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Valctlle Trab/ııs ilaracı le .. 
'ılur. IXJ iıar•tli :ıat fe .. anı De alelgt.:fle olmuştu. Bu, bir müdafi grupu• 

Miidafaa kuvvetİ ."'!'~kil Hafı• V•lclli oe Afyon meb'asıı Ali Beydir 
viyesi zaruretini a~;:~k~ tak- müdafaa edecektir. Ve başkalari· 
Halk fırkası to;Iantaıında 1 ıf İı'a nı!1 tecavüz cesaretleriiıi kırmak 
vekillerinin önUnde açıkça . 

1 
e: lçın Türkiye daima kuvvetli 

etti. Kuvvetli bir Türkiye ısra olacaktır. 
yakın Şarkın ve Balkanı ' ya ;ız ~uvvet.. bilhasıa miidafaa kuv• 
ğil, bütün dünya sulhunüarınd e- veti n gibi şe1lerdir? 
mı için de lazımdır D . n e~a- Bunun en başında silib kuv• 
lomatları ıulb ve . mn:~ya :r seti, yanı ordu ve donanma gelir. 
bahıettlkleri 'Zaman ~ emdn 

8
° onra me!Dleketin tabii kuruluıu• 

rUp bizi de anarlar ;:'!t . f • nun, .. ~~m coğrafi vaziyetlerinin 
dünya sulhnnü t . . dürkiyeyl kendılıgınden doğurduğu kuvvetli 
b. n emının e esas bir şekil d M li 1.~ u~sur olarak kabul ederler. .. var.~~· . e~e. geçe~ 
<:unku Türkiye kat'iyen müteca· de de soyledıgımız gıbı, lzmirden 
vız olmayacak, sadece h h . Antalyaya kadar olan sahilleri .. 
bir tecavnz karşısında k:r d~~g~ miz, müdafaa imkanlarımızı art· 

n ısını ( Devamı E~ inci nyfada ) 

Rüşvet Tahkikatı 
Dün Telefon Şi~eti 

A~dc:rsen Adliyede 
Meırutayet ınkılabının Mal" 

N~zırı Cavit. Beyin ortaya çık~~ l 
dı~ ve . malıyeciler serisine sok- ı 
tugu söylenen Selanikli Metr 1 
~alem ile komsiyoncu Leon Faraci l 1 
Efendi üç glln evvel Telefon 
Şirketinin mübayaası heaapları · 
tetkik edileceği sırada kendileri
nin noktai nazarlarına ve menfaat· 
lerine uygun bir netice alabilme
leri ~çin .. ~aliye Vekaleti Nakit 
1!lerı Mudur Muavini Rüştü Beye 
rnşvhet vermek isterlerken cürmti
maı ut halinde yakalandılar. 

Ankara müdd · Aı•v• k 
ranlık kalan b eıumumı ıgı a· 
d 1 azı noktaların ay· 

m anması için dil 
müddeium TV. n Istanbul 
ait uzun b~;11\1~~ne bu tahkikata 
de sual cetveıt ı~atdnarn~ .ve bir 

M" dd . gon ermıştır 
u eıuanurni Ken B . . 

matnameyi alıralınaz a~ · talı
polis vasıtesile d h dl un .sabah 
müdürü M \nde er .a şırketin 
rniş ve ögv l~d rsenı davet et-

en sonra mu . 1 
rinden Muhlis B "f d . avın e-
etmiştir. · 1 a esıni teabit 

. . M. Andersen Türkçe bilm •v 

ıçın yanında tercümanını d edbıgi 
rab f · a e-
t <:~ ge ırmış ve sorulan suallere 
ercumanı vasıtas"ıle 

Müdürü M. 
Dinlenildi 

t" A cevap vem· ır. ndersenin isticvab .. 1~ 
buçuğa kadar devam ı estaa~ t~ç 
1 r t mış ır. 
s ı~vadp akn sonra Adliye merdi· 

venan e endisini g·· 
cil oren gazete-
e~ ~rcU.manı vasıtasile kısaca: 

)'okt Döylıy~c~k hiçbir şeyim 
~· eDUftar. 

Yırmi leneye yalaa bir za• 

M'. Anderscn dün adliyeye giderken 
mandan beri Telefon Şirketinin 
Komiserliğini yapan Fuat Bey 
geçenlerde Nafıa VekaleU tara• 
fı~.da~. Akaraya davet edilmiıti. 
Dondukten sonra komiserlikten 
ayrılmıthr. iki baftadanberi ko· 
IDİHrlik vazifesini vekil.ten 

( 0.Y ... ' laCI Uf'fada , 

................ --...... _. ___ ................... S_on ~~men: • ~c~z m ~rb eakarak, biz, bn harp sahneaind& görünen üo 
bilecegı tesırlen bır tara ~ 1m y h S ryi' 1dria1 ve İbniBluul 
mühim simayı mevzuubahft. ~ttikı .. a?.1 . a yad t e~ kkuk ettirdiğini tetkik aliye Ve ili 

ekzip Ediyor 
"Bankalardaki Paralara 

Vaz'ıyet Edileceği 
Yalandır 1 " 

Ankara, 20 (Hususi)- Mevduatı 
koruma kanununa göre bankalar, 
mevduattan vasati yüzde yirmi beşini 
kasalarında tutmak mecburiyetinde
dirler. Bankaların bu ihtiyat parasın • 
dan bir miktarının Merkez Bankasına 
nakledilmeıi ve buna mukabil hazi
ne tahvilatı verilmeai düşünülmek
tedir. Bu tedbir ile halkın mevduatı 
yalnız yatırdıkları bankaların değil, 
aynca Merlrez Bankasının ve dola
yısile devletin de kefaleti altına gir
miş bulunacağı ifade edilmektedir. 

( Maliye Veklll yanhf f8Yl· 
aları tekzip ediyor. LOtfen 
3 Uncu sayfamızı açınız. ) 

Bugünkü bahsimiz Vehabılilm Ulkusunü • nas a a 
ediyor ve böylece, bu ıillileye nihayet venyoruz: • 

ı_. 
Bl A a. i lllt.d f. k••aU lıagNtl• 6lr t•lıiz mafaaoerednl dinliyor 

r rap t:eJW fi#~ « • ( Yazası 9 uncu sayfadadır ) 

Bulgaristanda K • 
1 

Dün Bir lhtililden Sonra Sofya' da 
Örfi İdare ilin Edildi 

Sofya, 20 (Hususi) - Dün 
Sofyada ve Bulgaristamn diğer 
bazı ıehirlerinde çok heyecanlı 
ve korkulu günler geçirilmiştir. 
Sinirler elin bile yatışmıı de-
lildir. 

Dün aabah erkenden bOyük 
caddeler, mtıbim noktalar aıker
ler tarafından tutulmuştu. Herkea 
ordunun bir karar ve bir it iize
rinde olduğunu anlamakta gecik
medi ve o zaman efkln umumi• 
yede bilyllk bir endişe başladı. 

Mağazalar ve dllkkinlar hep 
kapalı idi. Umumi hayat tam 
bir felç vaziyeti göateriyord'_I. 
Gospotin Corciyef isminde bır 
mütekait miralay tarafından idare 
edilen bu askeri hareketin neti
tesi şu oldu : 

Askerler, baıta M. Corciyef ol
duğu halde bllklimet dairelerini, 
polia karakollarını, telgraf ve poa· 
H~·-:;,~7;;·" ............................ .. 
Çok Sıcak 
Dün 30 Dereceyi Buldu 

Epey zamandanberi mUtered
dit giden havalar nihayet iyiden 
iyiye ısındı. Birka~ Jlindenberi 
sıcak tam manasile kendini gös .. 
teriyor. Cuma günü •hunet de
receıi 27 yi bulmuşt~ don (28,5· 
30) a kadar çıkh. Sıcakların me!: 
sim icabı olarak devam edecegı I 
tahmin ediliyo~: ................................ . ·······················"·· 

Meb'usan Meclisi 
Feshedildi 
-----

lhtilil Kabinesi Vazi· 
yete Derhal Hikim 

oldu 

ta merkezlerini işgal ettiler. Bu 
sırada bazı miiıademeler do ~ldu. 
ihtililcalar artık reımi vaııyete 
tamamen hakim olmuş bulunuyoı:
Jardı. Biraz sonra ihtilAlcilerden bır 
heyet saraya giderek Kıral Bori• 
Hz. tarafından kabul edildi. Biraz 
sonra da M. Muıanof Saraya ça• 
ğınlarak bir saat kadar imal ve 
ihtililciler heyeti ile görliftll. Bu 
görüımelerden sonra ibtilili idar• 
eden Gospodin Corciyef y~nl 

( Devamı 3 üncü 1ayfada ) 

Rilıflet M•s•l•si Talılcikatı Devam Ediyor: 
-Gueteler 

Meşhur Adam~~r .A~siklopedisl 

~~b~~~~~ıı--~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~----· Kolebiyonııouzu ıdar11ıne (Otürerek 
aureti ~~ 7aptırdıta nefti V 
kapaklarla oiltletiaiL ........ 



2 Sayfc. 

( 
~ yyarecile,-im ·
z · Moskova 
Seyahati Ve Halk 

K nhr n tayyareailerimiz, bü .. 
yük bir hava ynlıati y ptılar 
ve tekrar mleketimize dön
düll-r. Oulann bu arızusız gıclig 
gelişi göğsümüzü kabarttı. Du 
ı h tın halk arasında liasıl 
ettıği güzel intibaı · eöyle 
teabiı cdebıHiik.f 

dik B. ( Talitakale 27 ) - Sulli 
lçlnde ya ak için kuvvetli v~ vni 
umanda uır olmak lazım a 
ezeii kai · btt tairimi% ( ol 
cenge eğer. ister isen sulbü sa.ah ) 
mısraile teshil etmiştir. Bi.ı iStiWali
mize, budu arımu dokunulmamak 
farti.e kuzu gıbi s.:ıkin bir milfctiz. 
Aksi takdırde ateş ve lav olur, düş
manı yakarız:. Sulh için tam manasile 

anrIL ar. ve deniz kuvv tlenmiz 
·bi a U~\ etlerimiz de çok: mü-

m el<fir. Bu u linliraman uyy~ 
cilcrim un bir iki hamle.de V:oskova
ya yapt.1klar1 ziyar.et .Pe~ ~~el gös
terdi. 1 ayyarec lerımız yenı bır rekor 
y p lar, Karadeniz.i cenuptnn fimale 
bır bnmled uçtular, bu kahraman 
çocuklnr bizim göğüsJerimizı kabwf;. 

fur, yaşasın tayyarecilerimiz. 
lf. 

llııkkı B. ( Sultnnhamamı 121 ) -
T na.recilerimiz imnlin "sli ufulda
nna kadar g tıiler, komşu ve dost 
Rua milleilnin pay:tahlını ziyaret ede· 
r muv ffakiye~e döndülel'. Bu, 
'Iü:rk fuyyareciligi i~n liir mfer mer
halesidir. Tayyarelerin iatikb ide.ki 

' lial'_pJerd mühim nıevkir vardır. Hü-
~ metimiz bunu adiunakılli anladii:rı 

Jçin ırker.i tayynr.e te.fkililimızı mad .. 
det n e manen taKviy.e ebniftir. 
1 bınd keri ltadrolnn tiuıuunla .. 

için bi~ de sivil tayyare tqkilib.; 
y p• çok: iyi olur. 

* met Ali B. ( Süleymaniye 
dres smrnğı 71 ) - Cümtiuriyet 

idar · ncak asırların i~ne .El ahilc· 
celi. mühim şexied ayların, •enclerin 
içine Slkıştırdl. Cümhuriyetin her 
11.enesi yanm asra muadil oldu. Tay
yarecilerimizin Esleişehir - Moskova 
mef.Ullut unw peliila göster.eli. Tay-
arcciliği gençlerimi~ arasında di 
ir spor haline getirmek için aivil 

teşkilat yapmalıyıL Tayyare k1üpJer1· 
miı olmalı, bir genç askerlik çağına 
girince.ye kadar aivil tayyare klüple. 
rinde yeti meli; aakere çnğnhnca 
diğer ihtisas sınıfları gibi o da derhal 
tayyare sınıfına girebilmelidir .. 

Son Facianın 
Tahkikatı 

Saraçhanebaşmdaki otomobil 
ve tramvay kazasına sebep olan
ler.dan . oför Kegamın yaraSJ 
iyileşmeye yüztuUuğu için dün 
Hastaneden çıkarılarak Müdde!
mumiliğe getirilmiş ve Birinci 
. ü~t tilffiğe verilmiştir. Müstan-
klı Kegam hakkında tevkif 

müzekkeresi vermiştir. Kendisi 
Te · e h:ıstanesüıde tedavi 

cektir. 
Kıımar Oynamışlar 

amatyada oturan Niy;ızi ve: 
Mustnfa isminde iki kafadar ku· 
mar oynnrlarken cUrmiımeşhut 
lialinde ynkalanmışlard r. 

Veni Bir uşteri 
Hamburgtnn bir firma, Ticaret 

dasına milracaat ederek, yiyecek 
addeleri üzerinde iş yapmak 
tediğini bildirmiştir. 

SON POTAS 

• 

Yumurtadan Bir Keşif! 
• 

On Yed· Muhtelif işe Y arıyan Bir 
Macun İmal Edilmiş 

Dün, alakadar resmi makamlara mUracaat etti• 
ğµıi söyliyen Agop Efendi ~minde bir zat, yumur
taJarnnıza iyi bir mahreç tiuU:I ğunu ileri sürmüş, 
kendisinin bu işe çare bulacağını iddia etmiştir. Bu ı 
çarenin ne olduğu kendisinden sorulduğu zaman 
Agop Efendi. yepyeni bir ihtirada bulunduğunu 
söylemiş, yumurtadan vücude getiı:diğj Bir nevi ma
cunun 17 muhtelif iş üzerinde kullanılabileceğini 
anlatmışbr. 

" - Uzun çalışmalardan ıonra, yumurtadan ma• 
cun imaline muvaffak oldum. Bu macun, dişlerden ttı
tun da, bakır;"' maden, leke, cam, muşambat- yazıhane, 
elbise ve aaire temizlemekte kullanılabileceği gibi, 
otomol>il ve tırnaklan cilalamıya da elverişli geliyor. 
Hulasa; (17) muhtelif işe yaray biliyor. Bu 'fıayede 
yumurtalanmıza yeni bir iatihlak çaresi e netice 
itibarile de ihraç imkanı buJmuı oluyorum. ,, 

Agop' Efendi, bu ketfini süratle satmak niyetinde 
olduğunu ve bu hususta r'!smi makamlara milraca
atte buli.ınduğunu SÖ}demiştir. 

Miıhteri AgoP. Efendi, kendisile görüşen bir mu· 
har.ririmize keşfi etrafında şu izahatı venniştlr: 

Altı Ayda lki 
Cnayet lş edi 

Pilh ay evvel Galatada Mr 
cinayet oldu. Tütün amelesinden 
Fevzi isminde birisi öldürüldü. 
Cinayetin suçlusu 18 yaşlannda 
Çolak Salahaddin isminde birisi 
idi; Bu genç, muhakemesi henüz 
Bitmeden dün gece sabaha yakın 
Balatta Ayan caddesinde ikinci 
llir cinayet dalia yaptı, arkadaş
lanndan Mlıstafa Efendi} i tehli
ICdi bir surette yaraladı. Mustafa 
Ef. C:errahpaşa liastanesine nak· 
ledildi Müôdeiumumi MuavinJe· 
rinden Femat Bey dün tahkiYa
tım yaparolC şuçluyu Birinci 
Müstantikliğe verdi. Salahaddin 
Levkif edildi. 

açakçılı k Mı? 
Bir flanım ihtisas Mah

kemesine Sevkedildi 
Bundan bir müddet ev~el, 

muhacır beraberi olarak hariçten 
getirilen eşyanın (5) bin liraya 
kadar olanı gümrüksüz girebil
mesi suretile kaçaK:çılılC yapıldığı 
hakkında bir ihbar yapılmış ve 
g:i.imriikçe tahkikata başlanmı ti. 
Bu tahkikat ilerlemiş, son defa 
olarak ta Bedriye H. isminde 
bir ICadm da Bulgaristandan mu· 
hacir eşyası vaziyetinde olarak 
mühim miktarda kumaş Raçırdığı 
iddiasile, ıekizinci ihtisas mahk~ 
mesine sevked1lmiştir. Aynca 
şeker; kaçakçılığı suçundan muba· 
keme edilmekte olan Bedriye H. 
hakkındaki tahkikat gayrimevkuf 
olarak devam ettiğj sırada, suçlu 
ortadan kaybolmuştur. 

Bedriye Hanımm aranıhnası 
için zabıtaya malumat verilmiştir. 

Finlandiya Ticaret Odası 
Başkatibi 

Birkaç gündenberi şehrimizde 
bulunan Finlandiya ticaret odası 
başkatibi M. Aksel dö Gadolen 
dün ticaret ve sanayi odasına 
gelerek, oda erkanile uzun müd· 
det görüşmüştür. 

' Beynelmilel İzmir 124 Saatin 
1 Sergisi Hlldiseleri 

Bu Jş fçin f zmir Belediye Beyazıtta Ömer isminde biri 
ile Ka.vga ederken yaKalanan 

Reisi Buraya Geldi· 1'rabzonlu flasamn 6%eriiıde bii-
fzmir belediye r.eı .. si Behçet yük bir kama bulun•alk- ma.... 

1 · dere edilmiştir. 
Salih Bey dün lstanbula ge ~ış .ı-=- Ji.. 
ve İZmfrde açılacak bey,oelmılel 1f Ev:vellü gece cuı:İu mu 
sergi münasebetile Ticaret Odası telif semtlerinde yapılan arama 
Katibiumumisi Velibi ve sergjı:ıin neticesinde liazı kimselerin Üzer-

lerinde taşµıması yasak banc 
lstanbul mümessili olan Hakkı , fmma, bıçak ve saire: bulu ar 
Nezihi Beylerle konuşmu~r. müsadere edilmiştir. 

lzmir sergisi 26 ağustosta lf: Mehmet ve Mahmut isminde 
açılıp ( 15) ey;lülde kapanaca.kbr. iki kafadar. kendilerim bilmeyecek 
Halbuki bu tarihten az evvel derecede sar:lıoş bir halde Küçük· 
lstanbul<la yerli malla!\ sergisi pazarda ötekiiıe berikine sarkm-
vardiT. Binaenaleyli İstanbul ser- tılık ederlerken yakalannnşlardır. 
gisine iŞtiralC edenlerin limire 1f.. Bunlardan başka d bir-
nakletmeleri için aradaki zaman kaç hırsızlık olmuş, hep i de ya-
kafi gelmemektedir. Bu itibarla kaJanmışbr. 
lzmir belediye rei · İstanbul ~ fr' fi E ı-ıı:.. 
gisinin daha evvel veya .biraz dalia uİz • m aK 
sonraya alınması ricasındadır. Tarama Hevı tleri Yakında 
Esasen İktısat Vekaleti de bu ' " 
düşiincededir. Binaenaleyh anla
ş.lacağı tahmin edilebilir. 

Behçet Salih Bey bir iki gün 
sonra Ankaraya giderek yine 
serıny:i alakadar eden bazı mese
leler hakkında lktısat ve Hariciye 
Vekaletlerile temasa geçecektir. 
Beliçet 5alili Bey l;tanBuldan 
avdetinde Ticaret odasında bu 
mesele münasebetile akdedileceU 
bir içtimada hazır bulunacaktır. 

lsmail Hakkı 8. 
Y eniasır refikimizin başın • 

harriri lsmail Hakkı BeY. arkada
şımız diln lzmirden gelmiş~ Bir 
müddet tehrimizde kalacaktır .. 
Bristol otelinde oturmaktadır. 

Cümhuriyet Halle Fırkası um~ 
mi katibi Recep Bey dün alqam 
Üniversite inkılap tarihi enstitü· 
sünde derslerine devam etmiştir. 

