
Ga • • 
1 z LuHen çüncü Say

fayı Ç viriniz. 

za E 

Yem ~;····:····u;~;;······ii;;b1·············N~·;·i ..... H;ik······oii;;;;;·· 
lbniss~ut Müzaker-;yi Kabul Etti Am-

y emen ve Hicaz bUkümeti 1 M 
•.ra~nda Kurban bayramının bi- t m a U· ~) t 
rıncı gUnU başlayan harp faaılah \ • ·..:; .:&~it 
bir şekilde devam etmektedir. ~ ,/ ~ 
Her iki bükümet hükümdar- mayor, , ~ 
lan tebliği reemilerinde ve ,,.. ' .,,, . 
muhtelif Arap gazetelerine ve ~A y.1 ı ·~ . f (ı · · . E d • 
ajanslara verdikleri beyanatlar- • ~~~l;r,-1.ls. 0 'yl .. J ı .~,1 ıyor 
da harp mee'uliyetini biribirinin ~ ...iı • ," • • •• ..J ~~,, 
tberine atmaktadırlar. imam Yab- • ~,#1\ k \... • 1 • • 
,. Mısırda bulunan ve k d" •2~· ~)~~/'J ,\j->~,_l.1!.1 
hükA ti. en ı ' /f ;J;, \- -. ·~ •"""- ··,; 'r a-1~ 

ume nın tayyare ve nakr t \: :. .. ı -. l '. • /.~. /. - ~ 
itlerini tanzim eden Hasan l~s "' J ,,.,.;ıJvJ J:>Y' Jr,-.;.J el,\:.:~ ~~ ~ 
Papya kendi el"I d ~ · . \" 1 • •• ~ ,-. ""-~~-
mtıbürlerile ınUhür:e~•w~abz_ığı ve • ~ "''~"'\;.Jl,(~·~t. ~~--'~,~ .. -·-~,A"-
t t d h ıgı ır mek- . o!.. ~ • • • , ~ "'17 • ~ 
up a a arbın Yeme lil . \-7 i.U'. tııııı!!ı "' : l , .~ 1, ( ~· ~ /n-o..ı 

zusile çıktığı haberinin b~rı~f ~r- \ J >:v.I iV'l V. '1-.j J ~~' ;.f.J \~) · ·~ .. ~ 
o1arak göıtermekte ır 1 

bra • '~ / ) .1 , , .,: • · ' :-· ·,,. ~ ı 
Hicaz Kırah lbniaau:: ::ndisıd"le <...A!\s' J ~~ .l~J.r.J.~ 1. ~·;:,,y l"eJ r I A.. ''11-;J 

ıh t . . . . asan a l '\~ , ......,_, .- ~ · 'ıY.-" 
ıu un emını ıçın mllracaatl \:,)w • • • 1.... l. ' ' , ' • -• ~ --.:L~ 
mlizakereler yapılmakta old ~r ve •' • '~p c,,~lJ~; ..:;.,~ _l._11f"9 ~· 
~yleme~edir. İmam Yah;:u~~ .f.v-\~tJ,~J \:.:ı-., ~ l \ I ~ ~ v.J~:r (~ --ı ~ ~ 

harebeDur
Devam 

Tayyarelerle Ve Ordu he Takip 
Edilen Haydut .. 

Nevyork (Huıusi) - Ameri- 1 
kanın bütnn zabıtasını arkaaana 
taktıjı haydut Dillinger bu defa 
da kaçıp kurtulmaya muvaffak 
oldu. 

Zabıta onu orman içinde ya• 
kahyaca;ını ummUflu. Fakat bO
ttin taharriyat bop çıktı, ve Dil· 
linger'in izi bile bulunamda. 

Şimdi Amerikanın her tara• 
fında, bilhassa Mineaota Hllkd
meti dahilinde blitlln halk telAı 
ve heyecan içindedir. Bankalar 
kapılanna hususi muhafızlar dik· 
miılerdir. Evler geceleri kapalarmı 
demirlerle kapamaktadır. En ufak 
harsızlık vak'alanna kurban olan
lar bile Dillinger'in taarruzuna 
uifadaklarını zannederek zabıtaya 
mliracaat etmektedir. Polia mer-

(Devamı 8 inci sayfada) 
Z•llıta, it••""""" re•im/erini apfHlr~ 

1111'• 11..,.,,Jc lı•llco ilin etliıor 
N ... n tarihinde San'adan Mı.. d · • - •'- • 7 (IJ)ı7r' (; • ,., ~ ..- t!/7 
çakan Elbelağ gazetesine çe~i~ imana Yalaganın Mı•ır• göaılerdili mekha611n 6iT kıamı rı 
bir telgrafta da aynen ıunları havaaa .esmektedir. Kardeıimiz ! ... ._ ........................... _.......................... mtı•yazlJ şı•rketlerden ş,• • 
ıöylemektedir: Abdülizızden ~Hicaz. kırah ) el- 11 Mayıs 

.. Harbe, ancak meıru bir küne avdet edılmeainı bekliyoruz . 

...,_ . timle b d Ve bu h111usta ümidimiz de henüz Fener - Galataaaray A ıetı• nı· z Varsa y 
, • 1'11Dy~• c '"'lı ··-· ...... ......... ., azınız ~m . ~rdik. Her iki taraf' için iki ko1DfU ve müaJGman devlet Maçı Minanbefile. 
~.mdıhk ne bir inbizam ve ne de arasanda kan dökOlmemeıi husu· 
~rbzafer vardır. Şimdi ortada d k 

l aı eti benilz meçhul bir fıtrat sun a i azmimizde ıebat ediyoruz. 
( Devamı 8 inci 1ayfada ) 

Vali Muhittin Beyden 
Rica Ediyoruz: 

1 Kerestecilerde Y ap;lan Hal işinde yol
auzluk Varmış, Lütfen T etkı·k Ed· . 

ınız •• 

Yeni gapılan Irat • 
Belediyen· K . ıırndilllc 6a lıale kadar gelmlıtir 

. ın ereetecalerde t~ dık b 
ıisme karar verdigıw · yeni b öy ali gibi hiç bir iıe yara-
h li . . ıe ze mıy w - t . 

d~ nabn ınıaatına başlanıldı. Bete- acagmı gos ermııtir. 
ıye ududu dahiline gelen me • Belediyede teıekkül eden ko· 

Ye sebzeye mütaaJlik blitnn rn:ı~ ~ıeyon~n haıırladığı projeye göre 
delerin ayna yerden çıkarılarak u yenı ıebze ve meyva halinde 
b. b alta d t k l ( Devamı 9 UD f d ır ça n a sa ışa onu maaını ............................. cu say a a ) 
temin için kurulan yeni hal, daimi ............................... .. 

bir murakabe altında tutulacağı 
için aynizamanda müstahtilin de 
hukukunun muhafazasına yaraya· 
cakta. 

F •kat bize verilen malumata r1re; iki aydanberi devam eden 

ı:~atb kurulan halin blltiln emek· 
..._ 

0ta pkaracak derecede 
....._k yapddapı ve Ka· 

Mütekait, Yetim 
Ve Dul Ayhkları 

Yoklama iıine •""'"""" fti6a
re.,. 6111lanıgor. Yokt .... ..,., 

1 . .,. ... 
aıt reırnr cet.el 11 ı,.,,1 .~ 

"''~""''"· 
... , .. 

, 
Bu değil; daha öteki cuma 

Galatasarayla Fenerbabçe takım
ları yarıda kalan maçlarını tek· 
rarlıyacaklar. Yani şu, kavga çı
karak bitirilemiyen oyunu yeni 
baştan oynayacaklar. Bu mUna· 
sebetle, bir meslektaf bir sual 
ıoruyor: 

( Devamı 9 uncu eayfada ) ._ .. __ "iki .. Ci~;;;·;···· ....... .. 
ikisi De Kadının Havalan

ması Yüzünden Oldu 
Nazilli ( Husuıi ) - Bu civar

daki Eğridere'de feci bir cinayet 
işlenmif, bir kadın ıopa, tekme, 
tokat ve yumruklarla dövülerek 
öl~UrillmUştDr. Bu facianın ıuçlusu 
olarak Ablq HOaeyin otlu Meh· 
met isminde birİIİ yakalanmıttar. 

Ölen kadının ismi Hatice Ha• 
nımdır. KendYi evli idi. Fakat 
bir mOddet eff•I kocuı Meh
medin yanmclaa kaçarak Ablq 
ojlu Melunedia yaama ıelmifti 
ve iki Haeclenberidir ele berabes: 
Zllflyorlardı. iddialara tir• Ablq 
MelUDet. kaclaaal blllll evalaram 

(.,.... ...... ..,,...) 

--~--~----·~--~--~ 

ŞİKAYETLER GÜNDEN GÜNE ÇOCALIYOR 
Karll•rln imtigozlı ıirlcetler olegltintlelci anketimize •••ter
dilcleri alab, lı•llcın lmti,azlı ılrketlertlen çelctijirtin bir 
if•deddir. Ba ıiluigetleri 6•Htemlz tasnif edip na/ia oelci 
lelin• o• bllglk rrtlllet •eclislne bildirecektir. Şilcôgetleri
nld 6ir on evo•l 61ldlrlniz 

Tramvay 'lrkeUnden 
" imtiyazlı firketlerden ben de 

fikayetçiyim. Bilhaua Tramvay 
firketinden.. Ben Lalelide oturu
rum. Her aabah eaatlerce tramvay 
beklerim. Yukandan Kelen Yedi
kule, Topkapı tramvayları sıra 
sıra Abaraya iniyor ve depoya 
giriyorlar. Halbuki, Topkapı ve 
Y edikuleden yanm ıaatte bir ve 
hıncahınç kalabalık olarak geli
yorlar. Bir defasında bunun seb~ 
bini sordum. Bana ıu garip ceYabı 
verdiler: 

- Şirket az araba ile çok 
mU,teri tqımak ıuretil• kazanç 
temin ediyor. Diğer arabalar saat 
sekizde depoya giriyorlar! 

Bu dertten ne vakit kurtula• 
cağız? Havagazi tirketi de sık 
ıık havagazi ile beraber, boı bava 
veriyor. Bunu, havagazioin yanı· 
tından anlayoruı. Bir tllrlO 6den· 

. miyen ölçll aleti parasından sonra 
b&yle ha va için de mi para ve
receiiz? 

( Dbamı 6 ıncı Hpada ) ________________________ .J 

, ____________ l_ş_J_şt_e_n_G_e_ç_m_~_ı_._. ___________ __.J 
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( Ha·lkın Sesi)
1 

Bir Vergi 
Meselesi 
Ve Halk 

brtıdmlt 
kôylüoün bir eürü 

hyv d • lara l
trğı haber veriliyor. Bo facıamn 
Bilik arasında bıraitığı ahi dün 
ıöyle Cesbit ettik: 

Sakıp Bey {Y edikulede llacıevhat 
mahalleai 82) - Biz çiftçi Ye hay.ancı 
lıir memleketfı:. Buj'd8}' ihraç etme
ditimiz içia lfu.acat emtealanmıı ara
•ında ebU n yabani haran derileri 
m.llhlm bir yekün tutar. Diri hayvan 
ihracımız da z: dofildir. Hele yu
murta ihracat bilançomuzda mühim 
bir 1ekCan tutar Ye tütünden •onra 
~elir. Geçenlerde wa:aetelerde okudum: 
aldat wibl on yumurta bir kurup 
aablacak f8ylaa köyl6 ara•n yayıhr 
,yayılmaz. HerkH taYUğunu pazara 
d<Jk~ilı ·.-e on kurut• kadar tnuk 
.ablmııtır. Tavuk Türkfyenin hiç 
masrafsız, albn yumurtbyan bir ma
ldueaidir. Şimdi de sayım vel'(iainden 
n ceuıından kurtulmak için ıOrQ.. 
lerin köyler arasında Hneri bua .. 
lıılclıiJ haberlerini okuyoruz. lktiaadl 
,,. ticari •iy .. etimlzi allkadar eden 
laay.Qabk itinde ae bdv endite 
ı&teraek laakhyıL Ciddi tedbirler 
alabm. 

• 
Hakkı Bey ( DivanyOlu Klodfarer 

caddesi 26 ) - Pek )'alma bir tarihte 
Rusyada hükumet h ranlara vu.ıyet 
edecek pyi 11 çıkar çıkmaz bütün 
halk ell~rindeki damızlık hayvanlan 
bile keauek kavurma, pastuma 
1apım1lar. Hilk6met yazayetin ba
metinl anlayıncaya kadar Ruısyada 
eblJ hayvan pek a:r kalmış. Şimdi 
bayYan nealini ilrf'tmek için Ruayada 
1atnı:ı mua11en ıünlerde et yeniyor
mut- Eğer gaz.delerin yazdığı doğru 
iae biırlm hayvanC1hk •aziyetimiz: pek 
begenilecek halde değildir. Sayım 

cezaliodan kurtulmak için bir ıOril 
aahibi hayvanlarını kıra •Grüvermi• 
Demek ki bir koyun, eayım verıiaini 
Ye cezasını ödeyemiyecek kadar 
kıymetten dOtmOıtür. Hayvanlanmız:ı 
koruyacak ve kıymetlendirecek ted
birler almahyız:. 

* Lutfi Bey (Beykoz Ynlıköy 22) -
Birkaç köylD kendi sınırlan ar aında 
bir aGrü koyun ıörmOfler. Koyun) nn 
aayım cezasını ödeyemiyece~ için 
aahibi tarafından kırda bırakıldığını 
teshil etmitler. Eğer bu haber doğru 
lae hayvancılığımız:ı himaye için eri 
tedbirler alm mız icabediyor. 

Polisi Yaralamış 
Ihsan isminde bir şoför Yeni

cami taksi mahallinde intizamı 
ihlal etmiş, kendisine polis Şev
ket Ef. tarafından ihtar yapılmış
tır. Ihsan bu ihtara kızmış ve 
bir demir parçasile Şevket Ef. yi 
kulağından yaralamıştır. 

Yeni Ücret Tarif esi 
Vapurlar için hazırlanan altı 

ylık yeni yolcu ve eşya tarife
sinin tatbikına bugünden itibaren 
başlamlacaktır. 

• 

Vali Bey- Dün Geldi 
Esnaf Bankası Meselesini Şehir Mecli

sinde Bütün Tafsilitile Anlatacak 
Vali ve Belediye Reiai Mublddin Bey düo nbab 1 b alt tafıilib b7d tmiftik. Fakat Vekll Beyin .az. 

Aakaradan ıehrimize gelmiftir. Muhiddin Bey Ankaradan lerfnden 900 kı.mı muhabirimb tarafından zaptedilenıe-
•Jnlmadan ene) Dahiliye Velıiili Şükril Kaya Beyi ziyaret mittL Aaacloha A_iaau taraafından erilen bu kıumda 
ederek raril1mD1tilr. Vekil Bey, Enaal baakan meselesi kal'flaında lıtanbul 

Esnaf Baııkaaı iti ;örütülecek olan Şebü Mecliıinln Şehir Mecli.ı.ia vaziyetine ıu c6mlelerle temH etmek-
fevkallde toplanıtı 8 may•• ıalı gftnO yapılacaktır. tedir. 
Muhiddin Bey bu foplanbda E..naf Bankası vaziyeti .. " - Şunu da anetme~ iıterim kf, kOçük mevdua~ ve 
hakkında Mecliai te vi d &· tt ·--L t k..:- kuçük .anat erbabıma bıçblr para11 kalmamıştır. Butila 

n r e er ma ıye e •~• nrece ~. bel&n bGyilü belediyenin Jbbin liran Ue idarel buıu• 
M6t~kıben bu topJanbya ait kararlar " ubıtlar ai-nin -"z bi~ liruı izcrincle dC>omektedir. Bir de ıu 
Dabıb- Vekileti - d ·ı ~- .1- ~ .. 

.. .1- ne. ~0? .erı eceaur. nya bu devaire alt, )ine hallrm demek olan aermayeye 
D ~ir m~h8:rrırımızı kabul eden Vali Be7 luaaca aittir. Halkın hukuku mubafua edilm1ıtlr. Htım.O idare 

ıunlan ıoylemııtır ı ,. Es f 
8 

k . . • nya sul idareden me.'ul Ye mlfterek olanlar, bu raporu 
- na an aaı meaeleai h.aklanda Şe~lr Me~lıaı~~D yasanlardır. Bu raporu yazanlann n ıöyliyenlerin me.'ull 

..ıı ,.Onkü i~tlmamda etraflı tafalit verecetım. Şimdıhlc mOıterek arkadqlars, dört bq aenedenberl ayni mecliai 

.öylenecek bir feY yoldur." umumfle.rde •e1ahutta heyeti idarelerde azadırJar. Binaen· 
Esnaf bankan meıeleıi geçen pCJ'fembe gOn Millet aleyh hakikaten meydana ~ıkmaaı li:umgelen aafhanan 100 

Mecliainde görüıülOrkan Dahiliye Vekili ŞOkril Kaya merhaleai bu.raaı~ı!. Naul lıl, her milli meaelenJn aon 
Be7 tarafından uzun izahat nrilmifti. Biz ertesi gün karan burada veril"'-

iki Kadın 
Başkalannı Yaralamak 
Suçundan Yakalandılar 

Dünkü nüshamızda Fatihte 
Makbule hanım isminde bir ka
dının Mustafa isminde bir genci 
tabanca ile {&kağından ağır su
rette yaraladığım yazmışbk. Cer
rahpaşa hastaneline kaldınlmış 
olan Mustafa henüz ölmemiştir. 
Fakat tehlikeyi de henüz atlatmış 
değildir. 

Dün de failleri kadın olan iki 
yaralama hadisesi daha olmuştur. 

l - Galatada Kemeraltında 
kahveci Muhiddin ile kahveci 
Haydar biribirlerile kavga eder
lerken araya Muhiddinin dost 
Nadide de girmi!J ve • bir ustalı 
çakı ile Haydan yaralamıştır. 

2 - Nuruosmaniye medrese
sinde oturan Cemile Hanım, ayni 
medresede oturan Emine Hanımı 
bir dedikodu yüzünden kürekle 
haşana vurmak suretile ,arala
mıştır. 

Çocuklar 
Arasında 

Şehremininde Nevbahar ma
hallesinde oturan 12 yaşında 
Mehmet isminde bir çocuk, ayni 
yaşta Agah isminde bir arkadaşı 
il" toprak kaı.ıyorlarmış. Mehme
din elindeki kazma Agihın başı
na isabet ederek ağır surette 
yaralamıştır. Agah h taneye 
kaldırılmıştır. * Vefada oturan Kadriye H. 
isminde bir kadının 6 yaşındaki 
oğlu Faruk oyun yüzünden çıkan 
kavga neticesinde kendi akranı 
olan Bilal isminde bir çocuğu 
taf ile başından ağır surette 
yaralamıştır. 

j24 Saatin 
Hadiseleri 

Sabıkalı Halil, Osmanbeyde 
Nevzat Beyin evine girerek öte
beri çalarken yakalanmıştır. 

Jf. Hamza isminde biri Eren
köyOnde bakkal Haa lbrahim 
Efendinin bahçesinden demir bo
rulan çalarken yakalanmışbr. 

'f Sabıkalı Ramazan Kadı
köyde Y eldeğirmeninde Araksinin 
eşyalannı çalarak ıtavuşurkeo tu
tulmuştur. 

lf Vanlı Osman isminde bir 
sabıkalı Ortaköyde amele Raif 
ile balıkçı lsakın elbisderini ça
larak kaçarken yakalanmıştır. 

'f Heybeliadad oturan İne
bolulu Mehmet isminde biri ayni 
evde eturan arkadaşı Trabzonlu 
lbrahimin elbiselerini çalmış ve 
tutulmuştur. 

Jf Fatib-BeŞıktaı hattına iş
leyen vatman· lsmailin idaresin
deki tramvay arabası diln Sirke
cide şoför Saidin idarsindeki 129 
numarah kamyona çarparak ha-
ara uğratmıştır. 

lf. Davit ve Yako isminde iki 
kumarbaz Kuledibinde Manahimin 
k&hvesinde kumar O) narlarken 
cürmümeşhut halinde yakalan
mışlardır. 

SUngercilik Şirketi 
TUrk sulannda sünger avcı

hğı yapmak Ozere kurulan yeni 
sfingercilik şirketi on beş güne 
kadar faal:yete geçecektir. Şir
ketin bu seneki faaliyeti d&ba 
ziyade etüt mahiyetinde olacak, 
önümüzdeki sene teşkililb daha 
mükemmelleştirilecek tir. 

