Evvelki 

gün Eraziz ve havarisine fasdalı 
surette sürekli yağmur yağmış, 
~hird~ an ızın seller husule gel
mi,tir. Birkmm ba~e ®•arlan 
sel yü:ı.ünden yıkılmıı ve civar
daki sebze -ve ekin tarlalarıma 
birkısmım aular baımıştır. 

Çanskkalede Sıcaklar. 
Çanakkale (Hususi) - Bir 

haftadanberi havalar çok ııcak 
gitmektedir. Gölgede bile serinlik 
bulmak kabil olmıyor, b tün halk 
ııc ktan şikayetçi vaziyettedir. 

·Muğlada Sıcaklar 
Muğla, 7 (A.A.) - iki gftn

denberi aıcaklar vardır. Bu sıcak
lar tütünler üzerinde azami dere
cede müeuir olmaktadır. BUgUn 
öğle vakti gölaede hararet dere
celi et.ehi. 

• 
LERI 

Faydaları 

Mersin Sergisinde 
Birincilik Kaza
nan San' atkô.r 

Antalya ( Hususi ) - Mersin 
Halkevioin resim ve fotoğraf ser-

.... gisine muhtelif 

~-~-·~"' vi li yet ler den 
birçok ıan'at• 
kirlar iştirak 
etmişlerdir. 
F o toğ rafçı lık 

· kısmı aergisi~ 
de Antalya 
foto Fikri Bey 
birincilik ma· 
dalyası kazan-

-Mu•U. .. ,.ı.i bi- miştır. Foto 
rl11ciai /oto Aa- Adana ile An· 
talga Fikret Beg talya foto Meh· 
met Ali Bey de birer takdi .... 
name kazanmıılardır. Birincilik, 
üçüncülük derecelerini Antalyanıo 
kazanması muhitte memnuniyet 
uyandırmışbr. Birincilik madalyası 
kazanan genç san'atkir Fikri 
Beyin sergide çok beğenilen 
«Göz bebeğimiz» ismindeki ağ· 
randismam ısert bakışla, ıüngü· 
ıüne dayanmış bir neferdir, dik· 
katle !>akılacak olursa Mehmet
ppa illet bakıılırmcla ve tam 

Haziran 8 

1 1 
ı Bartın Haberleri 1 

1 





6 Sayfa SON POSTA 

:ı Dünga Ht!diııelai L Tarihi Mlsababe 
- - - --

Kanın Zehirlen

mesine Karşı Bir 

Serom Bulundu 

Kadın Sokağa Çıkamaz! 
Sokak larda Yakalanan Kadınlar 

Fransız doktorlarından Pro

M•nenjite fesör ( Venaın) 
/ca,ıı teıi'll Tıp Akademisinde 

T e ker Teker Boğduru \ lup 
Denize Atılıyordu '\ bir dftVa bi~ konferans ve-

-~---··_, rerek ıeptiaeminin 
tedav.i.i için bet seneden beri 
yapmakta olduğu tecrübelerin 
nihayet muvaffakiyetle neticelen
diğini ıöylemiıtir. Tarzı tedavi 
bir ıcrom vaaıtaıiledir. Bu ıerom 
Stretocok iımindeki mikrobun bir 
beyıfre aıdanmaıı •uretiJe iatih~ 
1al edilmektedir. 

Doktor bilhaua erken teıeb
bftı edildiği takdirde eeromun 
ytizde aekıenden fada mu•affa
kıyet temin edeceği, menenjit 
•ak'alarında da kulJanılacaj'ı ka-
naatindedir. . .. 

Geçen ay ltalyada JQeşhur 
ltalyan ressamı ( Leonar 

-.-.-,.11-,-.-li- d& Vençl) tara
fından asılarca eY

idilzam vel yazılmış bir 
•den bir do· mektup bulunmuı- Oımanla padişahları içinde 
landırıcılılc tu. Bu mektup gülünç ve iğrenç olanlardan biri 

tapılacak bir heykel için getirtil- de ÜçUncü Osmandır. Bu 
meai taıavvur edilen mermer ~ adam çirkin yüzlü, ıon derece 
ılltunlardan bahsediyordu. Mü- fİfınan ve çıkık karınlı, biri 
tehasaıalara göıterildi, uzun uza- aşağı, biri yukarı omuzlu gUç-

d 
itikle yürüyebiJir bir u 'cube 

ıya muayene odilcli. Nihayet d 
d 1 

ı i. Elli ıekiz yaşına kadar mah-
uy urma o madığına kanaat ge-

pus yaşamış, gökyüzü görmemiş, 
tirilerek müzayede neticesinde d ünya ile alakadar olmamıştı. 
mUhim bir paraya 1ahldı. Halbuki Bu ağır hayat, onun zaten bozuk 
bir hafta evvel basit bir boşbo- oJan sinirlerini büsbütün şirazeden 
jazlık neticesinde bu eski mek- çıkarmıştı, kendisini deli denecek 
tubun sahte olduğu anlaşılmışhr. bir hale getirmişti. 
Fakat bu sahtekarlık kolay bir 

Bu adam, kendinden başka 
aahtekArlık z:nnnedilmemelidir. k imseyi sevmezdi. Nefsini çok 
Zira evvelemirde ıu kadar a1ır ıevdiği için de herkesten kor· 
evvel kullaııılan kağıdın, ml\rek- kardı. Tahta ç.ıkbğı yıl, Haliç 
kebin ne cins olduğunu anlar donmuıtu, SütJOceden Defterdar 
yarak, ıonra onların benzerini lıkelesine yaya geçenler olmuştu. 
Yilcuda getirerek, nihayet kAğı- Edimeye de üç metreye yakın 
da eaki görl\nllşünü vererek, kar dUtmüttü, haftalarca şehir· 
en ıwnra da Leonar da Vinçi- den dıtarı çıkılamamıştı. Üçüncll 
Din yazıaını taklit ederek yapıl- Osman bu tabii hidiseJerin halk 
auıtır. tarafından kendi uğursuduğuna ı 

Tetkikat neticesinde bu müte- hamledileceğini düşünerek cehle 

f · h k rUıvet vermek yolunu tuttu. ilkin 
eonın ıa te arın ıimdiye kadar bir kıyafet emirnamesi çıkardı. 

daha birçok uydurma veaikalar Onun bozuk ve bot kafaamdan 
yaparak Avrupa ve Amerika çıkan bu emirnameye göre kadın .. 
mtbelerini dolandırdığı aabit ol- lar ince yaımak tutmıyacaklardı, 
muştur. sarmala elbise giymiyeceklerdi. ls

* Bu ıene Amerikada misli 
görOJmemiş bir kurakhk 

r-=-~....;;---
Blr tarafın oldu ve hükumet 

/•lilceti mahıu1il mahvolan 
56iir tarafın çiftçiye ilk taksit 
saadeti mi olarak 15 milyon 
olacak 7 Tilrk lirasiJe yar-

dım etmek mecburiyetinde kaldı. 
Tahmin edildiğine göre bu kurak-
lık devam ettiği takdirde bu 
•ene Amerika bUtUn yiyeceğini 
hariçten getirtecek, bu da mab· 
auJO çok olan dUnya akıamını 
fula iıtihsalin feliketinden kur
taracaktır. 
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tanbulda oturan her cins halk ta, 
başlıkları~m r~gi ve papuçla
rınm boyaıile tefrik olunacaktı. 

Zirzop ve çirkin hiinkiirm 
cehli okıamak hususundaki gay
reti bu emirnameye münhasır 

kalmadı. Abdi Efendi isminde 
kendine benzer birini hariciye na-

zırlığına ~etirdi ve ona ıu emri 
verdi: 

Elçilere yüz verme. Ben bir 
aralanım, ıen konuıurken benim 
ıeaimi işittirecekıin!.. 

Abdi Efendi bu emri tamanıile 
yerine getirdi, efendisinin ıeıini 
duyurmak için tam bir eıek ağzı 
kullandı ve her işte eşekçe dav
randı. Avuıturya elçisinin, kısa 
veya uzun iıkemlede oturmak 
yUzUnden bir şeref meselesi çıkar
maaı Uzerinc kendisine istediği 
ıekilde iskemle tahsis ettiren, 
fakat elçinin tam oturacağı sırada 
iskemleyi arkaamdan çektirerek 
bacaklar yukarı, yere düşmesine 
ıebebiyet veren odur. 