, Recep Bey d .. nkU dersinde istiK
J.al mücadelesinin ilk safhafonm 
anlatmış, veSika liZeriude bazı 
izahat vermiştir. Recep Beyin 
dersinde talebeden başka, firka ' 
teşkilit reisleri vesair birçok , 
zevat hazır: bulunınuıtur. ' 

işe. Başlıyacaldar 
Anadoluda bulunan ~Zli firari 

emlakini meydana çıkarmak üzere 
faaliyete geçecek olan ° tar~ 
heyetleri" nin teşkiline başLm· 
mıştır. 

Bu heyetler ikişer: maliye 
memuru ile birer gayrimübadilden 
müteşekkil bulunmali:tadır.. Şim
d•ye kadar 14 tarama komisyonu 
vücude getirilmiştir. Nomisyonlann 
adedi 20 yi bulunca grup halinde 
çalışmalara başlanacak, Anado
lunun muhtelif vilayetlerinde 
tarama cmeliyeleri yapılacaktır. 

Verilen oıalümata göre, tara· 
m lieyetleri ancak D.aziran bq
limgıcma doğru İşe bqlayabile
celderdir. Çalışmaların birkaç ay 
süreceğj tahmin edilmektedir. 

ESnaf nkaSI Tahkikatı 
Esnaf bankası tahkikatile 

meşgul olan Müddeiumumi mua• 
vin eriiıdeıı MUh!is Bey dün de 
belediye iktisat işleri mfidürü 
Asım Smeyya E'eyi dinlemiştir. 
Mulllis Bey şµ gfüılcrde telefon 
şir.keti talikıbtile meşgul olacağJ 
için banka tahkikatı birkaç pn 
tealillür edecektir. 

Mayıs 20 

Günan Tarihi 

Yedi Buçuk Faizli 
Türk İstikrazı 

• Paristen bildiriliyor: Taksim ofıJll'" 
mut Oamanlı imparatorluğu borçl.•~ 
konseyi 1933 yüzde yedi buçuk faı&11 
Türk irnxra:z:ının iki numaralı kupo
nunun 25 mayıs 1934 tarihinde .ad~ 
sinin geldiğini ilan etmekte ve Til,. 
hükumeti tarafından lizımgelen .,.
raıwı an.kaya tevdi edilmiş oldu~ 
lllve ederek hamilleri kuponliırlıl' 
tahail için davet etmektedir. 

Bu kupoulann her: biri 18,75 Fr_. 
fr • · arile ödenecektir. 

Orta Tedrisat MUdUrU 
Bir müddettenberi ıehrimizde ~ 

tedrisa işleri baklanda tetki .. 
yapaıa ona tedri at m -dürü umıı-

nuıı Hasan Ali Bey Ankarayt 
dönmüştür. 

Parls Belediye Mecllsl 
Reisi Gell:ror 

Sofya 19 - Paria Belediye mecli~ 
reisi Fike ile belediye mccli11 

d3 bir grup buraya gelmiftıı't 
da .. ç gü misar.ll" olduktan otl 

la ~ celderdir. 

Trakya Teftiş eri 
Devam ·Ediyor 
Tckhda 19 ( A. A. ) - U uııd 

üfetfiş İbrahim Tali Bey, 
M.wat.11 na ·yesiıai Ye köyleri d f& .. 
_. ....._ __..m d • • · lemi 

l ygır epo geım· ·r. 
u.u'a'"''"' T i y, yan.o H yrebo .. 

ce Ye omdaa aray• 
rak.yadaki bayırlı te le-o 

e dn'3JD: edece tir. 
Hal a Ça aları 

Silvan, 19 - H.U Ti Reisi TalıafJI 
O.bit Bevin r.iy Di an&eklt 
Halkevi temıil n muaiki he~ 
gençlerinden mürekkep yirmi kifilik 
bir kafı1e buraya gelerek Evimizc:r. 
SilTanb: ~nçlerle beraber a:vi yıl .. 
chnm, Şer'iye mahke esi e piy~ 
rin:i temail elmİf ye halk türkü1uiıl• 
&it konserler vermiştir. 

. Jimnastik Ş nllklarl 
· Yedinci jmınastik tenliklcri basl 
. ıtebepler dolayısile sreçen c ma g,1 .. 
nü yapılamamıfb. Önümüzdeki Cunı't 
günü -gleden eYVel saat ondd 
Kadı .. y atadınd'a y pılac ktır. PtO" 
.ya ya ki p urtesi poü öğledıe:ll 
•oıır.a aaat \lçte ayni mahalde yapl'" 
lacaklır. 

BUyUk Gazinin Mucizeıeıl 
Geçenlerde eski Fransız Bar 

vekili M. Heryo ile b raber melll" 
leketimize gelen Fransız meb'ur 
lanndao M. Jülyeny verdiği biı 
mülakatta Gazi Türkiyesinden vo 
bilyilk Gaz" ·n m.ucizelerindell 
derin bir hayranlıkla bahsetmiştir• 

Holanda qyası 
Ankara, 18 - Holanda iJO 

aramızdaki ticaret m kaveles1 
temdit edilmediğinden HoJa~da 
eşyası ancak umumi kontenıa 
dan istifade edecektir. 

Şah Hz. /ç·n 
Hazırlık 

Haziran içinde memleketimizi .,,. 
yaret e.deı:ek olan İran Ş:ıhı Pehl~ 
Rıza Han Hz. için fehrimizde d• 
hazırlıklara bnşlanrwşhr. lstanbul Br 
lediyeai Galata Köprüsünün orta y~ 
riDde .büyült bir tak inşa ettirecekt:it• 
Tak Iran uaulü mimarisinde cals 
ve feYkalade. teıyUıı edilecektir. 

Şehrimizdeki lrau koloni · dd 
Sirkeci civarında aynca bk tak yap., 
bracaklardır. 

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

, 
l I I 

I /" 

- Tabii gazetede ola•m~ 1 - Y:akJnda pkaak PÜf ı 
1Undur Hasan Bey l paraları •• 

••.• Dört ıözle bekliyorum.. 

\ I / ,,, 

1 
_ Eı bilyük zevkim ltanlan pillY 1 Hnan 8:. - GüzeL. Fakat aıi.ıİ,-

fltH Jlf'JP kartıınıa seçerek b.ll- pili• hi.c "zerde,, aiz pnlt mi ? .. 
•al&br. 
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VSili Tekzi 



~ anzarası\: 
(Selendi) Köyün
de Yenilikler 

Akhisar 17 (Hususi) - Kasa
ba hattında ilk seyahatleri ya
panlar, tiren buraya yaklaştıgı za
man vagonlarının penceresinden 
bakat'larsa kendiJerini f tanbulun 
Y eşilköyünden koparılıp getiril
miş mini mini bir parça karşısın
da zannederl r: 

işte hat boyunda çiçekli bah
çeler arasında yekdiğerine mü
vazi renk renk köşkler, yekdiğe
rini amuden kat'eden sokaklar, 
işte mini mini bir istasyon binası, 
bir kahve, bir tntüncü .. 

istasyondan çıkıyorsunuz; önü
nllzde düm düz bir yol, iki 
tarafında, üst dalları ze
minden dört metro yükseklikte 
birleşerek yemye il bir tünel teş
kil eden ağaçlar, arkada yine bir 
hiza üzerinde yepyeni köşkler •.• 

Akhisara yeni şeklini kim 
verdi bilmiyorum; bana eski bir 
belediye reisinden ve onun kur
duğu esasları bilgili ve sebatlı 
bir irade ile genişleten hallandan 
bahsettiler. 

Bir şehrin ilk gören üzerinde 
yapacağı tesirde en kuvvetli amil, 
gözllne çarpan birinci manzaraysa, 
Akhisar:a yeni şeklini verenlerin 
muvaffak olduklarını derhal kabul 
etmek lazım! 

* Yeşilyolda, yepyeni köşklerin 
arasında yürüyorsunuz, gözünüze 
çarpan ilk l>üyük bina ilkmektep
tir. Tıpkı lstanbulda gördükleriniz 
gibi, ayni plana tevfikan yapıJmı.~; 
geniş, rahat, bir bilgi ocağı. 

Demir parmaklığın dışında 

durdum, içeriye bakıyorum. Hah· 
çenin orta ınd ıyekna ak siyah 
önlüklü miniklerden mürekkep, 
20, 30 kişilik bir dizi, karsıl:ınn• 
da bir hnnım boca. Bedeo terbi· 
yesi ekzersiilerinden bir dersteyiz. 

Akşam, karanlık çö"'klüğü 
zamnn ehrin küç.ücük 1okanta· 
sında bu bamm bocayı, yahut ta 
sim aını pek iyi kavrayamadım, 
refikalannd n lbirini, yine ıgöre
ceğim, kar ısınd bir er:lcek var, 
yemek yiyorlar. Yanımdaki ark~ 
daşa soruyorum, cevap veriyor: 

- Hanım• hocanın :zevci de 
mu ilimdir, f kat İzmirde. Hafta 
sonunda buraya gelir. Karşı 
karşıya yemek yerler, birlikte 24 
saat ge~irirler. Sonra işlerine 
devam etmek üzere ayrılırlar. 

* Fransız nazırlarından, hem de 
büyiik ilim d mlarmdan M. Heryo 
geçenlerde memleketimizi ziyarete 
geldiği zaman, muhtelif semtler
den geçerken hep B)Dİ çeşit 
çeşit binalar ve binaların sokak 
köşelerinde de hep ayni ismi 
taşıyan levhalara rastgelmiş, mc
r k ederek sormuş. 

- Mektep. demişler. 
Memleketimizi ferkederken bir 

meslekdaşımıza Türkçede ogren· 
diği hu yegane kelimeyi tekrar 
etmiş ve: 

- En büyük kuvvetiniz bun
dadır, demiş. 

Ben memleketin bu kısınım 
dolaşırken ayni fikri edindim. En 
büyük kuvvetimiz bundadır ve 
istikbal için en büyfik ümidimiz de 
bunda olmak lazımdır. Fakat ne 
yazık ki, mesela 1 O sene evveline 
nazaran mukayese edilemiyecek 
derecede fazla faaliyet snrfedil
mes'ne rağmen mektep mevcudu 
azdJr, daha fazlası istenilmektedir. 

* Bu arzuyu Akhisarın yalnız 
'Devamı 6 m sayfada) 
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erkes Büyük 
r·kası n 

e·r Ümitle emir 
uru uşunu Bekliyor 

Zafranb o l u , 
(Hususi) - Zaf· 
ranbolu lktisa· 
diyatı son yıllar· 
da epi sarsıl

mışbr. 

Zafranbol u 

parça dah çllrll
mektedir •• 

Evvelce Zaf .. 
ranboluııun bir 

senelik ihraca· 
b (870560) lirayı 
buluyordu. Bu ye-

mevkii coğrafisi kfınu temin eden 

itıbarile s:_ok da· başlıça ihracat 
ğınık bir kaza maddeleri şun• 
merkezidir .. Her larda: Tiftik, sah· 
biri, birer kaza ep, balmumu, 
olabilecek bir .afran, yumur-
vüs'atte, Oç Da• Zafranbolrı civarındaki lc•re fobrikalGl'ıtıdan 'biri ta, keçi kılından 
biyesi vardır. Bu nahiyelerden U- f bilecek bir hAie gelmlştir. Orman- çul ve çuval, kundura, vaketa 
lusu nefsi kazaya o:ı sekiz ,, , lannda hili f aaüyet bilinde bu- siyah ve beyaz, kösele, manda 
Aktaş " dört ,, , Eflani "sekiz n lunan Helkir, Y.enihan ve aair gönü, sahtiyan, nsar, .rezdeva, 
saat mesafededir. Bu üç nahiye- elektirikle mücelihez birkaç ke- tilki. porsuk ve tavşan derileri. 
den b~şka. Zafranbulunun mer- reste fabrikası, ynizamanda çay iplikten mamul beyaz bez, ceviz 
kez koylerı vardır.. Aşağı yukarı ve nehir sulanndan istifade ede· içi, kereste, inek yağı, pirinç, 
11elli,, yi bulan bo merkez köyleri- rek işliyen yüzlerce bizar ve ke- nohut, bezir yağı, yaş meyva, 
nin arazisi, sebze ve meyvacılığa reste tezgahlan vardır. Fakat kuru meyva, hoşaf, dut kurusu, 
pek elverişlidir. Buralardan çıkan son zamanlarda kerestecilik te soğan tohumu vesaire. Bu köy-
üzfim, elmn, armut ve sair mey- umumi kırizden mütessir olmuştur. de aşağı yukarı bu maddeler 
valar!a her ~eşit sebze nefsi ka· Keresteciliğin sarsılması bu· ihraç edildiği halde fiyat düşük-
zanın bütün ihtiyaomı tatmin ralardaki bizar ve fabrika!an iş- lüğünden dolayı bu yekunu tut· 
ettikten başka cıvarmdaki Kas- Ieten birkaç tüccarın işten çeki- maktadır. Her yıl (50000) liralık 
tamonu, Zonguldak vilayetlerHe ]işi, '.köylüyü "ni bir ·nkisara uğ- ceviz içi ihraç eden Zafranbolu, 
Daday, Amrah, Çerkeş, Gerede ratmıştırl.. Buralardaki 'kereste birkaç yıl içinde ceviz ağaç· 
Bartın ve sair daha birçok kaza- işlerinin bu derece sarSllmasının ları kökl rile beraber kökünden 
lar .J ve batta bazan Ankara ve sebebi Zingal şirketinin rekabeti atılmıştırff •• 
Ankara cıvarmdaki Kızılcahama- olmuştur. Bu ve buna benzer birçok 
ma kadar iptidai vesait ile sevk• 2afranboluda dibagat ta pek sebeplerin iktrsadi vaziyeti esaslı 
edilirdi. Son zamanlarda bu is- ileri gitmiş ve hatt bundan ev• surette sarsılan Zafraobolu balkı 
tihlak merkezleri nrbk meyva :vel alelumum Zafranb()'u gönleri şimdi bu noktaya ümit bağlamış 
ve sebzelerini bizzat kendileri ye- ferli deriler içkıde birinci mevkii bulunmaktadır. 
tiştirmiye başlafülar. Zafranbolu hıhnuçtur. F:alıa.t ıson y.ıllard 
mahsulüne iltifat etmez olmuşlar· memleket anayii ilerledikçe bu Beş yıllık sanayi programınınn 
A.... J'il-... Lu v<ızlyet L.afranboluda iptidai şekildeki dibagat işleri de içine giren, Demir fabrikasının 
ikh adi vaziyeti biraz sarsmışbr. hiç para etmez olmuş; Zafranbo- Zafranboluda tesisi bu ümit tahak-
Burada artık bir konserve fahri- lunun ikinci derecedeki bir .vari· lruk ederse fahrikanın kurulması 
kası !tesisi zaruri bir bale gel· aat membaı olan köselecilik le ZafranboJuya yeniden hayat ver-
miştir. bugün için ölmüştür! Bundan ecektir. 

Zafranbolunun denizden ,ok (alb-yeai) yıl &nce !burada his- Her sabah hayallerinden bile 
iç erde oluşu ve cıvar kaza ve vi· sesi hu usi ıeshama münkasim bir geç mi yen şimendifer düdüğünün 
!ayetlerle iskelelik ve saire gibi ~anim irket teşekkül etmiş.. sesile uyanan Zafranbola ahalisinin 

b · ket ,.;n.. 11' • I' bugün en tatlı hulyası ve en bti-
bir irtibatı bulunmamaaı dolayısile 0 ır <e :1""':' e 1 .m" ır~ sa: yük emeli; Demir fabrikasının 
buranın ötedenberi bir ziraat ve federek ele'ktnkle miit.ebarrık J:>ır 
anayi memleketi olarak kalmast- clibağ fobrikası kurmu ur. Fakat bacalanndan fışkıracak kara 

b ı Z f b 1 b 
bunca masraflar ve mekler sar- · dumanların Zaf ranbola ufuklanna 

na se ep o muş ve a ran o u u f"l .. d t' .1 f b 'k b' y ldıv ünrı - k ol t vakte kadar '.kendi yağile kendi ı e vucu a ge ın en . a rı a ır ayı gı g u gorme muş ur. 
kavrulabilmiştir ve oldukça da bu takım esbabı mllessıre tahbnda Şimendifere kavuşturduğu Zaf-
vadide bir hayli ileri gı'tmiştir... üç gün bile 'şlememiş kapabl- ranboluyu Cümhuriyet hükUme

tinin bu saadete de ulaştıracağı 
Bilhassa keresteciliği ve köseleci• mıştır. Şimdi demir bir külçe ha- gün uzak değildir. 
liği eskiye göre mfitarekki sayıla• line gelen bu te isat hergün bir ehmet EnHr 

Bitlisllk 
Tedrisat Mü/ ettişi 

Bitli ( Hususi ) - Mardin 
yahmektebi 
müdürü Nu
rettin Siyret 
Bey Bitli ilk 
tcdri at mü
fettişliğine tn· 
yin edilmişti. 

Nurettin Bey 
elyevm Bitli 
ve havalisin· 
aeki illrnıek· Nurettin Siret B. 
tepleri teftiş ile meşguldür. 

artında 
iki Kaçakçı Yakalandı 

Bartın (Hususi) - iskelemize 
lstanbuldnn gelen yoicular İçinde 
Zafranbolunun Tepecik köyünden 
Şakir oğlu Cemal ve arkadaşı 
Mehmet oğlu Kazımın üzerinde 
mıntaka gümrük muhafaza me
murlara tarafından 478 adet çak
mak taşiJe, 3 adet kaçak ça'lc
mak bulunmuş, kaçakçılar dli· 
yeye verilmişlerdir. 

Tirede Çiftçiler Kooperatifi 
Tire, ( Hu usi ) - Buradaki 1 

kıymetli teşekküllerden biri de 
«Çiftçiler Kooperatifi Şirketi» dir. 
Bu ikhsadi teşekkül, 927 seoe
siode Müftü !Sunullah Efendi ile 
çalışk n arkadaşlan lnrnfından 
tesis edilerek 150 bin liraya ka· 
dar sermayesi ıolabilecek geniş· 
likte ve (30) sene m · ddetle ç.a• 
lışma sahasın atı1mı br. Bu kıy
metli müessesenin seneli kongresi 
belediye salonunda aktedilm~tir. 
Kongre reisliğine Sandık zade 
Refik Bey, katipliklere: Diş he
kimi Kazım, Abdürrahman, Ham
di Beyler seçilmişlerdir. Kongrede 
idare heyetinin bir senelik mesai 
raporu okunduğu zaman tenkitlere 
başlnnmış, birçok sözler söylene
rek mUnakaşalar olmuştur. Kon· 
gre reisinin teklifi üzerine ortak
lardan üç kişi murakıp olarak 
seçilmiş idare heyetinin :raporunu 
tetkik etmiştir. idare heyeti aza
ları, gördükleri ademi itimattan 
ve bazı şahsi ıözlerden dolayı 
müteessir olarak elbirliğile istif 
ve celseyi teıketmişlerdir. Yeni-

Tireden bir manzara: lhlamur 
meydanı 

den idare heyeti intihabına baş· 
lanarak tasnifi ara neticesinde 
keresteci lbrahim, tüccardan Ha· 
fız Rıza, Sandık zade Refik, 
GUlcüoğlu Halim, Dıramalı Hamdi 
Semerci zade Hafız Süleyman 
Beyler yeni idare heyetine seçil
mişlerdir. Bundan ıonra yeni mu-
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Gençlik Hareketi 

Me1nlekette 
İdman Bayramı 

Ankara, 19 (Hususi) - An 
ra mekteplileri yedinci id 
bayramı Cuma sabahı -Gazi T 
biye Enstitüsü sahasında ya 
mıştır. Merasim sa t 9.40 
başlanmıştır. 