·t Müfettişler 
Maarif Müfetti~leri Teftiş 

Faaliyetine Başladtlar 
Şehrimizde bulunan Maarif 

V ekileti umumi müfettişleri tef· 
tişlerde bulunmak Ozere Anado
luya ve Trakyaya gitmişlerdir. 
Şehrimizdeki me}depleri teftiş 
için yalnız müfettış Bedri Bey 
kalmışbr. Umumi müfettişlerin 
Bu teftiş seyahatleri haziran so
nuna kadar devam edecektir. 
Müfettişler bakalorya imtibanla
nnda da hazır bulunacaklardır. 

Maarifte tirin 
Maarif Veklleti ilk tedrisat 

umum müdürlüğü birinci şube 
müdürlüğüne tayin edilen lstan
bul Maarif Müdür muavini Hıfzır· 
rahwan Raşit Bey dün alqam 
Ankaraya gitmiıtir. 

lstanbul Maarif Müdür mua
vinliğine müfettiş Nurullah Bey 
tayin edilmittir. Bir ikinci muavin 
daha taY,in edilecektir. 

inkılap 
ersleri 

, Eski Adliye Vekili Yusuf K 
!J mal Bey dün akşam inkılap tari 
J enstitüsünde derslerine deva 
etmiştir. Yusuf Kemal Bey dünk 
dersinde inkıUibımızın iktısadi t 
~im~l safh~lannı anlatmış, sanay 
qlenne verılen ehemmiyeti ka 
detmiştir. 

1 
, May.aın 6 ncı gününe kadar 

mRılap enstitüsü dersleri tatildir. 

Mesai Saatleri Değişti 
Bu abahtan itibaren resmi 

dairelerde mesai saati değişmiştir. 
Sabahleyin saat 8,30 da iş başı 
yapılacak tntil akşam saat 17,30 da 
olacaktır. Öğle paydosu 12 ile 
13 arasındadır. 

Günün Tarihi 

Moskovadaki As· 
keri Heyetlerimi 
Bu Dost M~mlekette Çok 
Samimi Karşılanıyorlar 

MoakoH, 30 - Dü.D ıivil hava fl 
lon heyeti merkez.iye reisi M. Unılih 
tarafında Türk ukcıi miaafirler ıe
reflne bir kabul reımi tertip edilml 
tir. Emin Paıa riya.etindeki ask 
lae1et azalariyle Celil Bey riyaıeti 
clekl tanare zabitleri n bariciy 
laubi7e, bahriye ve diğer komiserlik41 
lel' ricalinin iıtirak etliği bu kabul 
l'eH>fnde Untliht ile Türk miaafı.rler 
ara1111da nutuklar teati olunmuıtur. 
E.,,elkl akpm TQrk miaaflrler bü,011 
tJıatrocla Karmen operam temıllJnd 
bUluDmuılardır. 

Emin Pata dün Kazılordu merk 
••ini ıdyarat etmiıtir. 

Isparta Hallları 
bparta, 30 - Ticaret odaaı ldar 

he1eti dilnkl toplanıtıada odanıll 
konrre pnGnil teebit Ye hazırlana 
raporu tetkik ve kabul etmiıtir. İdare 
heyeti. bpartaoan iktıaadiyabnı alika• 
dar eden bau itler hakkında da mU.. 
hlm kararlar vermiı ve lıparta bala~ 
lanna YUrulacak ıofuk damga ka~ 
-o.ri haklondaki talimatnamele 
tetkik ve kabul ebnlftir. 

AIJon • Antalra Hatb 
bparta 30 - Afyon• Antalya de-ı 

mir yolu iatilq f heyeti diln akf8DI 
bpartay relm:ıter •e bufiln tetkilıa• 
ta baılamaıhırdar. 

Çanakkalede 
700 Seyyah Mez J 

Ziyarete Geldi 
Çanat..kale 30 ( A.A. ) - GelibolG 

:ıanmad a harp mezarlıklannı ziyaret 
etmek ilaere relmelerine intizar edilell 
lngUia muhariplerinden miltetekkil 
700 kitilik bir •eyyab kafileıri bu 
aabah lngiliz. bandıralı bir vapurla 
gelmiıterdir. Heyet vali beyin riyase
tinde belediye reis vekili ile vU yet 
halkından 10 uttan mürekkep heyet 
tarafından kartılanmııtır. Seyyah 
kefileai Kilya limanından doğruca 

harp mezarlıklannı ziyarete gitmiftirr 

Doktorlaramız Moakovada 
MoakoYa, 30 - Moakovada 3 Ma• 

)'illa açılacak dördüncG beynelmilel 
romatizma ile mücadele lrongreıine 
i tirak edecek olan istaobul tıp fa• 
lrülte.i profesörlerinden doktor Akil 
Muhtar Bey riyasetindeki Türk dok .. 
torlanndan mürekkep heyet, dnn 
Mo kovaya muv aalet etmiı ve ls
taayonda hararetle karplanmişhr. 

Ucuz Kömür 
Me~elesi 

Um n t rifelerinde yeniden m\J4 
hım miktarda tenzilat yapılması ta• 
karrilr etmiı ye bu huıuıta tetkikata 
l>qlanmııtır. 

Bu arad en mühim olarak köoıOr 
fiatlannın ucH1ablmaaı için tetblrler 
alınmam da kararlaıtınlmıfbr. 

Umanımızda ecnebi vapurlara 
daha çok ucuz kömür temin etmek 
buausonda likadarlar tetkikata gl
rlfmiılerdir. Bu ıuretle Pire ile kl>
mür rekabetinin de linOne geçllmif 
olacakbr. 

1 Son Posta 'nın Resim_li_H_ı_·k_a_y_e_s_i: __________ R_a_z_a_r __ O_la __ Hı_a_s_a_n_IJ_e_y_D_ig.;.__o_r_K4_ı_·:_I 

Hasan B. - Evveli İki tarafın ... iş tekmeye, yumruğa, to- ... Bayılanlar oldu.. • • 5a atlerce uğraşhktan sonra - Amao Huan hey bGyük bir ılıll• 



• 

.. 
erg 

Miindericatımızın çoklu
gundan dercedilememiı
tir. 

Yağmura 

İhtiyaç Var 
Muğla, 30 - Bütün vilayet 

dahilinde ekilen kışlık ve yazlık 
ı:eriyatm yağmura şiddetli ihtiyacı 
•ardır. Yeni den yapılan zeri yat ta 
yağmur beklemektedir. • Birçok 
yerlerde kavun, karpuz ve emsali 
)'azlık .mahsulatın dikimi bitmek 
Uzeredır. 

Çankırıda Kuraklık 
Çankırı, 30 - Hararet göl

gede 29, güneşte 40 tır. Çaylarm 
uyu hemen hemen kesilmek 

üzeredir. Buna rağmen zahire 
fiatt çok düşkündür. Arpanın 
kilosu 50, buğdayın 90 paradır. 
Yumurtanın 12 ai 5 kuruştur. 

Edlrn 'de Sıcaklar 
Edirne, 30 ( A.A ) - Sıcak

lar pek fazladır. Derecei hararet 
30 dur. Gerek bu şiddetli sıcak· 
lardan ve gerek kuraklıktan mah
auUit çok zarar görmektedir. 

,brahim Tali Bey 
Trakyada Tetkik Seya

hati Yapacak 
Edirne, 30 (A.A.) - Tetkika

tına devam eden lbrahim Tali B. 
Koyuncular Cemiyeti azas·ı t ~ .. .. l ı e yap-
ıgı goruşme er esnasında bilh 

d . 4l'k assa man ıra ve peynır<:ı ı nıesclel . 
tetkik edilmiştir, erı 

İbrahim Tali Bey öğleden 
80 

_ 

ra, Tekidağından gelen heye~i 
k bul etmiştir. 

Umu mi müfettiş buradaki tet
kikatını bitirdikten sonra hafta 
şonunda refakatinde Trakya vali
leri bulunduğu halda Trakya 
:zııntakası dahilinde tetkik seya· 
netine çıkacaktır. 

Akşamki Zelzele 
. _Dun a~şam saat 20-8de şeh
rmu~de. bırkaç saniye ıüren şid
deth hır zelzele hissedilmiştir. 

Mtıhkum Olan 
Eroinciler 

Geçen sene teşrinievvelde 
Oam, nlı Bankasının kasasında 
yaklaneo eroinler üzerine mah
kl emeye gönderilmiş olan madenci 
zıet B. dün dokuzuncu ihtisas 

mahkemesinde bir sene dört ay 
hapse 4090 lira ağır para ceza. 
sınn, nrkadaşı Tahsin Bey bir 
sene on ay hapse 200 lira 
ağır para cezasına, Alber Kaldiron 
bir sene hapse 4190 lira ağır 
para cezasına, lıya bir sene 
hapse 200 lira para cezasına 
mahküm olmuşlardır. 

Polis Kanunu 
Ankara, 30 (Hususi) - Dahi

liye Vekaleti Polis Teşkilatı Ka
nununun bazı maddelerinin ta
dili hı:ıkkında bir layiha hazır
lamıştır. 

~ Bu layıhaya göre polis teşki· 
!atının bazı şubelerine ordu ve 
J~ndarma mensupları tayin edile-
bılecek, memuriyetten ih k 
d. 1 k raç ay-

ı mes e ten ihraç kavd ki' d 
t dil olunacaktır. " 1 şe ın e 

Radosta 
intihap Yüzünden y . 

B. J enı 
ır 1 hti ~al Ç1ktı 

Kaş 1 (A.A.) - Radosun 
1 k k~ ·· d sa-
ha bost oyüu~ ed muhtar inti-
a. ~ ı y . zun en çıkan bir 

ihtılal ıliihlı müsademeye 
d yanmış, on altı kişi ölmüş ve 
otuz kişi yaralanmıştır. Rados 
valisi hadise mahalline gitmiş ve 
köye motorlarla asker sevkine 
başlanmıştır. 

Rndos açıklarında bazı İtal
~8? hnrp gemil~rinin dolaştığına 

t 
aır şayialar versa da burada 
ev 'k' sı 1 kabiJ olamamıştır. 

SON PO 

Resimli Makale 

I 

a Yeni ,Tehlike a 

r.ıdır. !{umar, jçki ve kadın iptilası fona şeydir, fakat 
heroin, kokain ve morfin iptiliisı bunları gölgede bırakacak 
kadar korkunç bir afettir. Ken<linizi bu tehlikenin eline 
teslim etmeyiniz. 

• ON TELGRAF HABERLERi 

iyihas • 
ıvanı u asebat 

Millet Meclisinde Müzakeresine Baş
lanıldı, Bazı Münakaşalar Yapıldı 
Ankara 1 (Hususi) - Millet böyle mühim bir IAyibanın ince- nin müzakeresinde, bunun ma• 

Meclisinin dünkü topJantasmda den inceye tetkik edilmesi fıarurt kabline de ıamil olup olmıyacağı 
evveli hUtçede münakale yapıl- olduğunu söyledi. Hasan Fehmi etrafında mllnakaşalar yapıldı. Ziya 
masana dair bir layiha kabul Bey ise müstaceliyet mesele- Gvyher B. bu maddenin makabline 
edildi, sonra Divanı muhasebat sinde ısrar ve liiyihanın ih· şumulülolmasını istedi. Sllleyman 
layi~asının müzakeresine geçildi. tisas encümenlerinde derinden Sırrı B. (Yozgat) aksi fikirde 
Maliye EncUmeni Reisi Hasan derine tetkik edilmif olduğunu bulundu. Neticede madde aynen 
F ebmi Bey layiha hakkında anlattı. Bunun . ilzerine meclis kabul edildi. 
izahat verdikten müstaceliyet kararı verdi ve li· Bundan sonra liyiba 13 üncü 
fik sonra Re· yıhanın müzakeresine başlanıldı. maddeye kadar müzakere ve bu 

Şevket Bey ( Manisa ) Üçüncü madde Divanı Muha· maddeler kabul edildi. Diğer 
layihanın müstacelen müzakeresi sebat reisi ve azalarının vaziyet- maddeler de müteakip toplantı-
hakkındaki teklife itiraz ederek lerini tayin ediyordu. Bu madde- larda görüşlilecektir. 

Matbuat 
Müdürlüğü 

Vazife Ve Salahiyetine Ait 
Layiha Millet Meclisinde 

. Ankara 30 - Dahiliye Veka-
let.ne nıe ·b t b U .. 
dü ··~ t u mat uat mum mu-

rlum~ ·· . 
. ~unun yenı teşkilat ve vazife-
sıne aıt k 1 'h l' . anun ~yı ası Millet Mec-
ısı"ı; verilmiştir. 

.. .u layıhaya göre matbuat 
mudüriyet· · "f . . b •nın vazı elerı, yerh ve 
~ak ancı neşriyatı ilmi hareketler 

a bımından tetkik etmek milli 
mat uatın i k IA ' 
devlet . n .1 ap prensiplerine, 

sıyasetane ve millet ihti· 
yaçlarma uygun olma . 

• sını temın 
etmek, matbuatın bir t Ik' . e ın ve 
terbıye vasıtası olduğunu ta-
hakkuk ettirmek, gazeteciler 
kursu, matbuat birliği ve 
matbuat kulübü tesisine reh
berlik etmek, memleketi ha
riçte tanıtbrmak hususunda ça
lışmak, ayrıca radyo, filim 

Gazi Hz. 
Şehrimizi Şeref

lendiriyor ar 
Kendilerine Başvekil 

Paşa Da Refakat Ediyor 
Ankara, 30 (A.A.)

Reisicümhur Hz., re
fakatlerinde Başve
kil Paşa Hazretleri 
olduğu halde bu sa-. 
bah (dün sabah) kı· 
sa bir seyahat için 
lstanbula hareket 
buyurmuşlardır. 

.. tiY.t;olan~~~~kabe-· etm~ktir.' ... 
Umum müdürlüğün yeni teı

kilatında istihbarat, neşriyat ve 
propağanda, muhaberat, dosya, 

iSTER (NAN iSTER 

M. Kondilisin 
Seyahati 

·Ankara SeyahatfHakkında 
Bazı Haberler Geliyor 

Atina 30 - Bazı Türk gaze· 
telerinin Balkan Misakını imza· 
layan devletlerden birisi İtalyan 
hiikumetinin tecavüzüne maruz 

kaldığı takdirde Yunansitanın yar• 
dım mecburiyetinde olduğuna 
dair imah neşriyat yapmış olma· 
ları siyasi mahafili alakadar et-
mektedir. 

Yunan Harbiye Nazırının An· 
karayı ziyaretinde Yunanistan 
için ltlayan dostluğunun da ayni 
derecede elzem olduğu Tilrk 
hükumetine beyan edilecektir. 

Esasen bu noktainazar ltalya 
ile Yugoslavya arasında bir harp 
çıkması ihtimali mevz.ubahs ol
duğu zaman da tekit edilmiştir. 

·~·;;i;··~~ .. kü"tü;b;;;;:-;~·ri-;; .. k~~·;;;;~ .. 
larını havi beş servis vardır. 
Bundan başka lstanbul ve lzmir
de de birer mlimessiliği mevcuttur. 

iNANMA' 
• Vakıt" refikimizde okuduk: 1 alt olduğu araftırılmış. Nihayet ~u .jü~ünt~ İc8J'1Ü: 
" SözGne • • vergiainden dolayı hakkında ceza ecı mıt Y 

b ıtımat edilir bir z.at birkaç gün evvel tarafından batıboı bırakılmıı olduğu aolqılmıt- Demek 
~nn ayanıdikkat bir hidiae haber verdi . Anadolu ki köylü cezası ile beraber sayım vergiıi vermektense 

vı yetlerimizin birinde üç k6y arasında 8.ahipsb: bir ıüriisüne .ahip olmaktan vazgeçmeyi menf aatino daha 
koyun sOrüıü bulunmuş. Bu çobanan: sGrünün kime muvafık bulmuf. " 

I r • I All I r • /NAii--· 

•um 

Sözün Kı Si 

-----
Bereket Versin ki, Her 

Müneccim Yalancıdır 

•• 
Son Poıta'nın geçen gün verdiği 

,.korkunç bir falcıbkn b berinde, fal
cılıırm ıöylediklerine elbette inanma· 
mıısınazdır. Ben, kendi he abıma, 
falcılarm sözlerinden her vakit kor· 
karım: fakat inanmıya gelince, işime 
gelir e inanırım, işime gelmezse inan
mam. Bu falcılann japonyanın rakın 
i tikbali için söyledikled de biç itime 
gelmiyor. Baksanız a, ne kadar fena 
oeyler söyliyorlar: japony . iki sene 
içinde tarumar olacakmı Öyle olur· 
sa sonra biz ne yaparız? 

)#-

. Camilerde vaizlerin ı;özüne ina· 
nan saf adamın hikayesini bilirııinb.: 

Bir gün, vaizin biri: 
- 11 fıkaraya bir verirseniz Allah 

size onun on miııilini verir!,, Dediği 
için zavallı adam cebindeki yüz li
ranın hepsini birden fıkar ya da
ğıtır. Bir gün bekler, bet .geo gUn 
bekler, nihayet memleketine ka
radan gitmek üzere yola çıkar. 
Bir handa yatması kabil olamıyaca
ğından gecelerini yolda rastladığı 
a&·açlnrdan birinin üzerinde geçmr. 
Bir sabah ağacın Ozerinde uyan~~ğı 
vakıt, ağacın dibinde başında dılım 

dilim takkeli belinde kemerli bir adnm 
' -görür, kahve cezvesini ateşe sürmuş, 

çubuğunu yakmış, elinde üzeri ( Ceb
rail) yazılı bir levha. Levhaya bakarak: 

_ Sen, der, peygamberliği ~tiye 
götürecek iken Mubammede gotür· 
dün, seni kesmiyeyim de kimi ~e~e
yim ?. Ve levhayı elindeki kılıçla ıkıyc 

S Muhammet yaı.ıh bir 
ayırır. onra 
levhayı eline alır. Onu da: 

_ Sen kendine ait olmıyan pey-
gamberliği Aliden gn bettin! diyerek 
onu da ikiye biçer. Üzerinde Allah 
yazılı bir levhayı alar k : 

- Sen de Cebraill yanılttın, onu 
Aliye gönderirken. sonra Muhammede 
gönderdim. Ben. asıl ıeni keımeliyiml 

Derken ağacın üıtündekl adam 
baAnır: 

- Aman baba onu kesme, benim 
ondan bin lira alacağım varl 

Bekta.ti, hiç beklemediji bu se.1i 
duyunca birdenbire ölilr ve ağaçtaki 
iıdam afağıya indiği vakit Allahtan 
beklediği bin liraya, tamam d tbİm 
olarak, Bektaşinin dağarcığın a u ur. .. 

Benim de, ağacın üıtündeki adam 
gibi, feleğin Japonyayı tarumar 
etme i hiç itime gelmiyor. Valaa 
Japonyndan bin lira değil, bir para 
bile alacağım yol<. Doğ'"rusunu iıter· 
eniz, Japonların tiplerinden de pek 
hoılanmam. Zaten onlar da kendile• 
rine benz.emiyen diğer in anlardan 
hoşlımmazlarmıt-. ÇinliJere yaptıktan 
eziyet te bana hiç tesir etmiyor. 
Çinliler biribirlerile boğuomakta de· 
vam ettikçe - ensesi açık adnm gibi· 
herkesin iştahını getiriyorlar. H r 
kimden olsa tokat yiyecekler-

- O halde. Japonyanın tarumar 
olup olmamasından sana ne? diye-
ceksimz. 

japonyanm tarumar olmasını iste· 
mcdiğim şundan ileri geliyor ki 
Japonlar - Allah kendilerinden razı 
olsun! - Avrupalılara, Amerikalılara 
damping yapmasını biliyorlar. Büyilk 
muharebeden sonra, J ponyadan ba§• 
ka memleketlerin hep i, bir buhr~n 
sözü çıkardılar. Herşeyin fiabnı bıl 
denbire artırdılar. Joponlnnn gayret 
olmasaydı, daha artacaktı. Japo~ya 
mallıınna kartı her yerde konu .an 

Ü (ik bile onlann gnyretlerınl 
ağır g mr I . 

• Geçen giin gazete erıo 
yenemıyor. k t 
birinde başmakalede lo u~uşkl~lm. 
l d ada .atılan çamaıır ar, ıpe ı er 
i~';iıi;lerin yerli mallanndan dah..a 
ucuza geliyormu9. 

Biz. de burada birçok Japon malla-
hatta işportalardan, ucuz. ucuıt 

rını, •. 
alabiliyoruz. Rivayete gore Japonlar 
burada altı yüz liraya, evet yalnız 

altı yüz liraya, otomobil ııatacaklarmıı. 
Senelerdenberi kendime bir mü

rekkepli kalem almak isterdim. Fakat 
Avrupndan gelenler hep pahalı olduk
larıudan alamıyordum. Birkaç gün 
evvel bir işportacıdan yirmi beı ku
ruşıı bir tane Japon mala aldım. Ya, 
Japonlar olmaıaydı? 