Yine o, lngiliz sefiri M. 
( Porter ) e divanda fena bir 
oywı oynadı, iki devlet münase-

batının bozulmasına ramk bıraktı. 
Porter, ÜçilncO Osmanın clllu• 
aunu tebrik için lıtanbula gel
mifti. Getirdiği mektuba cevap 
olarak yazdan kiğıt, kendisine 
teslim olunacağı sırada Abdi 
Efendi ıu teklifte bulundu; 

- Şevketlü hünkarın mliba
rek namesidir. Öpeceksin! 

Porter, Böyle bir anane olma
dığım ve bir İngiliz elçisinin her
hangi bir kiğıdı öpmek mecbu
riyetinde bulunmadığını söyleyince 
Abdi Efendi iki divan çavuıu 
çağırtb, Porterin kollarını sımsıkı 
tutturdu. Mahut kağıdı bolbol 
yüzüne gözüne sürdükten sonra 
kötü kötü güldü: 

- l,te, dedi, öptün de, kok· 
tun da. Şimdi koynuna koy, güle 
1rüle git 1 •• 

Fakat Üçüncü Osman, bu ıict-. 
detlerden umduğu teairi g8remi· 
yordu, ÇünkU mOthit bir kııtan 
sonra felaketli yangınlar da baı· 
göıtermiıti. fstaabulun hemen he
men yanıı yanmıfb, gllzel ıehir 
acıklı bir harabeye dönmUıtU. 
Halk bu musibetleri de onun 
uğuraur.luğuna hamlediyordu. 

Çirkin adam, bu vaziyette sık 
ıtk ıadraıam değiıtirmeye koyul• 
du. o makama geçenler tıç ay 
bile duramıyorlardı, ya azloluna• 
Tak, yahut 6ldürülerek yerlerini 
baıkalarına bırakıyorlardı. Bunun
la beraber sadrazamlar da hlln• 
kArı mUbimıemiyorlardı. MeselA 
Hekimoğlu Ali Paşa, paditahm : 

- Seni timdi kovarım, yerine 
hamal Aliyi vezir yaparım 1 

Demesi üzerine : 
- Yapar11aız. Fakat bana 

Altııaıi•n i•ieın· 
IHi ,.1c11.,. el~it 
paldır ldllflBr ... 

re ••ril1rtlıti 

1 
Hekimoğlu Afi Pqa eliyorlar, 
ona hanıma) Ali pqa derler. 

Cevabını vermekten çekin-
memiıti. 

Bu vaziyette Üçüncü Osman 
düşündli, tqmdı, yine kadın 
mevzuu üzerine avdet etmekten 
başka çare bulamadL Fakat bu 
sefer, kadın düşmanlığını kendi 
sarayında ilan ederek işe başladı. 
ilkin bir defter yaptırdı, Topka· 
pıda kaç kadın bulunduğunu 

tespit ettirdi: Altı yib: yetmiş 
üçl... Sonra kızlarağasını çağırdı, 
ıarayda hiçbir kadının kendisine 
gorunmemesını, şeytan tuzağı 
olan bu mahlükların yUzUnü gör
mek istemediğini anlattı. 

Fakat bir mütkUI vardL Hün• 
kir odadan odaya geçerken bu 
yUzlerce kadından, kızdan birinin 
teıadilfen görtınmesi ve o vakit 
padişahın gazaba gelmesi, hiç 
kusuru olmayan o kadını cezalan
dırarak günaha girmeıi mOmkUn• 
do. Hllnkir ile Kızlarataıı ara• 
&mda uzun bir mllzakere geçtik· 
ten ıonra bu mahzurun da çıreıl 
bulundu, padiıahın sarayda aya
ğına ökçeleri gUmUt çivili nalın 
giymesi ve taşlar üzerinde gezin· 
dikçe ayak takırdısını duyan kı· 
zan, kadınlarm birer k6feye ıak
lanmalan kararlaıtınldı ! 

ÜçUncli Osman, Topkapı ıara
yında kadın ylbU fÖrmemeyi 
bu auretle temin ettikten sonra 
bir emirname çıkardı, lstanbul 
kadınlarının mesirelerde tamamile 
örtülü bulunmalarınt, yUzlerini 
değil ellerini açık bulunduranların 
cezalandırılacağını ilin etti. 

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

Onun hafiyyeleri çoktu, verdiği 
emirlerin ve çıkardığı fermanların 
kayıtsız, f&rt11z infaz olunup 
olunmadığım tahkik ve takip 
ettiriyordu. Bu zalim tece•O• 
neticesinde hemen ber1rlln tıç bet 
kadm yakalanıyordu, Padiıahın 
emrile boplup denize atlbyordu. 

Boa Posta • 
iLAN F1ATLARI 

J - GaHtenin esas ga:ııaile 
6ir sütunun iki satırı 6ir 
(.santim) mgılır. 

2- Sag/asır1a göre bir santi
min ilıil• Jiah ııınlartlır: 

ıı.;·ayfa ıayf~ ~ayfa rı--ayfa Diğer ı -son 1 

~ ı 2 _ 3_ ~ yerler t ••Yfa 
400 250 200 100 60 30 1 

Krş. _ K_rş . Krş. ~r~ Krş. Krş. 

3- Bir $antimde uasati 
(8) kelinıe fltırdır. 

4- ince ve kalın yazılar 

tütacakları gere göre 
•antinıl11 ölçilliir. 

HUnklr, bu yapılan iılerden 
memnun üıe de bir cihetten nıti
teeuirdi. Yolda bir iıdan görüp 
ainirlenmekten korktuğu için ıo-
kağa çıkamıyordu. Halbuki gez· 
meyi, dolaımayı seviyordu. On 
ıekiz ıenelik bir mahpusluktan 
sonra Padişah olmanın zevki de 
ancak bu tenezzühlerle ve tenez
züh ıarasmda on binlerce balkın 
aösterecoği ihtiram ile çıkardı. 

Bu sebeple üçtincU Oıman 
bir emir daha verdi, haftada Uç 
ıUn yapılacak tenHzUh alaylan 

Haziran 8 · 

1 Kari Melctaplan 

Desterecilik 
Ve Gece 
Meaaisi 

Yer yüzünde mevcut aan'at· 
larıo en mtıhliki deıtereciliktir. 
Yılmaz bir azim ve kuvvetle 4 
senedir bu vazifede çalışıyoruz. 
Her gec~ birkaç tehlike atlatmak 
adet hilkmllne girmiştir. Gitdide 
ııklaıan bu tehlikelerin önUne biı 
11et çekmek zamanı geldi. Bir 
tl\rlii ıonu ıelmiyen bu gece 
hidemabndaki desterecilik tehli
keleri bir ıOn bir avuç TOrk 
aan • atkirımn parçalanmaıile niha• 
yet bulacaktır. Tllrk Ctımhuriy ... 
tinin san'atklr evlltlannın melce 
ve iatlnatglhı yüksek ve idil 
Nafıa Vekiletimizdir. Hukulqinaı 
vekilimizin bu lti tahkik ve intaç 
buyuracağından Umitvanz. Hnkü
metimlzle kumpanyalar beyninde 
mtınakit mukavele ahkimı muci
bince gece ağır Ye tehlikeli vazı. 
fede mtlstabdem itçilcrin bir 
ıaatl lkJ beaabUe yazife 1r6rebile
ceğinl amirdir. MaaJ.-ef buradaki 
kumpanyalardan biri bu hükme 
riayet etmiyor. Bu cihetin de tet
kik ve &ntıne geçilmesini çolı 
rica ederiz. 

lımir: (İmzalar mabluzdur) 

Abonelerden Saat Kirası 
Ahnmamahdır 

Elektrik Şirketi abonelerinden 
her ay elektrik ıarfiyatından baı• 
ka otuz kurut 1aat kirasile yirmi 
kuruş hat tamir bedeli almakta• 
dır, bu para senede altıyüz ku· 
ruı eder. 

Ev haricindeki hattın tamirile 
mUıteri alikadar olamıyacağı 

gibi aarfiyah iş'ar eden saatle 
de alakadar olamaz. Bunlardan 
biriıi cereyanı temin, diğeri sar
fiyatı tespit etmek ıımmnda şir
kete IAzımdır. 

M Uşteriye göre bir bakkaldan 
ahzllita etmekle elektrik almak 
nı011avidir. Bakkal müşterisinden 
tub ücreti isteyemez. Binaena• 
leyh Elektrik Şirketinin de tarta 
ve &lçU ttcretl almaması icap 
eder. Şayet hUkümetle olan mu• 
kaveleıinde böyle bir madde 
varıa bu kaydm millet namına 
taıhih edilmesi lizımdır. 
Üıküdarda Debbağlar mahalleınndeg 

Mütekait yü.zba~ı Servet 
-· • u::ı- • .. • • c • • : , _..... ıw ~ 

aıra11nda hiç bir kadımn ıokaia 
çıkmamaıını ve ıayet çıkan olurA 
ıöriildüifi yerde 61dUrüleceğia( 
bildirdi. 