Şenliklerde Adliye 
Sara~lu Şükrü, daarif 
Hikmet, Mhli Müdafa 
Zekai Beylerle büyük rüt 
birçok erkan, meb~usl , 
retler mensubini ve binlerce ha 
hazır bulunmuştur. 

Evvela bir geçit resmi yapıl 
Bir bando merasime iştirak ed 
yordu geçide Kız lisesi, O 
mektei, lsmetpaşa Kız Enstitü 
Musiki Muallim kız taleb · 
erkek mektep t!rinin 
lebesi iştirak etmi§tir. 

Geçit bittikten onr 
mektep talebeleri ah y gel 
lametpnşa Kız Enstit" ll Jim 
tik Muallimi Zehra Cemal Haııı 
mm idaresinde muhtelif bed 
hareketleri yapmışlar ve pek ~o 
alkışlanın ışlardır. • 

Merasim Gazi Ter'hbre Eri 
tüsünde geçen sene açı 1 n y, s 
derece!i beden terbiyesi şU'be 
talebesinin harekatile nihaye 
bulmuştur. Bu harekat bu sene 
Ankara şenliklerinin en ba · 
hususiyetini teşkil ediyordu. 

Zil d 
Zile, 18 (A.A.) - Saat onda 

Cümhuriyet Meydanında kesif 
bil' kalabaLk önünde OrtamekteP 
talebesi t~r fından jimnastik şe~ 
likleri yapılmıştır. 

Keyseride 
Kayseri, 18 (A.A.) - ldmaıı 

bayramı b'inlerce halkın huzurun• 
da canh bir surette bugUn Halk"' 
evi stadında icra edilmiştir. 

Nlğded 
Niğde, 18 (A.A.) - Orta

mektep bahçesinde bugün jiuı' 
nastik şenliği bütün lnz ve erke1' 
talebenin iştirakile ve binlerce 
halkın huzurile muvaffakiyetlO 
bir ıekilde yapılmıştır. Hoc .;e 
talebeler çok al~lanmışlardıt• 

Slnopta 
Sinop, 18 (A.A~) - BugilO 

yapılan ortamektep idm n en
likleri kalabalık bir halk kütlesi 
tarafından alaka ile aeyredil . 
çocukların çevi hareketleri -vo 
muhtelif por oy n ta dirl• 
karşılanmışhr. 

Burdurd 
BurdUl', 18 (A.A.) - Burdu

rumuz idman bayramını bü}'Ü:. 
bir alaka ile geçirmiştir. Bayra 
binlerce halk iştirak etmiştir. 

Bur da 
Bursa, 18 (A.A) - BugU1' 

Gazi stadında Bursa kız ve erkelı 
mekteplerinin idman şenlikleri 
beş binden faıla seyirci huzurun• 
da muvaffakiyetle yapıldı. 

iz mirde 
lzmir, 18 (A.A.) - Bogüıl 

havanın yağmurlu olmasına rağ" 
men spor bayramı parlak bit 
aurette yapılmıştır. 

Öğleden sonra AJsancak stad-
yomunda Atina -1zmir .. !stanbul"' 
Ankara mubtelitleri maçlannll 
hazırlık olmak üzere A \ e B ta" 
kımları bir hazırlık müsabakası 
yapmışlardır. A takımı 6-4 galiP 
gelmiştir. 

- -~"'"-·=-~-~ ............. ...,...::=. ·-""' 
rakabe heyeti intihabı yapılnııff 
Tokatlı zade Edip, Rasih, küçü1' 
Hamdi Beyler murakabe he} etif!' 
seçilmişlerdir. Eski idare beyetinıll 
ibra edilmesi için yeniden bit 
murakabe heyeti seçilip 927 se
nesinden beri yapılan muameUiC 
ve hesabntı teftiş ve tetkik et
tikten sonra heyeti umumiyeY' 
arzı karar altına alınmış, ond~ 
sonra bütçe işieri tesbit edi!ın1fr 
kongreye nihayet verilmiştir. 
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20 Mayu 

Münderccat ımızın 
ıünlük makalemiz 
rrıiıtir. 

çokluğundan 
dercedileme-

Ku Kıyıda birkaç balıkçı sandalı. 
mlar üzerine kil . 'k' k k Çe IDlf 1 1 

ayı • ve k hveci ·ı w K.. "k ı e çıragı. 
uçu bir koyla aynlan be 

ç.ınarı altına m sa ge~..u.:ı 
Hayri Arif B ..uı.wer. 

du, kahveciye: ey çok memnun· 

.. - Bize iki tane d 
oglum, dedi. ha ır getir 

Sonra M 1nireye: 
- yemekten sonra 

Vnkıa elbiseniz bozul uzanırız. 
Mü . ld ur mm • 

nıre ırmadı: 

- Ne bei var dedi B 
o kadar güzel kif , . urası 

Kahveci onların paketi . d 
1 erın en 

çerez er oğuk yemek! k 
d ki er çı ar-

ı an111 görllnce: 

- Size taze balık 1 d d' · yapa rm e ı, bıraz evvel tutt • 
Bu h b um. 
H ~ er onları çok evindirdı' 

yrı Arif B · 
ıız genç b' ey 8 de, maksat· 
l ır ev erkeği gibi aldık 
annı p ketten çıkarıyor 1\11.. • • , ıuunıre 

heın n tayy" - .. k 
boyun k orunun ce etini ve 

ürkunn at . .. 
ev hanınu 'h. mış, ışguzar bir 
yordu. gı ı onları yerleştirl• 

Burada denizin Y k 
ff.. 0 un oku· 

unu tene u ederek yemeklerini 
hazırlıyorlardı. Onlan getiren 
sandalcıya da yiyecek verdiler. 

Hayri Arif Bey bu programsız, 
kuruntusuz hemen akla geliveren 
gezmeden çok hoşlanmışb. 

. Münire etrafında nazik ve 
num" h' 
1 

ı ızmet ettikçe geniş nefes-
er lıyor: 

- Oh ne rahatız, bir haftalık 
Y~rgunluğumuz çıkıyorl 
Dıyordu. 
. . Hakikat iki mektep rkadaşı 
ıkı meslektn gibi ayni hi leri 
ayol heyecanları ve zevkleri 
p:yI~nrak tabiatin bu sakin 
koşesınde makine gUrUltüleri zil 
sesleri, başkalarına ait rl~ad 
para davalan ile uğraşmanın 

SON POSTA 

verdiği yorgunluğu "lkip abyor .. 
lardı. 

Onlar sofralarını tanzim edin
ceye ·adar kahveci taze balıklan 
kızartnaş, getirdi. 

Hayri Arif Bey neş'e içinde 
idi. 

İradesiz bir ökiilüşle: 
- Ne güzel, ne r habz. Bu 

sevinci k ybetmekten ·orkuyorum 
Münir Hanım, diyordu. 

Genç kız, sakin ve itaatli: 
- Niçin efendim, dedi, daima 

tekrafl mUmkün degil mi? 
- Bilmem, sizin okadar ga• 

rip rabıtalannız var ki! 
Münire onun ne demek iste-

diğini anlamıştı. Tabii ve tek
lifıiz: 

Aile do tu değil mi iniz, 
dedi. Benim rabıt 1 nm size y -
b ncı gelmez. 

Hayri Arif Bey ıar r tmedi; 
- T bii. Hakkıruz var. Yal· 

mz bilmem, böyle yalnız pe 
alışbk dal 

Münire ona büyük bir tavuk 
p rça ı kesip uzattı: 

- lştihanıza göre bir parça, 
dedi. Balıktan onra tavuk ta iyi 

gidecek. 
- Çok zekisiniz Münire Ha

nım. Bazan ince, hassas bir kadın, 
bazan kurnaz. temkinli bir dip· 
lomat. 

ünire latifeye boğdu: 

- Değil mi efendim, kadın
lık biraz d diplomatlıktır, der• 
ler. Mamafih bizim siyasetimiz 
daima erkeklerin lehinedir. Ka· 
dınlar çok defa siyasetlerine de· 
ğil hislerine kurban olurlar. Ba
lıklar sahiden taze imiş değil mi 
efendim. 

Hayr1 Arif Bey her surette 
görüşülür, nlaşılır, hislerine em· 

iyet edilir bir enç kızla kar ı 
karşıya olduğunu dilşiinüyor. Böy· 
1 kafadar, candan bir arkadaş 
kazandığı içm seviniyordu. 

Kahvelerden sonra hasır.fara 

uz ndıJar. 
Aralarında masa ile nd l· 

y ler p rav n vazifesi yapıyor· 
lardı. llkJ zaman rkaü tü, gözleri 
dall r ra mdan parça par 
görünen parlak sonbahar em • 
ma dikili yatarak hav i şeyler· 

den konuştular. Sonr da yavaş 
ya aş kendi hallerine daldılar. 

Münire bu gezmeden mem• 
nundu. Ve b6ffin bu gezmelerde 
daimn Necdeti, Necdetle ber ber 
yaptıkları kır alemlerini hahrlı

yordu. 
Bugün de yemek sofrasını ha

zırl rken hep; onunla (Y k cık}da 
geçirdiklerı gijnli yaşıyormuş zan
nediyordu. 

Sayfa S 

Gönül işleri 

ilk uçtuktan gfin Y eşilköydeki 
kır yemeği ve sonra Göksuda, 
kollej tepesinde, aaada yapbklan 
r ik pikler ne eglenceli, ne lezzetli 
idi. 

Hastalandıktan sonra ainirleri 
bozulmasına, ahlaki hisleri değiş· 
mesine ragmen Necdet ne özlU, 
temiz çocuktu. Sinirli, titiz, heye
canlı.. bu bazan lüzumundan faz· 
la taşkın e zar8l'lı olu~.?!'d-':L 
Hatta onun ruhundaki ince1ıgı ~· 
le inkar edecek kadar onu hnşrn 

e ert yapıyordu. 
Hastalık genç ad mı nekadar 

değiştirmişti. 
Münire ondaki bu değişiklik-

ten annesine bahsederken birgün 
tesadüfen dayısı da vardı. lstan .. 
bulun maruf sinir doktorlarınd 
biri olan dayısı genç kızın nişan
bsındaki bu değişikliği geçirdiği 
hastlığ vermesine evv la glll
müştU: 

Yaralanmak, büyük bir kaza 
geçirmek asap ~ üzerinde tesir 
yapmaz değil F nkat hislerini, 
temayüllerini değiştiremez. Bün
yenin ve seciyenin ıl evsafı 
hiçbir zaman k ybolmaz. Yalnı1 
başk birşey var. Necdete yapı· 
lan tedavi arasında bir k n nakU 
ameliyesi vardı değil mi?.. işte 
iddia ettiğin dt>ğişiklik anc k bu 
ameliye yapılınca kendini göster · 
ilir. 

( Ar!ta •ı var ) 
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Bir Faşist 
Hareketi Mi ? 

( Ba~tarafı 1 inci sayfada ) 

vermiş, bu hususta hükümete de 
~ür~caat edilmişti. Bu teştbbüs 
ü~er~ne sd cenah partilerinden 
çııtçı .erle komünistlerin mukabil 
bir hareket teşebbüsünde bulun
dukları ve batta gizliden gizliye· 
hazırlandıkları hissedilmeye baş
landı. 

M. Çan kof, sol partilerin bu 
hazmıklarının " Milli hareket ,. 
partisine karşı tevcih edilmiş 
oldugunu anlayınca derhal hü
kumete müracaat ederek " Milli 
hareket ,, kongresinin her türln 
tecavüzlerden sıyanet edilmesini, 
aksi tadirde partiye mensup bu
lunan Milli muhafız teşkilabnın 
harekete geçirileceğini bildirmiştir. 
Gerek milli hareket partisinin bu 
kararı, gerekse çiftçilerin mütte
hit ve kuvvetli bir kütle halinde 
birleşmeleri, efkarı umumiyey~ 
bir ihtaal arifesinde bulunulduğu 
korkusile heyecana uğaratmıştır. 

Milli hareket partisine müte
kait Jenerallerden bir çoğu da
hildir. Mütekait zabitler de milli 
barekek r artisinc' e tı him bir 
yekUn tutmaktadır. 

Şayet milli hareketin konKresi, 
kabine buhranı üzerine başka bir 

Para Dağıtanlar: Piyango Gişeleri 
- - -

''Kırk Dokuz Bin Beş Yüz On 
Dokuz .. Tuh B ' e. ,, 

Zavallı Kapıcı .. 
Görünce 

- Kırk dokuz bin, kırk 
dokuz bin, kırk dokuz bin dört 
yüz, kırk dokuz. bin beş yüz on· 
du... Tuh be! Gördlln mü şansı 
sen?. İki numara eksik! 

Masanın Üstünde 20 Bin Lirayı 
Benzi Sapsarı Kesildi 

dı ve birdenbire elini tutan bayie 
doğru silkindi: 

- More cit z.evklennıa benim· 
lan!. More vellahi komisere ede
ceğim seni ıikiyetl.. More zevk
lenmen fakirlenl .. 

Bayi bin dereden su getiriyor, 
ihtiyarı temin etmeye çalışıyordu. 
Nihayet, Ahmet Efendi yola 
geldi ve yavaı yav ş gişeye 
doğru yürlldO. 

Kalabalığın ıözlerl açılm~tl. 
lttıip kakııanlar gittikçe Ama-

r--...-......-------------"i 

1 

Re$mİni~i Bize Gönderiniz ... . 
Slzt1 Tabiatmızı Sögligelim 

Rumlnlı.I kupon ile rlindulni:ı. 
Kupon diker Hyfamııdadır. 

L~~-----------------ı 
33 Edirne: Mubısr• 

rem Efendi: Eline 
ayağına çabuk .,, 
açıkgözdür. Gittiği 
yerden boo gelme!, 
io çakarır, yalnız kol• 
tuklamak 1Azımdır. 
Aksilikten hoşlanmaı:, 
tegvik ve teşçi gö:rftii'i 
ee atılgan ve cüret
kar olur.. .. 

34 Eakitehlr: M. S. Bey: 
(Reamlııln duclnl fatcmfyor) 

Şık v~ kibar giyinir, en çok i 
ettiği şey, elbisesidir. Daima resmi 
lisanla ve hürmetkar bir edl ile kon~ 
şur. Her şeye karıgmaz, ynlmz kadni 
ve ıevgi mevzul nna lakayt kalmd 
istemez. 

• 35 T ekirdaA"ı Mor-
dl Behar Efendi: İşin
de olduğu kadar 
diğer işlerde de mu
vaffak olucu t şeb· 
büslerde bulunur, ala
yı, şakaııı boldur. Çok 
eöyler, aldnnmamağa 
çalışır. Menfaatlerin .. 
den kolaylıkla fera
gat edemez. 

fs;k~"d;)K~g·-;;;~ 
zamana bırakılmıyacak olursa 
ıinirlerin çok gergin olduğu f~ 
günlerde bir takım kanlı hadise
lere intizar edilebilir. ÇünkU 
milli hareket partisi, maksada 
varmak için kat 'i tesirli adımlar 
atmak kararındadır. Diğer taraf· 
tan Milli muhafız teşkilatı lise
lere kadar sirayet, etmiştir. Bugün 

- Deme bel. Kaç bin lira?. 
- iki bini. Hay Allah kahret· 

sini. İki numara ulan, ne olurdu 
ayağın kırılaydı da, iki numara 
aabırlanaydm a mendebur!. 

- de Yenilikler 

Bulgaristanda lise talebelerinden 
bir çoğ :ı Milli muhafız teşkilatına 
mensuptur. Bu teşkilat .rnenıu1>4 
ları milsellah bir vaziyette ve 
eller daima tetikte gezdikleri için 
teşkilata mensup talebeler de bıçak 
ve tabanca taşımaktadırlar. - 1f 

Rüşvet Tahkikatı 
( Baıtarafı 1 inci sayfada ) 

muavini Hıfzı Bey yapmaktadır. 
Müddeiumumilik dün komiser 
vekili Hıfzı Beyin de ifadesine 
mllracaat etmiştir. Hıfzı Bey va
zlfeal yeni olduğu için eaki za
manlara ait ıorulan ıuaJJere ce
vap vercmiyeccğini söylemiştir. 
Bunun lb.erıne Müddeiumurrll'k 
eski komiser Fuat Beyin din!t - · 
nilmesini kararlaıtırmııtır. Fuat 
Bey bugün dinlenecektir. Müd
deiumumiJik gelen talimatname 
hakkında çok ketum davranmak
tadır. Fuat Beyden sonrn daha 
bazı kimselerin de ifadelerinin 
alınacağı söylenmektedir. 
--. ...................................................... . 
( Topl ntı, D vetler _) 

Yeni Nosll Mektebln ~n 
MU smeresi 

Bu acne ilk mezunlarını vermekte 
olan Yeni Nesil mektebi talebeleri 
tarafından evvelki gUn İstanbul kız 
Jiaeıi konferans ve meraaim alonun
d mükemcl bir müfamere vcri 'miş•ir. 

Mösamcrede yuva sınıfı t~ln •H·ai 
tarafından göıterilen çok güzel, d n -
lar ve monologlardan mada istiklal 
piye.l ve Meşhedi komdedisi çok 
muvaffakıyetli bir urette temsil 
edllmittlr. 

Yedl yüzü mütecaviz dave-tliler 
tarafından bütün numaralar tiddetle 
allr•,lanmlfhr. 

fstikl.il piye inde Küçük Kadri 
Ferih Beylerle Güncr H nım lngiliz.cc 
plycııte Güner ve Gilher Hnnımlnr, 

Enver Efendi, Halim Eefendi, Leyla 
Hanım çok mu\•nffak o1muşJar ve 
müteaddit defolar all...ıtl.ıınmışlnrdır. 

Gblhane müsamereleri 
GUlhane haGtahanesinden: 

Bugün saat 16 buçukta Gülhanede 
milumcrei tıbbiye vardır. Arzu eden 
tabip beylerin te4rifteri rica olunur. 

Yerll Mallar Sergisi 
latanbut Milli Sanayi Blrll

Ciinden: Bu sene altıncı yerJi malle.r 
•ergisi 18 'rı•mmuz 934 çarçauıba günü 
ıaat 1 G da açılacak ve 5 Ağu tos 984 
Panr günü saat 24 te kapanacaktır. 

Sergı~ e i tirak etmek iatİ) enlerin 
ltüracantJeri ilan oluuur. 

- Seninki kaç? 
- Kırk dokuz bin beş yüz 

on yedi! .. Yarabbi 49519 alıyorl. 
Zaten talih olaydı, dünyaya 1 

gelmezdik ya 1. 
Ayın on biri.. Eminönü mey

danının etrafındaki gişeler hınca· 
hınç.. Meraklı başlar, camekAn
lara asılı numara levhalarında .. 
Kısık kısık ç1kan : 

- Ah, tüh 1. Vay canına, 
yok bel Gördün mü olanı!. sesleri 
arasında halk gittikçe doluyor. 
Bileti olan da, olmıyan da nu
maraları araştırıyor. 

Bu ıırada gişe içinde bir 
gürültü oldu. Zır zır öten tele
fondan sonra, gişe memuru ko
nuşmaya başladı: 

- Aloo vuy, vuy! Koman!.. 
Ke'.?. Senk mil katr san acnkanb 
ön?.. Se vrel.. Jö komprif. Vıy!. 
Da kor! Bon şans!.. 

Bunu gözlUklU memur, mik
rofonu yerine astıktan ıonra, 
elit rinl uğuşturdu ve karşısındaki 
m.atma.zele musevice bir şeyler 
söyledı. Matmazel yerinden şöyle 
bir zıpladı, defterler karıştırıldı. 
İsimler, numaralar not edildi ve 
nihayet dükkanın önüne beyaz 
bir kartona yazılı §Öy1e bir levha 
asıldı: 

GışemıLin bir muvaffakil eti daha .. 
200 bin liralık büyük ikramiye 

gi-,eınizdcn bilet alım Sıraservilerde 
apartıman kapıcısı Ahmet f~fendiye 
i.rabet etmiştir. 