Kim ·lir? Belki bir gün piyango
dan küçük bir ikramiye çıkar da altı 
yüz liraya bir de otomobil alabiliriml 

İıte onun için Japonyanın tarumar 
oldupnu istemiyorum. . 

- Aman -müneccimbap, Japonyayt 
'tarumat" -etmel 



i HemleUt Manzaraı~ 
ı latyada Su 

/Jıtigacı 
Karşrianrgor 

Malatya, (Hususi) - Ma!at• 
ya ıebri ile bir,ok köy vo nahi· 
yelerin arazilerini iska eden baş
lıca iki su vardır. Donlardan bi· 
ri · Derme suyu, diğeri Horata 
suyudur. Derme suyu Malatyanın 
20 kilo metre cenubu garhisinde 
çıkmakta ve bir kanal ile akarak 
Gündüzbey, 1smetpaşa, Barguzu, 
Kilayik, 'fıecde köylerinin arazile· 
rini sulayarak ve elektrik şirketini 
Necde köyünde yapmış olduğu 
g3le lazım gelen suyu verd.kten 
sonra Ma!atyaya girmekte ve ayni 
kanal Malatya arazisUe Hatunsuyu 
Hawmınçiftligi, Eskimalaty~ Bo· 
ran ve Silbiatan köyler.ini arazi
lerim suladıktan sonra Fırat neh• 
rine akmaktadır. Bu suyun men
baına yakın Kapuluk denilen 
mahalde bu sudan aynlan bir 
kol Beylerderesi ile lsmetpqa 
nahiyesinde ıkıamen araiilerini ve 
yapılll!l muntB!em köprü 1\'e 
bentlerle Şahneban, Tilek, ffor
çumpinar, Hasırcılar gibi birçok 
köyJer.in arazilerini sulayarak T cb-
ma suyu dökülmektedir. 

Diğeri Horata suyu olup yal
nız yukarı bağlar köyü ile Ma
Jatyanm cenubunda bulanan bir 
kısım araziy.i sula alr.tadır. Bu 
evvelce Ma1a'tya belediyesi tara• 
fından idare edilmekte iken vi
layet idare meclisinin bir kararile 
sekiz senedenberi hususi muhase
be tarafından idaresine karar 
verilmiş ve şimdiye kadar bu 
yolda idare ediJmekte bulun· 
mll§tur. 

Bu su yüzünden ı\ıer sene bir 
çok sıulb ve ıikayeUer olmakta· 

dır. Birkaç menedenberi kuraklık 
olmasından ve şimendiferin yapıl· 
ması dolayıs:le memleketimizden 
sebze ve yemiş ihracatı çoğal4ı 
ğından au ihtiyacı artmışhr. Hü
kümetimiz Malatyanm au husu
sundaki ihtiyacını nazarıdikkate 
alarak bir su idaresi tW.S edil-

miı ve iş başlamış ise de asri 
bir su tesisabuın v~e getinl· 
mesi zamana ve nakde muhtaç 
old ğundan Vali lbrahim Bey 
belediye kanununda ahalinin mec
buri veya ihtiyari vazifeler için 
birlik tesis edebileceklerini naza· 
rıdikkate afmı ve bir birlik tesis 
edilerek bu birlik vasıtasile sula· 
nn idaresine karar verilmiştir. 

Bunun ftzerine Halkcvinde 
Margozi, Kilib~ Necde, Hanı
mın çiftliği köylen ihtiyar heyet
Jerile Malatya, lsmet)>aıa ve eski 
Malatya belediyeleri reisi vo 

•alan meYCUt olduğu halde 
a1tınıı 2al içtima yapmışlardır. 
Bu içtimada iaer kaydea ea Afaiı 
lrifer ve belediyesi olan 11:&, " 
tehirlerden de dörder azanın :tef
rikile 23 zattan ibaret bir birlik 
meclisiain tefrikine karar ~ezilmif 
intihabat 1apdnnftır. 

Lıtihabatta Mılla~a Belediye 
R-ei8i Mustan Naim Beyi ıreialiğe, 
lsmetpaşa nahiyesi belediye reisi 
Abdullah ve Gündnibey mUhtan 
Abdülkadir, Bargozi lcöyladen 
Vehbi, Malatyadan Evliya zade 
Kemal Beyleri encümen a~ğına 
seçmişlerdir. Bu heyet toplanarak 
birlik nizamnamesini, bütçesini 
tanzim .edecek ve aureti idaresini 
:lüşUnecektir. 

SON POSTA 

• iL T E E 

Ada paza Evkafın 
Faaliyeti rında 

Orha'lt.camli 

Or1ıan camiinin dahili manzora•ı Soganpazarıntla'lcl Evkaf akarı 

Adapazan (Hu si) - Sene
Jerdenberi metruk ve harap bir va· 
ziyette ve mutevelliler idaresinde 
bulunao Ev.ka'f binaJan tamamen 
Evkaf idaresinin eline geçmiştir. 

Adapazarmda :bugün 200 2e 

yalan Evkaf akarı ve 13 cami 
vardır. Bu akar ve camiler mUte
veJJilerin :ıaınanmda .tamirat gör
memiş, ihya edilmemiştir. Evkaf 

idaresine g.eç.mesi üzerine ıher ene 
icap eden akar ve camiler tamır 
ve ihya ıeClildi. Evvelce harap ıve 

Gebzede Damız
lık A '.}gırlardan 
istifade Ediligor 

Gebze, (Hususi) - Vilayetin 
dnmızıhk aygırlanndan her sene 
kazamıza gönderilen aygırlarla 
· diye k dar mıntaka !hayvanla• 

nna yapılan sifat neticesinde iyi 
evsafta ibirçok taylar alınmıştır. 
C"nsin dilı~lmesine lbüyük yardımı 
ola bo f kanlı aygırlardan 
bu sene de iki tane gönderilmiş 
olup b günler~e öylerden gelen 
kısraklara çekilmiye lbaşlanmışhr. 
mevcut kayıtlara azaran .ıbu 
aygırlar memleket hayvancilığma: 
928 de 49 sifattan Si yavru, 
929 da 35 sifattan 19 yavru, 
930 da SO Sifaltan 37 pvru, 
931 de 40 sifattan 26 yavru, 
932 de 50 sifa'ttan 23 yavru, 
kazandırmışlardır. 

Diğer taraftan damızlığa elve
rişli olmıyan bütün mek hay
vanlar kaza ıbaytan tarafından 
iidif edilmift\r. Bu cümteden 
o1 rak 931 ıde 10 aygır, 283 
huğa, 8 manda buğası, 34 koç, 
21 teke, 932 de 8 aygır, 558 
huğa, 41 manda buğası_, 1 koç, 
933 de 4 aygır, 284 buğa, 23 
manda buğası, 278 "koç, 73 teke, 
burulmuştur. 

1';anallalede l!ir Kaza 
Çanakkale, (Hmui) - Çay 

mahaUesiadeki çayda bir kaza 
olmuş, arabacı Yulaf yamada )'Mi 
yapndaki oifa bmail "Ye ko1Df111SU 
Marko Ef. "Dm on 7apnc!alri km 
olduğu halde ara'b. ile çayclaıa 
aeçerken laayvaalar •Jcmltler " 
araba 4nrilmiP. Bu kaMa 
YUMJf 't'e Mukonan km lkurtal-
maş1ana da bmail bojulmUfbır. 

Biga 'da Bir Kaza 
Biga {Husuaı1 - Çaııakkale

de çalışa• Muzaffer •minde bir 
ıoför yolda gelirken Biganın 
Helvacı köyünde Hatice iaminde 
!bir kadına çarparak vefatma 
eebebiyet vermiftir .. 

Otomobil, vakadan ıonra mu
ayene edilmış ve frenlerinin tut
madığı anlaşılmışbr. Şoför derhal 
yakalanmış ve adliyeye tealim 
olunmuştur. 

metruk görilnen ve herkesin te
essürünü mucip olan vakıflar bu
gün tamamen imar ec:filmiıtir. 

Evkaf idattsi yeniden Tnrk 
tarzı mimairainde birçok kirgir 
binalar wcuda getirmiştir. Yega-

ne büyük camii olan ve - 1000 • 
cemaab istiap eden ve 600 sene 
ewel vücude getirilen Oihan ca
mii, soğan pazannda ve çıra pa• 
.zarında ve ebzeciler meydanın
da ve kasaplar çarşısında vakıf 
binalar tamamen tamir edilmi§ler• 

dir. Buıllar dapar.annda çalışan 
bir Evkaf idaresinin mevcudiye• 
tini ıgöatermektedir. 

K•zamlUJI yegane .ainemau da 
Evkafa aittir. Şu günlerde mez• 
kiir sinemamn da asrf bir ıekilde 
tamiri için hazırlıklar yapılmakta
dır. Metruk bir halde olan Tozlu 

şifa hamamı da bu sene tamir ve 
elektrikle techiz edilerek memle
kete sıhhi ve temiz bir hamam 
hediye edilmiştir. Hamam halkın 
rağbetini kazanlDlflır. 

Bartında Konferanslar 

Bartın Ortame'ktebinde 6lr •ını/ ve Müdür Ilı.san Be11 
Barbnda mUkemmel bir Orta· ı Ortamektep muallimlerinden kim• 

mektep vardır. Mektep iki se- yager Sabahat Hamm tarafından 
ne halkın yardımile llıusuai ola· zehirli gailer, Müdür Ihsan Bey 
rak yaşabldıktan sonra geçen tarafından çocuk ve aile, Opera· 
sene Maarif Vekileti kadrosua tör Muammer Bey tarafından 
alınmıştır. Mektebin ilk tesisat frengi, muallim Jale Hanım tara· 
masrafı ve ders JevanIW .memle- fmdan çocuk bakımı, muallim 
ketçe temin olunmuş; kasabanın Fahri Bey tarafından çocuk ter-
en güzel binası da mektebe tahsis biyesi (iki kısım), doktor Mehmet 
edilmiştir. Maarif Vekaleti mek· Osman Bey tarafından verem. 
tebimiıe değerli müdür ve mual- eski Belediye Reisi SamancıoğJu 
aimler göndermiştir. Mektepteki Kemal Bey tarafından ~ürlciyenin 
·ntium ve mükemmeliyet ıon iktısadi vaziyeti ve cUmhuriyet 
derece iyidir. Ortamektep muhiti hükumetinin sanayi siyaseti, mu-
de tenvir etmek gayesile haftalık &lllim Perihan Hanım tarafmdaa 
llıalk konferansları tertip etmiıtir. üç idare tanı mevzuları etrafında 
KoaferaUlv mektebin talim he- konferanslar Yerilmiftir. 
Jeti ile ımemleket mibaevweded Konferanslar halk tarafından 
tarafından verilnaeıktedir. ŞimdiJ• büyük bir alaka ile karplanmekta 
kadar 9 .konferau verilmiftir ve salon tamamilo dolmaktadır. 

Malatya'da . Tokat'ta 
Tırb1 Mücadelesi Y:apıbyor Mihran Efendi Araksiyanın 

Malatya (Hasast} - Tahir na- Albnlanm Mı Çaldı? 
lnyeıine hağlı bazı k&y1enn eldn- Tokat (Husui) - Klbei-
lerine bir nen brtll u1z olmur meaçit mahallesiode oturaa Ma-
tar. Ba brbl en ~ade smm yer- dam Araksiyanm komşusu Mih· 
lerde tahribat yapmaktadır. Zira- ran efendi Araksiyan evde bulun-
at müdllrft Halil Bey bu brtıtlar- madığı emada e'f'İne girmiı ve 
dan bir miktannı Merıindeki ha• kad!nınliyat~~lan içerine sakladığı 

_ külbyet muuarda altını çalmıştır. 
ı~at la~or~~a gondererek tet- Zabıta yapbğl tahkikat netice-
kik ettirmiflir. sinde Mihranın bu airkati yapb· 

Bu brbllarla milcadele içiD ğını alir'atle tesbite ve albnlan 
zehirli maddeler kullanılacak ve saklanılan mahzen içerisinden 
hayvanların zehirlenmemeai için ~kamuya muvaffak olmuştur. 
bir mnddet hayvan bırakılmıya• Tahkikata devam edilmektedir. 
caktır. Mücadeleye baılanmııbr. S. B. 

...,. 1 

Sılıhat Balısi 

Baş Ağrıları 
Ve 
Göz 

Yasanı latanhuJ Onlyu8flul Tı 
Fakillleal ı3& ha•tabklın klllaljl 

Ord. Pıef. Dr. ~ıahelmer. 

Başağnları~er_gijp 
00
görülen bir 

feydir. Sık sık başağnlan olan 
bir ltimse o derece rahatsız olur 
ki, bu ağrılardan kurtulmak için 
bütün çarelere baş wrur. 

Başağnlarının esbabı pek muh• 
telif olabilir. Haumda intizamsız• 
bk, kan deveranında bozukluk, 
en büyük sebeplerindendir. Bil· 
hassa alında veyahut doğrudan 
doğruya gözün etra{ında görülen 
ağn1ar muhakkak gözle münase
battadır. Ya göz bu ağrıJann 
membaıdır, veyahut ta başağnla· 
nmn menşeini bildiren bazı tagay• 
yllrat gösterir. 

Gözden menıeini alan baı 
ağnlarınin zararsız bir kısmı vardır 
ki bu da gözün önden arkaya 
olan kutrunu halitabiiden daha 
kısa olduğu zamanda görülür. 
Buna .. Hypermetropie " yani 
meddWbasar denir ki, bu hal 
birçok ~ak'alarda genç yaşta bile 
okuyup yazarken gözlilk kullanıl· 
m~san~ icap ettirir. Yanhş tayin 
edılmış veyahut fena imal edilmiş 
gözlükler de göze ağrılar verebilir. 
Bundan dolayı gözlük tayini için 
muhakkak bir göz doktoruna 
müracaat edilmeli, ve bu işi 
yanlış tasarruf düşuncelerile aaz
lükçüye bırakmamah ı . G " z(lil 

bilhassa sinirleri çok amiye ve 
kuzıbiye tabakalarının ağnlı, 
iltihaplı hastalıktan da alın kıs
mına yayılan baş ağrıları tevlit 
ederler. Tabii buradaki baş 
ağrllan sebebinin doğrudan doğ
ruya göz iltihabı olduğu kolaylıkla 
anlaşıbr. Gözün tazyikinin artma
sından ( kara su ) mütevellit baı, 
ağrılannın meydana çıkanlmaSl 
güç olmakla be~aber pek ehem
miyetlidir. 

Bilhassa kadınlarda görülen 
ve genç yaşlanndan itibaren 
ekseriya ısbrap verecek bir halde 
husule gelen ve buna musap 
olanlarda gözün etrafındaki sinir 
noktalarının halitabiiden daha 
fazla bassas:yetlerinden başka 
başka bir şey bulunmıyan bir 
nevi bat ağrılan da vardır ki, 
bunlar ekseriya tedavi edilebilir. 

Diğer taraftan, gözün bilva
sıta aiikadar olduğu baı ağrı
lan da vardır, mesela: Nöbet tar
zında husule gelen, gözün önünde 
hastaya pek fazla sıkınblar veren 
kıvıcımlar hatta hazan muvakkat 
görmemediklerle müterafik baş 
ağrıları da vardır ki, bunlar 
ekseriya senelerce tekerrür eden 
tezahOrat olup beyin damarlarının 
teıenoüci bir halinden münbaistir
ler. Bunlara " Gözde kıvılcım• 
larla müterafik yarım baş ağn· 
lan " derler. Nöbetlerin başlangıç 
arazı bilinirse, nöbeti kesmeye 
veyahut tahfif etmeye muvaffak 
olunabilir. · 

G&rme sinirlerinde muayyen 
buı tepyyurat ile mftterafık 
ola 1> .. ajnlannın • çok tükOr 
pek nadiren tesadüf edilen - bir 
aebebi de beyindeki urlar veya 
butalıklardır. Bu hastalıklardan 
mütevllit beyin tazyıkinin teza· 
J&dl görme llinirinde ve beynia 
diğer hiuf ıinirlerinde tazyik 
arazı husule getirir. Bu vak'alar-
da ekseriya en evvel esas haa
tahğı aısz hekimi teşhis eder. 

Uzun müddet devam eden 
bapğrdanna mtipteli olan bir 
JrimJM!llin kendini göz hekimine 
muayene ettirmesi liz.ım geleceği 
tavaiyesile bu kısa izahata niha· 
yet veriyorum. Bu suretle bütün 
vak'alarda değilse bile herhalde 
bir çoklannda başağnlarmm se
bepleri bulunabilir, ve böylelikle 
de şikayetlerin azalma veya 
bertaraf edilmeleri kabil olur. 



t .... :.-IGN. rosT A 

r Sigaet Atemi ]I . 
lngiltere 
Demokrasinin 

BABİC:I TBLIBArLAB , 1[.__G_ö_na_ı_l: __ ıı~er_ı ..... ] 
Karilerin 
Sorduklarına 
Cevaplarım Beşiği 

lnattt•e clemekraaitıln laeıitidlr~ 
derler, dotrud•. Zevahire bakarsanız 
lnıllterenin bir k1rallık oldu~u ' 
mHyonlarca lngiHzln de Vindsor ::: 
nedanına kari ldSrOne bajb old tu 
ılriir, bu i.ddiayı reddederainiz. Fa~~ 
bata eduaıniz. ln~ıı. demokr ial 
ferdin cemi7et!e. CC'Diyetin fertle ":ıa~ 
mDtekabll muamelibndaa dotan 
baklarıl 8 had4aduaa ı•1et iyi çinıittir 
Ye ngillere: 

"- Evim kal'amdırl Söziloll aöyJe .. 
tecek kadar lnll!rilh .. at d 
1 k b. h • " an atına, mut .. 
a ır &niyet emniyeti telkin etm~ 

tir. Maaınafib •ise bu d olauinln 
\'ClcudGnl iapat edici bir ecilter mi..ı 
alkredecetlnu 

Geçenlerde, lnriJlz nllahb çok 
aevditi köpej'inl kaybetmiftL Gazete.. 
lere bir ilin YerclL Bir srQn 110nra da. 
blr toför. yolda baldutu k8peti aet.1-
rlp .. lılblne iade etti. Ba aalauebetla 
Sunday Erprea pzeteaiada bir fıkra 
fntiıar etmiıtir. 

1660 tarihiode lnrnız kıralı ikinci 
~be bpla bugilnkil logiliı 
ftllaMa b f!.bl k3petJni ka,beditinf 
••nuu aıu edi7or Ye IU f k 
aalahyordu: ı rayı 

ıı Kıra~ kSketfnl çok •everdi 
~ıı. zamanın •Mercuriuı Politicuı • 

u ı:.u.eteye f'I 11.ln verildir " 
alyıh re~klf'bi ıc.1imut~k tn,uı ve 
teauauzuıı L• ra a aıt bir köpek 
clea k L-•~ııudncl gOnO Wbi'teJıaU,. 

ay--qtur. 8a ldS 
zatla auaya •al6. Petl aiirea 
olunur. Kaac11abae -.t •W11leal rlca 
cektir. " •iltifat verile· 

O gnn bir netlci _çıkın 
ıün. ayni 'aaete. Kıralı adı. Ertesi 
Hlaı nefretti : D elUe fu 

" Kaybolan llyah göpefl 1 bak 
luacla dün neırettitirniı u.: zb • 
latmak mecburiyetinde kaldık A a~r
rnailterede, Kırabn mal • ca a, 
lnıan var mı? diye dn6ün~na çalacba~ 
k .. ~· b ""9 uyor ve ır 
ope,.ın ile bize çok ~<SrüJ G 

olmaıı~d-an ,!DÜt~esıir oluyonız.,, m 1 

. ISu U!'n uıerıne, köpeğin lki ıaat 
ı~de ıade edildiğini ilaYe etmek 
saıttlr. Bayle b~ memleket demokrul 
memleketi de.ıwı de nedır· ? s-a• - • ureyya 

Bir Meb'us Seçi
mi Ve Fransada 
Bir Arbede 

Mant, 28 - Fqi.t aleyhtu1arının 
teıkil ettikleri • milfterelc cephe" 
meuuplan tarafından din alqam 
ıehirde kargaphldar pkanl-.. Jan .. 
dannalardan oa bet kiti •e halktan 
da otu ldtl yaralanmıtbr• llahalU 
zabıta b..etlerl karp.pbta ba.. 
hramachta için Parla Ye Versayden 
yedi miifreze Jandarma ve poliı ge .. 
tirllmlflir. SGkiinet ancak sabaha 
k.,... iade edilebilımlttlr. 

NBm•yifçiler Mut gazeteel icla. 
relaaaeaini tahrip etmifler, yeal me
bm Hçilea M. Sane•a1a oturdufu 
otele_ aide~k canılan laflaautlanlu. 