Onun meıirelerden kaldırtıp 
boğdurttuğu kadınların hikayeleri 
zaten kulaklarda ağlıyordu. Bu 
emri venneıe bile kendiıinin ala~ 
yını aeyre çıkacak laanbullu ha• 
D1m bulunamazdı. Bu ferman Uz .. 
rine o nefrat ve o korku btıabtlttln 
arttı, hOnklnn ıokağa çıktığı ilk 
gOn tek bir kadın sokağa adım 
atmadı, hatta kaf eı arkaıına 
aelmedl. 

F akıt?.. Fakat padiph, bütUıı 
lıtanbulu at llıtlhuie dolaıbjl 
halde hiçbir yerde, kendi yanın
da bulunan reımi adamllrdaQ 
baıka bir yllz de ı&rmedi, göre
medi. Kadınlar 10kağa çıkmak· 
tan menedilince erkekler de hUn• 
kir alayını ıeyretmeği manasız 

bulmutlardı, evlerine dönmüşlerdi. 
O gün, batta dftkkinlar da kapalı 
idi. Sanki halk, bu alayları hün• 
kirın kaba ve çirkin yUzUnü gör .. 
mek için değil, alay vesilesile 
ıokağa çıkan kadınları görmek 
iştiyakile alkışladıklarmı anlatmak 
fikrinde ittifak etmişlerdi!.. 
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Davetsiz Misafirler •• 
"Dilini Kedi Mi Kapb, Elmasım ... Söylesene •• 
Buraya Gülmek, S6rlemek için Gelinir •• ,, 

Nadire, biraz hakh gıöi idi. 
Fakat ona açıktan açığa bak 
vermedim. Hak vererek ctlr' etini 
uttırmak istemedim. Bilikis pek 
çok yatlfbrmaya çalıştım. Fakat 
yapacağı İfİ o derece kuvvetle 
kafuına koymUf ki, bir ttırlü onu 
ikaaa muvaffak olamadım. ffa.. 
tahğımda ve en muztarip zaman
lanmda bana bilyiik iyilikleri do
kunan bu vefakir kadını • ~ 
elalikeli bir ma~ra kaqaamda • 

yalntz ela barakamudam. Orada 
onu tqkmhklardan konamak için 
bea de kalkbm, hazarlandıaı. .. 

Amu AllahımL. Gittijimiz 
yer, ne iğre~ti. Saaki. otuz iki 
esnafın en hapn gençlerindea 
mOrekkep bir mahferdi... Herk• 
bağıra bağıra s6yliyor, herkes 
kahkahalarla gWüyor, herkeı 
kurtlannı dökmek için en kil· 
çük bir &rsab bile kaçırmak 
illemiyordu... Salon kapııından 
Jİdp to kuytu bir kötede unutul· 
muf tek muaya gidinceye kadar, 
çimdik yemeden vllcudum peatil 
lruilmif.. içime çöken can ac111, 
dayanılamayacak hale gelmifti. 

- iki gözlln kar olsun Nadire. 
:Y~n halb beğendin mi? •• 
Hadi bakalam; aytlda princ:ia 
tapoı, timdi... Her taraftan aç 
kurt fibi bakıyorlar. 

Diye Nadireyl h..., b ... 
hqhyordum. 

Birdenbire m-mma inine 
iki kiti dikildi. Bmalarm hangi 
•rufa me11911p oldaktan, kıyafet
lerinden be1B idi. Siyah, lntırcık 
tn,.W.. derini mua1a c1a,., •. 
-.ak bize eiildi. Dadıklarmda 
vabti bir tebeu&mle: 

- GUzetlerl.. Yalliız canına 
aılalır. izin verirseniz, biz ele 
ıöylece maıınızın bir kenanna 
tlneyelim. 

Ve.. Cevap beklemeden ya
nımdaki sandalyayı çekti. eİıyak ......... .--.._ .. _, _____ _ 
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bir teldifaizlikle oturuverdL 
Ben, itiraza bazuiamyordum. 

Nadire ajzını kulağıma yanaştırch. 
- Aman Melek, ıe8İDİ çıkar

ma.. yalnız kabrsak daha fena 
olur. Bunlar varken, hiç olmazıa 
başkalannm hlicumunclan kur· 
tulunız. 

Deye &aaldadt. 
Tabiidir ki bu vaziyette hiç

bir .. , aıibtakata olunamaz.. 
Anki birer davetli gibi m-mı
u yerlqen bu cDr'etkAr ve per
YUIZ adamlar, değme IAbavle ile 
kolayca kovulamazlardL Bukadar 
blabakkta bir rezalet çıkararak 
herkese makara olmamak için 
lelÜDi Çtkarmadtm.. Artık cere-
1aaa tlbi olmaktan baıka hiçbir 
feJ J•pamıyacağımı anladım. 

Nadire, iti pişkinlije vurmUf
ta. Y anuıdakf ince bıyıkh, liyab 
çabk lcafh delikanh ile hem 
konUfQyor; hem de kıvrıla kıvnla 
gillüyorda. Birdenbire ellerimin 
llstllne aert bir et dokundu. 
Batımı, yanımdakine çevirdiğim 
zaman, yanımdaki hem uzun
ca bıyıklannın alm uçlanna 
bllkiiyor ; hem de kalbime birer 
ok gibi saplanan koyu eli giSzle
rile ılzlerimin içini ıllztlyardu: 

- Dilini kedi mi kapb, elma· 
11m.. Slylesene... Buraya herkes 
glilmek, söylemek için gelir. 

Dedi. Bana cevap vermek el
zemdi. Bu hayata herhalde pek 
ylbanca olmadığını sonradan an
ladığım Nadire. bereket venin 
herpyj nazandikkate alllllf ; kar-
11laımaam ihtimali olaa adamlarla 
ne •retle konupcajımlZa dair 
yolda bana talimat vermipi. 

Y ammdald konuımasma de-
vam etti; 

- Adın ne aenin ? .. 
- Mellhat. 
- Vay caD1Da yandığım.. Şu 

l.taabulda, amma da çok 
Melihal var yahu.. Hangi 
eanafın yaka11na yapıpan, adı 
Melahat çıkıyor •• Bereket •ersin 
ki biz bunları yutmayız. ÇOnka 
burada Melahat olanın, kapıdan 
çıkar çıkmaz Sabahat olacağını 
biliriz. Onun için hiç aldırıf 
etmeyiz.. Ne ise, ister Melahat 
ol, iater Sabahat.. S6yle bakalım 
nerede çahııyorsun ?. 

- Şimdi ipizim. 
- Desene 1en de benim gibi 

metelik tutmuyonun. Hele bu 
akpm öyle bnlam ki.. Burada 
p&f deseler, Okmeydnuaa uça· 
caiı•· Demin arkadatlardan 
birine rutgeldim. 

- Aman, Hurtit.. S.na bir 
papel uçlan. 

Dedi. 
- Ulan. papeU bulaam, ditimi 

kanftıracağım. 

Cevabını verdim. Fakat he
rlfptla çamur mu. çam1D'.. S.r
nqbkça, lll'Dafb. Dehleylnceye 
kadar alda karayı HÇtim. 

Admm Huriit olduğuna &jren• 
dtiiaı ba • ........_ Jldne hayretle 
b~er; -'Jle- aklerln ara11n
dakl prlp 1ıeu..-... ...... ,. 
plqı1ordum. 

(AriHI~ 

SON POSTA 

Akılsız 
Başın Cezası 

~ ·- ~ ı -

Mllteabbit - Hey, durun bel. 
Yeniden yapacağız! •. 

Plinı tersinden tatbik etıaifizJ. 
................ ~............. ................ ~ısıa-. 

Dllnga llctı•al Haberleri 

Bügük 
Bir Takas 
işi 

Riyo dö Janeyro •dan bildirill-
/ı yor: Sovyet Rusya 

mllzalc•r• ~Ok~eti milme .. 
sillen burada Bre-

•/lıasında zilya h0k6metile 
temaata bulunmaktadır. Bu mtlza
kerabn mevzuunu bllytlk bir 
takas itf tqkil etmektedir. 

Sovyetler Brezilyaya petrol ve 
buğday satmak, mukabilinde • de 
Brezilyadan deri ve yün almak 
iıtiyorJar. Haber verildiğine gire 
bu takaı anlaşma11, iki buçuk 
milyon lngiliz liraıı kıymetinde 
olacakbr. 