Levha asılır asılmaz başlar, 
bir mıknatısla çekilir gibi döndU 
ve uf ak haset ıaybalan koptu. 

Kişenin çığırtkan, ufak çocuğu 
l>ağırıyordu : 

- Yordum, yormedin deme
yiniz!, Dun kapici Amet efendi 
edi, buylııın apartuman sayibi 
oldu!.. 

Bu sırada kalabalık arasında 
biri sıyrılarak çocuğa yanaştı : 

- Neredo usta?. Bize 6 lira 
çıkmış!. Şunu alıverelim!. 

Çocuk adamcağızı baştan 
aşağıya süzdü: 

- Usta Amet Efendiyi yetir
meye yitti!. 

Dedi .. 
Kalabalığa ihtiyar bir kadın 

ıokulmuıtu: 
- Ayol bugiin ayın on biri 

Piyango çekildiil günler 6İşe/erire önü. hep bögledir 
imişi. Ne olursunuz, ıu benim 1 vudun etrahnı alıyor, dört taraf· 
bilete de bir baloverseniıer tan sesler mırıltılar duyuluyordu. 

Açık gözlerden biri yana tı: Ahmet Efendi aıumışb.. Bir 
- Ver biletini de bakayim türlü kendiıine böyle havadan 

anacığım!. Çıkarsa bize de bir şey para verileceğine inanmıyordu. 
verir in elbette! Nihayet bayi kasadan, tamam 

- Aaa, elbette ayol.. verme- yirmi deste banknot çıkardı ve 
yenin gözüne, dizine!... servis ııraları UstDne koydu : 

ihtiyar kadın bileti uzatırken, - Nah Ahmet Efendi.. itte 
efendiden biri atıldı: 20 bin liran 1. 

- Valide, biletini elinde tutf, Ahmet Efendi bir bayie, bir 

Mü,,ert!k talilerini paglafan 
üç bolıtiyar 

Kimseye vern e Sonra arada sır 
olur gideri. Açıkgözün kibirine 
dokunmuştu: 

- Haramdan mal mı kaçırı
yorsun Abi! yavaş gel! .• 

Bu sırada köprtıden hızla ge· 
len bir otomobil, tam gişenin 
öniinde durdu .. kalabalık bir an
da dalgalandı ve ikiye 8) r1ldı: 

- Geldi, geldi! nah işte şu! 
bak 200 bin lirayı alan adam!. 

Hakikaten otomobil durur dur· 
maz kapı açıldı ve bayi 
bir ıolukta dııarı fırladı. Elini 
içerjye uzatarak seslendi: 

- Gel Ahmet Efendi, gel! .. 
Nah şimdi paralarını vereceğim! .. 

Otomobilden pos bıyıklı, iriyarı, 
zayıf uz.un boylu biri çıktı .. aptal 
aptal, ıaşkın şaşkın etrafa bakın-

de paralara baktı ve yine kıı.dı : 
- Cldin be alay etmen be

nimlal.. Dedi. Yürümek istedi •• 
Etraftan bir kahkahadır kop
muıtu: 

- Olur ıey dejil 1 
- Paraları almıyor be r. 
- G&zil tok zavalhmnl. 
- Deli midir, budala mıdır 

nedir? •• 

Bayi Arnavudun kolundan 
tutmuf, çekiyor, inatçı ihtiyarı 
kandırmıya çalışıyordu. 

- Yahu, sen benden bilet 
almadan mı?. İşte o bilete bu 
paralar çıktı.. Bunlar hepsi senin 
Al git 1. işte o kadar .. 

Ahmet Efendi yine birkaç 
saniye tereddüt tti. Yine bir 
bayie, bir paralara, bir bayie, 
bir paralara baktı.. Yutkun
du. Gözlerini kırpışhrdı ve 
birden bire sapsarı kesildi.. Eli· 
nl bir desteye uzattı. Gözlerini 
kaldırdı. Yine bayie baktı. Des
teyi yavaş yavaş cebine koydu 
ve rahat bir nefes aldı: "Oh, ba
yi parayı geri almadı .. ,. 

Sonra para destelerini acele 
acele kaparak ceketin, şalvarının 
yan ceplerine, iç ceplerin · dol
durdu ve etrafına şaşkın ıaşkm 
bakındı. Eminönü meydanına doğ
ru yürümek isterken bayi yıne 
kolundan tuttu .. 

- Seni evine götüreyim Ah-
met Efendi.. yollarda paranı 
düşürür, bir şey yaparsınr 

Kalabalık bu de~te deste 
banknot muamelesinin bitmcsile 
derin bir nefes almııtı.. içlerin
den biri nihayet dayanamadı 

C Baıtarafı 4 üncü ıayfada ) 
içinde değil, k6ylerinde de göre• 
bilirsiniz. işte ıize bir elendl 
nahiyeai ki, mektebini küçnk, 
eski, ihtiyaca gayri kiifl bulmuf" 
tur, yenisini iıtemektedir. Fakat 
bilkümetten tahsisat alabilmek 
zamana mutavakıftır. O vakte 
kadar ne olacak? 

Muhitte ıenelerdenberl t mn• 
mıt ve sevilmiş bir aile çıkıyorı 

- Biz yapanz, 

Bu, eıraftan Kırkağaçlı oğuUa.i 
rıdır [*]; derhal teşebhllıe geçiyor• 
lar, içlerinden Hacı Mehmet, Ali 
ve Muaa Beylerin fttirakile bft 
kay komiıyonu yapıyorlar ve 

hemen yeni mektebin temelini 
atıyorlar. 

İtte •ize bir Tak'a ki, bu ba" 
valide Maarif atkının derecesini 
ıaıtermi ye klfidir. 

Az ıonra, bu aileden naı.ik v• 
münevver bir genci göreceğim: 
bu, İbrahim Beydir. Kendisi ~ 
kardeşleri lmıirde okumuılardır, 
fakat iıte bir cümleleri : 

- Kafi değil, bUilln hemşeh• 
rllerimizi okutmak lizım; hepsini 
lzmire götnremeyiz, lzmirin maa• 
rifini buraya getirecegiz. 

* Yalnız Akhisarda bir endişe 
var, haklı bir endişe var: 

- Bütçe mecburiyeti dolayı· 
sile, yahut ta Maarif Vekilinin 
geçenlerde söylediği gibi muallinı 
adedinin kifayetsizliği sebebile bd 
sene memleketimizin muhtelif kı• 
sımlarına bir kısım mektepler 
eksilecektir. Bu ziyaa oğrayacak• 
ların arsında Akhisarm da ismi 
geçmektedir. Acaba doğru mu? 

Eğer bu tahakkuk ederse, 
Akhisar cidden bliyUk bir acı 
hissedecektir. )f >f. 

[ * J Kırkağaçli aileııi öteden beri 
memlekette nüfuzile tanınmış ve idare 
ielerinde ön l!Bfta bulunmuştur. !\ite• 
kim idare başında bulundukları müd• 
detçe Selendi'dc birçok yeniliklerİll 
vücüde gelmesine, nahiyenin ilerleme• 
sine aebep olmuşlardır. 

_ _.. ınııa.ıa.=:e. ı ı 111....:..aı•ıınıııı~ 

uzun bir 11 Of " çekti: 
- Of, of!. Hey Allahım o 

20 bin lira ile ben neler yapmaı• 
dım be!. Herif dünyanın farkında 
değil! 

Genç bir adam gülerek mırıl• 
dandı: 

- Zenginin keseıi, züğürdöll 
çenuini yorar a paşacıjım! .. - 1' 
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0 DÜNYA MATBUATINDA ~ı:.:·:~ · · 
~ORDUKLERIMl<i/ 

--···-········-·· ~ ···-
ltalyad~·M;~~ii~i .. l~tih;·:··;oo-:ooö~öôö············-ı~~~d;;·-··H-;;t~h;;;i~· -

batta Nasıl Kazandı? ~~~~ıfe:s Makine rinde Doğan Kuyruk· 

ltalyada intihap hakkı hAIA 
•ardır. Fakat M .. 
aaulnnu usolını intıhap 

o bale g t• • . 
kendiıinden ve k die •rınıtıtr ki, 
b k en fırkasından 
aş a rey vermek imlcA 

Faıist fırkası ge m yoktur. 
. 'b b , çen ay yap l mti a at esna d ı an 

sın a sokak} 
reaimde gördüğünüz ll ~ 1 ara bu 

-. an an da· 

fıtmıştır. Bu ilAn üzerinde Muıo
lininin kocaman bir baıı ve 
etrafmda " Evet " kelimelerinden 
m\lrekkep bir çerçeve vardır. 
Halk bu ilAna bakarak ancak 
"Evet,, demiye mecbur olmuıtur. 
Bu ıuretle Musolini hemen de 
ittifaka yakın rey toplamışbr. 

Dünya Matbuatında 
Gördüklerimiz 

Amerikada bir mUhe d" . 
roldan elektrik yapmak n llJnetİi ~linyanın en ağır maddesi 
ketfetmiıtir. Yalanda •vJ u~ . ~ Osmıom dur. Bu madde hidro-eJ kt . w • • k ... en mızın • d 

2 
b 

hı e. ngım endimizin yapmaaına Jen en 50 in defa daha atırdır. 
tiıar olunabilir. · 11-

. lf. Pariste bir ka~•ehane köpek-
Amerıkada ıabıkalıların hem lere mahsuı bir lokanta açm11tır. 

•l, hem ayak parmakJarınm izJ rl Yemekler çorba, biıküvi, et, 
•hnmıya başlamıştır. Ç&nlra ora:. havuç, yeşil fasulye, ııpanak 
lıaydutJar parmaklanmn lzlerbai prin~, makarnadan ibarettir. Seb-
derilerini yUzerelc bozmıya mulc- ze yıyen hayvanlara ayrıca ıebze 

.!edir olmutlardır. ~~ekleri verilir. Çorba bedava-

1 SEYYAR BlR FABRlKA - 1 

Rualar •on zamanla d b 
'çinde lin emaaı matb r a uçan lr fabrika yapmıtlardır. Bu fabrika, 

..I! _,_ ' aası ve propaaand · · b 1 re.....,.. Ayrıca u d ' f -•- •?- 8 vesaıh u unan bir tayya-
L Y z en aua yolcu ta w u · 
•u •uaııana tay" . L • • _1ımaga m saittir. Bu reımi.,..iz 

Jaremn cepn .. ını ılsterınektedi ... 

da faydalı bir tekilde kullamla
bilir. Meıell kiğıdın cinsini 
anlamak f çin bu makin o ile 

'kiiidan bükülürken çıkardıiı ıesl 
ölçmek kAfidir. 

Seıi yOkıeJtmenin bir faydası 
da, uzaktan gelen tayyareleri 

·daha görünmeden ititebilmektir. 
Sesi bir milyon, bir milyar defa 
ytık1elten bu makine ile kilometre
lerce uzakta uçan bir tayyarenin 
•esini zaptetmek ve iıtikametini 
tayin etmek miimknndür. 

Avrupada 
Mimarlar 
Kavgası 

Avrupa mimarları &r811nda 
yeni bir iddiya ve dedikodu mev
zuu açılmııtır. Amerika ıehirleri
nin bazılarını baştan başa kaplıyan 
sema kazıcı büyilk binalann Av
rupada yapılıp yapılmaması mes· 
eleıi mimarJan birbirine sokmuş
tur. Birçokları bu binalan mede
niyetin ve terelckinin bir işareti 
olmak Uzere müdafaa ederken 
buna mukabil birçok mimarlar da 
Avrupa için lllzumsuz ve fazla 
telikki edilen bu kabil binalar 
hakkında ıunları söylemektedirler: 

- Gratsiyeller Amerikanın 
bazı ıebirlerinde arsaların mlithtı 
ıurette pahalı olmasından ve yerin 
darlığından dolayı yapılmaktadır. 
Binaenaleyh Avrupa ıehirJeri için 
böyle bir ihtiyaç mevzubaha de
tildir. ikincisi ıema kazıcı bina
larda yalmz bilyüklükleri düşllnlll
mekte ve gtızellikleri ihmal edil· 
mektedir. Binaenaleyh ıehirlerin 
cepheleri bu yüzden garip ve gtı· 
zellikten uzak bir tekil almaktadır. 

Bu mesele henüz halledilmiı 
değildir. Bununla beraber lkhaadi 
buhranın devam ettiği fU eana<la 
kendi kendilerine gelin güvey 
olan iki tarafı~ iddia11 yerine 
buluan •• ihtiyacın ıaztı olaca· 
mn'I ~he nktttr. 

ı Fılıp ıde halii 
yaşamakta bulunan 
kuyruklu bir çocuk 

2 - Vücutta kuyruga mün

tıhi olan kuyruk kemiğinin 

inkişafını gö terir resimdir, 3 _ Kuyruklu bir ı;o

oukta, kU}Tuğun ~~ ~u
retle inki,af ettf~~nı . ~u 

resimden arilayabılırsınız 

okla işaret edilen kısım kuy• 

ruktur. 

Geçende Londra doğum has
tahanelerinden birinde kuyruklu 
bir çocuk dünyaya gelmişti. Ço
cuğun anneıi Londralı bir ka
dındır. Doğurmak üzere hastaha
neye yahrılmı~hr. Fakat doğan 
çocuk hasta bakıcıya teslim edil
diği zaman arkaıanda bir kuyru· 
ğu olduğu göriilmilıtiir. Derhal 
doktorlar davet olunmuş, kuyruk 

muayene edilmiş ve kuyruğun 
radyografi ile resmi alanmaştır. 

Çocuğun vücudunda bqka bir 
gayritabiilik görülmemiştir. 

Çocuk on bet gfin kadar has

tahanede nezaret albnda bulun· 
durulmuı, bu mftddet zarfında 
kuyl'uğun çocukla birlikte ve mil-

/ngılteredeki 
Köpekler 
Yarışı 

Hel' memlekette at, otomobil, 
biaiklet ye buna mümasil yant
ların yapıldığı vakidir. Fakat 
İngilterede bunlara ilaveten bir de 
köpek yarıtı vardır. 

lngilterede köpek yanılarl 
okadar çok l'ağbet ,c>rmiye baş· 
Jamıttır ki, bu ıene bu yilzden 
bnkumet 100 bin lira varidat 
kaydetmiıtir. 

büyUdOğD müşahede ten asi ben 
edilmiftir. 

B un üzerin doktorlar tap na· un • • 
1
• 

rocugw un kendılerme tes ı· 
mına .,. . . 
mini ve kuyruğun büyümesının 
tetkikine imkan verilmesini iste· 
mişlerse de, anne kuyruklu bir ço· 
cuk anası olmaktan korktuğu için 
kuyruğu bir ameliyat ile aldır
mıştır. Şimdi çocuk tamamen 
sıhhattadır ve annesinin yanın
dadır. 

Bu vak'a doktorların teceuU· 
•• ·u· tahrik etmiftir. Fakat ailede ıun • 

eskiden böyle bir vak'a bul.~ınma• 
dığı anlaıılmıfbr. Kadının uç ya

şında ııbhati yerinde ve vlicudu 
tam bir diğer kızı vardır. 

Amerikan 
Polisine 
Elbise 

Amerika zabrtaaı, hemen he
men dnnyamn en mntekimil ıa
bıtasıdır ve günden gUne tekem• 
mili ettirilmektedir. Bu cümleden 

olmak Uzere polislere karan· 
lıkta iyice görüJen beyaz manto 

ve beyaz eldiven giydirilmekte
dir. Bu elbiseler, kalan ıis taba· 
kası içinde bile vuıuhla görüle
bilmektedir. 

ı~Y~E~N~I ~S=lS~...:,T,::::EM::._~TR:,:::A:::M::..:V:...:.:A::_:Y_::.A.::.:RA::.:.-BA_L_A_R_I _, 

Yukardakl iki resim, r.aylar lizerinde ifleyen otob~lerdkir11• Buntlua-
. k 1 d : .. ıeyen .en na vası ıilratle gı'den ve bılhaaaa 6y er araaan a .,. . b 

1 
__ 

.d. A "k da U-di bu ar.a a .... )arıdır. ŞekiUui tamamen yenı ıl'. men • r-

İf)emektedir. 
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Fransız Tacirleri DABCOVICH ve ŞUreklsı Sulhu Kuvvet Temin Eder 
- -
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Dün Şereflerine Kabu 
Ve Ziyafetler 

Resmi Yapıldı 
Verildi 

'l' J: 44708. 7. 41220 
Avrupa ve Şark limanları ara ında 
muntazam posta. 

Anvere, Rotterdam, Hamburg ve 
Iakandinavya limanları için ya.kında 
hareket edeoek vaPurları ve dünyanın 
baolıca limanlarında \ransbor demen 

Kuvve!lı Bir Türkiye 

Yakında gelecek vapurlar 
Hansburg vap. 20 Mayı a doğru. 
Gudrun vapuru 12 Haziran dogru. 
Yakında hareket edecek vapurlar 

Hansburg vnp. 25 Mayıs dogru. 
Gudrun vapuru 15 Hazirana doğru. 
Fazla tllfsilit için Gnlata, Frengyan 

han umumi acenteliğine mfüncn t 
T l. 44707,8. 41920 

BEO p EN 
vapur acent hfiı 

Polish - Palestine Line of the polish 
Transa.tlantio Sihpping Co. Ltd. 

Gdynia • America Line. 
'15.000 to luk 

"POLONIA,, 

Ih ti 
( Baş tarafı 1 inci il.} lada ) 

tiracak vaziyettedir. Memleketin 
tabii servetlerinin çokluğu ve in
kişaf etmiş bir sanayi de o mem
leketin kuvvetli olduğunu gös
terir. 

Buraya kadar saydıklarımız 
h~p maddi müdafaa kuvvetleridir. 
Bır de manevi kuvvetler vardır, ki 
ruhi sağlamlık ve milli ce ret 
manevi kuvvetlerin en belli başlı
landır. Fakat manevi kuvvetler 
zümresine dahil edebileceğimiz en 
büyük kuvvet şudur: Sağlam, 
şuurlu ve igrisi doğrusuna tıpa
tıp uygu!l bir politika kuvveti. 

Mi.a/irler ı•re/ine oeril•11 'Ziga/etten bir görünüş Tren atlantlk vapuru ile 
Köstence- İstaııbul • Hayfa - Y fa

Pire anm.nda mun z m ve lüks 
uim t ve aı.·det seferleri ı. 2 ve 
8üncU sınıf kamaralan vardır. 

