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J d s p l ı Lavrens Sinemada 
. aponya an_ on os aya Amerikalılar-Casusa Mü-
idil - Ural Türkleri Nasıl Çal~şıyor? him Bir Teklif Yaptılar 
Bunların Başına Musallat Olan Türlü Unvanlı Esrarengiz 

Bir Adam Hakkında Tahkikat Yapılıyor 
?f' ~. ' .......... m·a~:~;;~"'"'""'"''" 

Yapallm? 

Kobi felar· . 
imam "'111 flefi gelenleri ve Kob. 

1 
Midgarhazref Şamguni 

Tokyod 
Geçen an nıektup (Hususi)-

nıektuh d R d kaçan Tu k um a usya an 
kısmının j \re Tatarlardan bir 
bildirnı· ti aponya•da yerleştiklerini 

ış ın. 

Bunların nıtıh· • 
( K b. ) h . . un hır kısmı 0 1 şe rını kendilerine ikinci 
v~tan yapmışlardır. Burada bu~usl 
hır mahalle tesis etnıişlerdir. Bu 
nıahalle, Japonyada teessllt 
eden bet Tark mahaYwie'• 
en kuvvetliei, en faali " 
en beceriklisidir. Mahallenin 
ayrı bir binada hususi mektebi 
'Vardır. Mektebin idaresi Midyar 

Hazretin elindedir. Rukiye Ômer 
Hanım isminde genç bir hanım 
da mektepte hocalık etmektedir. 
Türk • Tatar çocukları bu mek· 
tepte milli terbiye görmektedir. 
Lisan olarak lngilizce ve Japon• 
ca olwtubnaktadır. Mahallenin 
btıttbı masraflan Tnrk • Tatar 
halkından çıkmaktadır. Gençlerin 
ayrıca kendilerine mahsuı tqki
litlan vardır. 

( Devamı 10 uncu Hyfada ) 

10 Sene Evvelki 

Kuma itini 7apan 
•• caHdl meydana 
'ıkaran amala, X 
tıuetlhJ ltkılatl ilk 
defa ıılirea \' anko 
uıta ( yanda da 
eeudla çıkbiı blna 
ırlrlllll701'. , 

Bir 
Avrupa 
treninde 

başlamış 

bir 
maceradır. 

Evet.. 

lki 
Türk 
kızının 

yaşadığı 

bir 
ma<ıeradır. 

Ya.ıan: Suat Suzan 
Haa...,.r. 

Pek Yakında, 
Son Posta'da 

Okuyacaksınız 

Cinayet 

Sivil 
a 

Yannki nüshamızda sivil tayya
recilik mevzuuna dair io sayfaJan
mızda çok alakalı bir yazı bula
caksınız • 

............................................................... 
Bulgaristanda 

Vaziyet 
Komşularile Eyi Geçinmek 

Başlıca Emeli lmiı 
Sofya 27 - Hariciye Nıi:ım M. 

Batolof • gazetecilere beyanatta bulu
narak Bulgaristanıo ıulhu ve bütiio 
komıu memleketlerle iyi mOnaHbet• 
lerde bulunma§l. Sovyet Ruıya ile 
münaaebat tesis etmeğl arzu etmekte 
bulunduğunu ıöylemittir. 

Ondan, Arap Kıyamını 
ladığını Öğrenmek 

Nasıl Hazır
lstiyorlar 

Londra. ( Hususi ) - Meıhur 
casus Miralay JAvrenı lle bir ln-
giliz film kumpanyası arasında 
mUzakere icraS1na başlanıruşbr. 
Bu müzakere hUsnüsuretle netice
lendiği takdirde Lavrensin bUyük 
muharebe esnasında Arap Alemin· 
de yaptığı faaliyeti gösteren bir 
film çevrilecektir. Bu filmi Mister 
Aleksandr Korda idare edecektir. 
Başlıca rolli Mister Hovard yapa- • 1 

caktır. Sahne nazımı ise (Garp ce1'.. 
besinde yeni birşey yok) ismi altur ~ 
da şöhret kazanmış olan filmi~ 
rejis5ril Mister Lewiı Milston ola
caktar. .. 

Diğer taraftan bu lngiliz kum· 
panyası ile alakadar olmayan 
mühim bir Amerika filim firketi 
Lonclraya bir heyet göndererek 
( Lavrens ) den hayab hakkında 
bir filim yapmasma mllsaade etı
mesini istemiş ve bizzat kendlıl 
de bu filimde rol ahrsa muazzam 
bir ücret vereceğini söylemlftir. 