( l 930 ) ıenesinde Sovyetler 
ayni mahiyette bir teklifte bulun
muşlar, fakat o zaman Brezilya 
hükumeti ayni mevzu dahilinde 
lngiltere ve Amerika ile anlatmak 
fikrinde olduğunu ileri ıtirerek 
Sovyet teklifini reddetmişti. 

Fakat bu yeni teklifin bugün 
Brezilyada btty&k bir hBsnO kabul 
gördllp muhakkakbr. Yalnız 
alikadar iktısadi mahafilde ba 
iıten zarar girecekler endiplerinl 
tizliyemiyorlar. 

lf-
B&yük ikbsadi meseleleri tet• 
Diln11a kik Ue oir8faD AJ. 
ticareti man iltatistik da

ireıl d&ııya tica-
azalıgor retioia 1934 aeneal 

ilk iç aylık devreai baklanda bir 
rapor nep-etmittir. Bu İltatistikte 
dftnya ticaretinin yüzde doksan 
beşini yapmakta olan (52) memle
ketin vaziyeti göz öaUnde tutul
maktadır . 

Ahnan neticeye g6re dtlnya 
ticareti 1934 ıenesi ilk Oç ayında 
1933 ıeneai son Uç ayma kıyasen 
yüzde sekiz azalmıtbr. Rapor, bu 
azalışın baıbca aebeplerini mevıim 
te&irile fiyat dtqkllnlftğOnde ara
maktadır. 

. -tc 
Meksika b&kümeti blyOk Hr-

Melcsilca pet• mayeli bir pet• 
'f'olları milli rol . ~keti tesia 

6ir reıılı et~if!ır. Serma· 
yeamın yanaı bB-

al9or kümet. yanıı da 

Haziıu • 

22 Sene Din Propagan .. 
dası Yapan Müessese •• 

-·····-······························ .. ······ 
( Baştarafı 1 inci eayfada > l zarhğına) gömUldli. Bu kadm 

mGfettiıi Dr. Keyits ıehrimize ölürken servetinin malını kte-
gel~rek Amerikan kolle~ini teftiş be, kalan oısfım da Ameri::dald 
e~lf; (420, mevcutlu bır mekte- diğer hayır cemi etlerine terkettl. 
bın talebeeiai ailıayet (82)ye kadar ~ 
indiren ~hepleri ar~brmıştar. Ba Şimdi mektep binumın hOkii-
zat, lzmırde yapbgı temaslarda metimizce sahn almma

11 
Am~rikan kollejinin İzmir h~"! zuubabı olmaktadır. Binalar~; 
~erınde uyandtrdığı anti pati!' (600,000) lira istenilmeaine muka-
bilhasaa kaydederek hazırladaga bil, bu binalann bugllnldl değeri 
raporu Ne\'forktaki (Bible House) (250,()00\ lira tahmin edili Bir 

mi k • ·• d . . 'I yor. 
amu mer ezıne gvn ennıftir: habere göre Kızılçulludaki Ame-
~n bu m~eueseden lzmir rikan mektebi binalanncla bir 

kolleıı miidlirl6ğllne sed karan ( ticaret liaesi ) teıis edil km· 
teblig edilmif; mektep mlidDril Bu hususta henllz reaml ec~çı! 
Dr. Rit ceaapları keyfiyeti lzmir haber yoktur. Bunwtla beraber 
maarif mllfe~ğin.e . ve. ~ynca mektepten başka hiçbir ip elv.,: 
Maarif Vekiletine bıldırmıştir. rifli olmayan bu binalarda berbal-

• de bir Tilrk liaesi tala edilecetl 
İzmir balla bu mlieae1eyi ne- zannediliyor. - A. Ad.•• 

dea aeYllliyordu? Diyeceksiniz. 
Banu lala etmaclen enel mekt• 
bin açdaf ......,lednl hullaa He
yim: 

- Amerikan koUejl. t. t ,, • 
birt ................... ,.. 
aıi dd .,_ enet açalmlfb. O 

Sıcaklar lstanbulu 
Cehenneme 
Döndürdü 

zaman Amerikadan Misis Kenedi ~_..._....,1it•·den De 
isminde zevci Amerikalı olu bir ariÜ'll!ttıı Haberler Geliyor 
Hintli kaclan lzmire gelerek (Pa- Bugün dördlincil pdtlr ki 
radiao) denilen, Kadife kaleıinln 11ca!dardan bunahp C:laruyoruz. 
iliiıt kısmında bir arazide ikame- Hazıranın daha bquıclayız, fakat 
te bqlalDlfb. Bu kadın putperest sıcaklar, gGktea aleY yafchja 
Hint mihracelerinden birinin kızı vehmini veriyor. Dtha, bUhusa 
idi. Bquıdan bin bir fellket ge- aabableyin botaeu bir acak 
çiren bu kadın bir mtıddet Ame- htildlm llirllyor n bize ,aç _,_ 
rikada ikamet etmif, sonra ko- aldınyordu. 
caıınclan aynlarak Hindiatanda Don hararet derecem sa•aıe-
uzun bir seyahat yapmıf, niha· de. kapalt yerde (31), actk ,_. 
yet İı:mire gelerek (Polikarp) ın lerde (28) dl. Gllnette iae (45) 
gflya semalara ,Ubeldiği 1.. yer- dereceye kadar yllkaelmiıti. 
de Kadife kalesi üstünde kendi· Rasathaneden aldıimuz mali-

mata fire din, ... _.. ~ 
sine basit bir kulftbe yapbrmıfb. kadar geçen g&nlerinin en mcak 

Her hafta pazar g(bıleri civar ,UOll idi. 20 senedenberl bazinm 
k6ylerden Paradiaoya inen Rum ayında bakaclar acak olduiD p 
balkı bu kaduwı etrafında topla• rtılmemiftir. 
narak onun nasihatlerini ve sihir- Adapazan, 7 ( A. A. ) - S.. 
bazhklannı dinler ve •kpmlan caklar baflamııbr. Hararet a.. 
btltibı k&yllll• "1'8 ve enak cell sllıede 30 dar. 
alarak klylerine avdet ederlerdL Deabll, ( A. A. ) - Oç gihı-

Bu kadın haddi zatiacle ı.a- denberi ......... • ; n ıı n busılba 
yuhahb. Amerika teb._.aaa g&lgede terlllemetNM tlb ;.._ 
olaD ba kadın almescl• enel Meletf8d• Dolu 
Amerikacla Federal Reaerve Ban· Malatya, 7 ( A. A. ) - Otla 
ka yabrdığı 1erVetiain mllbim bir alqam ilzerl hava birdenbire b-
kısmını çekerek Kızılçulla arazi- rıl'llllf ve etrafa m&Wm mıktanla 
ıinin nıafmdan fadasım •bn dolu yatarak aeller bud olmat
aldı. Oracla buıDnktl Ttırk para- tur. lametpap kl)'lnde le " 
sile llç milyon liraya muazzam ile bir depmeni GlbacllsbeJ ki-
bir mektep binaaa, bir jimnaıyunı ytlnde de bir evle bir detlrmeni 
(bu jimnaıyaman Tflrkiyede he- ve 150 danr ile 30 sıjın ..ı 
nlz bqka bir örneil yoktur), göttlrmllttllr. Bu iki k&yle Bonuı 
bir tiyatro ve kilise aalonu, mu- kay&ıılha izim bağlarile mepe 
allimlerin ikametlerine ıaaluiu• bahçeleri dolu yllzOaclea mllhi• 

b b k b • tti eli. huara oğramqbr. Malatya mubieı Oytl ina iDf8 e r • Yine tiacleki k6ylere de dolu dGfmlf 
Kwlçullu arazillnden btlytlk bir ı. de zayiat ehemmiyebizclir. 
kısDllDı sabn alarak muazzam 

Derme IU)'UDUD mecıasam aeller 
bir de çiftlik meydana ıetirdi. getirdiji çamurla clolclurmq oldlİ-
T&rkiyede daha radyonun qmi junclaa mecra t~lncep b-
ifitilmeden radyo tesiaab, lis- dar tahmia•""' tiilfta Malatyada 
mojraf •e bir elektrik enatella- elektrik t•'linb yapılamayacaktır. 
yonu meydana getirdi. Canr Ceyhan, (Hususi) - Kaıamıu 
k6ylerden Kızılçalluye lnaRliııl tabi Mercimek ka,a n ciw 
tertibatla au ıetirdL b~k~ç glln enel pmclip kadar 

MWa Keaecll b11 te .. tl llr· mııli g6rlllmeiıÜf bir p1a1c1e 1Mm 
mal ettikteD aonra lkll •• mek· parçalan ~ mabRllt 1aa,-

Meksikalılara inhisar eden bu 
tetebbUa «Meksika petrollan• i1-
IDİDİ tapmakta ve petrol iltihaa
llbm tanzim ile mqgul olmak• 
tadır. 

tebin orta tara6adald ( Hint me- zarar ,atiıllpOr. 
·--~=-==:==:==:=====-==;:;::===::::ı=::c== ral _...... l»&ytlk bir kuma 

Mebika dDoyamn boyllk pet
rol mlatabaillerinden oldup halde 
fimcliye kadar Avrupa ve Ame
rika sermayelinin tabakktlmü al· 
tında bulunuyorau. fstibsalitamn 
ancak yllzde kırklDI sarfeden bu 
memleket, hiç olmazaa kendi U.. 
tihliklb için IAzım olan maddeyi 
milb bir tqekkDlle temin etmek 
iatemlt Ye bu mabatla .erilen 
kam netlceaiade de yukardaki 
tirket dofmuttur. 