Şurası asırlardanberi sabit 
olmuştur ki politikası ve politika
~lan kuvvetli olan bir devlet, 
dıplomatlar rasındaki muharebe· 

·Ierde daima muzaffer çıkar. Size 

Evvelsi gün şehrimize gelen verilen öğle ziyafeti de çok amiml 
Marsilya ticaret heyeti şerefine olmuş, heyet, reisi ile Oda namı• 
dnn abah 1 icaret Odasında bir na reis vekillerinden Habip zade 
kabul resmi yapılmış, mera imde Ziya B. birer nutuk öylcmişler- bu nhada maziye ve istikb le 
Oda erkanı, şehrimizdeki iktisadi dir. Öğleden sonra, misafirlerimiz 
müe35e e müdürleri ve heyet b~susi motörlerJe Beykoza geç-

Hayfa • Y o.fa- ve Pire için seferler: 
17 Mayıs saat 15 te it birçok misaller gösterebiliriz: 

1 - T rablus Garp harbini 
~atıdarsınız. O zaman Yemende 

ı ısyan vaı:dı. Oraya bir kısım 
azasi h zır bulunmuşlardır. Bura· mışler ve kendilerine oradaki 
da heyetin reisi M. Feliks tara• kundura ve deri fabrikalan ile 

81 Afay11 eaat 15 t 
14 Haziran snnt 15 te 
28 Haziran saat 16 to 

fıodan bir nutuk s6ylenmiş bu Beylerbeyi sarayı gezdirilmiştir. 
nutka Ticaret Odası na~ına Bugün sefir M. Kammer tara-

Dofjru Köstence için eferlen 
28 Mayıs saat 17 da 

kuvvet gönderilmiıti. ltaJya bu 
vaziyetten derhal istifade ederek 
ordusunun ve donanmasının bil
tüo kuvvetile Trablus Garbe 
akın etti. Osmanlı imparatorluğu
nun sırmalı, nişanlı sadrazamlan 
hiçbir şey yapamadılar ve koca 
Trablus birkaç gfin içinde f tal
yanm lokm ı oldu. Or da an-
bul hükümetinin, daha doğrusu 
Babıilinin alakasından mahrum 
bir vn~yett~ ~ahramanc~ ~öğü· 
şen şehıtlerımıze ve gazılerımize 
minnet ve şükran hislerimizi şu· 
racıkta tekrar edelim. O gaziler 
ki bugün, başlarında Gazi Hz. 
olduğu halde bir kıımı el'an 

Galip Bahtiyar ve Süha Beyler fından Fransız efaretinde bir 
tarafından birer nutukla cevap ziyafet verilecektir. Heyet aznsı 

10 Haziran saat 19 da 
24 Hn.ziran saat 19 da 

verilmiştir. öğleden sonra Cibalideki tütün 
Fransız Ticaret Odası tarafın- Fabrikasını gezecekler, bir kısım 

aza bu akşam Ankaraya hareket 

8 Haziran saat 19 da 
22 1Iaıiran saat 19 da 

Sey hat mUddetf ı 

dan, heyet şerefine Perapalasta edeceklerdir. 1 nbul - Kôstenco la a t 
.btanhul - Yafa 61 " 

lst. Albncı Hukuk Mahkeme-
inden: Fakihe H. tarafından Lale

lide Talatcfendi sok ğında 1 No. lı 
hanede aakin dit tabibi Kadri f.f. 
aleyhine açılan boşanma davasının 
yenilenmesi esnasında milddeaaleyh 
mumnile-yh Kadri Ef. nin ikamctgıi
hının meçhuliyetino binaen davetiye• 
nln on beş gOn müddetle illnen 
tebliğine karar verilmiı ve muhakeme 
sünQ alarak 13/6/934 çarıamba aaat 
14 tayin ve bu bapta imli kılınan 
davetiye varakan mahkeme divanha
nesine talik kılınmıt olduğundan 
keyfiyet tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilin olunur. (16844) 

Samsun Asliye Hukuk Mah
kemesinden a Davacı Samsunun 
Yenikırbaç mahallesinde mukim Hü-
1amettin oğlu Abdurrahman tarafın
dan mahalli lkaDieU meçhul karısı 
Ali km Nuriye Hanım aleyhin~ ika
me olunan botanma davarının 3-S-934 
tarihli muhakeme celıeainde mezbure 
gelmediğinden hakkında gıyap karon 
verilmit ve mahkemesi 29 • 5 _ '934 · 
salı günü ııaat 14e talik edilml oldu
tund1!n müddeaaleyhin yevm ve saati 
mezku!do Sanısun aıliye hukuk mah
kemeıune bizzat veya bir vekil g8n-
dcrmeıl ve gelmeditl takdirde mu
hakeme gıyabında rüyet ve intaç 
olunncn}ı bildirir gıyap karan b:bliğ 
makamına kaim olmak üzere llin 
olunur. (16845) 

Emniyet sandığı mUdUrliJ
IUnden: 

Kadıköy Yeldeğirmen f{arakol S. 70 
Hüseyın Bey 10.1-934 tarihinde sandı· 
ğımızn bıraktığı para için veril n 50262 
numaralı bonoyu kaybett ğini s6ylemiş
tir. Y cnisl verileceğinden J18kie.inin hiik
mü olmıyacağı ilan olunur. 

VAPURCULU 
TÜRK ANONİM ŞiRKETi 
latanbul Acentahğı 

Liman Han, Telefon: 22925 

Trabzon Yoltı 
DU LU PINAR vapuru 

20 Mayıs 
Pazar günü saat 20 de Galata 
nhtımından • kalkac k. Gidi t : 
Zon~ldak, lnebolu, Ayancık. Sam
su"n, Ünye, Ordu, Gire.son, Tirebolu, 
Gorele, ~r!1bzon ve Rizeye. DönGşte 
bun) ra ti veten, Of Sürmeneye 
ufrnyacaktır. 

İstanbul - Hayfa 71 " 
Fazla tafsilat için. Onlatııda Freng

yan hanmda umumt aeentalıklnia 
müracaat. Tel. 4-4707/8·41220-Yolcu 
için atlantik apum acentnsma. 
Oalnta nhtım caddesi Tel. 40010 ve 
Vegonli - Kok ve Natta seyahat 
neon tnlıldanna rotiracant. 

~·--a;ıu~-... (16203)-• 

K tahy memleketin terakkisi için uğra-
dan: şıyorlar. Nafıa Vekili Ali Bey de 
Bulgar tebeasmdan halen ikamctglhı o zaman Trablusta kahramanca 

meçhul Pet:ro K'okoşof tarafma: çarpışan bir yüzbaşı idi. 
Kütahynda avukat Şevket Bey 2 - Balka harbım henOz 

bir kıt'a senetle 160 lira itasına borç· unutmadık. Bu harbi de, O · nlı 
, lu Kütahyadn Safa otelinde mukim politikacılannm beceriksizliği yli-

iken halen ikam tgahı meçhul ol n zünden kaybettik. Daha doğrusu 
Bulgar tebaasından Petro Kokoşof bu harpte mağlüp olmamızm 
Efendi aleyhine istihsal eylediği bir se&epleri arasında Osmanlı po-

lstanbul Asliye lttncı Hu- kıt'a ihliynb haciz kararı Kütahya litikacılannın bilgisirliklerini de 
kuk Mahkemesinden: ehmet icra dairesine tevdi edilınif ve borç· saymak lazımdır. 
Tevfik efendi tarafmdan Sirkecide Iunun mahkeme veznesine emaneten Çünkü gerek Tarablus har-
Pnris otelinde fmiıaflreten mukioı tevdi eylediği 100 lirası ihtiyaten binde İtalya, kereks balkan har-
Emine Bahtiyar Hanım aleyhine açı.. bnczedilmit \•e nlncaklı icrnl binde dört Balkan devleti harbe 
lnn boıanma davasının mumailcyha. b 1 d d n~n ikametgahının meçhuliyetine takibata girişerek her ne· a an, or ulanm cephelere 
bınaen davetiyenin on beş gün kadar borçlunun ikametgahına göndermeden evvel diğer dev-
milddetle ilanen tebliğine karar ve- ödeme emri gönderilmiı ise do ika.. Jetlerle anlaşmışlar, onlann mu-
rilmio ve tahkikat günQ 3-6-934 pa• metgtihında olmndığı ve mahalli ika- 2aheretlerini veya muvafakat-
zal' gün a at ona tayin ve bu bapta meti meçhul bulundugu cihetle lerini temin etmiŞlerdi. Osmanlı 
imla kıbn n davetiye varak.... mah.. h kuk ı h k ı 1 k k 1 
k d 

.. _ uıu mu n eme eri K. 141 ve po iti acılan ise oca mpe-
emc ivanhane5İne talik kılınmıı 144 fi " d olduğundan keyfiyet tebJ ğ maka.. ncu mn delerine tevfikan llıi en ratorluğu lnziv' köşesine 

mına kaim olmak üzer ilıi olu· tebliğat ifasıne karar verilmiştir çekilmişler, beynelmilel siyasi 
nur. (16831) İhtiyati haciz kararına ve hacze.. faaliyetin, J>ir harpte zafer kazan• 

dilen 100 lira parR.ya e icra takibine mak için en mühim kuvvet 
"ı· DEAL karşı bir itirazınız varsa tarihi iliindao o doğunu zerre kadar idrak 

1 n itibaren 10 gün zarfında itirazınızı icra edememişlerdi. Çfinktı onlar, bir 
Yerli tetkik merciine. bildirilmesi aksi tnlc- tecavüz veya müdafaa harbinde 
Tır dirdo muamelatı icraiyenin kaffesi muvaffak olmak için daha evvel, 
Bu;eğı gıyabınızda cereyan edeceği gibi yani h~b tekaddüm eden gün· 

Herk · ihtiyati haciz icrai hacze tahvil oluna- lerde bır diplomasi zaferi kazan-
z 1 S in kemali iftiharla kullandıgı t bl. k ay enet .. ca ı e ıp ma amma kaim olmak nıanın fart olduğunu bilmiyor-

.Adapazarı emniyet bankw;ında mnr- ==-==7.~.)~eg~an~e;tı=r=j=~b~ıçag~"';L=;==:=~~Oz:e~re~i~la~n~o~J~u~nu~r~. =======~l~ar~d!:ı.~İşt~e~b~u~y~üz~d~e~n~dır~· ~ki~· !O~m~a~n~l~ı 
bum pederimizden intikal eden 1- 928 U k d 
::n~.;~ e:~.::::..~·y~~~·~k:~ 

1 
s Ü ar Varidat Tahakkuk Müdürlüg.., ünden· = 

ğımızdan hükmü yoktur. Adapazarında k metgih eya Tic:aretgih San'atı 1 · M • 
Tıcılar mahallesinde müftü oğullanndan el.resi smı atrahı Vergisi Sene Tarih 

No • 
930 27 
930 31 
930 32 
930 33 
930 34 

Bekir <·fendi varislerinden İsmet O man g .. a v - - k H p .................................. --................. _ ~as er • aşa Mütekait Hamdi Ef 50 00 8 40 

~!!_,esim Talı/ili .~ııpona 
Od ,i440UUUZU4$d04UU• 

Tabiatiniti 6ğrenmek .iatfyorwııı 
re miniıl bu kupoodaa tO det 
ile birlikte göoderioiı. · R~saıiaiı 
•ll11).'a tibidir ve iade edilmez. 

laiaı. me!lek 
veya ao'at 

bulunduğu 
eaıle1ceı 

Resim intişar 
edecek mai 

Resmin klişeıi 30 kW'Üşluk 
pul mıMcabiliodt göııderilebilir. 

,, İşkembeci 13 Arabacı A. ecit ., il 90 

'' Boyacı H. Ömer ,, 1 20X17 = 20 40 
,, Yoğurthane 6 ~ ö 
" Nüzhet Ef•ndı' orapçı mer " 80X17 = 13 60 

~ ebzeci Şaban ,, 136 62 
" Sög. Çeşme 166/1 Kırta. Cev t ,, 29 04 

" 
" 
" 
" 
" 
" " " " 86 v Şevket 87 08 

Ra im Paşa karakol 3 K " ~ 4 hvecl Fuat ,, 111 87 
" " 1 'epe 138 Berber Hüsnü 47 25 

Erenköy Kozyat ğt Tek beygirli Mehmet " 17 X 80 60 13 
bin k arabası çavu 

Cafer ağa Duriye So. Apartman kapıcı Abdurrahman 

'o 40 zam 

100 K. 

44 s 
60 13 
64 32 

9 ()() 

930 35 
930 36 
930 37 
930 38 
931 205 

931 
932 205 

930 102 

Y k da 
• Ahmet Ef. 

u ar ticaret an" t ve hürfet · ttild • h 11 ı ı • miktarı rı g6sterileu kazan ver i !cra e: • ~n ma a e! e ıım ve ilnvanları ve vergi sene, matrah 
yapılamamıştır. Hukuku 1 ç gh~ mükelleflenmn adre~Ier! malüm olmamıwndan kendilerine tebJiğat 
olmak liıere keyfi et o °fdda ~me kanununun 141 ıncı m~ddesJ nwdbince tebliğat makamma kaim 

Y ve m eti ltiraDn mebdei bu pnden itibaren olunacatı ilin olunur. "2586,, 

acı 
lmperatorluğu koca bir Trablus 
vece net gibi balk n vilayetlerini 
başkalarına çarunaçar hediye et
mek bedbahtlığına düştüler. 

Bir tecavüz veya müdafaa 
h rbinden evvel kazanilması lii· 
zımgelen politika zaferi ne ola
bilir? Bunun cevabını kı aca ve
relim: Bir devlete tecavüz mü 
edeceksiniz? harp ilanından ev el 
o devletin komşularile, ittifak 
veya diğer ekilde anlaşmalar 
yapmak uretile tecavüz edec~ 
ğiniz de\iete onlann mllzaheret 
v yardım ihtimallerinin önüne 
geçmek veyahut o devletin ba· 
şına kendinizle birlikte başka bir 
devleti daha musaıiat etmek. 
Bunun bir başka şekli daha var
dır: Tecavüz edeceğiniz devletin 
içinde harp ilanın tekaddüm 
eden günlerde isyanlar çıkarmak. 
Bir başka ekil daha: Tecavüz 
edeceğiniz devleti, siz harp 
ilan etmeden evvel başka bir 
devletle harp etmek mecburiye• 
tinde bırakmak. 

. Bu misalleri bir müdafaa harbi 
lçın de muteber say b" · ·z. 

ışte bunlar politika ferleridir 
Şimdi politika kuvveti mesele: 

inde istikbale ait misaller de ta· 
avvur edeli : 

1 - Geçenlerde ltalya Ba 
vekili Ma Musolini, ortalığı elve
leye veren şu sözleri söyledi:"Ben 
Afrikada milstemleke iatiyoruml 

Afrikada ltaJyaya en yakı; 
olarak İngilterenin Mısırı, Fransa· 
nm da Fas ve Tunu su var. 

Şurası muhakkaktır ki Fransa 
Tunusa karşı yapılacak bir ltalyan 
tecavllzOne kar ordularını hudut 
üzerine serebilir. Fakat Fransa 
bu şekilde para harcamak ve kan 
dökmektense ltalyaya diyebilir ki: 
"-Arkadaş, sen Afrikada müs· 

temi eke mi istiyorsun? işte sana kor 
koca bir Habeşistan. Ordularını 
aldır ve Habeşistanın şu kısımlan• 

nı al. Ben hiç. ses çıkarmam. Hatta 
sana kolaylık olsun diye ben de 
kUçUk bir ordu ile Habeşistanın 
fılan kısımlarına bir numayiı t~ 
cavtızu yaparım. Fakat buna mu• 
~~ ~dn de senden, deniz silah-

ı e ll)'Ufmamızı ve Alman· 
y Ve y mu hodesüae karıı 
mızıkçılık yaptığı t kc:lirde benden 
tarafa çıkmanı isteriaı 

Eğer bu şekil taly~~n b04UJ1 
giderse M. MusoJini: 

" - Eyvallah latin hemşire, 
ver elini; söylediklerin çok muva· 
fıkbr. Kabul ediyorum. ,, 

lıte Fransa, bu suretle bir poli
tika zaferi kazanmış demektir. fa .. 
kat eğer ltalya Fas kalesini F ranaa· 
nın elinden mutlaka almak istiyor
sa daha evvel Almanya ile uyuıaralı 
Versay muahedesini ihlil etmek, 
ve silihlanma işini Fransayı kor
kutacak derecede açığa vurmak 
ve hatta şöyle yalancıktan 
aef erberlik gibi bir şey yap
mak hususunda Almanyayı , 
birtakım menfe tler göstermek 
llUl'etile daha evvelden ikna 
eder. Bayle bir vaziyet karşısında 
Fr~ Fas Udafauı için daha 
az ~ır ordu göndermek mecburi· 
yetinde kalır. Eğer Almanyamn 
nnmay. leri daha zorlu olursa 
belki de F u kıt' asimn bir ıa .. 
mım, tek silih patlatmadan gö
nül nzuile ltalyaya verir. 

IJte bu da apaşikir bir poU• 
tika zaferidir. Bize gelince ; 
Gazi Tilrkiyesinin eski Oımanlı 
imparatorluğundan bambqk• 
bir kudret olduğunu ve hele 
politika sahasında çok güzel at 
oynattığımın bUtün dünya pek iyi 
görüyor ve takdir ediyor. 
• - ;:;I 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

kargı en müessir de\'& SERVOI .. 
haplarıdır. Deposu, lstanbul'da Sirke" 
cide Ali Rıza Merkez eczanesidif. 
Taşraya 150 kuru§ posta ile gönderi~ 
lir. lzmirde Irgat pazarındaki, Trab" 
ı:onda Y eııi Ferah eczanelerinde btı' 
luııur. (16281> 
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ittihatçılar Almanyadan Külliyetli Di-
namit Müb~yaasına ~arar Vermişlerdi 

- Bu ıabiUer, sivil elbiseler ~e ..., 
nıustea • ~ ı • r ısım erJe • Tunus tariki! 
T rablusgarb k e 

ife 8 g~ece ler ve orada 
Yat ~rubte edeceklerdi. Fakat 
Fransıılar bu te•ebbu " f "-

y sun ar.Km& 
varmışlar; • bitarnfl .. . .ıL f 

k . ... ıgı muna ata 
ma saddc - bu zab"tl . "f. 
tan deriye g çme ıl e;ı? ~ u?us-

d me erı ıçın •cap 
e e~ te<lbirJeri almışlardı. 'Bu 
mama karş d k • ısın a alan zabıtler, 
mecburen Parise d- - 1 
T bl unmuşıer; 

ra usa geçmek ıçm başka 
çareler aramıya başlamışlardı. 
Bu suada ittihat ve Terakki 
Cemiyetinin teıkilabhafiyesi tara-
fmdan • b b' 
kulla ak için ır meselede 

ühim . • Almanyadan 
ıktarda dinamit müba-

:wna ~r verilmiş ve bu İfe 
Kolaauı Han B 

edilmişti. Fakat h: b" ey memur Tna6lrı• cephesi erkanıharbige 
ve Tırabluaun b r .ın patlaması r.e.idiaini deruhte eden binbaşı 
rine arbk b d' u tddı alması üze- Fethi B. ( çôl kıgajetile) 

u tnanüt ın .. b dan V«'l'_a ..... :ı • u aynasın- b l'ğil· b' 
-o~rnıı· Hal'i B. er 1 e ır gece &DSIEtn Fransız 

1 ' 1 de-Trab- b dud la us garba gitmek Ü u una a vermişti. Halil Beyin 
g<Snderi1mişli. Halil zeBree· Pa~se .. Tun.asta tesadüf ettiği - süvari 
muvasalat etli w. Y Parıse mülazimi • Recep Paşa zade • 

gı ZCUnaıı orada Ekrem Beyi de yanın almış ve 
aıta rayan zabittede k va· bir gece zarfında T rablus buda-
gerek bunlarla v arşılaşınıı; duna varmışb. f.akat sabaha 
R'f p e ger-ek sefir k 1 at aşa Ue • Trablus h ar~ı otolllDbilin benzini bitmic·, 
li . il ve ova- v tt ~ 
sıne sı ah ve cephnne k k azıye en şüphelenen Fransız 
ü k" ] açırma as.k~rleri tarafından tevkif edil-

~ m u? o .up e>lamıyacağını tet· mıı~. Ar.hk bu iki zabit, şüphesiz 
kik Yaz.ıfe ıle cemiyet tarafından gerı. w~evrılecekti. Lakin vatanper-
gönderilmiş olan.. Selanik m b verligın knClsi kıymetini takdir 
~•bmi Beyfe mülikab n:u:: eden bir Fransız zabitinin hissi· 
aınde Trablusa geçmenin müş yatı gıcılda11m11 •• dlilihaız ve sivil 
knlAbnı ı · olarak bir zabitin her yerde se-•--- an amıştı. Bu müQkülfit b t d b 
aMflaınd :ı ya a e e ileceğine dair ( Kon-

a meyus olmayan H n va d J 
Bey taliini tecrübe etmek . a ı ~yon ö enev > de kabul 
m· Rif ute- edılen madde batarlablmıı: Halil 

1" at Pqadan ald w b • ~e Ekrem Beyler bu sayede ılıu· 
~.ae güvenerek Tunıu:aga 11 

dudu geçmiye muvaffak Olmakla 
Dııfti. Ha~il Bey b" M ~eç- beraber; Pariste \'asıta anyan 
t ' ır acar ismi d"- b 
aşunaaına ve mabirana manevra ıger za itanın da birer ikişer 

larla bir yolculuk yapmasına raa: Trablusgarba geçmelerine yol 
T • aeılmıştı. 

inen wauaa çlkar çı'kmaz Fran- ~unua tarafında ıbu hadisat 
~ polisi t~a~ndan tevkif edil- ~eyan ederken Mmrda da lbatka 
IDlf •la b1r a.tinaptan Keçiril 

8
1
" sahne canlanıyordu. Sabık 

mitti- Dipiomatç.a cevapı. t - asra. valisi Ma.rdmi zade Arif 
polisi O) alayan Halil S: a Bey ıaminde bir zat o em.da 
ayni zamanda Sefir Rifat p Yı Mısı.rda ikamet ediyor; Fas bikü-

gönderilecek zabitan ha'k"kında 
lstanbulda, Harbiye mektebi 
ikinci tabur kmnandana olan -
mahdumu Ömer Fevzi Beyle 
muhaberede bulunuyordu. Tarab
Jus~arp harbi patlar .patlamaz 
bu zat bütün servetini bu uğurda 
1eöa etmiye 'karar vermiş .• 'Bir 
faraft:an bu fikrini mahaumu 
'Vasıtasile 'Sadranm Sait Paşa 
ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket 
Paşaya bildirirken, dijer taraftan 
d? bir gönüllü müfrezesi toplıya· 
bılmek i~in Mısır gaı:etelerile bir 
beyanname ıncşretmişti • .Saıt ıpaşa 
Fevzi Beyin suallerine müsbet 
veya menfi hiçbir cevap ıverme
mişli. Mahmut ..şevket P.aşa ise, 
Mısıraa alenen göoülJO top1amak 
şe'k:linde yapılan bir 1ıare'ke6n iyi 
lhir netice vermiyeceğ•m 1JÖYJemişti. 