Numa11t. meb'u lleÇiaıl emuında 
ç•kDUftır. Ortada eaaah olarak iki 
namzet Yardı. Blri.ai M. D 
B 

, um erg 
.a~vekil olduktan sonra namı:etli

ğuıı tekrar koymak, bu suretle de 
halkın f Atiatlik cereyanına u,.. fik .. 
riııi anlam&.1 olmak içia •elt'aaJak .. 
tan çekiJen M. Berjeri idi. Bu zat· 
radikal ao.7aliat partiainden altı ay 
kadar evvel iaUEa etmişti. Diğeri de 
Dumerg kabinuinin namzedi olan M. 
Sure idi. Neticede M Sarre 8788 
rey alarak meb'ua ıeçilmiftir. M. 
Berjeri 8489 rey almımr. 

Pui., 20 (ffa•u) - Gazeteler 
MaDt meb'ua l•tlhü.bma •erdiği 
neticeden bGplk bir alaka Ue baJıa. 
ediyorlar. Matea •• Jaraal gazeteleri 
bu ıureUe Dumerı kablııeainin tut• 
tutu aiyaetin halk tarafından da taa
Yip edilmif olduj'unu YllZlyor. Matea 
tunlan ilive ediyor. " Komüaiatler 
ve aoıyaliat unsurlar hükumetin 
itlerini gilçleştiriyorlar. Mllntehipler 
Troçld gibi kan11klıklar çıkaracı ko~ 
milnlat unaurları Parlementodan kov• 
mak iatemiıtir. Bu bidiae Franaada 
mantığın parlıtk bir uyanıtıdır. ,, Bu. 
?a mukabil. sol cenah gazeteleri ise 
ı~t namzedın aldıkları reyler arasında 
hıç fark olmadıjım yazıyorlar. 

(Son Pomtaı Mallt pshrl, Frauada S.n • 
Vas vfllyetl dalal!bacl• ve Partala " b 

Troçkiye ~~;;:.0;re kadar ır•rblqde kGçük hır k .. ~ 

Benzediği İçin Bir Zehirlenme 
ki Sen Malo, CFranıad•) 30 _ Tro 34 Kiıi Bir Ziyafette 
biye çok benıiytq Oıüaten unuof H 
ta~a~e>'J'ab Troçld zannedilerek pou: astalandı 
çek 0 an Jakalanmıı •e •orsu1• Dennr, ( Amerikada ) - italyan 

llmiıtlr. Soara it aalatılmıt •• hko
1
naol08U M. Piyetro da dahil olduğu 

.ieJFah Ml'be•& bınlalmıfbı'. a de bir dyafette 34 lüfi birden 
Romanyada Orman Yangını aelılral leamltJerdir. Bunan kouoloı 

BBkret. 30 T ko-' • eybinde bir •uikaat olda.ıı... • - ar ..... ç cıYarında llJor. Yemeklerd bir ,. .. zannedı .. 
blyGk bir ormanda yan11a çaknılfbr hılalrl e ze ve bam ha.. 
H ...... ......._m•mlttlr. • MaamdÜ. b:;:~r~pyil!s:• _1~~~afbar. ..... t--..~. 
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ALA y- E" . 
Daha dur bakahm, kllçftk Ö M R 1 

h~aı. Evli değ:Isin.. Hele bir konuş~':._ ~noediyordu ki çok 
nııanh hayatından çık evlen raca'· Ha a~ndan birpy kaçı-
bir ka · ' . ' a, yn Arif Be 
d .. . ~ yıl geçaın. Bakalım fıkrln gelirse arkadqla yle a6zg6ze 
eglfltıiyecek mi? Ge kız b n tlpbeleneeek., 

Münire filuiod nç u endite ile .q.. 
du: e ıebat ediyor- ma kadar etrafına bile t..k•ack. 

,~ Bu tecrtıbe edilecek bir 
.-;anaat değil. Bir tel 
diyeyim b" f . Akld, n&11l 

' ar nan meseleaı 
Şevkiye güldü: • 
- Buglln hafızLğı llatti d 

Ablak derıi verecek kfirıll n e. 
B • k anyor. 
arı yeme ten sonra kasa d . 

• 'd l d aıreıme gı e im e bize . bir konfe--
rans ver. 

Münire cevap 
lerini bitirenler 
lardı. 

vemedi. Yemek· 
ıerviae iniyo .... 

O gOn Münire için hummalı 
lrir. çalqma günll oldu. Arkadat
;:ıe g6riiımemek, Hayri Arif 

)'le g6zıke gelmemek için 
•OtenıacliJea çaiıfb. 

• Perşembe günü Bankada ar-
bk hep bu balodan bahaedil~ 
yordu. 

O güne kadar Münire bot 
aaatlerinde, vapurda arkadaflan
nı~ gevezelilderine karqmamaJc 
lçm mtltemadiyen roman okudu. 

aım?k...:•~mak, elinden kitabını 
F k e çe kaçıyordu. 

· . a at l*'fembe .rrnnn 
ıçuı de heyecaııh old:.... onun 

Arkadqlanndan hiçbiri bütün 
gayretlerine rağmen ne bankada 
ne de hariçte baloya "tm k . • • 
b• d • b il e IÇUI 

ar av~üye ul~mamıtlardı. 
Mllnire timdi •ktamkl bulur 

manan .. kljpl dtit&ntyorda. 

Ne 
Sonra, 

Halde Buldu? 
.ç-;;i;Şıp~ · -Çab"iJ.}rarak Ne 

Hale Koydu? 

Uıı, bir Almsn karı kat ıriıdür. Almany,ıyı d""ıuır bır t:Ue l:litlerjo . sıkış
tırdJğını iddia edenlere karşı bir prop •ğanda eseri olarak yapdmışiır. Ilitleno 
Almanyayı nifak içinde bulup bu, bicıbir telden çalan unıurları bir araya 
getirerek bir halita haline koyduğunu ve neticede gıranitten bir heykel 
husule geldığini iddia ediyor. 

~=.:=-====ı=====....,_--==--====.,_,.._,,.,.,-==~ .............. --... 

M. Bartu 
n•tl:•ı• -.-...-ı ...... , ... 

Varşova Ve Prağ Dönüşü İnti
balar1nı Anlabyor 

Puia, 30 - V arıova ve Pnt .... 
Jabatiaden dönen M. Bartu neticecl• 
çok memnun kaldığım, her tarafta 
ıadık do•tlukJar g6rd0fünü, Lebiatan 
ricallle yaptıtı sörllfnıelerdea de çolr 
memnun kaJdıfına, Lehi•taa ile halJ-
u.ne •e .. m1m1 bir itilaf yapddıtuu 
s6yli,erek "ctemiftir ki: 

• - ittifakımız Ylmlh ........ 'ff 

Hayri Arif Beyle 1ç gludmt
beri ba bahis lizeriae aYdet et
memişlerdi. Hatta bank• iti için 
bile ancak Od kere maktan 
kODOfllluflarda. 

Pertembe gtlntl yemekten 
aeniae indikleri ıaman MBnira 
heniz masa11Da otunıyordu ki 
Hayri Arif Bey ona ldlendl: 

- Mibüre Hanım. 
Yanma gittiği zaman genç 

tef elindeki kaİın bir dosyayi 
&ÇIDlf ona bir teyler g&steriyordu. 

Y •ftf Hile kODllflDIJ& baıladı. 
- Ba akpm erken çıkınız. 

Kl,clea c:l&unek lçia vaktiniz 
olar. Sizi tam 1eldzcle Tarkuvazda 
beklerJm. Vapunuım: mUaait mi .• 
Siz de benim gibi doayaya baka
rak olmyormaf ıibl ceyap veriniz. 

Mibain yaziyeti bvramııta. 
Hatta elile ele doqanm mllpbem 
bir yerini glatererek ayni silkil
netle cevap nrdi : 

- Dlrt buçuk vapurile gi• 
dersem elbise değişip gelmek için 
yaktim olar. Sekiz dejil hatü 
yedi buçukta TarkaYazda bulu
nabilirim D8nllf yapanım alb 
buçukta, yediyl çeyrek ıeçe 
Kaprldeylm. 

Hayri Arif Bey doayamn 
lçladea bir 18Dot ~bnp .attırir 
slbl 7apll s 

bu mlzakerelerden kuvntlenmit ola
rak ~mıfbr. ÇeJr08lovakyada nazik 
laf~ bir mesele ortaya çıkmamııttr. 
KiiçGk itllif, bOtO• ftrıallan iatiımar 
etmlJ• phfan propaıandalardan ka .. 
tıpa mlteeNlr olmamlf, aatlam ve 
do.tluklanna aadık kalmlft Franıuı 
liyuetinl ıudamıım. bteditfmizi. her 
cll'etl karacak ve bltnn manevralan 

- O halde ben sizi yediyi 
çeJftk geçe Köprnden alının, 
daha iyi. 

Mibıire baıile tasdik ftareti 
ftl'el'ek, Yazifeye ait bir emir 
almq gı"bi cevap verdi r 

- T qekkUr ederim. 
Yerine dffndllğll zaman heye

candan içi tibiyordu. 

* Baloya gitmezden evvel Hayri 
Arif Beyin Turkuvazda hamlatbğı 
masada yemek yediler. Mnnire 
bu akşam yqına ve renıine llJ'
gun hafif bir tuvalet giymifti. 
Hayri Arif Bey ona hiasettirm8'P 
meye çalqarak her hareketini. 
OtW'UfUDU, s6z a6yleyİfİDI, ~atal, 
bıçak tututunu, yemek yeyi~ 
ayrı ayn tetkik ediyordu. 

1 
Bu zarif ve terbiyeli adam 

muaıeret mullerine çok dikkat 
ediyordu. Yanındaki kadının ken
disini mahcup edecek ı&allsltz
Jllltl olm..... talutmmlll edemez• 
dl. Ylbek uloelarda laDlfbğl 
ae kadar hanımefendiler Yardı ki 
Ullhlllll bir Jerde, biraz tefrifat• 
•ca aofralarda hamlıklarına derhal 
belli ediyorlardı. 

Bankada çabpn birçok aenç 
kız vardı.. Hepi.sini ayn ayn
batrol elmifti. Bunlarm ara• 
ımda ,tlzelleri de mL. YDk
..k aile kazları .. ..... fakat 

Adanada yerebumaz zade Ercl
ment Beye 

Anladığıma göre kadın sizden 
çok yaşlı olmak ldzım gelir. 
F aua olarak bir de çocuğu var
dır. Bu kadın bugiln evini yıka
rak size gelebilir. Fakat ai.zla 
mes'ut olmayacağınız ve onu da 
betbaht edeceğiniz muhakkakbr. 
Tehditlerine ehemmiyet vermeyi• 
niz. Çocuklukta herkes ıeYebilir 
ve mektup yazabilir. Bundan bir
şey çıkmaz. Ona saadetini evfa<M 
aramaıım tavsiye ediniL 

* Mani.se.da ~· N. Beye 
Mektuplannıza cevap verme

diğine göre sizinle münesebetinl 
idame etmek istemiyor demek
tir, her aşk mutlika uarlarca 
sürmez al 

* Eslritehirde H. Şinaai BeJ• 
Km bir defa rumen ilteylnll. 

Babaanın reddetmea ibtlmaUae 
kal'Jı da araya bqblmm ko
yunuz. Bilhassa lozuı • .,.,.,.. 
kandırıp beraberinize almız. O 
Yakit babama mukavemeti loıallr. 

* Saftll...tmeffıt A. .zq. BeJW 
Kıza k-.. bira 16ka11t prtba

ıoeye phpw•z. Onan nazla hare· 
keti, !zerine fada dilımenizden 
dolayıdır, Kadın kendisine çok 
diişkUnlük gösteren erkeğe kartı 
naılı hareket eder. Bu onların 
tabiab ikbzasıdır. 

* Bandırma'da Kö. A. 
Zannetmiyorum. Kendinize clJa. 

ha iyi bir bayat arkadap aruuus 
bence daha mu..ı.k olar. 

HANIMTEYZB ----
Avusturya Emniyet Ml-

dUrUn• Bomba . 
Lhaz 30 _ Gece Avusturya emnl• 

yetiumumiye mGdtlrG Baron Hanı 
Hammeratenln eviııiD dammda bir 
lıomba patlamıf ye bul lıaArat 
olmuıtur. Bazı klmıeler tevkif edll• 
mittir. 

";fyakirhklan --p;;;.k Lir kUnetle 
a<Jyleditimiz uman bu aiyatetl tal
vlp etmektedir. 

çal1.1ma tanlan, muaşeret ter
biyeleri bozuktu. Bana yılar 
kan, bazısı sırnapk, bir kılım 
liübali ve derbederdL 

HaJri Arif Bey ıurada, ._... 
da ç•hıaa lazut. hayata ile P 
mefPI 01.muttu. Banlar ipnde 
ne acınacak mahl8klar varda. 
Fakat bu acımak onun mahra
miyetine yeyahut tabiatin, bayaba 
ona ll11k gördtlitl bir abrap fPa 
değildi. onı... kendilerini ...... 
cak hale getiriyorlardı.~-

1 Cari laeup Rl"Vİ8ÜIU1J ça •pa 
bir im yanfl ld btltlll ..... 
Gstllne. &...-. r•-., kola. 
auna wfetli1ar Bu im .ı,a1a-
lan if hapıa geldiif zaman ku .. 
vetli bir lavanta havayı dalp
JocllnrdL 

Yldndeki boya tabakaa h .. 
kiki rengini birkaç kat artecek 
kadar kalındı. 

Buna birkaç defa arkadaılan 
va1ıtasile bankaya bu kadar iti-
nalı gelmemeli anlablmıfb. Fa
kat aldırmadı. Şahsi hlirriyetioe 
daha fazla miidahaleye kimsenia 
hakkı yoktu. 

Hayri Arif Bey bu km çak 
tetkik etmitti. Her ubala b ... 
kaya reldiii zamua b01uın• 
aGze çarpıcı renklerine ntm• 
gözleriBin gittikçe can.aılatbiJDI, 
'81illcle bir yorpalak belirdlğhll _...,... 

'~·-· 



imtiyazlı Şirketler 

Hakkındaki 
Şikayetlerinizi 
Bize Bildiriniz 

( Battarafı l inci aayfada ) 
Elektirik şirketinin de ıene· 

lerdenberi ödenmek bilmiyen sa
atinden başka, kofra denilen bir 
bir kutu için ayda 25 kurut almak 
reva mıdır? ,, 

lnhlaular umum mtidllr Uitl tuz 
kumanda memur: ZiJa 

lzmlrln Su Ve Elektrlk 
Şlrketlerl 

1 - Güzel lzmirimizin bqın
da da bir Elektrik ve Su Şirketi 
vardır. Su kumpanyası 1Ultanla .... 
dan kalma bir imtiyazla hareket 
eder. Halk Elektrik Şirketinden 
de ıon derece ıikiyetçidir. 

2 - Elektrik Şirketi aeneler
den beri yaptığl bllyiik klrlara 
rapen dOnyannı hiçbir yerinde 
lflb1memif derecede fazla bir 
uat kira11 ve branfman kirası 
almaktadır. 

3 - Su kumpanyası ise, bq 
.. belik bir boru takmak için 
40, 80, 100 lira araaında değişen 
•lthif bir munf alır. Seneler
den beri binlerce lira yeldin tutan 
.. paralar geri ahmraa, memle
btln birçoll bayırla itlerine aarfe-
4lilir ıannındayım. 

lwmlr Alaa•cak 11•' .. r• ...._1 
No. ı:r 1 de 11. s..ı 

lzmlr elektrik tlrketl 
- .. lzmir elektrik ıirkeU 

eaat Ye brantman Ocreti olarak 
w 5 • 10 metre tel için de ıene
luce 30 kuruı para ahr.. Bu 
paralar nedir?. Bir türlü uat ve 
tel parau &denmiyor mu? Bu tel 
parası senede (525) kurut ediyor. 
•muntazaman Belçikaya gidiyor. 
a... 11110nDa ver,, par881 eliyor
lar. Bizi bu aıkınbdan, bu beli
clan kim kurtaracak? 

fımb Karıntlaı'da 
Ali Ha1dar 

OakUdar Tramvay ••rketl 
1 - Oıkiidar Tramvay Şirketi 

laarp malüllerinden Ocret alına• 
•akla bOytlk bir kadirtinashk 
J•PJOr. Fakat ben, iki gözden 
malınım oldupm için, kolumu 
tutu rehberimden diğer firketJer 
lcret almadaiı halde bu firket 
alıyor. Neden ? 

2 - Bis imllar memleket 
için de pek az bir yekun tuttuğu~ 
mm halde, trenlere iki kişilik 
lHlet . ~lmak mecburiyetindeyiz. 
Kendımız ve rehberimiz için .. 
Bundaki kababatimiıde nedir? 

09ktldar N-

Talebenln 'lkAyetl 
- Ben Üniversite Fen FaktH

tesindenim. Derslerimiz için bir· 
çok uzak hastanelere gidiyoruz .• 
bu yüzden tramvay parası vermek 
YUİyetimizi müıkülleıtiriyor. As· 
keri talebe gibi, bizim için de 
bir karne usulü temin edilemez 
mi ? Paao usuln her yq için ka
bul edilemer. mi ? Oniveraiteliler 
umına bu meselenin nazarıdik· 
kate ahnmasım rica ediyorum. ,, 

Tıp fa kUltu tı lebe1lndf' ı Ahmet _........ • • •. ·--..::ı 
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J - llioın tek autuo 1 •bn gaıeıeoio 
metia yu1a1le vaaati • kelimedir. 

1-Ayni yaaıom a utan 1 saotimdır. 

1-DA& kaim •e daha ince yazılar 
MDtma ile heup edilir. 

f - S&)'faema gore iliolar ... gadalri 
fia&lara tlbidiı 

8a)-fa Saatimı - .. 
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4'00 Ki. 

• " - • 
•• " 

... 
" ..... ... • .. ..,..., .. - " Boa • - • 

Kuleli Ask:erı Lisesinde 
r ş Yüz Gencin Harbiyeye iltihakı 

Münasebetile Merasim Yapıldı 

Bu sene Kuleli Askeri liaeaini 
muvaffakiyetle bitirerek Harbiye 
mektebine geçmek hakkını kaza• 
nan 500 gencin aynlıtlan dola-

yuile dGn Çengelköytlndeki lise 
binaıınc:la mDkemmel bir merasim 
Japılmııtır. 

Meruimde merkez kumandam 
Hüseyin Fehmi, Aakeri liseler 
milf ettişi lbrahim, eski fırka ku· 
mandaolarmdan Cemal, Sami Sa
bit patalarla diğer ümera ve bir 
çok claYetli zevat hazır halan-

Kaleli alem ll•e•ini meflal/akigetle hitiren gençlerden 6ir ü ... a.. Y..._ 
rıJa 11atıılc .öglegen mektep rnütlürü Hamil Beg, aşolula pnç 61r r..tı,, 

mUflardır. Evveli lise bahçetinde 
toplanan yeni mezunlar Fehmi 
Pqa tarafından teftiı edilmiı ve 
latiklAJ marşile merasime baılan· 
mıftır. Burada mektep mlldOrl 
erkimharp kaymakamı Himit 
Bey: " Bugün yeni bir tarih ve 
yeni bir teref gOnO yqıyoruz. 
YDksek buzurunuzla bu teref bir 
daha kıymetleniyor. Kıymetli yav-
rulan Harbiye mektebine g6nder· 
melde milftehiriz. " diye başhyan 
güzel bir hitabe söylemif, bu 
arada da mektebi birincilikle bi-

üren lhaan Efendiye bir altın kol 
saati, ikincilikle bitiren Halfık 
Efendiye bir kümüş kol uati, 
mektebin bqmllmeuili Haydar 
Efendiye yuifeaindeki ciddiyetin-
den clalayı bir kol uati, liıenin 
bando pfi Azmi Ef. ye b!" kalem 
hediye edilmiftir. H&mıt Beyin 
muvaffakiyet temennilinden ıonra 
talebeler Kuleli marpnı ıöyleye
rek rellllİgeçit yapılm11 ve mera
sim nihayet bulmuştur. Davetliler 
bundan sonra bnfede izaz edil
miflerclir. 

Muhtelit Mahkemede 
T orpitolar Ve Mühimmat hıtilifında 
Mahmut Esat Bey Müdafaasını Yaptı 

Dün muhtelit !anmn evaafınm 
Türk - Fran11:ı ehlivukufa ha· 
hakem mahkeme
ıinde Fransız ln
taab bahriye tez .. 
ıihlanndan; 0-
ıüsten Norman 
tirketile yine bir 
Fruauz mtlbim
matı harbiye tir
keti tarafından 

hükümetimiz aley
hine açılmıı iki davanın rüyetine 
devam edilmiştir. 