• .... ....w.tteldP.et-

•de tatacak. Mebikada çalı
faD ecnebi flrketlere el uzataqk 
memleketin dahili aarfiyab 1""1 
llzamgelen af petrolu elde etmeld 
için icap eden teaisab yapa
cakbr. 

Mekaikayı bu ıuretle harekete 
getiren en nılhim lmil fimdiye 
kadar ecnebi tfrketlerin Mebi· 
kada sas fiatlann• tahammlll 
01-mu derecede Jftkeek tat
_, ol•dandR. 

Arjantiae ld MH lçia ihracat 
Yine koateajamm art

brmaa huaamada 
6ajdag ppıla bir teWlf 

lt.on/er11n•• &zerine beynelmi-
lel butclar konferan•ının munf. 
fak olmuı tlmitleri yeniden caa
lanmqbr. 

Yeni teklif Arjantine 30,000,000 
yerine aenecle 40 milyon buidaJ 
ihracati temin etmektedir. S. 
koatenjaa Arjantiain iatediii • 
.... --- mluwi sibiclir • 



BIBATB 
Bu Sütunda Hergiin 

Aalataa: s... '""" .......... 
EYi BiR HAKiM 

Ganin birinde Cezair Saham 
._..... kendi memleketinin bir 
pbriacle bulunan ft orada lcraJİ 
.a.let eden bir Kadamn, l&Jle
aildiji Jibi akdb •e mahir hir 
hlkim olap olmadıjlm pzlmle 
gGrmek Ye kulaldarh ifitiaek 
emeline dltmlf. 

Çtlakl rivayete gire ha pk 
alr:ala VfMia elinden hiç bir ,.1c.na brtarmm, - ... . ..... &.. .. o ..... 
hal~ 

Cnair Saltaa hbdmlaıafet 
~k bir ata blaiait; • pmif. 

- -· dere tepe .... anı... 
Nihayet o Kaduua bubmclup 
tehrin bpmna kadar gelmiı. 

Tam kapının &nünde sakat bir 
clDeııci ondan sadaka istemif. 
Padiplı ona adab •ermif. 
FU.t dilenci onun eteklerine 

aitmesine mAni olurmUl
~man llJ)tan : - .......... .,.. 

......... tİJ~ 

Pil' ,at atm aldı. ·Soma bir ... ,.... ........ .,.dedi. 
s- paraJl tı .... _.._bira-
-- ipi•• ..... ....,. gittim • 
Bozak paraJI da tetirdim ODUD 
,..... koydua o bir 8D pfle
&aten istifade ederek .,.,ayı 
kapıp kaçmak istedL Ben • 
kolundan tuttum. Buraya geldik. 

Kadı: 
- Para,. haaa baralamz. Ya-

,.. L-:Um, ••· paditaW• •ak.at dil•riJe 
l""•ittt- O.. 8 clawalumı an
lau.lar. Kadı oaiara da: 

- Atı bm mr•kıa•ı. Siz de 
7arm gelin z; cevabım verdi. 
Erte8i giia lıükmii dinlemek içia 
birçok merakh mahkemere top
lanmııb. En evvel köJ 111 ile Alla 
ortaya _ıelcli. ~eh lime: 

- HaJdi kannı 81 da git, 
dedi. Kiyllye de eDi 9op8 wr-

-tim bnmu .... pti. 
K&JlllJe de t.emea Wf• tatbik 
ettiler. Bandaa.....,.. Kadı k,1"'91 
ii"iıird&: 

- Al paralannı git. Yağcıya 
da eli mpa nrsunlar. 

Padifahla dilenciye wa gelince 
onlara: 

- Beni takip ediniz. 
DecB ve onlan bir ahıra sl-

Wrclii. Evvela el leaciyi dıfanda 
bırakarak padiphı içeri toktu: 

- Haydi git abm bul, dedi. 
Burada yirmi tane kadar at 

vardı ve hemen hemen hepsi de 
biribiriae bpziıordu. Fakat Pa
cU..ıa teretNlt etmed• -'...., Wr 
aba ....... elini koyda: 

- itte bu.. 
- Peki gel ıimdi dlfUL 
Ayni tecrübe &tekine de tathik 

edildi. O da ayni aba &zerine 
elini koyarak: 

- Atım budur. 
Dedi. D&odiller. Kadı maka

IDID& oturda ve Padipha danerek: 
- A1 ablll da ait eledi; di

ba 11,. de elli ...- RI«••'••· 
Mahkeme Wtriwt" K..11 .... 

·-- ,... h .. ,.., ... 
Kadı ..... a.ce: 
_.,......_~.,~ 

.or-. Yoba ftrdiğiıp hlklmdea 
menm dejil misia? 

Sa:. tan: 
- Bilikis eledi, gayet mem-

•••· Y almz 14ınin biitün bu 
.. kilratleri ....ı kctfettipae ak-
... craedl. O- _.•••k llH,.. 
..... a- biraz aialabr _, 

Kadı fU ~bı ftnl: 
- Kadmm ilim Ue k6yllden 
~ kansa olduiana anla
mak ._. a. ~bala bir tecrlhe 
,.... o.. ~ p1 .. llok
kamclüi ••MıhW detittir. de-
dim. Kopuk ,._ ....... ... 
kayı aldı, Jlkadı ft ...... .. 

alarak içine bofalttı. Banu -.. 
dar aühulet ile yapıyordu ki ita 
iti daima y•pmıya ahpmf olm 
llir ilim kar• olclup belbeli 
idi. hraJ& seımce; ODU ula
... .._ 1auitti: Paraya _. 
.. ...... ft Wdedia Eter 
-·- •••• Pi ~-,... Pa-
--·- ,......... ..... 1 
~Jacaktun. Elleri. bclu ,. .. 
bll' ....... ........... da , ... 
olmam m t v_ l.t Sidia ite 
ıelincel ........ -;k .._mit
kil elda. Wae Ge.a 41e, _. 
de ayni baJ••• .,._ tılllall. 
Fıikat ben a.ı ... •leıl .. ı.,. 
'98DI ta1111Damzlıa cleiil. ._ 1111ıi 
taanuaile ~·~--~--

SON POSTA 

Buğday Siyasetimizin Ana 
Hatları Nelerdir ? 

Sayfa 11 

Vereceğimiz Vergi Memleket Buğdayının 
Korunmasına Tahsis Edilecek · 

Yeni ver~ kammlanadaa .a- ı ---------- ı _ ... ._ k L-llhn bir kıBIDJDI dtıa ..,. De r ahm ve sabmı, ırı-aau ve asaur 
e-:. b D.J..1-- Buğday lara nakli yasaktır. Aksine har• 

~ica::!ıu ~·~.\b:: ket eden fabrika ve değirmencl-
lara aefireceğimm bildirmiftik. Siya .. tl lenlen •elli 1ç milli alarak a1m1r. 
Yeni Yergi kanonları aruıııda Hiücfl.••t, ilci ••n•4••hri fift- Bu gibi kaçak unları bilerek 
gerek Yergi mükelleflerini, ~be ~inin battiagını hraneü .....- nakleden ve ıatın alanlardan .Wla 

Mali 
·-- '••ini. .... , - ilclı•t ,,, • .,... 