(A.r'kaal var) 

..... YAKUT·---.. 
eu vyj cin kmnı, 
gece ıve ~ündüz kremi, 
en ııniişkülpese ııt ntüşterilerin kremi, 

llanımeiendi S j Z i N .kreminiz. 

lstanbul 4 UncU icra Memur• 
luğundan: 
Hnoı Bekir bem~ircai Fatma Hanıma: 
Meziyet Hanıma bir 'klt'a ipotek 

senedine mustenit olan boraandan 
do1ayı !tebligat ifa91 için her ne bdar 
Jkametgihlnız.a übaıir BÖnderilmif 
iae de yaptığı tahkikattan ikamet• 
gahınızın meçhul olduğu anlaşllmıt ..e 
8deme emrinin ilanen tebliğine karar 
nrilm1ştil'. Tarihiilandını itibaren 20 
ırün ıiçmde • itirazınız Olup olma
dığının bildirilmek ve 10 g-iin .içeri
•inde de borcu ödemek üzere öaeme 
emrine ka1m Olmak uzere bİI' •Y 
mtlddetle füin olunur. (16829) 

=:TAKViM --PAZAR 
20 MAYIS 934 - Arabi Rumi 

Hızır 
15 -

5 J:efer J35J 1 • va,.. - ısso 

Vali t Ezan1 Voaıtt aHt 

GU .. eı 09 26 -4 3SI Akfam J~ - Jll 23 

Öil• 4 '7 12 10 Yataa J 53 :.ı1 16 

İklndl 8 45 16 0S im.ak 7 09 2 S2 dan adresini aldıiı zata (1] nı~ nıeti ordusunu• ı.tihı için oraya 

caat etmif.. bu z.at tarafın:•· ·~:::::::~~==========::;::;::;::;::;:;:::;:::;=~ 
tedarik edilen bir otomobili· an [ T ... •e 
unuınm mqhar kaçakçllannda 

İbrahim fsminde bir aoncin reı: 
(l] Bu zat ulen Tür1...u=- "'!ı 

A w.Il' • .Q.UeıQ 
Mmeleroe evvel '.Dunu · gclmi 
leşmiştir. Kendisi 'l'unue rd, ter-
in . d o u un" 

tisap e erek alay kumandaniığı de-
ıe?C~ine çıkmış vo onra tekaüt ediJ. 
mıştir 1s · · 

· mını yazmakta mnzur oldu-
:~~ ~~zatın, Türk zabitlerine gös

ı o ylık takdire euıdır. 
--...--. ..................... .. .......... 

1- Gazet · enln esas 
bir , ht Yazısile 

unun iki t 
{santim) sa ırı bir 

sayılır. 

2- Sag/asına göre 1'ir ... t• • ·ı- .. an ı-
mın ı an fiatı şun/ d ar. ı.r: 

sayfa sayfa sayfa sayfa Diğer 
1 2 3 4. S yerler 

400 250 200 10:::0~=--=--ı..:.::~ ; 
Kış. Krş. J{r . 1< 60 

r . Krş. 

3- Bir 4antimcle ~ 
( B• ııasatı 

4 ~ kelime vardır. 
- ince ue kalın 1 

gazı ar 
tutacaklnrı her• 

1:1 '"' göre 
•antimle ölçülür. 

1 
.. RADYO 

r 20 Mavıs Pazar 1 21 M 
STANbUL - 18.SO Jdk ayıs Pazartesi 

Ajana hab•rle.rt 1' 3 .. Alpt rkne9rl7ab, 19.20 fST ANBUL - :18.50 fnn•uıca der., ıt 
rl7 t R ' • " a u • 'lllu•lkt ne Dr H ldu 

• 
1 uıeıı Bey 99 •rkadaılara tl.'15 t- • a _Hayr'l Be1 tarafından ~eulilara 

.. .,oraa laııberleri, 2l 25 Bed J A]anı ne için gozlülc nrillr meftUunua O.ÇiiucU 
~~rakfıe Radyo orkc~au :t&r:ı~:d~n kıanu hakkında 1'onferan1, 19.50 Alatıı~ka 

afldel, • ınuı .ki neır'lya't 'Ehrem Bey •e nlcadeflan, 
lı VA'R.$0VA - (HlS m) l6.20 k 21.IS .AJ m ıF• lbor.aa haberler\ 21.25 orku-

0 aerı, 17 nq'ell • or eatra tramız tarafuıdan mubtellf uerlcr keman 
musahabe, 18.ıs rııu.~X.Y•t, n.so p"Ak, ıolo Necip Yakup Bez. • 
20.SS bafıf "'ullf\ı, habwl:l7eı, muht~lll, VARŞOVA (1415) - 18.15 Hnfonlk 
nqriyat, 2Us .._ lllUaU: 22.tS .., eli konıcr, 19 piyano ırefakaW. ıarJn, ıt.20 danı maılldal. ıaı, mllN.babc, mllaahabe, p Ak, 20 muhtelif, 20.50 pllk, 

BOKREŞ - C564 -.) 12 orkewı 20.45 m btcllf, 20.55 ıenfontk kon1er, 21.SO 
pllk, 14 baberl~, H,15 pl1' 17 kö ıara, ıs .. a, vlu 22.15 kemaa H:ıatlan, :2S haL- • 
18 1, 1 '- y •••ti• 23 10 ' -ı-•er, 

·an ça or .. eatraa, 19 haberler, orkeatra• • plAk, mı..111habe, 24.05 daıuı mualklaL 
nın denmı, '20 Ontverefte derııt 20.20 pllk BOKREŞ - (!64 m.) U pl&k .J4 .15 
b~ftanın habf'rlerl, 21 11Cennett

1

en bfı .kite,: plAk, 18 radyo orkeıtr&11, 19 Jıabcrl~, 19~15 
lıımll operet (Bor:govan). ork .. tranın devamı, 20 Ünh,valto deral, 

DUDAPEŞTE C550 m.) - 19 sfgan mu- 20.20 te~annl, lıonfcran1, 21.45 tcgannlll ku• 
~Uda• uaahabe, 20.45 Ur operet ( &tildyo• artet kon~ert 22.15 daını pllklan. 
•ian ), 23.30 H lnıımano caz takımı, 24.10 BUDAPEŞ' 'rE - (550 m.) 17 .. ,. M 
~•n rnuslklaL • ._ acar 

BELGRA T (4l t•rkıları, mu• babe, 20.10 piyano lmn1er'f 
20 r,tAk "O SO -rad 7m.k) IS dıını pllklara, musahabe, 21.15 ta6aıınlll koa•er, epor 23.lÔ 
b • ' • yo or estraı• 12 Sch 1 ' 
1 crt in hay h (mualklil muuhab'e) h b u• mre Maaarl .Waa takımı, IC.SO Lem Baker 
er, •akaofon k 1 2 ' a er-
ı crt. oruıe.r • 3.30 bhvehaoo kon- cazı. 

BELGRAT - (437 :m., :20.50 radyo 
19 SO MOSKOVA - (17'24 m.) 11.lS koneer, orkutram, 21.20 rekllm, opera temam. 
ea~rle~) .&ikili neşr yat, 21 hafif muılkl (Ruı OSKOVA - (1724 m.) 21 akfam 

konaeti, mllteaem netrlyat. 
I PRAG - H07m.) 18.45 p~ l8.SS PRAG - (470 m.) 21.05 SmetaMlllın Sır 

(.manca) ııc;r:y:ıt, 20.0S mlltenevvl program (Le Secrct) opera11, 24.0S pllk kocac.rL 
rcı~i:D!ll tiı 2~Bus~a (Le balııer) isimli ope• ViYANA - ( 507 m ) 19.SS opcr.tdan 

emı • •taıa-. haberler, 21.50 Şram• aakl•n Vaırner'İJI Loben ... la operaıt. 2l.50 
mel lıonscrl. ~ " •· 

J Pewteden 1~an mualkiaı. • 
V \'ANA - (507 aı.) 20 ae .,eU 1 an 

aıuetklıt, 21 tiyatro n~•rlyatı, 1 P' o .BRESLAU - (316 m.) 20 earkılar, 
•aha:!RESLAU - (316 w,) l9.U p'lk, ımu- mU1a1ıabe 21 'halk opera'annilan parçalar, 
21 k • ;:_o 7cnt p 4kbr, 20.30 gitar k0111erı, n •et"•ll lı:o••· ......... 23.50 dau ..... an,,., ••ın1at, ,14.15 elanı ••ıtlldel.. illlkıııL 

Nasıl Tahakkuk Etti? ................................................ 
Tllrk ve Mısır ordularına mağ· 1 Jeri büyük bir te aş almışb. 

lüp olan vehabiler, Necit ,bile· Dini bir maksulla yapıldığı ilin 
rinio merkezine çekılmişler; bu· edilen bu lıattın, 1ngiliz nüfuz ve 
ralara kadar ilerlemeye cesaret emellerine bir darbe · vuracağını 
demeyen müttefik :ordunun e1in- issetmiıler, inşaalı durdurmak 

den kurtulabilmişlerdi. Bu mağ- j'in her vasıtaya tevessül eyJemiş-
lubiyet, uzanca bir zaman için !erai. 'Bu meyanda bütün kudret:-o 
vehabileri sindirmişti. 'Bütün Ara· 1erini sarlederek lbnUrreşidi ha• 
lstanı '.istila -etmek \1~ Oyuk bir :ekete getirmek, .ı,mşaat merkez• 

Arap saltanabnı tesıs eyJe:mek !erini yağma ettirmek *bbüs• 
esasına matuf olan siyasetlerinden derine girijllÜ§Jerdi. Faka .lbniirre
:vazgeçmişler.; ıalnız dini .presip· .şit büyük menf.aatlar vadile yapı-
lerini muha'faza eylemeve karar lan hu tahrikita elet olmamıı; 
vermişlerdi. Fakat, Arabistan ce· bölün mllcaae1e 'kuvvetlerini valcti 
reyanlanna elinde tutmak isteyen mT;!l'hununa saklamıştı. 
tt 11· ı bo tfırsa'h kaçırmamış· Bu vaziye1ten meyus \'e mi• 
ıngı ız er t · I'--' Kü yt ~ · ı ı V ;b l)"I rle aHi'lradar o maya cesm o awar ve emırm 

b
ar, 

1 
e 8

1 
ıde teşvik etmişler; bu menfaatperest 

aş amış ar ı. İbn. . a1 h' . 
·lizl Nccit ahillerine ıısı'k sık damı;ı ürreşıt ey ıne geçu-

ilgı er_ ..:ı •
15 -~--. Vehabi· mişlerdi. Osmanh bükümeli bu 

gem er ODuel'\YO.au-, • h d · b ha· 
lerle ticari muamelelere girişi- meseleyı azme ememl§; u 1D 

:)'orlar; ucuz mallar veriyorlar, emiri malikanesin?en • çıkar:kak 
Necıt 'halkına yaranmak istiyor- ve orayı kuvve'tli bır a . ? 
lardı. Bu 1icarettn 'Diühim 1bir ;şgali albna elmak . ıçm 
lkısmım, silah 'Ye .ıcephane alış Albncı Ordu müşiri ıFey.oEPa• 
•erifi tqkil eiliycrda. O devrin taya <emir veı mİjtİ. ~ akat mir 
ıparasma göre aekU.. on liraya ıkurnaz:ca hareket etmif; Osmanh 
ısatilan üfekler., Necitlilere askerinin lakarrübiinü iÖrür gör-
:t'•nı baJret aerecedo ucuz ve- mez sarayının üslüne lDgiliz bay• 
riliyordu. Bu suretle de o koca rağı çekmişti. 
çölde yaşayan altı mrıyona yakın Hadisenin bu şelCli alması, ~ 
Veh::ı biler yavaş yavaş son sistem aıllı askerinin harelribm tevkif 
'811ih1arla techiz edilmiş oluyordu. etmişti. Lakin.. vaziyetten fena 

Abdülhamit devrinde Veba- halde müteessir olan lbııOrreşidİll 
bil~r.in .. riy~setioi .elin~ alan (İbnir- .önüne geçememifti: . ~ 
reşıt) akılane hır .sıyaset takip lbDiirreşit. soa ..stem silihlar-
~d~yor ; lngilizlerden bol bol Ja nıDcehhez olan ~üçük ?·r ~uv• 
ıslıfade etmekle baraber, Os· vetle Kilveyt~ gelmış; Emır Muba• 
manh hükumeti ile de 'hoJ reküssebahı bir hamlede ııetivere-
-geç;niyordu. Her te1ılike1i kuvveti rck inbKam almak istemişti. Fa• 
sustunnayı ve menfaatler teuüni kat i§e bizzat Abdiilhamit müda• 
ile uyuşturmayı çek iyi bilen ihale etmiş, ıbu hareketten vaz• 
Abdülhamit. her sene hükumet geçmesini -.albncı ordu müşiri va• 
namına lbnirrqıt'e oldukça mü· sıtasile-lbnürreşitten rica eylemiıtl 
him bir para göndertmekle bera· Jf. 
ber sık ınk Vehhabi ricalini ls- Umumi 1tıarpte Surye1iler istik· 
tanbula getirtiyor; bunlan ihsan· Ul isimle hareket ettikleri halde 
:lar we ımşanlarla taltif ettikten fbnOrr~t _ yine eski istifial 
aonr-, yine ç.ö~erine gönderiy~ tebdil etmemiş; hühDmetten al-
du. Abdülhamıt1 bu vasıta ıle • ~~f .ı_ k "'-
lhn.. 'd' t ıa t . ti" dıaı paralarla IKU a eacre •u-

urreşı ı amamen eı e e mış • 6 - ..11 • ti O 
Bu ınretle de lngiliz nüfuzunun künetini m~~aza ~;pemış · • 
:Arabistanda hikim l>ir vaziyet bili gayesmı tatbik sahasına 
a1masınm .finhe geçmışti. koyacak :ıamam bekliyor; umumi 

fbnirrqit, çölde tam manuile harbin neticesine intizar eyli)ordu 
bir hükümdar gibi yaşıyor; . 0•- Nib t, 

0 
gün de gelmiştL 

mania ıhükUmetinden ve ıbızzat ~ aye lr k ln iliz siyaH-
Abdülhamitten aldığı paralarla ~r~bıst~n :':,~ ~ ~ g • edil· 
mubitina imara çalışıyord~ (Hail) ti1!ı". dıledıg~tı gibı ~ksımh iindo 
kasabllsında bir takım medeni mıftı. ~akat ıonlirreşıt, aya • 
ıslahat yaptiktan aoma ( Rıyiz ) canlanan programını fi'Jen tatbik 
'kasahasmı da imar etmiş; her iki edemeden bu fani cihana veda 
kasabada da mektepler ve med· etmİ§j halefi olan (lbnissuuda) 
ıreseler vilcude getirmişti. Bu zeki miras olarak koca bir çöl ilo 
adam, lngilizlerin 'kanalından ta- parlak bir gaye terk eylemişti ... 
şan ve Mısmn dar kafalı politl· Hedef, muayyendi. Asırlardan beri 
kaolan marifetile propagandası tereddinin en derin derekelerine 
yapbnl~. { Ara~ ittihadı ) ve düşen şerifler. nihayet bütiin 
sa!"e gıbı ~riik sıyasatlere ehem· yarJıldanm lngilidere satmak 
mıyet vemııy«; tam zaman •c suretile iddia ettikleri asaleti 
fusabm bekleyerek bir hamlede N b • • b- •. f kud• 
bil ük bir hükümet kurabilmek . e ~~ycnın utun ıere "!..e • 
içi! muhitini hazırlamakla iktifa ııye!ını . ay~klar albnda çıg•.ı:ın! 
ediyordu. lerdı. Şıındı onlan da Necı k * lannın ayaklan altında ezm~ • 

lngilizler, lbnürrcşidi fStedik- Arap taassubunun ke~kin ;ıhcıJe 
leri mecraya evkedemeyecekle- tedip eylemek elzemdı. ( . ıyaİ~ 
rini anlayınca Basra körfezi sahilin- da verilen bu karar Oz:erı~e 
de Küverl: emiri (Mübareküssabah)ı aiaaut atma atlamış, Abdülveh• 
elde etmişler ve bir tek köyc3eo lıabın mezhebine anüdane sada• 
ibaret olan b1! emir~n malik~ne: kat gösteren atlılarını peşin.e tak• 
sine . adeta ~ır h~lcüm~t vımyetı mıJ.. Yüz sene evve1 ceddı Ab· 
v~rdı":'lek ı~tc:m~ş1e~dı. Ba5!'a diilaüzin yaptığı gibi derin bir 
lcörfezJnde m :ıyı hır Ü;nana malik • f' 1 ·ı M kk , M 

ı ·ıw b.n "k b"r kin ve ın ıi ıı e e e \e e-olan Kfiveyte tngı er uyu 1 
A • 

ehemmiyet veriyorlar; kolayca dine sudenne dayanmışb. . 
satan aldıkları Küveyt Emirine de (Kıra.) unvanını alan ve lngiliz 
açıktan .açığa himaye gös'teriyo~- :zaferinin kırınh!arile yaşıynn Şe-
iardı. lngilizJer bu noktada ~ır rif; Peygamberın bu bedbaht 
taşla iki lro~~ ~irden ~rmak r: hafidi, ·tıpkı ceddi (Galip) gibi. 
tiyorlardL Bınncı maksat!an, ~ bUyük ve mukaddes ceddinin 
tanbul _ Bağdat - Basra şımendı- .. .. 
f b tt istikbalde en son mubarek mekamabnı duşmanla• 
er 8 ının t k bn' h- ''k b. ·11 ti 

h ı · · teşkil edecek olan rma er e ış uyu ır 'ZI e e 
mer e es nı f' d k Kıb bu noktayı elde tutarak Hindis· ırar e -~ Mısıra. . \'C rıı 
tanın ticaretine bir merkez hazır- adası a 11bca e}lemışti. işte ~ 
lamalr ikinci maksat.ian da bu günden itibaren Mckke ve ~Meda-

, ' 1-l 1 · .. · V hbabı bay• merkez vasıtasife Nccitliler tize- ne Kll e en uzenne e h b 
• d • t dikl • t · · kt raklan çekilmiş; Abdülveb a ıa nn e ıs e erı esın yapma an h 1 fi • · ı k hayalleri 

'b tti ve onun a e erınm par a 
are. · l · f 

H. · . d'f h tt ıJ erbk bir hakikat baJıne ge m!f ı. 
ıcaz şımen ı er a ı yap • 

mıya baflandığı zaman lngilh· - Bitti -
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Kalp 
No. 24 20-5- 984 Nakili: A. R. 