Üç aaat allren dünkO celsede, 
her iki firkete ve bunlann F ran• 
sadan gelen avukatlarma kartı, 
davayı, dihı Ankaradan gelen u
bık Adliye Vekili Mahmut E1at 
Bey mOdafaa etmiıtir. 

MeaeJenin hulasası ıudur: 
Fransız lnpab bahriye şirketi 

Cemal pap terafından imzalan 
mukavele mucıbince altı torpito 
muhribinin hükümetimizce yapıl
mamasmdan iki milyon lira kadar 
ta ı.minat istemektedir. Mahmut 
E at Bey bu davayı Gç cihetten 
karıılamııtır. 

l - Cemal Paşa ile tirketin 
imıaladıjı mukavelenın 16 ncı 
maddeai mucibince yapılacak 
torpito bedelioin ıirket tarafından 
1914 te Cavit Bey tarafından is
tikrazın tartları veçbile htikiime· 
timize ikrazda bulunulmasının 
meşnat oldupnu, ıirket bu ikrazı 
yaparsa mukavelenin infazı mftm
kftn oldujunu; 

2 - c...ı P-.. mukayefe-

vale edilemiye
cetini. bu haklan 
de'l'lete ait oJ.. 
duğunu, yalnız 
fiat meselesinde 
ihtilaf çıkarsa 
bunun ehlivu-
kufça haJlediJe
-c:eji; 

4 - Muka• 
Yelenin halihazır 
iktıaacli tartlan
na tevfiki icap 
ettiği takdirde 

bu huıulta yalım 

flrketin dejil, 
devletin de men
faatinin derpiıl 
lhımgeldiği; 

Mahmut Eaat 
Bey bu noktal
nuannı muh
telif mllelliflerin 
fikirlerile, muh

telif memleketle· 
rla kanunlarile, 
lngiliz ve F raıwz 
mevaddı kazai
yeaile teyit eyle-

Tlirlc - Franuz ınuhtelit mohlceme•i orl•d•ltl %al naiıtir. 
rei• M. Aur, soldolci Türle laakemi H•cı Atili 

Beg. K~raartla da Mahm•I E111t Begi s8z M&himmatı lıar-
aög/erkera 6'1riigouanu• biye tirketine 

sinin o vakitki kanunu eaui ve ıelince; onun taleplerini reddetmiı 
fİmdiki teıkilAtı esasiye kanunu ve bu ıirketia hOınUniyet kaide-
mucibince Millet Meclisinden tu- len haricınde hareket ettitiili 
diki tizımıeldiğini; iluı aürerek tazminata ve mua-

3 - DeYletin müd4aa ... rifimahake..,. mdlıtm ...... 

1 
•• 

l ilci Cinaget ı · 
ikisi De 
Kadının 
Havalanınasından 

( Baıtarafı 1 inci aayfada ) 
paras1D1 cebine allDlf ve Hatice 
Hanıma beı para bile vt=rmemİf
tir. Bunan &zerine ikisi ara1mda 
bir kavga çıkm11, hafif geçen bu 
ilk kavgadan iki ay kadar sonra 
fiddetJi bir kavga daha obnuftur. 
İtte jandarma kumandanlığının 
tahkikatına g6re bu son kavga 
eanuında pek fazla dayak yiyen 
Hatice H. yatağa dtıımtif ve 
nihayet geçen KDn 61mtlşt0r. 
Hldiaenin tahkikabna ehemmiyet 
verilmektedir. - * 

Dllerl 
Malatya (Huıusi}- Burada biJ 

cinayet itlendi, 45 yqında Wr 
hama) 40 yqındaki kanaını aı
dtirdO. Ôjrendiğime g6re, Ali· 
nin kansı Zeynep, birkaç sin 
enel bqka lair erkejin evine 
k&Çllllf ve kocaaı, tekrar eve 
cllamell lcla Z.,.be bldcaç def~ 
haber ı&ıdermiftir. Fakat kadın 
Alinin rica ve müracaatlerine biç 
aldırıt etmemiıtir. Nihayet din, 
çarııya çıkan Zeyaep, aokakta 
Alinin hücumuna uiramıt ve 22 
yerinden yediji bıçak darbelerile 
kanlar içinde yere 111varlaauak 
almlflGr. Ali kaç•fhr· - * 

.... - ............... 1 ......................... _.. .. .. 

sini talep etmiıtir. Bu firket 
Enver Pqa tarafından imzalan· 
dıjını iddia ettiii bir makaYele 
mucibince 7tlz milyon maaer 
fiıeii imal ettirmeye clmhuriyet 
laakQmetiniD mecbur olduğunu, 
akıibalde tazminata mahktnı 
edilmeainl istiyordu. 

Bir arahk Franaız ajanı M. 
ŞapOI ile Mahmut Esat Bey 
arasında f6yle bir mlhaakqa ce
reyan etti: 

M. ŞapW, Mahmut Lat 
Beyin yahu hukakuactiye 
vesaitile meıeleyi mldafaa et• 
tipi, halbuki meselenin l.oiaD 
Muabednine Ubi olduğunu ll:r 
ledi. Bundan aoara ela arbk me
selenin hukuki bir meaele olma• 
dığını, ehlivukuf İfİ oldutunu ve 
son s6z0n hukukçulara detil, 
ehlivukufa ait bulundujımu 
beyan etti. 

Mahmut Esat Bey buna, Lo
zan muahedesinin hakkı ilga et• 
meditini, eter Fraımz ajanının 
noktai nazan kabul ediline mah
kemenin de mama1101 inklr etmek 
ve İfİ yalnız ehlivukufa bırakmak 
icap edecejini llÖylemekle muk .. 
bele etti. Halbuki 80n söz, mah
kemenin Ye binaenaleb hukuk· 
çulann olduiunu söyledi. Davayı 
yalnız hukuku adiye değil, huku
ku dlivel. hukuku eusiye, ve 
hukuku hmuıiyei dlvel balomr 
lanndan mtıdafaa ettiğini Deri 
allrerek hakkaniyet, adalet, hU.
nllniyetle davayı halledecek olao 
mahkemenin ba İfİ ancak bu 
bakımlardan halledeceğini bil
dirdi. 

Ttırk ajanı mtltaleaıile Mah• 
mut Ea•t Beyi takviye etti. 

Mahmut Eut Beyle beraber 
bulunan Miidafaai Milliye Hukuk 
Miifaviri Salihattin Nevzat Bef 
de Mahmut Eaat Beyin nokt•i• 
nazarını mOdafaa etti. Muhakeme 
F ran11zca cereyan etti. 

Heyeti hlkime mllzakere ~ 
celaeyi tatil etti. Karar glintl ar 
nca bildirilecektir. 

Mahmut Eaat Beı bup >. 
karaya har.ket ••••••tb. 
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1 
Sahdan Sahya 

1 
Vatmandan Kondok

törden ş·kayet 
Vatmnn; amcamın oğlunun, 

hlllasımn, kızının üvey annesinin, 
süt dayısını ezmedi; kondoktör; 
komşumun, komşusunun, komşu
aunun suratını tokatlamadı amma 
her ikisi bir olup ezmekten de 
tokatlamaktan da daha fena bir· 
aey yaptılar. Ve elan da yapı
yorlar. 

Yaptıklara fena ıey ne mi? 
anlatayım: Tramvayı durdurup, 
kaldırmak. 

Tramvay bir istasyona gelip 
durdu mu, vatman derhal başım 
çeviriyor. Ön sahanlıktan inmaye 
hazırlananlan tepeden tırnağa 
kadar özüyor. Silzerken adeta 
herkesin yürüyüşünü, adım atışı
nın ağırlığım takip eden bir hal 
alıyor. 

Bazan da daha ileri varıp: 
- Sallanmıyalım, çabuk ola

bm, ~~ıtmanı~ sırası değil 1 
Gıbı mlinasebetaiz .. l . , aoz erı 

birbıri arkaaına dizmekten 
k• . ç~ 
ıomıyor. 

Bu sırada kl>ndoktör bUıbUtUn 
baıka bir şeyle meşgul oluyor; 
ııralar araaında: 

- Bilet, var mı biletsiz ? 
Diye bağıra bağıra dolaşıyor. 

Tramvay duruyor mu? Yürüyor 
mu? Farkında bile değil 1 

Vatman, nedense birdenbire 
coıuveriyor. Asabi asabt çana 
baaıyor. 

- Dan dan dan dan .. 
Bu dandanlar kondoktörü 

bir ~n bil.et. işinden ayırıyor, bir 
makıoe gıbı elini hareket zilinin 
kayışına götürUp çekiyor. Ve 
tramvay o anda yürüyliveriyor. 

Arka arabadan bir kadan mı 
iniyor? 

Arka sahanlıkta binen inen
ler mi var? 

Biriıi bineyim derken aaılmıı 
kalmıı mı? 

Bu ylizden bir kaza mı ç.ıkıyar? 
Kol, bacak mı kırılıyor? 
Kimse mi ölüyor? 
Bunların hiçbirini ne kondok

tör, düşünüyor, ne de vatman 
hatırına getiriyor. 

1nanmazsam:z dikkat edin, hiç
bir kondoktör zili çekerken binen 
inenlerle alakadar değildir. 

Amma neye? 
Tramvay Şirketinden şikayet 

eden çok oldu, ben de şimdi vat
manından, kondoktüründen şikA
yet ediyorum! 

Pazar Ola 

i 

PAZ 
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- Dün nişanlın senden ba}ı. 
sederken birşeyin olduğundan 
bahsetti, iyi anJayamadım. 

- Seksapel'i var, demiştir. 
- Evet, evet ta kendisi, aca-

ba bu seksapel ded'kleri şey 
tehlikeli bir hastal;k mıdır? 

Çalınır gece, gündiiz 
Her komşuda bir radgr. 
Sesleri pı';,üz pürüz; 
Her komşuda biT radgo. 

11'. iminde parazit çok, 
Kiminin sesi pek yok; 
Bağırır kimi tok tok, 
Ht.r komşuda bir radyo 

Birindtt bir •aksa/on, 
Söyler biri fan Jin /on; 
Deiil birkaç belki on, 
Her komşuda bir . radyo. 

Herşeg bitti bu tamam, 
Ne karışık bir makam; 
Sonunda şişer k9Jam, 

f Her komşuda bir radyo .. L p, o. H. B. 

1 

Gözlük mü takıyorsunuz, 

kim bilir kocanız bu yüzden ne 
masraflara girecektir. 

- Gözlüğün ne masrafı olur 
Hasan Bey, bir defa alınır •. 

- Öle amma, siz onu da her 
ay modası geçti diye değiştirmek 
istersiniz! 

Efkirıumumiye - Esnaf Bankası iıinden 
Hasaq Bey - Birkaç gün daha sabredi.n :e bitmiş hepsini göreceksiniz! 

ne haber Hasan Bt:) 1 
d 1 bu Prol'ektör yanınca ne var, ne yok, ne olmuş, ost arım, 

ESNAF BANKASINDAN 
Baktdım ne çıkacak; 
.Şu Esnaf Bankasından •• 
Kim bıktı,. kirn bıkacak? 

L Şıı Eanaf Bankasından .. 

BJı lıler• kim dalmış; 
lfim vermiş, kimler almıı; 

Kaç kişi temiz kalnııf 
Şu Esnaf Banka•ından .. 

Getirslnlt1r herige, 
Hep versinler gerigt1; 
Götürmüşler nerige? 
Şu Esnaf Bankasından,. 

P. O. H. B. 

Av Hikayesi 
- Geçen gün ava gitmiştim 

Hasan Beyi Karşıma yüzlerce 
tavşan birden çıkb; pat, pat, pat, 
pat hepsini vurdum .. 

- Tüfeğini, ne vakit doldu
ruyordun? 

- Tüfeği doldurmayı kim 
düşünlir Hasan Bey boşuna vakit 
kaybedip tavşanlarjmı kaçırsay· 

dım. 

Üç Dil 
Hasan Bey oğlunu evlendirc~ 

cekti. Bir genç kız tavsiye ettiler: 
- Üç dil biliyor. 
Hasan Bey: 
- Kat'iyen böyle blr '011 

oğluma almam! 
- Fena mı Haaan Bey 1 
_ Tabii fena.. Kadınlann, 

değil l\ç dil, bir tek dil~~ ko,?· 
ıanına bile gtiç tahammul edıUr. 

Duman 
Haaan Bey, bir Avrupa •e-

yahati yapacaktı: d eti-
- Napoliye de uğrarsın, ~ 

ler, bilhassa VezUv yanarda~ını 
garUnOnf 

- Ne Napoliye uğranm, ne de 
Ve:ıllv yanardağını görOrUml 

- Neden? 
- Yanardağın dumanına naaıl 

tahammül edebilirim, ben sigar 
dumanı olan yerden bile kaçal'}m. 

Dit Bilemek 
Hasan Bey kan11Da yazlık bir 

şey yapbrmadı. Kadın bu İfC 
müthiş hiddetlendi. Konuya, 
komıuya ahbaba dosta kocatımı 
çekiştirdi. Hasan Beye haber 

verdiler: 
- Karın una karşı dit bl• 

leyor .. 
- lmkin yok. 
- Naaıl imkAn yok! 
- imkan yok aziz.im btn 

karımı bllmez miyim? Dişi )'Ok" 

tur ki bilesin! 

Sarhoş Uşak 
Hasan Beyin uşağını, ekseri 

geceler sokakta karkütük sarhof 
waka\ar, getirirlerdi; Hasan Bey 
bu halden bıkmıştı, bir sabah 
yanına çağırdı: 

- Senin bu halin ne olaca~ 
geceleri küfeye koyup eve geti• 
riyorlar. Utanmıyormusun? 

- ...... ! 
- Bilhassa merak ettiğim bir 

cihet var, nasıl oluyor da burada 
oturduğunu biliyorlar?. 

Uşak güldü: . 
- Yanımda sizin kartdövir tı .. 

-·········································••••&•••••·· ....... -,----::-:-------\-
Fıkra 

1 

~ 
nizi taşınm f ...................... . 

- ······························-····· 
ı .~~----F_ı_k_r_•------r 

- Dnn senin bahçıvanın man
tar toplıyordu, topladığı mantar
lara baktım, hepsi zehirliydi. 

- Zarar yok Hasan Bey, biz 
kendimiz yemiyecejiz, pazara 
ıötürüp aatacakt 

Duman 
Hasan Bey oğ'.unu 11gara 

içerken yakaladı: 

- Sen, dedi bu yaşta sigara 
içmiye başladın amma zararını 
kendin görürsün .. 

- Nas.1 zarar baba!. 

- Bundan sonra büyümez, 
küçülürsün. insanın ağzından 
duman çıktıkça küçnlür. 

Çocuk düşündü: 

- inanmam baba, vapurların 
bacalarını görmfiyormusun geceli 

gündüzlü duman çıkarıyorlar 
amma biç küçWdiilderi yok!. 

_ Oğluma, .kibrit. yakıp oy
nama diye tenbıh ettım. 

Bir daha oynamam mı? 
Dedi. 

Hayır, mademki kibrale 

0 
namamı istemiyorsun, öyleyse 

b~ ,.akmak al da onunla oyna· 
lr T ~: 

ya~m, cle111o 

O mit 
Hasan Bey kızını iıteyen gen-

ce sordu: . 
- istikbalinden ne ümit edı-

yorsun? IA bü "k - Çok ıey, mese yu 
bir servet.. . 

_ Bunu ne suretle ehne ge-
çireceksin? 

- Gayet kolay, deniz kenar
larında dolaşacağım, gUnün birin
de herhalde zengin bir adam 
denize dlişerse kurtaracağım. O 
da, bu itime mükafat olarak 
bana büyük bir aervet temin ede-
cek! 

- Eskiden bir adamı nıute
esatr gördükleri . za!11an,. ne 0 

Karadenizde gemılerın mı batta, 
diyorlardı, şimdi de .. 

-Şimdi ne diyorlar Hasan Beyi 
_ Ne 0 Emaf Bankaıanda 

.ermayen mi batb? Diyorlar. 
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iş Bankası Galata Şu-
besi Açıldı 

Küşat re••i11fi.,. ilcl 
"il" ,,.,, ... 

( 1 ) işareti sal fQbeala 
aıllcHlrll Şakir ltafd 
Beydir. 

İt bank••m• Ga
lata tubeai dlln aaat 
on birde bircok dantll 
we lktısat Vekili CeW 
lSeyia lwmrile Ye me
rasimle açdmlfbr. 

Şube Onyon bam altında eski 
Tiirkiye Milll bank•n•a bulun
duiu yerdedir. 

A.çal1f rumi•de birçok meb'ue
lar Ye pbrimizbı ticaret alemine 
aennp Wr La1la zentla pzete
dler de mncatta. 

Bankama klan meclisi reisi 
Sürt meb 'uu Mahmut Bey kısa 
bir nutuk ıöyledL Sonra lktısat 
Vekili Celal B. fU nutku itat etti: 

4( Efendiler 1 
« Çok iyi habrbyorum. Bllyilk 

Gazi, iş bankasının kuruluşu em· 
rini bana ve arkadaşlanma verir· 
ken zeki, dikkat ve iffet insanim 
behemehal muvaffakiyete g&tllriir. 
Mnaterih olarak çalışınız.. Buyur
mutlardı. BuiÜD dikkat ve iffetin 
... Meri om G.lata .-besini de 
a~arken BOyflk Gaziye her işte 
olduğu gibi bankayı doğru ve 
ı&zel >ı>la sevkeden bu emir ve 
irfatlanndan dolayı minnettarlık 
lıislerimlzi tekrar ediyorum.,, 

Merasim Sa
mimiOJduVe 
Müessese, A
çılmasile Be
raber Faali-
yete Başladı 

Bundan anra davetliler ba
zarlanan bileye dayet edildiler " .................. 

B-Lawn kiralık kanlar 
........ çok ehemmi,et nrilmit 
ft mlls• ••el bir bale getirilmiş 
oldap glr6laycrda. 

Şubenin yirmi beş kişiden 
ibaret olan kadrosu ikmal edilmiş 
ve dlaclea itibaren her türlü 
banka mo&Mlb ppmak salihi
Jetile faaliyete bqlallllfbr. ı, 
l>anka•ıima Galata pi.ellinin temsi 
Galatada ciddi bir akü yapauf 
Ye bir takim mneae•ler derhal 
mfteue8e ile m&him muamelelere 
girişmiftir. 

Celil Be1 8011ra Melek •in .. 
muına giderek Ankarada t.plenan 
tltGa konpainde çekilea ftlml ..,.. 
ntmlttlr. 

Vekil i1e7, 6fledea 90lll'• Bu
kuının Beyoğlu ye Galata pbelerinl 
ziyaret etmif, akıama kadar i.taa1>al .............. .... ........ 
CeW .,. hıh aut 10 tna1le Aa
karaya luıreket edecek, Jolc1a Hereke 
fabrika11nda tetldkatta hin -+m. 

Yemen -Hicaz Harbi 
( Bqtarafa l laei uJfada , 

•amafih batan arzulanmıza rağ• 
men ml\slOmularıa boğazlanma· 
llD8 ve miişterek dini emanetlerin 
mahvedilmesine mlu•d• etmf.. 

receğiz. " 
( ElcamlatllWlmlye) p&ete

lhadıı de Hodeyde'den alnnMt 
fU telgraflar nrdır: 

Ayın (20) ilinde Hudeyde li· 
manına gelen bir Alman vapu· 
nnda Yemen için (30) bin sandık 
cephane getirilmiştir. imam Vah· 
ya Cenubi Yenmen' de gönüllü 
uker usaltbıl tatbik etmiy«S 
baılamış ve fimdiye kadar (31) 
bin gönilllil ask~ toplamışbr. 
Bu miktar nizami askerden ha· 
riçtir. Gönilllü ukere her ay (20) 
riyal maq verilmektedir. 

San''Bdaa ıelen haberlere gö
re lmam Yahyamn ubrleri lb-

aiasaut lat'alarmı ( Swtta • da 
hezimete ağrabaqbr. 