·ye memurlanm zaman zaman mına ilr .,.,,,,. el••i 11,.. JP•h._._. lrararile beher çuval 
•ltklle dlfiiıen laman, buldayı etmlı 1ıaı-.,.... a. ..,..,,. ,.. b...- iç lra cua ahmr. 
karama karphjı ku•adar. Fa- lıirli•i• llflZigetl a lconı11111111 Madde 10 - Bu kanunla 
kat itap hlklmlerini ba lltuna --=- alu ·ı le& I• k dil • azif 1 koy~--- k·--~ dikkatli oı..,or. EMINll _..ı 1 'il en enne verilen v • e eri ,..,.. 

k ~9uau& -- ile ınii.delılik ,.hirll araındalcl mayan muhafaza memurlan ne 
O uy olaruam bir daha böyle mawrane memleket lıeıa6ına en bilerek yerııırinln ka ... ·-•-asma 
zorluklara ~-zlialz. a. _.ı B .___ .--- ~au.u B LI K . ......,. na9ırlı 6ir lllGIWU'1111ır. ıı - aebebi,et •ere• memm ve mla-
U.-•fl orum• .......... •• ka6•1 .tllalı ola .,,,.,, tabdemlcr ]aakkmda Memurla 

Ka•- hrs ... ---- ...... ...,,.... ıc- aamans 2486 .U.--. Mubakemat KammDDa tAbi ol-
Maclcle ı _ Gerek memleket makaızm takı1>at yapalar. 

dahilinde J&Pılaa. .-ek laariçtea ler. IW ahlplerince malum ak· Madde 11 - Ba kban~ 
gebrilea • Ye •'•• pplnnf llDcle ba lclDcl ~ ....._ tatbikinde ft yelJiDia ci ayetin
macl.._, bqidap k• r• Yergi- icap Henlme rrae.ı .. fabrika .te, -"""' allkiye memwlan 
aiae tabidir. eleji ..a---"'e _._ - jandarma ..._ Bu weinaen uhipleriace de ~... r- .... ·~ 

baanda ( an ) tabiri De birinci parça makbuzlana defter ldllb; hertBrll y•rdnm tercihaD 
..,.,, çavdar anlan. uacla •e alratle wapmakla mlkeDeftiıter. 
Japlimıt maddelerle ele makaru, kayitleriain evrakı mllbitui ·- # LL_I ... _.__ 

tehriJe, irmik we heraevi bialdlvi rak aaklanmua mecbmlü. Maha- Madde 11 - anaalt maavır 
k..ıeclilniftir. faza memurlan makbasa ...ı1mit lerlnia •erP.d. ılmr'k beya_. 

Madde 2 - Elebiz, • .-.. olu • pavallanm karpm. mtıhrl meleriıide iisterleeek mikmr " 
~ deiirmenlerinde ( ıehir •• De mllalrledikt• ..,.. çıkan). ..-fa gire, .. amele wrPA • 
ka•aba civarında olsa dahi) ~ maw mlılaade ederler. birlikte 'fe 1H1 .......... ~..-• 
t6lea aalardan k&ylülerin badi nisbetler dıJıımaile ........ c• 
ihtiyaçlanaa mahsaa olanlan yer- lllhtr, dllpma&z dikit iple- tabaklmL •"'lı ilı tıaW1 olwlr. 
giden mllateanadır. rİDİ11 iki ucunu birlqtirecek _. M...k --:_ • vergiclea 

Ancak her aerede apttllm&t rette yazolanar. ..... ftlldat; bazhlece 
oluraa olama atılanlar veraiye ç..aJ ile •hlma• aatat ol- .... Wriclat hesabına ve ziraat 
tlbidir. _ _.n_ makarna. irmik, _ ... 1..:... ~ ,_:.:.._f ____ _ 

Bu maddede yazıh ,.bir ye -ı-. r--lllP"' ~• da humıd Wr la..M 
kaaaba civan tabirinin a.•dma ve biaktlvi zurufuna •erai Jk11a kaydolunur ve mtııtahıi'cl• ... 
tellbite Ma&,e Veklleti RllhiJet- JaJ>lfbnhr. Pallar bp " sarf. bayaa olanacak hujdaJ zararına 
Hclir. lana ..... jvleıfie Dm: ola- ilmi ve sini _., ... ~ Ziraat 

Bu baunma tatbikabncla .... nur •• mal dairelerile banka bankasından yapılnut ve yapıla• 
•• lralaba ve kl,dea makMt. tubeleriııce aablır. cak istikraz borçlanma itfa11na 
"2 ........ ka, ---- iti- Madde 8 - Tnrkip dahilin- L • -1 
riDd maddesinde tarif edilenlerdir. tau.. •••· ele imal edilip llllric:e •• k..... llnailrat .... 1 - Ol~~ 

Madde 3 - Vergi, mllfteriye anlar vergiclea mllstelnachr. Ban- yet •• mwalrafle 1f1e11 için. ._... 
aittir. Keneli bujdayuu &jitea lann talaakkuk eclea YersW te- rolan icra Vekill.t Heyetllice 
değirmenci ••J• maim fabrika miaata raptolw. bd ay wfm. tasdik edilmek ._.. llt.u ık 
ve değirmenlerde öilH8Jaa ....... m laa kanunun tatbilonda mit- da ihraç eclllclilderl ........ e.- g&illen teşkilib yapmaye ~e .... 
teri aaiyetiodedirler. nldle i8bat ...... t_..,.t iade, ndaaa bu wrid.ıtd ~ ... 

Madde 4 - Verıiaia matrah abi halde •ersi istifa olunur. tiye Vekili Mlibiyettardır· 
ve nispeti 72 kilo gayrisafi lik- Madde 7 - Fabrika ve deiirr Mnakkat Madde 2 - K...-
lette her çuval birinci ne7i ekmek men ifletenler kendi namlarma fDD mllhib' hazırlanmaya kadar 
unu için (150). ba DMid• IODl'a veya bqkalan hesabına 8ğltttlk- kontrol keyfiyeti Maliye Veklle-
plea unlar isia (100) kul'Uflm'. )eri un ve diler mamulltın nevini tiain temi.p edecejl diler Te• 

Bwtb çnal bit- aa fab- çaya) ve kilo itibarile miktanm, itle temin ~. 
~ :.:.. -=-== atq bedelini. mlfterinin ismini, Muvakkat madde 3 - U. 

lkind maddede yuah delir- nakil makbuzunun numara •• çuvallan ('12) kilodaa aoksaıı ft1S 
menlerden bu madde macibinctl tarihilli ba huma için tutulacak fazla olaa fabrika we cleqİl'IDe9' 
Mtlp çakanlaa • ~n, 72 twlikll deftere pi sinine lerde d&rdilncii maclt\e h0km6-
kilodu fazla YeJ• okun olduğu karele mecburdurlar. reni çavaDu hamlamncaya ._... 
takdirde ba eaua •petıe vergi· Madde 8 - Varidat tahakkuk .... ha •ersi (72) kiloluk ça# 
leri hesap •e tahsil olunur. memurlan, keacli ... takahnaclald ı.r. aiabetle lıeaap • taW 

Her nevi makarna, irmi~ ~ " fa~ • ~ tihmur • 
~e ~ b"aktmlerdea IEiro ba- __._ l.j. c:leıa •e.ır ile lıltkibt Mmakkat müde 4. -r. <--,-
flll& iki kurut •ergi aluui'. ~ ... Madde 5 _ Uli YeljW mw;; JapmUla t'tt lcabua• mahn ubl- rika, değirmen, fırın lfleten 
kellefleri, mahalD mal dareilll- dıtı veya naklolunduju müesse- zahire tacirleri fabrika. ielfıllilll• 
elen veya Ziraat bankall tubele- ıeler nezdinde İfİ tahkik etmekle fırın, mağaza ve depOlanlld• ~ 
rlDclen. bedel mukabilinden ala- mükelleftirler. lunan un ve ~d~ ~I ol~ 
caklan iç parçala makbuzu fahri- Maliye mlfettiı n murakıpleri bu kanuocla iaWi •8ddeleria claa 
ka • clejiraaenlercle ibraz, bir ~mal. widat mlcllt ye .ofet- 'lft mik_. .... b"r bey--
puçamm deiir••cilen, ikiarisiai tifleri de ba ~ la.izdir. ,,,_,;,}.,t W.HD aeplndea itiba-
..WU. ......... tevdi ve ka- jw.i d&t aut zarfuMla 
laa pb'PJI da nezdinde ladzeder- Madde 9 - Makb• ~ pııl 1Rı1unduklan mahal Yaridat taı.k-

bl&anm""• • • ..,. ..... kuk dairesine tevdie ve bunlardan 
konulmadan fabrika .. delirme• .. ..... ..... - p,irdl. 