Nezarethanede .•. 
"Yanımdaki Kadın Bana, Bir Soygunculuk 

Şirketi Kurmamızı Teklif Ediyordu .. 
--~ .. --,__,,. 

- Hapisten çıktıktan ıonra 
neyapacaksm? •• 

O anda sanki vücudumda Ez· 
railin buz gibi soğuk eli dolaıb. 
Bu sual, biraz küstahça sorulmuş 
olmakla bera~er, herşeyi uzun 
düşünmeye alışmlf olan bu 
kadının hakkı vardı. Bu sözlere 
mukabele etmek aklımdan bile 
geçmedi. Fakat manevi bir sea; 
bu suali bir kere de vicdanımda 
tekrar etti : 

- Söyle bakalım, Melek .• 
Hapisten çıktıktan sonra ne 
yapacaksın?. 

Kadın, beni dUşündUrmeye 

meydan vermedi. Tüylerimi ür
perten şu sözlerle bütün benliği· 
me en ağır, en hakaretamiz bir 
darbe indirdi : 

- İstersen, seninle ortak 
olalam.. Sen, gençsin.. güzelsin .. 
D iinya, bir alay kazlarla dolmuş .. 
Onları birer birer avlar getirirsin. 
Bu kazların tüylerini yolmayı ben 
çok iyi bilirim. Şık fistanlar, 
moda papuçlar giyersin. Herglln 
her gece birahanelerde, barlarda, 
sinemalarda yaşarsın .. Görüyorum 
ki, sen daha acemisin. Kendi 
kendine hiç bir şey beceremezsin. 
işte böyle yakayı ele verir, kara· 
kol karakol gezersin. Hele bir 
kere de benim gibi (sabıka) al· 
din mı, artık polisin elinden ya· 
kanı kurtaramazsın. 

Derhal yerimden fırladım. 

Kapıyı açtam. Karşıki odada, 
karyolasının üzerinde istirahat 
eden o sabahki polisin yü:z.line 
baktım: 

- Size, bir ricada buluna• 
cağım. 

Diye yalvardım. 
Bu mert çehreli genç, yanı· 

ma geldi. Söylediğim şu sözleri, 
hayretle dinledi: 

-Pansiyon sahibi kadına lfıt
fen haber gönderiniz. Bq dairi· 
ka, kendisini görmek istiyorum. 
bu, belki vazifenize taalluk etmez. 

······························································ 

Soıı Posta 
Yevmt, alya.1, Havııdla ve Halk gauıtHI 

Lski Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 
ISTANBUL 

-
Gazetemizde çıkan yazı 
ve resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

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

Ahone bedeli peşindir. Adreı 
degi, tirmek 25 kuruştur. 

Gelen evl"'alc geri verilmez. 
ila nlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 

pul ililvesi lazımdır. 

(
Posta kutusu: 741 ls tanbul 
Telgraf : Son posta ,, 

\...Telef on : 20203 

Fakat insaniyet namına sizden 
rica ediyorum, 

* Madam Mannik geldiği zaman 
lakırdıyı uzatmak istemedim. Kı· 
saca: 

- Salt Efendiye söyleyiniz 
madam. Beni buradan kurtarsan. 

Dedim. 
Yarım saat sonra Sait Efendi 

elinde üç yüz lira ile geJdi. Poliı 
amirine: 

- Paralarımı buldum. Zavallı 
kadının günahına girmişim. 

Dedi. Benim de hürriyetim 
iade edildi. Fakat bu hürriyet 
bana dünyanın en meş'um bir 
felaketini getirmiş; Sait Efendi 
gibi · hayasız ve vicdan1tz bir 
adama esir etmişti. 

* t 

B Teşrinievvel 
Sait Efendi ile yaptığımız şi· 

fahi mukaveleyi aynen şuraya 
kaydediyorum! 

1 - Sait Efendi, • kendi sö
züne nazaran • benim için deli 
divane olduğu icin ölünceye ka
dar benden vazgeçmiyecek. 

2 - Bir müddet beni tecrübe 
edecek. Eğer kendisine sadakat 
ve muhabbet gösterirsem, beni 
nikahla alacak, memleketine gö· 
türecek. 

J - Şimdilik burada Madam 
Manniğin pansiyonunda misafir 
kalacağım. Sait Ef. fstanbulda 
uzun zaman kalamıyacağı için 
beı on gtin sonra memleketine 
gidecek, fakat oradaki işlerini 
bitirdikten sonra yine buraya 
gelecek. 

Bugün öğle yemeğinden sonra 
odama gelen Madam Man· 
niğe bu mukavelemizden bah 
settiğim zamanl bu kaıarlanm,ı 
karı alaylı bir kahkaha attı. Ve 
sonra söylemeye başladı : 

- Ayol, ıen sahi pek toy bir 
kadmcağızsın, Sait Efendinin 
sözlerine inandınmı?.. Bu adam 
benim beş senelik müşterimdir. 
lstanbula her gelişinde mutlaka 
baıka bir kadan peydahlar. Eğer 
bu kadınların kaç tane olduğuna 
dair bir çetele tutsaydım tam bir 
çeki odun tutardı... Kızım, buda· 
lahk etme.. Aç gözünü... Vaktile 
bu çemberlerden biz de geçtik. Şu 
Erkek denilen mahlulklardan ne 
sözler işittik; neler dinledik. Eğer 
bunlara kanmak, inanmak lizım 
gelseydi, timdi burada pansiyon
culuk edeceğiz diye şunun bunun 
ayağmın albnda silrünm~zdik .•. 
Ben sana dostca bir söz söyliye· 
yim mi?... Bu boş sözleri bir 
tarafa bırak. Bu herif şuradan 
defolup gidinceye kadar yUzUne 
gül. Bet on parasanı çek. O git· 
tikten sonra biraz kılık kıyafetini 
düz. Ben sana bol paralı, seni 
rahat ettirecek bir adam bulurum. 

Söz buraya gelince dayana· 
madım: 

- Allah esirgesin. 
Diye bağırdım. Fakat pişkin 

karı, hiç istifi bozmadı. Yüzüme 
uzun ve müstehziyaoe bir nazarla 
baktıktan sonra sözlerine devama 
bqladı: 

' (Arkası var) 

SON POSTA 

Şatranç meraklısı banyoda. 

Dllnga lktı•at Haberleri 

Romangadan 
• 

Hububat ihracı 
Yasak 

Bükreşten bildiriliyor: Roman• 
yada kuraklık fazla olmuştur. 
Bu ylizden yeni mahsulün çok az 
olması ihtimali belirmiştir. Bunu 
nazarıdikkata alan Romanya hü· 
kumeti ikbsat meclisi yeni mah· 
sul zamanına kadar her nevi hu· 
bubat ve fasulyenin ihracatını me· 
netmiştir. Elyevm mevcut bulu· 
nan mısır stoklara tesbit edilmiı 
ve devrolunmaması karar altına 
alınmıştır: Kuraklık korkulan ne
ticeyi verirse bu mısırlar mem· 
Jeketin ihtiyacım tatmin için kul· 
lanılacaktır. Bu münasebetle Ro
manya Ziraat nezaret müsteıan 
apğıdaki beyanatta bulunmuştur: 

ccKurakhk bazı mıntakalarda 
kendi ihtiyaçları için bile kafi gel· 
miyecek kadar mabsultı bozmak 
arifesinde bulunuyor. Bu hal, 
bazı hrsat dnşkünü tnccan yük· 
s~k fiatlarla ellerinde ki mallan 
satmaya sevketti. Bunun önüne 
geçmek için evvela bütU mm· 
takalardaki hububat stoklarım 

tesbit ettik ve devrolunmasına 
mani olduk. Dahildeki fiatler 
dııardan hububat ithal edilecek 
oiursa ödenecek fiattan daha 
yüksektir. Bu mUnasebetle ıimdi
ye kadar hububat ihracatile ta· 
nınan bir memleketi ithalatçı va• 
ziyete sokamazaı. Hububat ih· 
racmın men'i sebebi budur. 

'f 
Varşovadan bildiriliyor: Hü

kumet fırkalarının 
bir toplatısmda 

par~•ı nfl Maliye Nazın M. 
, uazıgetts Matvzevski bir nu· 

Lehistan 

tuk söyleyerek zaman zaman Po· 
lonya parası Zlotynin kıymetinde 
bir tezelllül vukua getirileceği 
yolunda çıkarılan fayiaları tekzip 
etmiıtir. Mumaileyhe nazara Le
histanıo iktısadi menfaatı bilakis 
sağlam ve istikrar kesbetmiı bir 
paraya sahip olmakbr. Para 
kıymetinde bir azabı vficu· 
da getirmek Lehistan hllkume· 
tinin aklından geçmediği gibi 
böyle bir ıeye de taraftar olma· 
yacaktır. 

PETROL NiZAM 
SAÇ bakımı için en iyi bir ilaçtır. 
Saç dökülmesini va kepekleri 
durdurur. (16022) 
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isti male gayri 
beki dirisi 
male gayri 
beki bezi 
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Tahmini 
miktara. 
653 kilo 

256 .. 
39 .. 
43 ,, 

siya 
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male gayri 
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,, ,, Tiftik 300 , , 
" 
u ., ,, çivili kayış 700 ., 

" 
,, ., yağla 500 ,, 

bey 
isti 

az kaneviçe parçalan 
male gayri salih toz 

yal dız «Makine döklintüleri» 

Ma 

395 ., 

Bulunduklan mahal 

Cibali Fabrikaımda 

" " 

•• " 
,, 

" .. H 

" " 
" " 
,, Fabrlkuı kubı 

atelyesinde ve Levazım 
ambarlannda 

. a fıçı Sirke 309 ,, Kabataş Ticret ambarında 

-

-

lsk arta ambalaj kiğıdı 149 çuval Çapa depo ye imalith .. 
içinde 2150 kilo nesinde 

bin 
me 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı müstamel eşya 24/ S/934 tari
e milsadif perşembe günU saat 14 de bilmüzayede sablacağından 
zkur eşyaları hizalarında yazılı mahallerde hali hazır vaziyetle

gördükten sonra müzayede için tayin olunan günde % 15 temi• 
larile birlikte Cibalide Levazım Şubesinde Sabt komisyonuna 
racaatlan. ''2350., 

rini 
nat 
mü 

Mikt 
911 

)#. .. 

arı Vahidi kıyaıı MUlihazat 
Kilo Sekiz kalem hurda demir, boru, dökme 

çul ve kanaviçe parçalarile köhne nihayet
aiz şerit ve buna mümasil köhne eşyalar. 

240 Adet Yirmi dört kalem köne çini ve dökme 
sobalarla araba ve mavna mlltambalan 
otomobil iç lastiği ve sancak direği, ağaç• 
tan ıu fıçıları teneke ve kilp buna mO
masil köhne eşyalar. 

tarl 
Ciball Levazım anbarmda mevcut olup yukarda cina ve mik· 

arı yazılı köhne eşyalar 5/6/934 tarihine mliıadif Salı günü saat 
te bilmüzayede satılacağından taliplerin me:z.kôr eşyalarına hali 
ır vaziyetlerini gördOkten sonra tayin olunan günde % 1 S temi· 
larile birlikte Cibalide Levazım Şubesinde müteşekkil Sabt 
misyonuna müracaatları. "2547,, 
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MOB.LYA Salon, Salamanje ve yatak 

1 odalarının en•aını 
ucuz fiyatla 

latanbul'da Rlza Pata yokuşunda 88 numerolu 

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

stanbul 7 inci İcra Memurluğundanı 
tak 

yeminli n~ ehlivukuf tarafından tamamına 1200 lira kıymet 
dir edilen Usküdar Hayrettinçavuı mahallesinde Çeşme soka· 
da eski 6 yeni 4 No. h Bir bap dükkinm tamamı açık artbr
ya vazedilmit olduğundan 25 • 6 • 934 tarihine mUsadif Pazartesi 

ğın 
ma 

ü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci artbrmuı icra edi· 
ektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenio % 75 ni bulduğu 
dirde müşterisi Oıerinde bırakılacaktır. Akai takdirde en son 

gün 
lec 
tak 
rtbranın taahhüdü baki kalmak Uzere arttırma 15 gUn müddetle 

dit edilerek 10 • 7 • 934 tarjhine müsadif Salı g llnU saat 14 ten 
ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında 
tırma bedeli kıymeti muhamminenin ~o 75 ni bulmadığı takdird• 
ş 2280 No. lı kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. ~tıf 
ndir. Arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammıno
% 7 5 nisbetinde pey akçası veya Milli bir Bankanın teminRt 

a 
tec 
16 
art 
satı 
peşi 
nin 

ktubu~u baınil bulunmaları lazımdır. Hakları Tapu siicli ile sa
olmıyan ipotekli alacaklarda diğer al&kadaranın ve irtifak hakla 
iplerinin bu haklannı ve hususile faiz. ve masarife dair olan 
alarını evrakı mllsbiteleri ile birlikte ilAn tarihinden itibaren 

me 
bit 
sah 
iddi 

ayet ıO gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. 
si takdirde haklan Tapu sicilli ile saJ.>it olmıyanlar satış bede
n paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim ~e~gi, tenviriye, 
zifiyeden mlltevellit Belediye rusumu medyuna aıthr. Daha fazla 
umat almak iıtiyenler 31-5-934 tarihinden itibaren harkesio 
ebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma fıı.rtnameal 
934. 765 No.lı dosyaya müracaatla mezkür dosyada mevcut 
aikl görebilecekleri ilin olunur. (2618) 
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~------------------

ls-tanbul Orman Baı Müdürlüğünden: 
Haliç iskelelerinde mazbut 10 adet kayın ktirekliğf ve 20 kantar 

mur ağacı ve 2500 adet fındık aaplığı ve 25 kantar ıhlamur ıhla 
unu ve 26 adet ıhlamur sandal gönderi ve 500 adet kamçıhk 
cık çubuğu ve 2370 kilo meıe kömürü ile Y enikapı iskelesinde 
but iki kalemde 125 kantar mahlut odun ki cem'an on kalem 
an emvali 23/5/934 Çarşamba günü saat üçte ihale edilmek 

od 
kızıl 

ma:z. 
orm 

re mlizayedeye çıkarılmııtır. izahat almak istiyenlerin Haliç Ye 
ikapı Orman İdarelerine ve ihale günll saat iki buçukta Ormaa 

dllriyet kalemine mllracaat eylemeleri. "2316,, 
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SON POSTh Sayfa 11 -
.Ki MİSLİ KUVVETLİ VE ö TTE İR cu oua. 

Sinek, tahtakurusu, pire, güve, ile hayvanat, nebatat •e e11a üzerindeki pireleri ve böcekleri Ye bütün haıarntı yumurtnlarile kökünden imha ve sülalelerini tahrip ve i:r.ale eder. Fayda san at 
•• reka t • h <nd bUtüa ecnebi markalanaa duman atbrmakta ·~ dehşet ••rmektcd;r. Kutusu 30 112 mre 50, lltreUk 80 •• alh lil<elik 400 büyük ten kelerde kilo u 70 kuruıtur. Toplnn<ı~ar• yüı:le on tenzilat. ihtar: Payda istediğiniz halde ıize gaz veya benzin •erir gibi kutulara petrol dolduranlardan aakınımz. Bu ıizi çok aldatır. Sakm açıktan almayınız. Daima kapalı, daım• mühürlü tenekelerde Faydanın lımine ve markasına dikkat ediniz. 

ı:::============================================================~==========r==~======================================-==-:1 

Bir Zafer Ve Şeref Sayfası İstanbul Tramvay Şirketi 

Kahraman Hava Filomuzun Kumandanı 
~uvaff akı yet İntibalarını Anlatıyor 

EVKAT TARİFESİ 
1934 senesi 21 Ma)ıs gününden itibaren 

ilanı ahire kadar muteberdir. 
ilk No. Hudut Hareket f'a•ıla Hareket 

Saat 

ı O Şişli-Tünel 
1 

Şişliden - Tünele 3,6 5,31 
Tünelden ~işliye 9 5,51 

Son 
Hardıct 

Saat 
23,42 
24,02 .. 

x l'ukan • K 
V . . lsma.il H-.,·.o.ucı~rımıı &.ki . d- -
lan nkh .Bey, aeağıda: K.ahr o d ten ura ( + kumandan Celil Bey, x Naci Paşa, x x Eakiıtehir mı~ Şefık Bey ( X ) ve arkad~la~~ı ~uk :için İzmirden Eeki ere gelen kıymetli haya kumandan-

n nr da ve yımınciaki % h u~iki resı!D ( + + ) arkadaşımız Turgut Bey, dığer muhabir.imiz kuman· Memleketten Sovyet Ruayaya çok aeitin Beydır. 
~~valf yeili. bir ıdiş, geli§ ~ :a bir kabiliyet e bir tahsiyet- ğlimUz hfisnO kabul çok candan 

a runuuı Turk Jıavacılnnnm Eşkı • Onu ta y havacı I ' 
bire donmelenne mt büyuk lıudıe -ı,i cevıne"en -'-- ktur Ş !lf"kon

8
u 8 ika ve tezabUJ"ab asla unuta• 

dün teJgr.aI hnber.i k ~ ilk ~ a~r ~'" . e ı . 
ouştık. E kı., hır muhabirimiz bı?'~ lia 'b~ahail sıralarından itibaren mıyacağım. 
de şu taftul ltJ veriyor; fl 1.>ıeyi ikmal edinceye kadar Sinoptan sonra aeyahatimiz 

~kişehir, 19 (Hu si}- Cuma suıı Akı hep birirıcilikle geçmiştir. gayet iyi geçti. Karadeniz hava rnu ıaat t m '3, 1 O da Eskişehir .. · d ~~ Şenlen lokantasında vaziyeti çok daha mllsait idi, ve 
d. e d bulut! r ardın- crea e . .. ~ heyeti tarafından tasavvcr edildiği İibi hava mo.-
du. iL_ • T kartalı kon- çok eş'eU z.ıyaf~tMv~~- Zi~afet knliitına rastlamadık. Dön"...,e. ~ b. i d hr • Beyin rı.eraf egeç.ti. ulin,!11 Nıyazi ""i" • 

man fd.onun tuu~ Yliılü k n• )erce dinle it. v.e mon~logl.arı yüz. bilirsiniz ki Romanyaya geldik. 
da .1 ~ırlay Cefaı B. b. de1er kattıy cının neş elerıne han- Romanyada gayet llcak bir ka-çe\lk .kle yer t ı genç il . 

den in-2- e 
8 ıaaı. Tayyaresin- M htelif nutuldard1t11 b bul gördük, bunu her yerde ve 

crKf"'n ona "So p t h , eyecan 
ve ... · y 0 n ~a,, mu v eza ur tt n llODra "Son laer vesile ile gösterdiler. Biz bu-
itina ıle f u. irbz kc na Posta" n na be i kabul ıre nıınla, bıı aaminıl al.ika ile çoli 
duk. u eri a allerime cevap veren Celi.I dostane olarak iftihar edebiliriz. 