Buna makabil Midi laaftlİllİlt. 
deld lbu:s mt 1Dt'alan 1la Yemen 
Bker'•iıai atı Mr wwwette -+ 
lfıp etmiştir. Burada Vehibiler
clen ( 500 ) uker Ye ( 300) hecia 
ve ( 3) tank esir ahnmııbr. Şim· 
eli Y ... m.n (Cin=) a doira 
ilerlemektedir. Sı"bya, iyi Ye Arıt 
ve Mazayayı aldıkJarı söyleniyor. 
Mekkede çıkan (Savtülhicaz) ga· 
zetesindeki tebligi ,fellllfde de 
şunlar vardır: imam Yahya lbniı· 
auuda gönderdiği bir telgrafta 
Nihame ve Asirin Hicaz hiikü· 
metine Dbalanı kabul ettiği ve 
arbk nihayet kan d6k1Hmeaine 
nihayet verilmesini istemekte ve 
bunun için de · heyeti mura~ 
haaa gönderdiğini söylemekte
dir. bmiaaut m&zakereyi kabul 
etmi§lir. 

latanbuf Milli Elhlak Müdürlüğünden: 
Cf nsi ve mevkii 

BOğaziçinde Baltalim•nı deresinde 

toplanacak kwa Ye çakıllar. 
Balta limamnda P"are RJUDda Dutluk 
denilen 27570 il. M. iki parça tarla. 
Y enikapıcla Erme.i ldliseai 10kaianda 
100 M. M. ana. 

Muhammen Kirası MOddeti 

Lira 
41 3 Sene 

50 3 Sene 

80 1 Sene 

Yukarda da ve mevkileri yazdı yeder biıalannclald bedel ve 

müddetler Owiadea açık arttm.a lll"lik ldra,. nrüecektir. 
t.ldilerta 8151954 Çarpmba .... ...t 14 te mlraeaat

ları. 11M.,. (1'116l 

Karagöz Etleniyor Meb'us Heyeti Ve Seyyah 
latanbulun Kliaik Ve Ta- G• •

1 ribt Eilenceleri Bir Arada lar Peşteye ıtti er 
KARAGÖZ nfUdmlz ta...ı.. ... 

&likkat• •et• n tarihi 1a,.et1 laak 
ıGul Wr mllaamere tertip .. ilmlftir. 
Bir samandanberi wıutulmafa baıb· 
yan eski latanbul etlenceler~ bu ml
umerede toplu olarak ,tSıterilecek• 

tir. Milaamere 18 Mayıı cuma sini 
ıaat on bette Tepebap tiyatrosunda 
nrilecektir. Şark muıikiıinin Gıtat 

aan'atklrlanndan mGrekkep bir he
yet. bu mmiklnin ldlıik parçalannı 
çalıp alyliyecelderdir. Yalnız ba lu
aım bile bqh batına ehemmiyetli bir 
aan'at hldiseal teı kil edecek mahi· 
yettedir. MGaamerenin ikinci kıımıa• 

da meıhur hayali Şukl Bey tarafın
dan eakl uıul orjinal Karı 16z oyun• 
oynatılacaktu. Mfl•merenla GçlncG 
kumanda deprll ND'atklr Ali Bey 
.... arkadtıflan tarafuulaa orta oyunu 
01nablaeakbr. 

Birçok :ıamanlard• beri eıkl et
lencelerimlzl b6yle toplu olarak bir 
arada ,&terea sG:ıel bir mlaamere 
verilmlt de ... Karask riıffldmizia 
tqebbW bu noktada claemmiJetli· 
dir, ,.ıı " ecnebi halk için dikkat 
ve allka Ue karıılanacak mabl1ette 
dir. Mlbamere biletleri V AKIT yur
.._. •&.&1k• Wattl:ı • kıh 
ublmald:adır. 

F akirle1'İD Bedava 
Muayenesi 

lataubal Kil9'ik Sıhhat lll8IDU.l'• 

lad mektebinde fakir hutalarm be
dava olarak muayene ve hdavileri 
yapllmaktadır. Pazartesi günleri dok
tor Muatafa İzzet Bey tarafından 
dahili hutalıldar, Çarıamba günleri 
operatör Muhiddin Hayri Bey t.ara· 
fındau. harici hastalıklar, kınk, oılok 
muayene Ye tedavileri yapılmakta 
ameliyatlar da icra edilmektedir.Per· 
oembe günleri de Doktor Şerafettin 
Mustafa Bey tua fından cilt ve züh• 
revi hastahklann muayeneleri ya· 
pdmaktadır. Muayene aatleri öğle
den evvel 11-12 öğleden sonra da 
13,30-14,80 dır • 

Dan P•••• aüie ... er lı•reltn etmeden 

Macariatanda Peıtede kurulan Bu arada, Cllmhuriyetln. .,.... 
beynelmilel bly6k panayın ziya· cu yıld8ntlmllnde memleketimize 
ret m•kaaclile Tariaı Kulip ta· plea Macar meb'uılar1D1D ıdra
nfmdu tertip edilen seplıate retinl iade için; Bil,ak Millet 

ı.tir•k eclea ylk eW ldtilik kafile Meclisi Birinci reli veldll Hatıaa 
d8a ..... tr.le ,.lirimizclea BeJİD riyuetiade bulunu _... •• 
Pette,e hareket etmiftir. Pqte ualarunızdan mlltetelddl lleyet 
aeplaatl 15 ... .ı.._ ele ayni trenle P91teye llareket 
edecelc, orada 9ergf ft ..... etmİftir. Heyet latuyoada ....,. 
..... ~- .... ..,. eclhil'*a 

No: 1 Halk Düşmam 
( .Bqtarafı 1 inci aayfada ) 

kezleri her dakika 1&idan soldan, 
uzaktan yakından telefon veya 
radyo ile Dillinserio görtildtlğime 
dair haber almaktadır. Ve tabii 
Dillioger hiçbir tatafta buluu
mamaktadır. 

Cömharreiai M. Ruzvelt tele
fonla blltlln adliye dairelerine IU 
emri Yermİftİr • 

Vurunuz ve OldarUnUz 
Bu emir radyo ile derhal bi-

tin poJia merkezlerine tamim 
edı1miftlr. 

Zabata bir taraftan da Dlllfa. 
ger'in on llçllncl aevıilld kırmaı 
aaçh EUid isminde bir km ara
maktadır. Dillinger son glnlerinl 
bu kızla bir arada geçirmiftlr. 
Dillinger'in kadınlara kartı zaafı 
olduğu için, zabıta bu kadınlu
dan biri vasıtaaile haydudun izini 
bulabileceğini limit etmektedir. 

Aynca fakir çocukla.na ıünnet
leri de her gün bedava yapdmaktadır. 

( Topa.nta, O.vetler 

Haydudu yablamu için 5mO 
polİI lu.ekete ptiriimipir. a... 
lara lllİtral)'o&. •biri pz .,__ 

) bw sM mlAle• ftlilmittir. A,. 

Otleye doğru zabıtaya pce 
Viskonaonda bir garaja içinde bet 
kişi bulunan yabancı bir otomo
bilin geldiii bildirilmiftir. Yolcu
lar orada bira içmifler ve kendi
lerine DilJinger' den babsec:lildifi 
zaman kahkaha ile ıUhD'Gflerdir. 
Sonra bir radyo alüzeai çıkararak 
Şikago po'Wni dinlemiye hqla· 
mışlar ve sonra otomoblll.-ine 
benzin alarak yoDanna deYam 
etmlflerdir. 

llalkewlmte M .... k Dersi 

,....,.. "'... Fennekolot
... ................ 2 Mayıt 934 Çar-
ıamba akfamı saat 12 de İstanbul 
IWbvinde M. Nnui B. ta 6vdan 
mutat mealak tlerl1erinıia AiDuiai takrir 
edileoeğiııden ~zm tıetrif· 

Edime Lisesinde Yellfen
lerln Tenezzllhll 

Edirne lisesinde yetişenler cemiyeti, 
4ı Maym Cuma günü aenelik gezintitİllİ 
yapacaktır. Cemiyet aza arkadqtannııı 
o gün saat dokuzda Boğaziçi itkele
sinden hareket edecek vapurda hazır 

huhmmalarmı rioa etmektedir. 

Akil Hastallkl"'-' 
Cemiyetinde 

Türk Tababeti Akliye ve Asabiye 
cemiyeti azaları enelki gün Balmköy 
emrazı akliye hastanesinde bir toplantı 
yaparak, yakında başlaııaoak oLuı em
ıaza akliye ve asabiye komeranaı hazır. 
hklarını tetkik etmit, mevzular ft ra· 
portörler intihap olunmqtur. Seçilen 
raportörler ttıDiudn: 

N uım Şam, İhsan Şükrü. Falırettiıı 
Kerim, lIÜleyİD Kenaa. Neıe6 Halil 
Beyler. 

A)'l'ICa .aerben menalar 1U81İnd• 
söz töyliyeoek olanlarla ..... ~ 
törler. Haziraa bidayetiae bdar ~
zulannı cemiyete bilctireceklerdir. --·---,.•r ___ , __ w ___ ._... r-

90ll Poata llatbaa• 
Sahibi: Al1 Ekrem 
N .. riyat Mflclürl: Talm 

....,. 1aa,cladw takibine 20 ta,. 
pre memar edilmiftir. 

8irılhı evvel Dillinp'iD lml
bj"ı otelde talMım lmlar .. 
la Ü iıdicvala tabi bdplm .. _______ .... ___ 
sOlmelde makabela et -~- " 
hiçbir cevap vermemlflerc1ir. 

• Fakat bunların da izi balana .. 
mamıfbr. 

Dillinger'in Kanadap bcma
ıından korkulmaktadır. Haclutta 
ona pre tertibat ahnmıfbr. - * --·---------------·--···----· -

Yana akpmdan itibaren 

MELEK sin8lllUI 
MAGDA SCHNEIDER 

ve FRITZ SCHULZ 
tarafmdan temsil edilen 

BiR TAŞLA iKi KU$ 
filmini takdim ediyor. 

DiKKAT ı 4 müsabaka filminin 
hediyeleri keıidesi yann akfam 
olacaktar. Ce...aplar yarın saat 12 ye 
kadar kabul edilecektir. 

~-----~ (16246)---

Bu Perşembe matineler.inden itibaren 

iPEK SINEMASI 
WILLY ~TE MOLLER 

tarafından temıil edilen 

va•·• 111111•ın111 
ftlmini takdim ediyor. 

~Uan Birinci 30, Balkon 40 
ve hu•at 90 """'' 

~-----.. (16245)..-.. 

lstanbul ~ MahkemMI 
0tandl Hukuk DalreclnMll ı 
J11ia Hamm tuafıad.aa ne- ıa... 
ho• Efeacll aleyhi.De afllaa botwma 
daYuuun tahkl kat celıealade Macid .. 
aaleyh Klearboı Efendinin Ulnen yaJd 
tebllt ve claYetlere ratmen mahke
memizde ı ... tt ... acut eJlemeditlnd• 
bu kerre hakkında illnee ...,.. karan 
..._ .. n tahkikat 29/SltM tuldacle 
...t 14 • talik kdanmıt olclut-cl• 
IMıt ~ zufmda itlra ~ 
ri tahkikat fGnG selmecllil ftJ8 
tarafmdaa kamanl b!r Yeldi slader
medltl takcllr4e mubakemealn ,., .. 
.... icra edileeetf ilin ..... .ctmS) 

TDKÇ AT 
Tayyare Piyange Gifesi 

M. H.- Bey idaruincle 
açal...pır. Toptan n perakeacle 
mlMit fUAitle •bf yaplar. 
&lrkecl HaBlltllr• ...... . 

trem_,. 18taapa ..... Ifo. ao 

~--• Bugün T O R K ve S U M E R Sinemalarında ~--.. = !s8:!'8" ı.ıot".U:.. Ankara TOrkiyenin Kalbidir 
Yt1•1 ... 1 ....J"= !°~)" ._. P-.a Hmtleriaia aabilLtw• 

"'-----•••••.....,. ed• .. 11•ııs l ..... Si •••· (flillt -~ 
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Fındıklı Sarayının Tenha Bir Odasınd 
MühimM··zake eler C reyanEd·yordu 

Bilahara zabitan tarafından 
bir hareket vuku bulursa mes'u.. 1 
liyet Beşinci Sultan Mehm'edin sır-
tın~ ~~kletil~ek üzere Sadık Beyin 
Selanıge teb it edilmesine karar 

etmek için Mecdi Efendiyi tavsit 
ettiği cihetle bu zat her iki tara· 
fın da istihdaf ettiği gayeyi bili· 
yor; ve sonra da, efkarıumumiye
nin tatmini için ne gibi bir çareye 
baş vurulması lazımgeleceğini çok 
iyi tahmin ediyordu. Bunun için 
evvela cemiyete karşı olan kin· 
leri kaldırmak, ve sonra da maddi 
ibt·raslann öniinil almak lazımdı. 

verıldi. 

. Halbuki Sadık Beyin birden
bıre S laniğe gönderilmesi en 
küçük bir hareket bile h~sule 
g< irmemişti. Çünkn Sadıh: Beyin 

e. rafınn toplananlar, bu zata karşı 
cıddi bir rabıta ile merbut değif .. 
lerdi. Hatta onun gizli ve aşikdr 
ihtiraslanna vakıf olduklan için 

kalben biraz da hoşnutsuzluk bes· 
lemektelerdi. Meşrutiyetten evvel 
cemiyetin Manastır heyeti mer
keziy inde çalış n ve o tariht 
c miyete men up zabitanın en 
yilksek rütbelisi bulunan Sadık 
B:~· filhakika bazı mühim işlerde 
c~ etkarlık gö termiı: ve 
mı yet Y ce-

. ~ meneup zevatın hür-
mclını celbetnıi ti F k b h·· . . ş · a at o, 

u urmeti hıle suiistiın-• d" K uı e ıyor; 

azım Bey [1] Ziya Be (2] 
Enver Bey (3] gibi M Y d 

. ti ·ık b anastır a 
cemıye n ı linileri d '-. . ururKeo; 
ckemı~~tin milessislik şerefini bizzat 
endısıne hasretmek . r d 

N t k. . k l ıs ıyor u. 
e e ım, m ı aptan sonra da Sadık 

Bey bu meseleyi öne sllrmUş· 
k 

. , ve 
mer ezı um ·d h. umı en, ızmetlerinin 

mükafatını istemişti. Kafi dere-

cede tatmin edilemeyince de hırsını 
cemi~ ettdn İntikam almakla teski
ne karar vermişti. Hatta istitrat 
olarak şunu da arzedelim ki Sadık 
Bey .c~miyet erkanına olan kin ve 
gay .. zı?~. bir türlü yenememiş· 
Se1amgın y ·d . • unan ı aresıne geçtiği 
ıa~an, ~radan Rusy imparator
luguna bu telgraf çekerek, (lttihat 
ve Terakki hükümetinio Türkiyeyi 
mahvettiğinden bahis ile müda
halesini talep ve istirham ) eyle
mişti. 

T nlat Beyin gösterdiği hüsnll
niyete rağmen itilaf kabul etme .. 
yen Sadık Bey Selaniğe göndeoo 
rilmişti. Fakat bu keyfiyet, ortada 
dönen dedikodulara nihnyet ver
memişti. Cemiyet dahilinde tasra
yeye taraftar olan meb'uslar • 
noktainazarlannda ısrar ediyorlar· , 
Sadık Beye taraftar olan zabitler 
de fikirlerinden vazgeçmiyorlardı. 
Mesele günden güne büyüyor 
Mecliste gizliden gizliye teşettfi; 
emmareleri göriinüyordu. Meclis
ten tnşan dedikodular hariçte de 

fena tesirler bu ule getiriyor: 
e . ' 

. yet fırb:aaı istibdadının 
dı~tatörlüğe doğru yüriidüğün; 
daır çıkan rivayetler blJ'. "' ,,, .b. 
b6yüyordu.. ' .,,ıg gı ı 

Bu vuiyetin yakın bir za;. 

manda husu.le getireceği tehlikeyi 

(1] Kazım Karabekir p 
Kny rli Z ya Dey [ 8) l!.nver :aa. [21 
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Balıke&ir meh'ıısu ve (Hızbi Cedit) 
reisi Abdülaziz Mecdi Efendi 

görenlerden Balıkesir Meb'usu 
Mecdi Efendi, gerek Meclisteki 
tcmayülata ve gerek efkanumu .. 
miyedeki acı tefsirata bir mecra 
e sükün vermek zamanının gel .. 

diğini hissetmiş ve kendisi ile 
hemfikir olan arkadaşlarile hare
kete geçmişti. 

Talat Bey, Sadık Beyle itilaf 

1 
ı ayıs Sah 

VARŞOVA (141:>) - 19.25 Branlen~ urg 
muıl ldsl p'llkları, 19.SO muhtelıf bahisler 
21.0S •Muzaffufyet Yo ouun mızrak:ı sllva: 
rlsl. lılmll Paal Abrahnmın Oç perde lk 
operet tem• ll, 23.30 dans muılklıl, 24.05 
danı mua k is inin devamı. 

BÜKREŞ - (!\64 m.) IS boru, haber
ler, P k, 18 Gicn Joncaco oı kastı ası, 19 
muhte if b berl,..r, 19.lS orkestranın devama, 
20 ra dyo, Oni•nnıte, 20.20 pllk, 20.4S kon• 
ferans, 21 Al. Slikeako tarafında teganni, 
2l.2il radyo orkestrası tnrafı ndaıı ıenfoıılk 
kona r, 22 Rom nya O:r.erincı almanca veya 
fraDaı:r:ca konfcıraııt, 22.15 1enfo11lk konserin 
dnamı. babcrlt>r. 

BUDAPEŞTE - (550 m.) 18 hafif mu
alld konseri (F. Frladlln ldarcalnd11) 19 
fraoaıaca dera, 19.31> Lla Totb t f d ZI b 1 k ara ın an 

m a onscrl, 20 konfer nı, 20.50 Pette 
~Le. ;sındnn naklen Pücclnl'nla cıerlerfndcın 

il oheme" opera temalll, 23.!5 ıalon 
muı lklal, ~4.20 Farlıea ılgan mualk aL 
• MOSKOVA - (1714 m.) 8.30 ecnebi 
dillerde netriyat, 14 konser (hafif mus ki ve 
marflar), 16 çocuk D9'rlyatı, 18.SO muhte!U 
19.30 müııababc, 21 m uılklll neorlyat ~ 
alm ' onca ncırlyat ve konser, 23.05 Ayni ner 
rlyatın frnr.aı:r:cası, 24.0S ltollnda llaanllo 
a7nt neşriynt. 

'11YANA _: (507 
hal'- "k m ) 20.tS Auuıturya 

" muı;ı iıil D Loth R d d • ar cı ınger tarafın• 
an ha:r.ırlannn bir popUrl 2ı 3!) •K.ı 

beyaz k • • rmw -
kısı • ırmızı., lalmU blr •ancak tar• 
le • 23 •on haberler, 23.lS belediyede veri• 

cck halk müumerealnl qakil. 

Bunu idrak eden Mecdi Efendi de 
en evvel Sadık Beyin havarileri 
olan birkaç meb 'us!a mfizakerata 
başlamışb. Fındıklı sarayıma 
tenha bir odasında başlıyan bu 
mfizakerat, çarçabuk matlup olan 
neticeyi vermişti. O zaman Mecdi 
Efendi de faaliyet sahasını geniş· 
letmiştL ittihat ve Terakki Cemi

yetine kalben merbut oldukları 
için cemiyetin sukut ve zevalini 
istemeyen bazı meb'uslar, her
şeyden evvel Millet Meclisinde 
bir ahenk ve tavaziln hasıl olma· 
sını istiyorlar; Mecdi Efendinin 
bu gayeyi istihdaf eden fikri et· 
rafında birleşiyorlardı. .. Bu mese
lede fikrin cazibesi kadar şahsın 
tesiri de vardı. (Arkası var) 

1 
ayı Ç r mba 

VARŞOVA - (1415 m.) 18 oda mu
a"kl l>onsuı, 18.50 musahabe, 19.10 kahve
hane m .. ılklııl, 19.SO rnuhto' lf haberler, 21.05 
senfonik orkestra tarahnda n popUlu koqacr 
:tl.45 a ktiJal!tc, 21.55 Mlcklcwfcz ak9amı, 2l 
danı muılk al, 24 musahabe, 24.05 danı 
muaiklıılnln devamı. 

B0KREŞ - (364 m.) 13 borsa, pi k, 
haberler, plllk, 18 rndyo orkcıtraıı, 19 ha
ber:er \'e kUltüral neşriyat, 19.lS orkestranın 
d•vamı, 20 Ontveralte radyosu, 20.20 p Ak, 
20.45 Jtonferana, 21 Mm Smaranaa Athaııa• 
ao!f t rııfındaq p·yano komcrt, 21.30 konfe
rans, ~J,45 Den GAlman tarafandan tcg nıal, 
22.JS Dllo Zitcr konseri, 22.45 haberlu 24 

1 
kakvchanoden naklen hafif mualkl. 

BUDAPEŞTE (550) - 19 Rıjtcrln lda· 
roıılado opera o· keıtru•, 20 konferans, 20.!0 
Macar oarlcılan, 21,10 stQdyodan b 'r tiyatro 
Garaldy'nin Aok lılmll plyul, 22.SO Odcoq 
gramofon plılkları, 2S.30 keman konseri pi• 
7ano refa'<ntlle, 24 Lalı.atoa lgaa takımı. 