Halini ki lteld - lft'IDek llte
ylace bayvua irkildi ft bllfUU 
lb• brafa p"llrcl. Boa ele ifi 
anla dm. 

Bm• as.me padip)a bdlya: 
- Bea bir tlccar cleiili .ı

._. deci ... çok ...... 
kimol~~ .. 
.. ...... teCrlbe etmek ....... 
Geldiin. glrct°WL Ve l&yleDilen 
16zlerin tam bir Mlrikat oldupnu 
tecrtıbemle anladım. Seni tebrik 
ederim· Dile 11wlea • clilenin? 
F.W kact. Ws ......, kl'emedi. 
o • ..,.a wwldde ~ ~ 

den mal çakarta .ep YCflİ def. değirmen ve fabrikalanlan maa-
dası OD bet dJı sarfacla da Ye-

teri tutmaya., fabrika ve değir- .Periai 1.._,. mecburdurlar. 
menleda ~ _.g mll.-. Bir ·~ fala • aıev~ 
Hler mamulitaua tAbi ol.. P1·-
azud miktar" m.bet laerindea .. ~ ataf mağınl• 
tahdlaak ~ ı. .ı.u ce- da ~ .......kle mlkeloc 
mDe dwfatm ..... ...... leftirler. 

Defter ~ halde bir 
..._ mumnelelerW kaydetmiyen
leria ftPbut bazı ıpamullt içia 
makbu veya pul kullanmıyanlann 
vergili o ay içindeki en fazla İl 
gllDI haalitma eöre tahakkuk 
ettirilerek ytızde elB cezuile taW ....... 
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sayesinde ~araplarınız, biralarınız. ve her türlü ickilerinlz 

aofuk tutulacağı gıbi yiyecekleriniz dahi sıhhi ve taze 

olarak muhafaza edııecektır. 

81r tek Frlglda,re varClır. Hakiki Frlgldalr• oıanctır. 
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ELEKTRIKLt 010MATll< SOGUK HAVA OOLABI 

Qeneraı Mo\orı Mamuıatı 

1 Emlik ve Eytam Bankası ilanları 1 
lstanbul Asliye Mahkemeleri Birinci Yenileme 

bürosundan: 
Emlak ve Eytam Bankaaile Çadırcı Zade Mehmet Lutfi Bey 

Muıtaf a Ef. Ağırnulı Seyit Ef · Zade Mustafa ve Şürekası namına 
yaz'ı imzaya mezun Hamatlill Zade Hamdi Ef. arasındaki davanın 
yenilenmeli esnasanda : Müddeaalcyhlerden lstanbulda Mahmutpa-

. fada Abut Ef. banın da 7 No. da mukim Ağırnash Seyit Ef. Zade 
Mustafa ve Şürekisı namına vaz'ı imzaya mezun Hamathh Zade 
Hamdi Ef. nin mukaddema f ıtanbulda ikinci Ticaret mahkemesinde 
valu talep ilinen tebliğ edilmişse de vukua gelen Adliye yangının· 
tla bu ite ait dosya ve teferruab yanmlf ve yenileme muamelesi
nin ifa91 için alacaklı banka tarafından Baromuza beyanname 
verilmil olduğundan ikametglbı meçhul olduğu anlatılan Hamathlı 
Zade Hamdi Ef. nin yenilemenin icrası için tayin olunan ton /934 
tarihine mllaadif Salı gfinü saat 14 . te Y enipoıtahanenin birinci 
katında bulunan büromuza gelmeclitt veya vekilini göndermediği 
takdirde 2367 No. h kanunun 6 ancı maddesi mucibince yenileme· 
nin ~yabında yapılacağı tebiğ makamma kaim olmak üzere ilin 
olunur. (364) 

GLANOOKRATiN 
Ademi iktidara, zefiyeti umumi· 
yeye ve asabi buhranlara karşı 

meıhur Prof. Drown Sequard ve 
Şteinahın keşfidir. Eczanelerde 200 
kuruşa ıatılır. Deposu: İstanbul 
Zaman ecza deposu. 

lflm-• SU N 'f ..--~ 
Pnömotorakı Cihazı 

Dr. Şeklp Habip Modell 
Bahçekapı - liamidiye Türbesi 

EVUYA ZADE NUREDDiN 
ecza alAt deposunda EHi lira 

fiyatla satılmaktadır. 

Eskişehir Nafıa Başmühendisliğinden: 
Sivrihi•ar-Sanköy yolunun mebdeinden itibaren 1 + 700 üncü 

kilometreleri arası tamiratı esasiyesi - 1523.80 - lira bedeli keşifle 
3/6/934 tarihinden 23/6/934 cumartesi günU saat on beşe kadar 
açık olarak mUnakasaya konmuştur. 

Tal!p~erin, bedeli keşfin '307,S uğu nisbetiode teminat vermeleri 
ve bu 1f 1 başarabileceklerden olması meşrut olmakla ihale gUnü 
Daimi ~30nc28ümen Riyatetine müracaat eylemeleri lüzumu ilan 
olunur. ,, 

K re~i A mekt~plan - Esham ve 
t~lıvıl~t ·Can hesaplar küşadı· 
l\asa ıc~rı Ye bilumum banka 
muamelatı: 

SELANIK BANKASI 
'J'osis tarihi 1886 

Sermayesi ao.000.000 frank 

İdare merkezi 
ISTANBUL 

Türkiyedeki şııbeleri: 

letaııbul, Galata, İzmir Adana, 
Samsun, l\lersin. ' 

Yunanistandaki şubeleri: 

Seliııik, Kavala, Atina, Pire. 

Gebze asliye hukuk mahkeme
ıinden: Gebzeoin Tuzla köyiinde Sa
ndogan mubadillerioden Hnsan oğlu 
Ahmet efendi tarafından karısı Binnaz 
ha1ıım aleyhine ikame olunan boşan· 
•a davası münasebetiyle mezburenin 
ikametgahının meçhul bulunmasından 
dola) ı dava arzuhalinin kendisine 
tebli~i mümkün olmadığından işbu 
davaya tarihi ilftndan itibaren on gün 
zar~~da. cevap vermesi lü:ı.umu ilanen 
teblıg olunur. 

Kartal nUfus memurıuıundan: 
Pendikte 18 No.lı hanede kayıtlı 6lü 
Akif Ef. kerimeıi Atiye Levin Hanı· 
mın Üıkildar hukuk hAkimliğinden 
1 haziran 934 tarih Ye 934 811 No. 
Uimile iımi Nnia olarak taahih edil· 
•it eldutuadaa kanuau medeafaia 

Denizyol ları 
IŞLETMESl 

Acenteleri ı Karakay K4prGbat 
TeL 42362 - Sirkeci MUhOrdaraade 

Haa T eL 22740 

Ayvalık 
Sür'at Yolu 

Nil OF ER vapuru 9 
Haziran 

Cumartesı 11 de Sirkeci 
nhtımından kalkarak bir ıecede 
Ayvahğa vararak lzmir' e 
kadar gidip danecektir. "3056,, 

Mersin 
ÇANAK KALE 

Yolu 
vapuru 10 
Haziran 

Pazar 10 da Sirkeci nh-
tımmdan kalkacak. Gidiıte 
Çanakkale, lzmir, Kulluk, Bod· 
rum, Rados, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, 
Antalya, Alanya, Anamur, Mer· 
ıine. Dönüıte bunlara ilaveten 
Tqucu, Kuıadası, Gelibolu'ya 
uirayacak yalnız Anamur'a 
uğramayacaktır. "3057,, 

.. ......... _.. . ·-· ......... .. 
26 IACI madcleai mucibl~~ üh; k;~:-
firet oluaur. (!73) 

SON POSTA 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
f ıtanbul Acentalığı 
Liman Han, Telefon: 22925 

Trabzon Yolu 
DUMLUPINAR vif.~~:.~0 

Pazar giinil saat 20 de Galata 
rıhhmından kalkacak. Gidiıte: 

ZonsruldakJ İnebolu, Ayancık. Sam· 
ıun, Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, 
Görele, Trabzon t"e R.izeye. Dönüıte 
bunlara iliveten. Of ve Sürmeneye 
uğrayacakhr. 