Amerika kumpanyası tasavvur 

Laurens çok seo4lil Arap lııga/etlna 
ettiği filmin eıaıını "çölde kıyam., 
n ° zekin plan yedi haydut .. 

( Devamı 9 uncu sayfada ) 

İtalyan Adalarında T ed
birler Büsbütün Sıkılaştı 

Rados, (Hususi) - Burada ve 
ltalyan haki°!iyeti. ~lbnda bulu
nan civardaki dıger adalarda 
yerli halkın sinirleri çok gergin· 
dir. Son gUrültUlll hldiselerden 
sonra ltalyan hükumeti adalar 
asayiıinin bir daha bozulmama• 
sını temin maksadile çok tiddetli 
tedbirler almaktadır. Sıkı bir 
kontrol, bu tedbirlerin en ba
şindadır. Adalardan barice ça• 
kacak herşey inceden inceye 
tetkik ediliyor, bu suretle dahW 

hAdiaeler hakkında barice su 
11zmamasına dikkat olunuyor. 

ltalyan polis ve askeri kuvvet· 
ler, halka göz açtırmamak için 
kat'i emirler almııtır. Bunun ne
ticesi olarak en küçük bir ka· 
bahat, en şiddetli ceza ile kar
tılamyor. Fakat iyi haber alan
lara inanmak lazım gelirse bu 

derece şiddetli hareket edilmwniD 
ıebebi, İtalya harici siyasetine 
engel olabilecek bir hidiıenia 
çıkmamasım temin içindir. El'u• 
detn alerrivi - J1.. 
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(Halkın Sesi)I Giniin Tarihi 
/(öglünün 
ihtiyaçları 
Karşısında 

IDi.ln1met maat banJwıoa eıı 
aari ~ Yermek b.rano4iadu 
v~ bu düşunce ile de banka. 
ioio yeni IJrr Jiyiba ~pıldı. Bu 
hwnıBta halkuı eüşüneeleriai 
yazıyoruz: 

Mehmet Ali Dey (Divanyolıı Boz
kurt kıraatlıunesı) - Ziraat Bankaaı 
yem bir tekle bürünüyor. S. ha· 
J&rh mGeucae modern bir hile ko• 
nacak. Hakikaten bu baaka, gayele
rinden uzak bazı itler y•pmıya al&f· 
bnlmlfb. Ziraat Bankası elenince 
batu ma çiftçiler Ye oalann kredi 
lhtiyaçlan gelir. Türkiye nüfüsunun 
dö.-ttc üçünü köylü tcıkil etti2'i için 
Bankayı eski formüllet"le idat'e etmek 
imkansızdır. Yeni layihanın eaaılarını 
ıördüm çok botuma sitti. .. 

Sait Bey ( Kadırga o- örmez 
10ktığı) - Köylü Tiirkiyenio efend"ai
dir. Y almz köylü ile alü:adar baa.
kalarımız ve müesseselerimiz yoktur. 
Çiftçinin bankası olmaaı lizımgeldi
lini iaminden anladığımız Zir at ban
kam da pek köylü ile meşgul olm• 
1ord-. Köy ilaüa ihtiyacına cenp 
Yerecek. iatihaal kooperat f eri kura
cak, buliıa köylüyü ,Wdürecek bir 
mücsseaeye ihtiyaç •ardı. HükUmetia 
Ziraat bankaaına •umek iat.ediii yeai 
ıekilde bunlan görüyoruz. Bu ıalaha
bo bir an evvel yapılmasını dilerim. 

Jf 
Tevfik Bey ( Muallim Şehzadeb~ 

imaret sokağı) - Teni bir cumhur;yet 
airaat bankan kuruyor. Beıer, onar 
lıuruılak ziraat bankası pulları ba11• 
lacakmı• Yeai bankaya (200) mil1on· 
Juk bir aermaye temin edilecekmif. 

S.nka köylQ kooperatifleri nııt .. 
.Ue çiftçiye muhtaç oldutu krediyt 
açacakmıf. fstibaal faxlalıft, ihracat
aaalall •e bauıa de kuraldık dolaJ!l'i"' 
elle fena yaziyete düıen köylümüze 
erbk sıkınb çektirilmiyecek. Mem• 
leketin hakiki ıahibt n efendisi 
o!an kly16 bu suretle faydalı yardım 
18recetf için tabiatile hepimiz •evi• 
aiJoruz. 