MOSKOVA - (1714 m.) 20 operet mu• 
slklsl, 21 muı"kl " ı5:r:lü neşriyat, 22 ~· 
koılovnk Uaanlle ııcıtrlyat, 23.0S fagillz.ccı 
nqrlyat. 

ViYANA (507) - 18.20 Avusturyalı 
bcatcklrların eserlerinden konıcr, 19 "Ame
liyattan lıoıkmak, aıhhat ve insaniyete dür 
a.anlıktırn fılmll konfer na, 20 musahabe, 
aktO ite, 20. dana ve nctell paralar, 21.20 
muııahabc, 21.30 netell parçalar ve dana 

"' mııılklal 23 ıon iaberlcr, 23.15 cıperantoca 
halıerler, 23.25 Pamhof kahve.inden dana 
mua klıl. 

Harbiye Mektebi Kumandanlığından: 
Bu •ene Harb. kt b• d b" .. if d iri •ye me e m en za ıt vekıli çıkacak efendilere 1 e eşya ve teçhizat sabo ılhnacaktır 
1 - Eıb· k • 

ııe, fap a .. piyuamn en ivi rli h b 
maş,, malzeme nüınuneai. , .. ye ma sıa ardin ku· 

2 - Çizme Ye mahmuz p ti 
hem malzeme nftmuneai.» o n " getr «hem yapılm11 nDmaneai 

3 Manevra kayışı .. lmai ediİmiı ıekilde,, 
4 Sırma, Kılınç "Sırma Ye nikel numuneleri.,, 
5 ~ortatif karyola maa kabl •Yapılmıf tekilde " malzeme 

umunelerı. 

• ~ - Yatak, Y &1tık, Yatak örtnaü, yatak çartafı, yaabk kılıfı, 
clbınlık yapılmıı ıeklde ve her eıyanın birer numunesi. 

1 - Hurç hem yapılmış ve hem malzeme numunesi. 
8 - Battaniye yapılmış nümune. 
9 - Manevra sandığı yapılmış numune .. aıalzeme nilmuneai., 
10 - Matra yapılml§ nOmune. 
1 1 - Eldiven yapılmış nllmune. 
Malzeme numuneleri: Muayene edilecek eb'adda ve beher par

çadan üçer adet olacaktır. t~bu eşyanın itasına talip olanların 
Mayısm üçüncü Perşembe glinline kadar bergUn ö.ğle~e~ evvel 
mektepte teşekkül eden komiıyona mOracaat ve tevdilen. 2006,, 

( Baot r fa 1 inci yf ada ) 
- Ya, yine kavga çıkar ve 

maç bitirilemezse? 
Bu, öyle bir ihtimaldir ki her 

maç hakkında varit sayılabilir. 
Binaenaleyh o meslektaşın, bu 
gib · ihtimalleri ortadan kaldır
malt için beynelmilel ittifak ni· 
ıamnamesinin bir maddesini ta .. 
dilen tatbik arzusu haksız olur. 
Şimdiki vaziyette yanın kalan 
maçlar tekrarlanırken baştan oy• 
nabyorlar. Meslektaşımız, ikinci 
müsabakanın bırakılan yerden 

, devamını şayanı arzu görfiyor ki 
bu bal, bugün bir tarafın, yarın 
da öbfir tarafm aleyhine tecelli 
gösterebilir. Binaenaleyh herşey· 
den evvel nizamname işini bir 
tarafa bırakarak oyuncunun ruhi 
yabna hitap etmek suretile hal
lolunmak gerektir. 

Gelelim iddialı maçın verebi
leceği netice bahsine: Pazar günü 
Galatasaray takımı, antrenörleri
le beraber Vefa· Kumkapı tala
mile yapbğı hazırlık müsabaka .. 
sım O· 5 kazandı. 

Bu netice, vaziyetin hakiki bir 
ifadesi sayılamaz. Çünkü Galata
saray için ciddi bir mahiyeti olan 
bu hazırlık müsabakasının Vefa
lıların nazannda hususi bir 
ehemmiyeti yoktur. Binaenaleyh 
gevşek davrandıklan için (O .. S ) 
gibi ağır bir mağlubiyete uğramış 
olabilirler. Yapılacak maç neti
cesinde Galatasaray için şam· 
piyona derecesi üzerinde hiçbir 
tesiri olmamakla beraber Feneri 
kazanmak noktasından manevi 
büyilk ehemmiyeti vardır. Bu 
noktadan iki tarafın sıkı bir oyun 
oynamalan ihtimali çoktur. 

Eğer maçı Fener kazanırsa 

ali Muhittin Bey 

şampiyonluk ıçm Beşiktaşla 
tekrar karşılaşması zaruridir. Yok 
Galatasaray kazanır veya bera• 
bere kalırlarsa o vakit Beşiktaş 
birinci olmuş olur.~Maamafih her 
iki takdirde de resmi netice 
Galatasaray için değişecek de· 
gildir. Kazanç, onun ıçın, bu 
noktadan, adece manevidir. 

Hava Cambazlık 
Müsabakası 

Vensan ( A. A. ) - Alman 
tayyareci Fizler ile yaptığı hava 
cambazlıkları müsabalrnsmda:l 
sonra tayyareci Dore tarafından 
kendisine meydan okunan tayya• 
reci Detroya dlln rakibi ile kar
şılaşmış ve müsabakayı kazan
mışbr. ilk dokuz dakikalık nizami 
uçuşu Dore kazanmıştır. ikinci 
on dakikalık serbest uçuşu da 
Detroya kazandıktan onra r • 
kipler tayyarelerini değiştirmiş
lerdir. Fakat Dore 16 dakika 
uçmak icap ederken Detroya'nın 
tayyaresini idare edememiş, yedi 
dakika uçuştan sonra bir anz 
neticesi yere inmiştir. Detroya 
galip ilan edilmiştir. Müsabakada 
150 bin kişi hazır bulunmuştu · 
Alman kadın tayyareci LizcJb. 1 

da Fransız kadın tayyareci El 
Buşerti bava cambazhklannc a 

yenmiştir. 
Boks M çı 

Poman, 30 - Boks müsaba .. 
kalannda Almanya Lehistanı 6 
say•ya karşı 10 sayı ile yenmiştir. 

Futbol açı 

Felemenk, 30 - Felemenk•· 
Belçika futbo\ müsabil.kas1nda 
F elcmenkliler Belçikalılan 4 • 2 
yenmişlerdir. 

en Rica Ediyoruz 
... -----·-···---··------· ...... ··--···--

ameliyeyi güçleştirdiği k.ay-( Baştarafı 1 inci ımyfad ) 
107 sergi ve yazıhane bulunması 
icap etmektedir. Sergilerin (9) ar 
metre yüzü, ( l 2) şer metre de 
derinliği bulunması ayrıca tesbit 
edilmiş ve münakasa şartname-

sine de bu şekilde geçirilmiştir. 
Hal ayni esaslar dahilinde 
ihal~ edildiği halde, bugün yapı
lan inşaat, bu projeye kat'iyen 
riayet edilmediğini göstermiştir. 
Çünkü kurulacak sergilerin eb'adı 
yan yarıya indirilmiş, yüzü (3,5), 
derinliği (7) metreye kadar kısıl· 
mıştır. Bu, haddizatinde ehemmi· 
yetsiz gibi görünmekle beraber 
esnaf ve kabzımaUer arasında bir 
hnyli teiaş uyandırmıştır. Çünkü 
tesbit edilen esaslar haricinde 
olarak daha dar ve küçük inşa 
edilen bal, lıtanbul piyasasına 
mevsim icabı olarak hergün gelen 
vasati (5-6) bin parça sebze· ve 
meyvayı hiçbir zaman istiap ede· 
miyecektir. Kaldıki; yumurta, pa
tates, kavun ve karpuz gibi diğer 
mevadın da hile ithali tasavvuru 
hiçbir suretle tatbik sahasına 
konamıyacaktır. Esasen Kadıköy 
hAli ite yaramadığı içindir ki, 
Daimi Encümen, muvakkat halin 
inşasında bu hususatıo gözden 
uzak bulundurulmamasına ve ihti· 
yacı az çok karşılayacak ıekilde 
yapılmaSIDa daha o zaman karar 
vermişti. 

Diğer taraftan bu bahse t~ 
allftk eden başka bir mesele da
ha ileri sürillmektedir: 

inşaat ( 226 ) bin liraya bir 
mnteahhide ihale edilmiş, fakat 
bir müddet sonra müteahhidin 
müracaati llzerine arazinin bir 
kısmmdan su çıkması yapılacak 

dile ( 50 ) bin lira daha . iln -
ve edilmiştir. Halbukı s 
çıkan arazi doldurulmamış, H~ 
belediyenin iki yUz küsür bın 
liraya istimlak ettiği bu sahanın 
diğer yan kısmına daha küçük 
olarak inşn edilmiyebaşfonmışbr. 

Alakadar zevat, Halin bu 
şeklile hiçbir şeye yaramıyacağmı 
ve Kadıköydeki eşi gibi yüzüstü 
kalacağını ısrarla öne sürmekt · 
dirler. Ayni zamandn, ileride 1 
muvakkat sebze ve meyva pan • 
yirini asrileştirerek yeni tesisat 
ilave etmenin de mümkün olamı• 
yacağı ayni kat'iyetle iddia edil· 
mektedir. 

Diğer taraftan belediye daimi 
encümeni bu mesele ile yakından 
alakadar olmuş ve evvelisi giln 
fevhalade olarak bir toplaob 
yapmıştır. 

Bu toplaobda ırnütehassıslar 
tarafından verilen izahat dinle- ' 
nilmif, meselenin tetki~i için 
encOmen azası arasından bır ko
misyon seçilmesi takarrür etmiştir. 
Bu tetkikat neticesine göre; icap 
ederse Hal inşaabnın durduruJ. 
aıası ve tekrar tadilat yapılması 
nıuhtemd görülmektedir. 

Son Posta: Şimdi, bu işi vali 
Muhiddin Beyden rica ediyoruz. 
Bir de o tetkik etsin. Bakalım 
iddialarda bir mübalağa varını? 

Haydarpaşa Hastanesi 
Haydarpaşada eski Tıp faknl· 

tesi binaSJnda önümüzdeki sene 
açılacak olan nümune bastaneoo 
sinin projeleri ikmal edilerek Sıh .. 
biye Vekaletine gönderilmiştir. 
Hastahane 250 yataklı olacakbr. 
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No. 6 , 1-5. 9ıı4 Nakili : A. R. 

ilk Fırsat _______ , 
" Yengemin Bir Hasta Ziyareti Bana Geniş 

Bir fırsat Verecekti ... ,, ________ ,, 
- Y ooo, yeııgecıgım.. Ben 

bu hale tahammül edemiye
cegım. lşte hazır beni seven 
iyi bir genç var. Hem de paıa 
zade.. Bakırköyünde, İncirli cad
desinde, koskoca köıkünde :yap 
yalnız oturuyor. Ne kaynana .• 
Ne görUmce.. Tam manasile bir 
çöpsüz üzüm. Böyle bir kuyruklu 
yıldız, her zaman her kızm başına 
doğmaz.. Ben senden cehiz, çimen 
istemiyorum. Sadece beni sevgili· 
me veriver, 

Demeyi bile göze aldım .•• 
Fakat anamdan, babamdan aldı· 
&"ım terbiye dolayısile buna bir~ 
denbire kıyışamadım. Nihayet 
düşt\ndUm, taşmdım. Macide bir 
mektup yazmayı kararlaştardım. 
Bu mektupta sevgilime vaziyeti 
ihsas edecek.. Ve ( artık aşkımı· 
zın bir izdivaçla neticelenmek 
zamana gelmiştir. Beni yengemden 
resmen isteyiniz.. ) Diyecektim. 
Fakat •• Bir kız tarafından yapıl· 
ması her halde epice müşkül olan 

bu teklif beni düşündiirliyor; 
tereddüde ıevkediyordu. 

Yengem birglln sabah kahve· 
sine gittiği sarayla Hanımdan 
telaşla eve geldi: 

- Melekl.. Bizim Hacer ha
lanın kocası bir haftadanberi 
yorgan döşek yabyormuş. Ayıp 
olmasın. Gidip şöyle bir dolaıayun. 

Dedi. Yengemin bu sözleri, 
bana adeta müjde gibi geldi. 
Çünkü, Hacer hala dediğimiz bu 
kadmm evi Üsküdarda idi. Eğer 
yengem beni de oraya sürükle
mezse, uıullacık sokağa çıkıp Ma· 
citle görüşmeme imkin buJunabi
lecekti. Yüreğim çarpa çarpa 
ıordum: 

- Hemen şimdi mi gidiyorsun, 
yenge .. 

- Hayır. Bugün vakit geçti. 
Yarın da çamaşır yıkanacak. Öbür 
gün giderim. 

Dedi ve sonra ilave etti: 
- Haydi git te bir az et al. 

,.:;.. .• • 1 • • 

Posta 
Yevmi, sly&1t, Havadlı ve Halk ga:ıeteai 

kı Zabti~ c, Çatulçeşme sokağı, 25 

ISTAN BUL 

Gnze~mizde çıkan yazı 
ve resimlerin biıtiiu hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

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

Aboue bedeli pPşindir. Adroa 
degiştirmek 25 kunıştur. 

Gelen eurak geri verilmez. 
llaniardan mes'uliyet ahnmaz. 
( "vup için mektuplara 10 kuruşluk 

pul ilfivesı lazımdır. 

L
r Posta kutusu: 741 lstanbul 

Telgraf : Soııposta " 
Telefon: 20~0;j 

Akşama bir etli fasulya pişirelim. 
Aman yarabbi!. Bu, benim için ne 
büyük bir nimetti. Hemen çarşafı· 
ma sarıldım. Sevinçle sokaga dar 
fırladım.. Evveli Macidin hergün 
oturduğu kıraathanenin önünden 
geçtim. Onu orada bulamadım. 
Oradan doğruca postahaneye git
tim. Mühim söyliyeceklerim oldu· 
ğundan bahsederek birgUn sonra 
mutlaka kıraathanenin camı önün
de beni beklemesini bir kartla 
Macitten rica ettim. Ertesi günü 
çamaşırdan sonra da fena halde 
sancılandım. Kıvranmıya başla
dım. Maksadım, yengem şayet 
beni de götürmek isterse hastah· 
ğımı bahane etmek ve gitmemekti. 

Planımı, muvaffakiyetle tatbi· 
ka muvaffak olmuştum ... Yengem, 
öğleye doğru hazırlandı. Beni ev· 
de yap yalnız bırakarak çıkıp 

gitti. ihtiyaten yarım saat kadar 
bekledikten ~onra ben de çarşaf· 
landım. Peçemi sımsıkı kapadım 
doğruca Direkler arasma gittim. 
Macit henüz gelmişti. Camın 
önünde hem çayını içiyor, hem de 
beni bekliyordu. Beni gorur 
görmez, çay fincanına bıraktı, der· 
hal kalktı. Laleliye inen sokak 
içinde birleştik. Günlerden· 
beri beni göremediği için şikayet 
et. Butl tikiyet artık düşünce
lerimi ona açıkça söylemek için 
tam münasip bir zemm teşkil 
etmiıti. 

- Bak, Macit.: Benim de sa
na ıöyliyeceklerim var. 

Diye söze başladım. Fakat, 
sösOn alt tarafına getirmiye mu
vaffak olamadım. Başıma şiddetli 
bir yumruk indi. Kulağımın di
binde: 

- Seni hayasız kaltak, seni .• 
Seni kepaze sokak sürtüğü, senL 

Diye bir ses gürledi. Başımı 
arkama çevirir çevirmez, yenge· 
min öfkeden kudurmuı çehresile 
karşılaştım: 

- Tuuuuu 1 •• 
Derdemez, yUzUme püskürdü· 

ğli bir avuç tükürükten kurtula
madım. Etrafımda kaçacak, daya
nacak bir yer aradım, bulama· 
dım. Peçemle sımsıkı yüzümü· 
kapadım. Hızlı adımlarla köşeyi 
dolaşan Macidin arkasından 
boynumu bükarek bakhm. 
Yengemin bu çılgın vazi· 
yetinde, onun da korkarak 
kaçtığım anladım. Sokak orta
sında, etrafımızda toplanan halka 
daha fazla rezil olmamak için 
koıa koşa eve kaçtım. Anahtarla 
kapıyı açıp ta içeri girer girmez, 
kendimi yemek odasındaki sedirin 
üstüne attım. Hıçkıra hıçkıra 
ağlamıya başladım. Arkamdan 
yengem de geldi. Öfkeden zap
tolunamıyacak hale gelmişti. Katı 
açılmamıt küfürlerle avaz avaz 
haykırdı. En nihayet : 

- Arbk sana emniyetim kal
madı. İhtimal ki yarın yabanın 
itlerile birleşeceksin. Kıyıda kö
şede sakladığım üç bet kınntımı 
da soyup soğana çevireceksin. 
Şu dakikadan tezi yok, defol 
evimden •. 

Diye bağırdı. 
4 Arkuı .,..,. ) 

SON POSTA 

Dalgınlık: 

j 
-. Acaba ben buraya niçin 

Gelmiştim? .......... -.. --. ........................................ .. 
Kadıkö~ icra dairesinden: 

iıtanbul Haliç Fenerinde Apdisubaıı 
mahallesinde Tahtaminare sokağında 
15-17 No. lu binada mukim Dimitrl 
Eefendinin Kndıköyünde Moda cad
desinde 145 No. da 19turi Efendiye 
maa masarif ve reımt tahsil 368 lira 
44 kurut borcundan dolayı mutasarrıf 
olduğu Haliç Fenerinde Apdiıubaşı 

mahalleıinde Yıldırım sokağında 

15-17 No. ile murakkam bet oda ve 
hali ve bir tarua ye iki sofa ve 
iki koridor ve un barmanhj'ı ve bir 
hamur atelya11 ve ekmekçi fınnı ve 
küçük bir bahçeyi ve elektrik ve 
terkoı suyunu havi üç buçuk kat 
üz.r:rine inta edilmit bir bap bina
nın tammamı 120 aehim itibarile 
borçlu Dimitri Efendinin biseeai bu
lunan 78 ıehimine haciz. Yaz. edile
rek paraya çenilmeıi karargir ol· 
dutundan me:ıkür 78 ıehlm bir ay 
müddetle müzayedeye vaz edilmittir. 
Mezkur r•yri menkulGn tamamı 5097 
ve 78 ıebiml 28SO lira kıymeti mu· 
hammeneainde olup delllliye ve 
ihale pulu müıteriıine ait olmak 
üz.ere tarihi il&ndan itibaren yirmi 
rün müddetle dairemizde açık bu
lundurulacak Hhf ıartnameaindekl 

şeraiti öğrenmeleri ve daha fazla 
mal(imat almak iıteyenlerin 

931 293 Numarala doayaya müraca 
at eylemeleri ve taliplerin 2850 
liranın 'o 75 nisbetinde pey akçarile 
beraber 31/S/935 perıembe günü aaat 
10 dan 12 ye kadar Kadıköy icra 
dairesinde icra kıhnacnk müza
yedede hazır bulunmalan ve 
müuyedeye çık aralan hi11enin 
kıymeti muhnmmeneaioin % 75 inl 
bulmadığı talcdirde en ıon arttıranın 
hakkı :mahfuz kalmak şartile 15 gün 
mllddetlc temdit olunarak 16/6/934 
cumartesi günü aaat 10 dan 12ye kadar 
icra olunacak müzayede neticesinde 
ihalei katiyesi icra kılınacatı ve ali• 
kadarlarının mezkur 78 ıehim üz.erin
deki haklonnı hususile faiz. ve masa
rife dair olan iddiahmnı evrakı müs
bitelerile yirmi gün içinde bildirme
leri aksi takdirde haklan tapu sicille
rile aabit olmadıkça sattı bedellerinin 
paylaımasından hariç bırakılacağı 

ilıirı olunur. (16254) 

KREM PERTEV 
Kendi kendini yarattı : 

kendi kendini tamttı 

Şöhretini, terkibindeki cildi 

besliyen ve buruşukluktan 

koruyan maddelerden 

aldı 

Daima, her yerde 

KREM PERTEV 
arayınız! 