PANORAMA 
~--.. Bahçesinde 

ADAPAZARI 
Türk Ticaret Bankası 

Serrnage6İ: T. L. 1.200.000 
llıtigot : 130.000 

MERKEZi 
ADAPAZARI 

Şubeleri: 

HANUIRMA, BARTIN, BiLECiK, BiGA 
BOLU, BOzOvO.ıc. BURSA, DÜZCE, 
ESKiŞEHiR, HENDEK. IZMIT, KARA. 
MURSAL, KÜTAHYA, MUDURNU, 
M. KEMAL PAŞA, GALATA, GEMLiK. 
GEREDE, GEYVE. SAF'.RANBOLU, 
TEKIRDAG, 0:;K0DAR, YENiŞEHiR 

• 
lstanbul Şubesi: 

4 UncU Vakd Han. Zeminkat 
Tel 22042 

Galata şubesi: 43201 
ÜııkUdar ıubesi: 60590 

• 
Müsait şartlarla: 

Tahıile senet alır • ikrax muameleli 
yapar-Havale Ye mevduat kabul eder. 

Mevduat faizleri müdiriyetıe 
görü~ ülerek teabit edilir. 

• 
Komlsron ve ticaret kıamı 
Her nevi ticaret emtiaııı satışma 

delalet eder. 
Tel. 23623 

iTIMADI Milli 
Bankanın lendi •igortaııtlır. 

Tel. 41937 

Turgutlu Aallr• Hukuk Hl· 
klmllllnden : Turıutlunua Altay 
mahallesinden Uncu imam otlu Muı· 
taf a km Hatice Hanımın eçb§ı İıpab 
veraset danıında : Müddeiyenin ko
cası Sıvaalı Ahmet otlu Hü1eyinin 
nf ata nolay111 ile nrİllerinden Ber• 
hayat kimseler varaa Oç ay zarfında 

Turgutlu Asliye Hukuk Mahkeme1iae 
mllracaatları ilAn olunur. 

KUMKAPI 
deniz hamamları açıldı 

temizlik ve mcYkii ile meşhurdur. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi : Berlin 

Türkigedeki şubeleri: 

Galata • istanbul • lzmlr 
Deposu : lst. l'ü.tün Gümrüğü 

-tr Her tiri;; NAb ili Jfo 

Haziran 8 

ÇiFLiK PARKINDA 
Deniz 
Kızı EFTAL YA ~;.ll~;; 

ile 14 kişilik saz heyetini dinleyiniz. Kahve, çay, limonata, 

~------• Şabeso, gazoz 40 kuruştur. (286) __ _ 

Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünden: 
Umum Mlldürlük, aşağıda gösterilen ıartlan haiz olanlardan 

beı k~iyi tahsil için Viyanaya gönderecektir. 
1 - Hukuk veya Mülkiye meıunu olmak. 
2 - Y q 23 ile 30 arasında bulunmak, 
3 - Almancaya vakıf olmak, 
4 - Fili askerlik hizmetini yapmıı bulunmak, 
Talipler araamda l Temmuz 934 Pazar aünll ıaat OD dörtte 

· Ankara'da Emniyet lıleri U. Müdürlüğünde ve lstanbul'da Emniyet 
MüdürUiğUnde Almancadan imtihan yapılacak ve muvaffak olanlar
dan hükümetin gösterdiği yerde bet sene hizmet edeceğine ve bunu 
yapmadığı takdirde Avrupa'da kendisi için sarfedilen parayı iade 
edeceğine dair Noterlikten tasdikli bir teahhüt senedi ahnacaktar. 

5 - Müsabakada muvaffak olanlar Viyanaya gönderilmeden 
evvel en az alb ay ve en çok bir ıene 25 lira asli maaşla Mer
kezde veya Vilayetlerde hizmet görmek mecburiyetindedir. 

isteyenlerin şimdiden mektep vesikası, askeri terhis tezkeresi, 
bUviyyet cüzdanı ıuretlerini bir istidanameye bağlayarak Mildllriyetl 
Umumiyeye müracaat etmeleri. (2975) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Pazarlıkla "351,, adet Yangın S6ndnrme eczası satın alaaacak

br. Taliplerin .. 18/6/934,, Pazartesi gfinU saat 1'14., t• "% 7,S,. 
teminatlarile beraber Cibalide Alam, Salim Komisyonuna 
mtıracaatlan. "2992,, 

Devlet Demiryolları Eskişehir 
mağazası Müdürlüğünden: 

Mağazamızda 111evcut 1593 kilo keten tohumu k6ıpeal pazar
lıkla ıablacağından almak istiyenlerin 1 Haziran 934 Perıembe 
günil istasyonda mağaza müdOrlüğllne mOracaatlan. 

OskUdar icra memurıuıun• 
danı Tamamına yeminli 3 ehlivukuf 
tarafından 800 sekiz yüı lira kıymet 
takdir olunan Kadıköyünde IIaaanpaşa 
mahallesinin Kurbalıdere 4 cü sokak 

eski 18 yeni 25 N o.lu hanenin tamamı 
ve 147 lira kıymet takdir edilen ayni 
mahal enin l{ urbalıdere sokağında bir 

mükerre No. lu 177 arşın 6 parmak 
miktarındaki arsanın tamama 2280Nolu 
kanuna tevfikan açık artırmaya va· 
zedilmiştir. Satıt petindir. müterakim 
vergi evkaf borçları ve tanzifat ve 
tenviriye ve rusumu dellaliye mütte• 
riye aittir. Milşterilerin kıyme~ muham• 
minenin % de 7 buçuk niabetinde pey 
,kçeleri vermeleri icap eder. Arttırma 
şartnamesi 20.6-934 tarihine müıadif 
çarşamba günü divanhaneye talik 
edilecektir. Dirinoi arttırmıuı 10·7-984 
tarihine müaadif salı günU saat 14ten 
16ya kadar Üsküdar icra dairesinde 
yapılacaktır. Arttırma bedeli kıymet 
muhammineıinin %de 75ıini bulduğu 
takdirde üstünde bırakılır.Aksi takdirde 
en son arttıranın taahhüdü baki kal
mak üzere artırma 15 gün daha temdit 

edilerek 25-7- 934 Wihine müaadif 
çartamba günll ayni saatte icra edi
l~cektir. Arttırma bedeli kıymeti mu· 

hamminenin Y.de 75 tini bulduğu 
takdirde ttatünde bırakılır. Aksi tak
dirde 2280 Nolu kanun mucibince 
muamele ifa edilecektir 2004N.olu icra 
ve m.. kanununun 126 c:ı maddesi 
mucibince ipotekli alacaklılarla diğer 

alikadaranın irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki haklannı ve 
huausile faiz n naaarif e dair olan 
iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte 
nihhayet 20 gün zarfında icra daireıine 
bildirmeleri aksi takdirde hakları tap~ 
eicilile sabit olmayan alacaklıl~r satış 
bedelinin paylagmalanndan hanç ka
lular al&kadaranın icra ve iflas kanu· 
nunun mevadı mahsusasına tevfikan ha
reket etmeleri ve daha fazla malfımat 
almak isteyenlerin 938-1418 Nolu dos· 
yaya müraoaatleri ilan olunur. (27 4) 

FEVROZİN 
FEVROZIN 
FEVROZIN 
FEVROZIN 
FEVAOZIN 
FEVROZIN 

·~~--~----~~~-

f"A~l(A 
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VE 

KUVVET 

Menbaıdıe 

BANKA KOMERÇiYALE 
iTAlYANA 

Sermayeıi Liret 700,000,000 
İhtiyat akoelİ ,, SS0.000,000 

Merkezi idare ı M 1 L A N O 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

fUBELER 
loglltere, lSviçre, ATI1srurya, Maca
ristan, Çekoslovakya, Yugoala-yya, 
Lehistan, · Romanya, Bulgaristan, 
Mısır, Amerika Cemahiri Müttehideei, 
Brezilya, Şili, U nıguay, Arjanü.o, 

Peru, Ekvatör n Kolumbiyada 
Afilyuyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddeai Karaköy 

Palas ( Telef. 2641 12131415 ) 
~hir dahlllndeld acenteler: 

İstanbulda: Alalemciyan hanında 
Telef. 2821. Beyoğlunda : İstiklal 
caddeıi Telef.1046.Kampiyo daireıi 
Borsada Telef. 1718. 

IZMİRDE ŞUBE 

o~~~:för REŞiT SAM~i 
İdrar Yolları hastalıkları mütehassısı 
Beyoğlu: Parmakkapı - İstiklal cad. 61 

~------· (16722) 
Zayi: Kütahya askerlik şubesin· 

den aldığım ukerlik tezkeremi kay· 
bettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. Eskiıehir iıtasyonunda 
fırıncı Eıref Bey nezdinde Salih Zeki 

u-: ... ' ~ .. " ..... t::H ••• ~ ..... ._. Mr.9. •t;t-1 ~ 

Son Poata Matb••• 

iahibl: Ali Ekrem 

N9fl'i1at llldirl: T_.. 