Maarif Vekili Ge~iyor 
Maarif Vekili Hikmet Beyin 

haziran ortalannda gelmesi bek· 
lenmektedir. Hikmet Bey burada 
Üniversite imtihanlarında hazır 
bulunacakbr. Bundan başka HiK-
met Bey, Üniversitenin yeni kadro 
Ye l>ütçesi hakkında burada bazı 
tetkikat yapacaktır. Üniversite 
bahçesi içinde inşa edilecek olan 
raM-thane binası, nebatat ve laay
.aaıat enstitüleri için ihaleler ya,. 
pelacaktır. 

Ticaret Odasında 
Dnn Tiçaret Oduanda lastik 

fabrikalan müme.ssilleri il~ bn .. 
dura imalatçı ve sabalan ye 
cler.iciler bir toplaata yapm·ı•ar 
listik ayakkabı imalatının kun: 
düra sanayiine yaptılt teairld 
etrafında göruflllüflerdir. Getecek 
balta ikinci bir içtima daha ,... 
pdacaktır. 

Bir ihtikir Şikiyeti 
Ekmek Nar ını Dinlemiyen Bir Fırıncı 

Ceza Gördü, Fakat Geç Kalındı 
Dün matbaamıza bir okuyucu ge Ba at. 

altımpm geçmif bir miitdcaitlir. Ekmek nerhının 
yedi buçuktan yedi otuz panrya ylllmelmesinin nasıl 
bir ilıtikar vesil • olduğumı anlallı. De · ki: 

etti, fakat hakkında ıicap eclea muamele yaplm. 
Şimdi .. ayrıca .. mahkemeye de ıideceğim. Fakat bu 
mıiiııasebetle aöylemek iM:ecliğim ıudur: 

- Küçtikpazarda llıir fsrma gittim. GördUm ki 
ekmeği sekiz kuruşa satıyor ve lıalk bu fint üze
rimden alıyor. itiraz ettim. Baııa, aau on ıpar:a 
fazlanın gr.a• farkı •Jdwi'unu :aöylediler. Belediye 
.zabıt.uma mtirac.ıat ettim, bir memurla beraber 
gittim .e fırın &ahi • sert muamete gordüm. 
s..,.a BeJediye Merkez meımırluğuna müracaat et• 
tim ve iakikati teslim dtir.dim. Dükkan sahibi, dört 
günd beri bw f.arkı aldığın açıkça itiraf 

- Bea bu ile mqgu1 olurken orada haur ba-
1unanlardan hiç 1biri işle alakadar olmadı. Halbuki, 
dava, benim kadar onlarm da aavau idi. Bu bir. 

Sonra dön gün mantazamım ikilo haşına oa 
para fazla para ftmlişler ve bunun sebebini biç 
wormamışlardrr. Bu 'gibi nziyetlerde, bak ıw ha}ğ.. 
kati meydana koymak ferde düten b~ "Vazife ise ıde 
iUd !bunun muvazzaf alikadarlan mevcuttur. Acaba 
bu dört gün aamnda oDlar ba, .narhtan fUla 
fiata yapılan •'-la glriip ıifitme...... midir? 

Yeni Lise 
Haydarpaşa Lisesinin 
Kadrosu Hazırlamyor 

Önümüzdeki ders senesi için
de, Haydarpaşada eski Tıp Fa· 
kültesi binasında açılacak olan 
lisenin kadı-osu haziran sonunda 
tesbit edilecektir. Aldığımız ma
lümata göre biDa ~ok geniş ol
duğunda n, İstanbul Erkek Moal· 
lim mektebi de bu binaya naklo-
1wcaöw. MuaHi• Mektebi laalen 
lştaııbul 1 iıui.le birleıtirilmit Ye 

pek sılapk - ftZi,etiiedir .. Mual
lim Mektebi de ymeftiaiWiktc!ı 
mnra yer kahr.aa bir de 
«ta mektep te9is oiuaacakbr. Bu 
~,ette aki F.kiıite hiaaa ..... 
inde ayn ayrı 1iJ meistep bnıhl
nacaktır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Karagümrükte oturan sucu 
Osman liir h yvan ahm satımı 
meselesinden çıkaa bYıa netice-
sinde arabacı Salahaddin iaminde 
birini lAf ile başından yarala· 
mışbr. 