Mayaa ı 

1 Emlik ve Eytam Bankası llinlan 1 
Belediye Karşıs1nda Satılık Arsalar 

Eeaa No. Mevkii ve Nev'i Teminat 
Ura 
150 624 

625 

626 

627 

28 

630 

631 

6632 

633 

291 

İstanbul Belediyesi karııaında 236 ada 17 parsel 
numaralı 206 metre araa. 
lstanbul Belediyesi karıısmda 236 ada 18 parsel 1018 
numaralı 231 metre arsa. 
İstanbul Belediyesi karşı&ında 236 ada 19 parsel 824 
numarala 229 metre arsa. 
İstanbul Belediyesi karşısında 236 ada 20 parsel 1307 
numarala 297 metre arsa. 
lstanbul Belediyesi karşısmda 236 ada 21 parsel 1725 
numaralı 345 metre arsa. 
İstanbul Belediyesi karşısında 236 ada 23 parsel 1232 
numarala 308 metre ar18 

1 

f stanbul Belediyesi Karşısmda 236 ada 24 parsel 1329 
numaralı 302 metre arsa. 
lstanbul Belediyesi karşısmda 236 ada 3 parsel 600 
numaralı 150 metre arsa. 
fstanbul Belediyesi karşısında 236 ada 2 parael 400 
uumarab 132 metre arsa. 
Beşiktafta Kilıcali mahallesinde Tek Servi sokağın· 1000 
da cedit 18 numarala 8214 metre murabbaı bahçe 

Yukarda yazılı emlak 8 taksitle ve açık artbrma ile satılaca· 
ğından taliplerin ihaleye milsadif 10/5/934 Perıembe gtinll saat 
on birde Şubemize müracaatları. (323) 

Akay İşletmesi Müdürlüğünden: 
lstanbuldan • Anadolu ve Adalara yaz münasebetile göç et

mek isteyenlerin eşyalan için 3/Mayıs 934 perıembe gUn6nden iti· 
baren yeni bir ilana kadar haftanın cumartesi, pazartesi ve per
şembe günleri Köprüden saat 11,30 da ayrı bir vapur kaldı· 
rılacaktır. 

Bu vapurla Anadolu ve Adalara nakledilecek göç eşya11ndan 
birinci mıotaka yani (Köprüden • H. paşaya kadar olan) Ucret alına· 
caktır. "2086,. 

Vapurun Hareket Tarifesi 
Köprüden 11.30 
Kadıköy 11,50 
Kalamıı 12, 15 
C. Bostanı 12,40 
Bostancı 12,50 
B. Ada 13,20 
Heybeli 13,40 
Burgaz 14.00 
Kınalı 14, 20 
Kadıköy 14,50 
Köprü ıs.ıs 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Adapazarından Hendek, Düzce ve Bolu ve mülhakatlarına gön

derilecek mamul tütünle ispirto ve ispirtolu içkilerin nakliye mllna• 
kasasına iştirak edenler tarafından teklif olunan bedeller haddi 
liyikında görillmediğinden münakasa bir hafta müddetle temdit 
edilmiıtir. Münakasaya girmek isteyenlerin ıartname ve mukavele-
nameyi görerek pey sllrmek üzere 3/5/934 gUnllne müsadif Per
ıembe giinU saat 16 ya kadar lzmitte Kocaeli inhisarlar BaşmU· 
dllrliiğüne müracaatları llizumu ilin olunur. Münakasa şartnamesi 
lstanbulda inhisarlar Umum Müdürlüğü Sevkıyat Şubesinde. Ada
pazarı, Bolu, Düzce ve Hendek inhisarlar idarelerinde görll-
lebillr. (2078) .. ~ 

Şemsipaşa, Fer'iye, Taksim, Pendik, Toptaşı ve Ahırkapı depo 
ve imalathanelerimizde ameleler için aşçılıklar açılacak ve ihaleleri 
pazarlıkla yapılacaktır. 

Taliplerin pazarlığa 

aşçılıklar !çin şartnamede 
Pazartesi günü saat 14 te 
müracaatları. 

iştirak edebilmek üzere isteyecekleri 
gösterilen teminatı hamilen 14/5/934 

Galatada Alım, Sabm Komisyonuna 

lst. 6ıncı icra memurlulundan: 
Çenkelköyünde l.kele sruino•unda 

Ahmet Muin Efendiye: 
Zeki Beyin Sultanahmet 3. ıulh 

hukuk mahkeme.inden 3131934 tarih 
ve 934/171 No.lu Hamile masarif hariç 
olarak ıek•en Ud lira borcunuzdan 
dolayı hakkınız.da vukubulan takip ve 
namınıza çıkanlan icra emri üz.erine 

ikametgihıoız.ın meçhul olduğu mil
batirln yerdiği meıruhattan anlatılmıf 
ve bir ay müddetle ilanen teblitat 

icrasına karar verilmittir. Tarihi ilan
dan itibaren bir ay zarfında borcunu
zu ödemediğiniz ve icra kanununun 
32. maddeıinde yazılı kayitler daireıin
·de hareket etmeditiniz takdirde cebri 
icraya devam olanacatı Te itiraz.lana 
6. icranın 934-1726 No.lu doayHına 
müracaat eylemenlz iua emri maka· 
mına kaim olmak •ııer• U&nen teblit 
olunur. 

('l080) 

TeklrdaDı sulh hukuk '151· 
kimliOlnde~: Teki1dağında Singer 
mümessili Hasan Zihni Bey tarafından 
'l'ekirdağ adliye karşısında maarif mli· 
f ettişi Halit Beyin hanesinde N ezret-

tin efendi aleyhine dikiş makinesi be. 
delinden 22 lira 60 kurut alacağının 
taheili hakkında ikame eylediği dava• 
nin yapılmakta olan mahkemesinde 
Miiddcaaleyh Nezrettin efendi namına 

yazılan davetiye bulunmadığı ve ma· 
halli ikameti de meçhul bulunduğu 

beyanile bil& tebliğ iade edilmit ve 
mahkemece de ilanen tebligat ifasına 

karar verilmiş ve mahkemede 17-5-984 
per~embe günü ıaat 9 za talik kılınmıt 
olduğundan mumaileyh Nezrettin efen• 
dinin o gün Tekirdağ ıulh hukuk 
mahkemesinde bulunması için tebli
gat yerine kaim olmak üzere keyfiyet 

ilin oluntu. 
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~··tek ıdin Eytam ve Eramil Maaş Yok ama Günleri 
lstanbul Viliyet Muhasebeciliğinden : 

TARiHi: EMINôNO MALMÜDORLOöO BEYOliLU MALM0D0RL0Ö0 0SK0DAR MALM0D0RL0li0 
BEŞiKTAŞ 

MALM0D0RL0ö0 
MalmGdürlül(l binasında MalmOdürlüfü biaaaıada Paı 

Lnci Glte 
kapı ında M JmOdürlüğQ bin .sında 

2 Mayıs 
3 " 
5 " 
6 .. 

7 " 

8 " 

9 " 
10 .. 

12 " 

13 ., 

14 .. 

ıs ,. 
16 ,, 

17 it 

19 ,. 
20 it 

934 Çarşamba 
., Perşembe 
" Cumartesi 
" Pazar 

" 
,, 

" 
" 
., 

., 

" 
., 

" 
tt 

" 

Pazartesi 

Sah 

Çarşamba 

Perşembe 

Cum rted 

Pazar 

Pazartesi 

Salı 

Çuşamba 

Perşemb 
Cumartesi 
Paı r 

2 Mayıs 934 Çarşamba 
~ " u Perşembe 

" " Cumartesi 

6 
7 

8 
9 

10 

12 

13 

" 
tt 

" 
" 

" 
14 " 
15 .. 

16 " 
17 .. 
19 " 

20 .. 

" 
" 

" 
" 
it 

" 
" 

" 

" 
" 
tt 

Pazar 
Pazartesi 

Sah 
Çarşamba 

Perşembe 

Cuma~esi 

Pazar 

Pazartesi 
Salı 

Çar amb 
Perşembe 
Cumartesi 

Pazar 

A•. yetlaılerl 

1 - 156 
156 - 335 
336 - 439 
440 - 578 

679 - 915 

916 - 1141 

1142 - 1323 

1324 - 1517 

1518 - ili 
A•. teka&tJerl 

ft001 - 5221 

li222 - 5453 

" 6454 - 5703 

5704 - 5917 

6918 - 6119 
6t20 - 6352 
6353 - 66ıs 

MWld7e Jetlaıleı 

1 - lt6 
117 - 233 
234 - 361 
362 - 481 

482 - 605 

606 - 715 

716 - 831 

832 - 953 

954 - ili 
Ml1.kl7e tekaQtJ.,.ı 

3001 - 3133 

3134 - 3268 

3269 - .3402 

3403 - 3549 

3550 - 3706 
3707 - ili 
ilmiye •• ••aae 

Fatih Giıeai; Fatih Şuheainde 
L nci Gişe n. Dcİ Giıe 

/u. 7etlınlerl 

1 - 200 
201 - 400 
401 - 6CO 

601 - 800 
801 - 1146 

2341 - 2550 
2551 - 3000 

At. tekaOtleri 

3501 - 3700 

3701 - 390a 

3901 - .(J()() 

4101 - 4283 
4563 - 5750 
Müıkl7e E7tam 

6701 - 6900 
6901 - 7054 
7767 - 7850 
ilmiye Ye avanı 

Mlllk.ye 7etlmlerl 

8201 - 8400 

8401 - 8579 

8960 - 9300 

A.. JctJmlerl 

1 - 150 
151 - 300 
301 - 450 
451 - 600 

601 - 712 
ll1Ukl7e J•thnlerl 

2001 - 2150 

2151 - 2300 

2301 - 24~0 

2451 - 2500 
A-. tekaatİerf 

1001 - 1150 

1151 1300 

1301 1450 

1451 1625 
Mi11kl7• tekallt 

3001 - 3150 
3151 - 3300 
3301 - 3485 

A .. 7etlmt.rl 

4001 - 4150 
4151 - 4300 
-4301 - 4450 
"451 - 4670 

bmlye •• 1Ullld7• , ........ . 
6001 - 6110 

6111 - 6410 
A .. tekaOtlerl 

5001 - 5150 

6151 - 5300 

5301 - 6450 

5451 - 5600 

5601 - 5750 
Ma:Jdye te•allt 

6201 - 6275 

6276 - 6375 
6375 - ilA 

FA TiH MALMODORLOÖO 
Samatya giıeai 

A .. ye imler 

1147 - 1350 
1351 - 1500 
1501 - 1700 

1701 - 1942 

llUlkl1• 7etlm 

7059 - 7200 

7201 - 7390 

A1. tekaGtle' 

4283 - .t450 

4451 - 4700 
4701 - 4850 

4851 - 5054 

MGlklye tek•Utlert 

8579 - 8750 
8751 - 8956 

>... yetlmkrl 

2001 - 2200 
2201 - 2400 
240J - 2600 
2601 - 2800 

2801 - 3000 

3001 - 3200 

3201 - 3400 

3.tOt - 3700 
A.. tekalltlerl 

ı - 150 

151 - 300 

301-450 

451 - 600 

601 - 750 

751 900 
901 1050 

1051 1300 

il. nd Glıe 
MOllıl10 7etlmlari 

6001 - 5100 
5101 - 5200 
5201 - 5300 
5301 - 5400 

5401 - 5500 

5501 - 5550 

5551 - 5600 

5601 - 5650 
Mülld7e tekaGt 

4001 - 4050 

4051 - 4100 

4101 - 4151 

4152 - 4200 

4201 - 4250 

4251 - 4300 
4301 - 4350 
4351 - 4560 

~.... . .. 
1 - 41 

KADIKÖY MALM0D0ıu.0ti0 
Eyüp gişeai 

Aa. 7etlmlu 

1943 - 2100 
2101 - 2250 
2251 - 2540 

At. tekalltlerl 

0015 - ti:!50 
5251 - 5462 

MOlld7e yeti 

7391 - 7550 
7551 - 7766 

A .. 1eUmler 

3001 - 3150 
3151 - 3300 
3301 - 3453 

3451 - 3600 
3601 - 3750 

3751 - 3900 
3901 - 4050 

.f051 - 4200 

4201 - 4445 
AL atıtler 

5001 - 5300 

5-101 - 5600 
5601 - 5900 

5901 - ili 

Jd7e 7eUnalert 

1 - 150 
ısı - aoo 

J 501 - 450 

451 - 600 
601 - 752 

llllkJJ• tekalttlert 

1501 - 1750 
1751 - 1900 

1901 - 2095 
lımlJe, auom 

Hıd ata vat lya 

Al. ptlıaleıl 

J - 250 
251 - 500 
liOI - 750 
751 - 1058 
lıtllllıl7e 7etlmleri 

8501 - 3750 

3751 - 3923 
Aa. tekalltlerf 

1601 - 1800 

1801 - 2000 

12001 - 2"'00 

2201 - 2516 
Milld7e t.ııaUtlul 

fiOOI - 5250 
llml1•" aYant 

&251 - 5392 

9801 - 9950 
1 - 200 

1 - Zat maaşları sahiplerinin 934 se · . . . ~ 
foto<n"aflı yoklama ilmüh b 1 . nesı b·nncı alb aylık yoklamalanm yaptırmak üzere mansup olduklan kaza malmndnrmklerine belediye dairesinden tasdik ettirecekleri sı 

o· a er erıle beraber m ·· d ·ı b' ı·kt b" t il t 1 1 • ll • b d ndır 1 2 - Nlifus hUv~ et cüzdanı b aaş cuz anı resmi senet ve fotograflı nüfus hüviyet cüzdanı ı e ır ı e ızza m racaa ey eme en ta matname ıca ın n • 1 arınm u yoklamada f t fl b' ki üfu kii • tJ ü · d kJ 1 kt 3 - K6çUklcrin ve bizzat ı . o ogra andınlması bazı meşru mazeretlerle mümkün olamazsa ızzarure es n s gı an zerın en yo ama yapı aca ır. 4 

vekillerinin getirmesi ge emfıyecek kadar mazereti olanların ve yoklama ilmühaberinde bu mazeretleri tasrih edilenlerin yoklama ilmühaberlerini '1elilerinin veya ) 

,-:;~:=::~~:::::=::,::::m::u~:·a::ık:b~r~.~===================-===a:z::=============================================-======-===========================-=-~ 
f Belediye i iıa ıarı j Ziraat Halk Kurslat'ı ]~BD••e•nmi•z•y•0·ı·ı·a·r•ı •~;-

934 senesi nakdi yol mükellefi r fstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 1Ş LE TM ES l 
tadil eden 1882 numaralı kanuna /e/k§ose ve köprüler kanununu Acenteleri ı Kıirnkay KBprObaf ıı 
ve ksit zamanları da biri Hazir evd~- a~ umumi meclisçe 6 lira Bu sene mektebimizde açılacak olan Tavukçuluk ve Siltçülük Tel 42362 _ Sirl,eci Mühürd rzııdo 
934 senesi bedeni yol mUkelleffy:ti ıg;rı. T~rinicvvel aylan ve kursları 15/Mayıs/934 te batlıyacak ve bir ay devam edecektir. ..-~~H n Tel. 22740 41!Sll-·1

• 

olar k ve çalışma aylan da Eylfıl T . . 11r nın mukabili 8 giln Dersler haftada iki gün olup herkesin anlıyabileceği şekilde ve 
ve Ma 1 l ' eşrınıe\'vel T . . . N Y1 ay an o mak üzere tesb"t d" . ' eşrınısanı, isan ameli ve tatbikatlı gösterilecektir. Kurslara herkes iştirak edebilir. 
zarfınd nakdi v bedeni m~k ~I ~~ ş olduğundan bu aylar Kayıt muamelesi bergün mektepte ve lstanbul Ziraat Müdürlüğün· 

Trabzon Yo u 
EGE vapuru 1 

Mayıs olunur. e e ıyetin - ifası lüzumu ilan de yapılır. Kaydolmak ve fazla tafsilat almak isteyenlerin Mektep 
(2116) veya İitanbul Ziraat Mildllrlüğüne miiracaatlan. (1944) 

Semti 
Ziraat ankasından: 

Sah 20 de Galata nbtımın· , 
dan kalkacak. Gidifte Zongul· ~ 
dak lnebolu, Sinop, Samsun, ~ 
Fa~a, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönü§te bun
lara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. "2062,, 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 2 

Mayıs 

Çarşamba 19 da Sirkeci 

nhhmmdan kalkaCEıkbr. "2059,, 

F tih kaza ı KaragUmrUk nU· 
fu memurluAund n: Fatihte ko· 
clldede mahalle&i bakkal zade sokağı 
13 numcrah hanede ikamet eden ma• 
dam Sultanıımn lııtanbul müftiliğinc• 
llatida munmelcai ifıı kılınnrnk ismi; 
nln Fatma Hamm tesmiye cdilmlt 
olduğu ve bu suretle nüfusca tescili 
icra kıbnaufıı ilin olunur. 

• 



~ VAPURCULUK J 
TORK ANONiM ŞIRKE11 
lıtanbul Acentahğı 
Uman Han, Telefon: 22925 

.. 7 1/2 LiRAYA! 

Sahibinin Sesi 
Satat istiklal caddesi 210 
Mahalll Havagazl Şirketi 

Lltildil caddesi 101 

oo,unmeden söz verilmez 1 
Elektrik aoauk hava dolabı 
elmadan 

ELEKTRO-LÜX 
üzerine malumat alını~ 

e MotöraUz ve kompr•· 
aöraUz itle; 

e Elektrlk, havagazl ve 
petrolle mUteharrlktlr 

e Rekabetalz flat, 180 
lli'ac4an itibaren 

e Verealye aatıt 

Nurettin ve 'ki, Ankara 
A. Vetter ve Şkl, lzmlr 
Alllfell z. Hasan Esklfehlr 

İzmir Sür' at Yolu 
SAKAR y A .. puru 

Her Pertembe pnG 
Aat 14 te Galata nhbmundan kal
kacak dotru iımlre gidecektir. Bu 
Y•pur HER p AZAR rana nat ıs te 
bmirden kalkıp dotru l.tanbula 
nlecektir. 

Teklrdalı sulh hukuk hl• 
klmlll,nden: Tekirdağında eabık 

bora ıimsarlanndan müteveffa Tevfik 
Bey karuıı Serezli Arif hooa kızı Fat• 
ma hanını vefat ederek terekesi usu-
leo yazılmııtır. Terekıi müteveffada alA· 
kadar ve vereeelerinin alacak ve borç· 
lulannın tarihi ilandan itibaren bir ay 

zarfında Tekirdağ sulh kukuk mahke· 
mealne müracaat etmeleri ve o 
müddetin mürurundan ıonra nki 
olacak müracaatin kabul olunmiya
cağı itan olunur. 

MACAR ZiRAAT MAKiNALARI 
Fabrikası 

HOFHERR • SÇHRANTZ· CLA YTON-SHUTTLEWORTH 
Anonim tlrketl TUrklye merkez 9ubesl : latanbul; Sirkeci, 

Ankara caddesi No. 18 • 24 Telg: Hofherton • latanbul 

Ad~na'da şubemiz, Anadolu ve Trakya'nın hemen her ıehrinde acentamız vardır. 

Deering ( Diring ) Orak makineleri Harman 
makineleri • Çayır biçen makineler • Ot ve 
saman bağlar makineleri - Ekremöz ve yayıklar-
Santrifüj tulumbalar· Motörler - Traktörler. -....~ 

Her türlü Ziraat alat ve .makineleri-Değirmen tesisatı 
~-·Ucuz fiyat- Ehven terait- Teklif ve katalog isteyiniz.• (16228) 

·~ 
'f:7 ,..,..., 

Bu riata 
g8mlellnlze 
yapbracaAınız 
marka d• dahlldlr 

•• 
1 

HALİS 
İPEKTEN 
ISMARLAMA 
GÖMLEK 

•• 

~ fi 
Mağazalaı•ını ziyaret ediniz. 

PEK Y AKJNDA: Pendik Kartal havaliıinde 

Yılmaz iş inşaat Şirketi 
ite baıhyacaktır. Her tekilde sağlam modern inpat • 

._ _ _. Tedlyatta da kolaylık yepllecekbr. • (16250) ---

DiŞ 
Ağnlannı GRiPi 

BAŞ 
Ağrılarını 

FEVROZİN NECDET 
Kadınlann 

AYBAŞI 
1&ncılutna 

Mağlôp Eder. 
Her eczanede bulunur. 

Romatizmayı 
Nakrial 

RADYOLIN 

Radyolin 
Diı Macunile dişlerinizin 

üstün Ü ve içini iıte 

böyle temizlersiniz 

Radyolin 
ile Sabah ve akıam gfinde 

iki defa yıkanan dişler 

çelik gibi kuvvetli olur • 

Dlf Macaaa 

.-~ Beyoğlu Tünel meydanı: (Tramvay manevra ıokağı) ~-... 

PEISSIS 
Badıa pplla levazım mle818sesl 

En aon moda tapka levazımatı muntazamen gelmektedir. 
KADIN, ERKEK ye ÇOCUK BERE iMALATHANESi 

Kaa Akpm S..ayl mektepleri talebeaiae ilcretlerde temiliL 
~---,.--•ilet. bir ....... fiyatlarla aatlf • (1"55) ~-