<Alil Bey, kendis.i ·1ı· Beyin yüzünde hava tarihimizin Bükreşten sonraki seyahatimiz, 
rnman arkadct1"arilc Bükr 1 ka~- em~alsiz bir zaferi olan Eski-
harn!e ve bir o!ul-tn E ee~n hır şehır • Moskova, Moskova • Bük- havanın müsait olmamasına rağ-
kondu- halde çc)k ki sd~ebfre rq, Bikreş ·Eskişehir ıeyaha· men yine iyi geçmittir. 
keti ri kumuz sa· 

11 1
• Bu.. tiııin parl k izleri ardı. Bilhassa Eskişehirde halk tara-

müt d Ulnı n rçok Sualleri e verdiği cevaplan fından: g&düjibnlzf canc:lao allka, 
Yo ~ ı b k.Jcyen b:-ı hiilaaa ediyorum: ---'L&rati bil ilk b" h~Jk O'lu v r d Ja uııer~ " - Sovyet memleketinde kabul ye t~ y ar 

hır heyecan İ\inde ~ nıul ddıer,n Türk dostluğuna karşı fevkalade dikkatle anmak IAzımdır." 
ÖpUller ve öptüler. uca a lar, layrnet ı•e ehemmiyet gördüm. Kahraman filonun kıymetli 
k Şerefı.nc v ri en öğle ı.i f f . . Sovye~er Türk dostfuğile kumandam buolan aöylerken, 

8. Şanı zıyafeti takip ett' Ake ını lftıh r edıyorlar. En büyüğünden memleketimizi Cümburiyet bay-
ı:ıyaf tind uske..c erk· ı. şanı en küçüğüne kadar berkas ·e' d J 1 

d 
0 

an ve lime- h • "k • ramında ziyaret e en enera 1ra an b tk d _, 1 epsı ı i milletin bu samimi dost- II'ın'ı"n bı"nba«rı Naim Be" ve ar-Zrn.ir - Atina ce b • en gcıen uğuna ca dan ve takdirle dolu Y J 

ramanı Şefik n.~!ad ati badva kah- b!r kıymet Ye alAka atfetmekte- kadaşlarına gönderdiği çok aami-
Şefik Bey d. ~ e. var 

1
• dirler. mi ve çok kardeşane aelimlano 

a.tkttliJıte bqbha- Sowyet memleketinde ıörd~ ih.lljma da waut..,•a - B. T. 

12 Harbiye-
1 

Harbiyeden - Fatihe lS,7 6,J2 24,06 
Fatih F alihten - Harbiyeye 9 5,49 23,25 

13 Taksim· 
1 

Taksimden - Sirkeciye 
5 7,30 19,20 - Sirkeci Sirkeciden - Taksime 7,50 19,40 Vl 

5,8 5,59 23,ıı tıJ 16 Maçka· l Maçkadan - Beyazıta 
~ 

Beyazıt Beyazıttan • Maç.kaya 17 6,41 24,02 LıJ 

7 6,57 20,19 m 
- Maçka· 

1 
Maçkadan-Eminönüne w 

14 6,29 20,47 U)o EminönO Eminönünden· Maçka ya - 17 ~işli -

' 
~işliden - Sirkeciye 8 6,26 19,59 ..J 

12 6,58 20,31 en. irkeci irkeciden • Şişliye -
19,58 

U)o 
- Taksim-

1 
Taksimden-Aksaraya 18 7,02 

Aksaray Aksaray dan-Taksime 37 7,38 20,35 
19 Kurtuluş-

1 
Kurtuluştan - Beyazıta 6,9 6,00 23,14 

Beyazıt Beyazıttan-Kurtuluşa 17 6,45 23,56 
- Kurtuluş .. ( Kurtuluştan-Eminönfine 7 7,11 20,25 

l Eminönü Eminönünden-Kurtuluşa 15 6,39 20,35 
Beş!ktaştan - Bebeğe 5,26 - Beşiktaştan - Eminönüne 6 5,36 fJl 

ı.ıJ Bebekten • Eminönüne ıo 5,48 24, 12 ~ 22 Bebek • EmbKSnü 
Eminönünden - Bebeğe 20 

5,56 24, 12 ı.ll 

'° Bebekten - Beşiktaşa 24,52 ı.ll 

24,52 Cilt Eminönfinden • Beşiktaşa 
ıs Ortak8y-Akuray ı Ortaköyden - Aksaraya 8 5,50 20,50 ICI)' 

15 6,35 21,32 < Aksaraydan - Ortaköye 
ı-

- Ortaldi7·EmlnUnU 1 Ortaköyden - Eminön~ne ıs 6,26 23,56 ~ 
20 6,52 24,22 - EminönOnden • Ortakoye U)o 

tıl 

l 
BeşiktaftAD - Fatihe 7 6,34 20,53 g:ı 

14 Be9fktaş • Fatih Fatihten - Beşiktaşa 14 7,16 21,34 

{ 
Aksa raydan - T opkapıya 5 5,24 - 32 Tokkapt • Topkapıdan - Sirkeciye 8 5,40 23,31 Ul 

11.J Sir eci Sirkeciden - T opkapıya 16 6,12 24,02 ~ 
T opkapıdan • Aksaraya 24,35 LıJ = 

{ 
Aksaraydan-Y edikuleye 5,32" ~ 

U)o 33 Yedikule • Yedikuleden-Sirkeciye 6 5,48 23,23 
ıo 

5 Sirkeci Sirkeciden-Y edikuleye 16 6,20 23,54 
Yedikuleden-Aksaraya 24,27 m 

5,24 z Aksaraydan Edimekapıya 
~ 37 Edirnekapı-f Edirnekapıdan Sirkeciye 5 5,48 23,ao .. 10 

6,17 23,59 Cll Sirkeci Sirkeciden -Edimekapıya 1 s - Edimekapıdan - Aksaraya - 24,30 

( Askerlik Yoklaması ) • 

ihtiyat Zabit Ve Askeri 
Memurlarının 934 Haziran 

Yoklaması 

DenizyoJ ları 
1ŞLETMESI 

Accnte.Jerf ı Karakay K8prübaf 
Tel. 42362 - Sirk~ci MGhirdarude 

lhn Tel. 22740 1 _ 1076 numaralı ~tiyat zabitleri 
kanunu maoibince hmır askerJık u
bosiude kaytlı yerli ve yabancı bilu
mum ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri 
memurlanmn (1 haziran 934] te b~la
mak ve [80 haziran 934] tarihinde 
bitmek üzere yoklamaları yapılacaktır. 
2 • lımir §Ubesi mıntakası dahilinde 
bulun11p ta şubede kaydi bulunmayan 
ihtiyat zabit ve a keri memurlan da 
ayni veçhile yoklamalarını yaptırııc.ak
lardır. 3 • Bu yoklama için her ilıbyat 
zabitinin yeni Tuı k lıarlJerile b~ılm~ş 
nüfus hüviyet cüzdanları, askerı vesı
kaları ısıbhl raporları ve birer adet 
vesik;ıık fotoğrafla birlikte şubeye 
müracaat etm leri. 4 • Bu yoklama ya 
eifahen veyahut iadeli taahhütlü mek
tupla yapılır. 5 - Y oklamo.larını mek
tupla yaptıracak alan ihtiyat zabitleri 
halihazır adreslerini, sınıf, rütbe ve 
sicil ko.yt numaralannı, isim, baba 
isimlerini, doğum tarihlerini, ihhi 
vaıiyetleriJı! ve şubede ibtiyat ~bit 
defterindeki sıra numarasını •e daımi 
ikamet ve vawe adreslerini bildirecek-
ltır ve birer vesikalık fotoğraf gönde
recelderdir. 6 • Y abanoı memleketlerde 
bulunanlar 1076 No. lu kanunun 10 cu 
maddesi mucibince bulundukları mem· 
leketlerdeki Türkiye Cü~huri1eti elç!· 
likJerine Veya §ehpenderlikJe~DC fıuı
ran ayı zarfında muracaatla 
bytlarıw yaptıracaklardır. 7 • Şube 
mmtakuı haricinde m~vakkaten 
bulunan Te hmir ıubetmde lra-
7ıtlı olan ihtiyat zabitanı .da __ t_ok
Jamalarını buJunduklan yerleı:ın .... er
lik heleri vasıtasile veya 5 ıncı mad· 
ded!u bildirildiği Te,hile Amektupla yaP: 
tınrlar. 8 - Basta, malul, ve mazereti 
olanlar keulık 5 inci madaeye göre 
hareket ederler. 9 ·Daimi olarak ikamet 
ve vazife adresleri de_ğişmiş ve başka 
ıube mıntakaeına nakletmiş olaulenn 
nakil muameleleri yapılmak üzere bu
lundukları mah&llin askerlik şubeleri 
vasıtasile keyfiyetten kayıtlı bulunduk
ları vubeyi haberdar etmeleri lizımchr. 
ı0 - B ·,.. &JJ wfmda 7ok.....,_ 

...... 4--.. 
İZMIR SÜR'AT 

İskenderiye Yolu 
iZMiR vapuru 22 

Mıayıs 
Salt 11 de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak. Doğru iz.mir, 
Pire, lskenderiye'ye gidecek 
ve dönecektir. "2610,, 

Bartın 
BURSA 

Yolu 
yapuru 21 

Mayıs 

Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıh tamından kalkacakbr. (2611) 

Trabzon Yolu 
vapuru 22 

ERZURUM Mayıa 
Salı 20 de Galata nhbmın· 
dan kalkacak. Gidi,to Zongul
dak lnebolu, Sinop, Samsun, 
faba, Gires,oa, Vakfıkebir, 
T rabz:on, Riıe ye. D~nüıte bun
lara iliveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. 0 2609,. 

müracaat etmiyen veyahut eube m.ota
kası haricine çıktığı halde yeni adresi 
hakkında bir ay icinde malumat ver
miyen ihti)at zabit ''e askeri memurlar 
hakkında 1076 No. lı kanWllln 10 uncu 
madde ine göre 60 lira para cezası 
hüküm olunur ve tahsili emval k11nnou 
mucibine•' alınır. Her baogi bir asker· 
lik tuLesiue kaydını hiç yaptırııııımı! 
olanlar "in bu ceza 300 -lira olup ayDI 
.. .... .-..-r. 



12 Sayfa SON POSTA 

Kamyonların Lastik Masrafının 
Çokluğundan Şikayet Etmeyiniz. 

Bunu Tenzil Sizin Elinizdedir. 

ALLWJl.:ATH&R 
BALLOOl'I 

1~~0°2'!!.0 lı..W.T; n r"ltSsURS 

. 
DUMPTRUCK 
ALL 0WEATHEN 

CROOVl!.O A W.T 
BALl..OON PATHFINDE1 

BALLOON 
PATHFINOER 

HICH PRESSURS 

Memleketimizde Şoför
lerin ekseriyeti kamyon las
tiklerinin az kilometre yap
tığından müştekidir. Arizalı 
yollarda, haddinden çok 
fazla yük ile sefer yapan 
kamyonlarda kilometre ba
şına olan lastik masrafı 

çok ağırdır. Bu masrafı 
azaltmak için en ucuz las

tik kullanmak en büyük hatadır. Mesele az para sarfetmekte 
değil, sarfediJen para ile azami servis görmektedir. Elli lira ile 
alınan bir lastik ile 2 - 3 bin kilometre yapacak yerde yüz 
lira verip On • On beş bin kilo metre yapmak elbette 
daha ucuzdur. 

Lastikleriniz çabuk &\unıyor mu ? Yaptığınız 

beher sefer, yahut günlük veya ayhk lastik 
masrafınız çok ağır mıdır ? 

Lastikleriniz yollarda çok arıza gösteriyor mu? Tamir 
edemediğiniz lastikler için yollarda perişan kalıyor mısınız? 

Bu suallere verilecek cevap dayanıklı lastik 
kullanmanızı tavsiyedir. 

Heıabını bilen şoförlerin daima GUDYiR lastiklerini 
tercih ettiklerine dikkat ediniz. 

Yalnız GUDYiR lastiğini takmak bu müşkülatı halletmez. 
. 

Hanki eh' atta ve hangi cins GUDYiR takmak lazımdır? 

Bir buçuk tonluk kamyonunuz için size atideki lastikler 
tavsiye olunabilir: 

32 x 6 ağır mal PaHaynder - 32 X 6 a~ır mal dUz - 32 X 8 
ağ1r mal Groovd - 32 X 6 ağ1r mal maden 16stiğl 7 ,50 - 20 
Patfaynder - 7 ,50 - 20 Balon - 8,25 - 20 Balon .- 8,25 - 18 
Balon - 32 X 7 ağ1r mal Groovd - 230 - 18 az hav ah - 230 - 20 
az havah - 900 - 18 Balon - 900 - 20 Balon. 

Bu on üç lastikten her biri ayni neticeyi vermez, bu 
lastiklerden bazılarını takmak için tekerleklerinizl tebdil 
lazımdır. GUDYiR'in memleketimizin her bir tarafında bulunan 
acentaları ve fstanbul merkezi kamyonunuzda en iyi vazife 
görecek lasbği tercih için size izahat vermeğe amadedirler. 

Merkez Acentası: 

Beyoğlu'nda Taksim 
Kemal Halil, Mehmet 

Bahçesi kaı-şısında 
Rıfat ve Şürekası 

• 

• 

Mayıs 20 

1 lstanbul Belediyesi ilanları J 
Büyükada araba meydanmın tesviyei türabiyesi ve beton üz~ 

rine asfalt örtülmesi : Teminat : 117 lira. 
Büyükada araba meydanına yapılacak sulama tesisatı: Teminat 

142 lira. 
Yukarda yazılı işler ayrı ayrı pazarlıkla ihale edilecektir. Ta• 

lip olanlar keşif evrakını görmek ve şeraiti anlamak iizer.e Levazını 
Müdürlüğüne, pazarlığa girmek için de hizalarında yazılı teminat 
makbuz veya mektubu ile 2115/934 Pazartesi günü saat on beşe 
kadar Daimi Encümene miiracaat etmelidirler. "2549,, 

* * Bebekte Bebek caddesinde 93 No. lı dükkan kiraya verilmek 
üzere müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak (izere 
hergün, müzayedeye girmek için de 10 liralık teminat akçesi mak• 
buzu ile 2115/934 Pazartesi günü saat 14 de kadar Beşiktq kay• 
makamlığı ve B. Ş. Encümenine müracaatları. "2187,, 

lf "" Yenibahçede Kazasker Mehmet Efendi mahallesinde 2/15 No.h 
hane enkazı : Teminat : 5,5 lira. 

Y enibahçede Kazasker Mehmet Efendi mahallesindfl 83/8S 
No. lı hane enkazı: 15 lira. 

Yukarda yazılı hanelerin enkazı aatalmak üzere mllzayedey• 
çıkarılmıştır. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere hergün, mllzay~ 
deye girmek için de hizalarında yazıla teminat akçesi makbuıile 
22/5/934 Sah gilnU 1aat 14 de kadar Fatih Kaymakamhtı v• 
Belediye Şubesi Encümenine müracaatları. "2189,. 

}f. lf 
Keşif bedeli 2616 lira 60 kuruş olan Cihangirde Oba aokajl 

parke kaldırım inşası pazarlıkla ihale edilecektir. Talip olanlar 
~eılf evrakını ğörmek ve şeraiti anlamak üzere Levazım Müdürln. 
gline, pazarlığa girmek için de 196,5 liralık teminat makbuz veya 
mektubu ile 21/5/934 Pazartesi giinü saat on beıe kadar Daimi 
Encümene müracaat etmelidirler. (2530) 

• }f. 
İstanbul Vilayeti Nafıa tamiratı mlltemadiye ameleıl için 10 

adet çadır pazarlıkla yaptmlacaktır. Talip olanlar ıeraltJ anlamak 
üzere Levazım MüdürlUğ~ne, pazarhğa girmek için de 37 ,5 liralı~ 
teminat akçesi makbuzu ıle 21/5/934 Pazartesi gUnU ıaat On beıo 
kadar Daimi Encilmene müracaat etmelidirler. "2577,. 

• lf 
Üsküdar' da daire binası arkaıında Üç dönümlllk ıebze babçeıl 

kiraya verilmek Uzere müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar ,., 
raiti anlamak üzere hergUn, müzayedeye girmek için de 5 liralık 
teminat akçesi makbuzu ile 21/5/934 Pazartesi günll saat 14 de kadaı 

Üsküdar Kaymakamlığı ve B. Ş. Encümenine müracaatları. "2183,, 
lf lf 

EminönU Kaymakamlığından : Meyva halinde Orta Kapı için
deki duvar dibinde 50 X 1,50 murabbaı mahal açık mllzayede 
usulile kiraya verilecektir. Talip olanların krokisini g5rmek için 
hergtin ve ihalesi yapılacak olan Haziranın on dördüncll Perıemb• 
gUnü ıaat on dörtte Encilmene gelmeleri ilin olunur. 112612) 

~~3 
Bugün çıkb. Nefis kitıt, tablolar, kıymetli yazılar. (t6840f 

Sinop C. Müddeiumummoinden 
Sinop U. Hapishanesindeki mahkum ve mevkuflara 1 bazlrna 

934 tarihinden 1 haziran 935 tarihine kadar bir yıl içinde verilece 
ekmek aşağıdaki şartlar dairesinde ve kapalı zarf uıuliyle 20 mayı• 
934 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya çıkanlmııbr. 

1 - Hapishaneye verilecek ekmek Samsun veya Boyabat dllS 
ve temiz kırma unundan yapılacak ve bir ekmek llç yllı dirhem 
yani 936 gram olarak pişirilecektir. 

2 - Hapishaneye verilecek ekmek hergUn doktor tarafındaa 
muayene edilecek ve muayenede piıkin olmadığı ve kllnfık bulun
duğu anlaştldığı takdirde dışardan satan alınacak ve farkı fiat 
müteahhidin alacağından kesilecektir. 

3 - Hergün alınack ekmek vasati 800 olup bundan az veya 
çok istemeğe Hapishane Müdürlüğünün ıalihiyeti olacaktır. 

4 - Alınacak ekmeğin miktarı bir gtin evvel Hapishane MU
dUrlüğiindcn müteahhide bildirilecek ve mUteahhit tarafından ell 
aşağı on iki saat evvel piıirilmit olan ekmek ertesi gtinll en son 
saat on dörde kadar Hapishaneye teslim edilecektir. 

5 - Münakasaya girecek olanlar bedeli muhammenin.Yilzde yedi 
buçuğu olan 1027 lira dipozito olarak Malsandığına yabrdıkların• 
dair makbuz ilmühaberi veya Devletçe tanmmıı bir bankanın bu 
miktarda kefalet mektubu veya yazılı kıymeti üzerinden istikrall 
dahili tahvilita veyahut borsa fiatından yüzde yirmi noksanına diğer 
mali eshaml teklif mektuplariyle beraber Komisyona vereceklerdi. 

6 - ihale 10 haziran 934 pazar günü saat on beşte Sinop 
.Cumhuriyet Müddeiumumiliğinde müteşekkil Komisyonunca • Adliy• 
Vekaletinin emrü tensibine talikan • itra edilecek ve ihale glinl 
ıaat on beıten sonra verilecek teklif mektuplan kabul edilmiyecektit• 

7 - Münakasadan miitevellit ilin ücreti, pul vesair tekAlif .,. 
masarif at ve ledelhace tahlil masrafı ve ücretleri müteahhide aittir• 

8 - Daha fazla tafsilat almak ve şartnameyi görmek isteyen"' 
lerln tatil günlerinden mada hergU Sinop C. MUddeiuınumiliğio• 
müracaatları ilan olunur, ~ 

Zayh Sıvas nüfus dairesinden aldı· 
ğim ~üviyet cüzdanımı k.a~b.ettim'. Ye:
nisinı alacagımdan eakunnın hükmü 
yoktur. Sıvasın Hafik kazuından Me· 
lek otullanndan 'Mehmet otlu Bünyin 

Son Poata Matbaa• 

lahibiı Ali Ekrem 

N.triJ•t llldlrl ı T.WW 