~ Mabmutpaşada KU.-'kçliha· 
1

nmda basmacı Arsen, Yervant, 
Toma, Dikran, Sinorik, Agöp 
ve Avadis arasmda bir alış veri§ 
yüau.dea çıkaa kavp anuuada 
·ba·elardaa ArRD Mnclal e ile 
Dikram b .. nıdw aiır surette 
1aralamıfbr. 

lf Marke mniWöe biriııııila F .. 
te bir tramvaz biletçisine •eıı

ı-dijl bir on kuruıluk uhte uğu 
anlaşılarak tahkikata başlanmıştır. 

Dan bualanlaa bafb bir
~ ........ iki bu olmrq, altı 
.. de iDter ....... , &,ter, 
llepei • yabks ... . 

'

Milli Müdafaa 
Pulları 

Damga Matbaaaının Hazirandan 
itibaren tatbilc: edilecek olan Milli 
Müdafaa vergisi için (20), (100), 
(25~ lwruşlok alb milyon pul 
basmıya başladığım yazmışbk. 

Resim bu pullardan bir tane
sini söstermektedir. 

Kwş111 Hır sızlan 
Sultanahmet camiinin dış ka· 

pısındaki kurşunları bir eğe ile 
kauken dlrmümefhut halinde 
yakalanan Rıfatın muhakemesine 
dün Asliye İkinci Ceza mahke
w::tinde bakr. Rıfat mevkuftu. 
Maliıkeme s nu sabit gôrdüğti 
için kendisini (25) gfin hapse 
mabküm etti. Rıfat aaba fazla 
mevkuf kalchğı için serbest hıra• 
kıldı. 

Esnaf Bankası lst 
Esnaf bankası tahkı1catile meş

gul olan Müade'iumumi muavin
lerinden Mnlırıs Bey öua de 
Şehir Meclisi azasından ft npo
rwı muhanirlu.indcn lamail Sıtla 
Beyi dinlemiştir. Bugün de avu1c:at 
Atıf Bey iaf ap edilecektir. 

İmtihanlar 
Talebenin Kopya Yçma 
ısına Meydaa Verilmiyecak 

Lise ve ortamekteplerde dün-
en itibaren tedriaata nihayet 

verilmiştir. Perşembe gününden 
itibaren son ıamıflann imtJıanla-
noa bafla•acakbr. imtihanlar 
'haziranın on ~- kadar devam 
edecektir. İmtihan komisyonlarına 
aza olan muallimlere tebligat ya
pılmıtbr. Hiçb!r muallim kendi 
mı.fa talebesinin imtihanında bu
lunmıyacaktır. Hu ıene imtihanlar 
~ ıaka yapılacab.r. Kopya et .. 
me1ı tqe'.blriis&nde bUl'llllan 'talebe 
'demal imtihan harici bırakilac.k 
.-e mnıfta 'ipka 'eCliJece'lmr. · Hariç
ten "8'btcrya imtihınnna tnp 
olanlara ftkild teblig"at yaparak 
~ mektep1erdc "mh1ıan'a gire
ceklerilli l»ildirmİftİI'. 

Asri · 
Mezarlık 

Beledİfe, yaptuacağı ..-i me
zarlık ici• Şifli - BiJak4eııe yolu 
üzeri.ade genit bir wazi satın 
almıştır. Evve1cc alınması tasav-
vur edilen Zincirlikuyu arazisin .. 
den vazgeçilmiştir, Çünkü bu 
araziye Maliye Vekaletinden 
başka 43 mutasarnf çı'kmrı ve 
mesele mahkemeye intikal et· 
miştir. 

Yeni alman arazinin topra'k 
teniyesine yakında başlanacaktır. 
Arazinin etrafına uzun bir ihata 
dld-81 çekilecektir. Bu duvana 
inşası için 15 bin lira aarfohma
cak ve inpata haziraa içinCle 
başlanacaktır. 

Bir Karruonytlacı 
tf. l'abain isminde mi din 

bılamurda Matmazel !lüleranm 
çantasım brmonyo1a ellerken 
yakalanwp.-. 

Hariciye Vekili
mizin Temasları 

Tevfik Rü~tü Bey Pariste 
Hararetli Bir Kabul Gördil 

Paria, 27 - T cvfik ROftü Beyin 
b• aabah M. Bartu ile yaptığı bir 
Hatlik mikileme, M. Dumcrg ile 
olan kı.a konuıma11 gibi, tam bir 
•amimiyet bavuı içinde cereyan et• 
miftir. 

re'tilik lRiftl ıs. •e M. Bartu AY• 
ırllJMD•• •rmnni :.aziyetini tetkik 
etmiJlerdir. Bilhassa Merkezi •e Şar• 
ki Avrupa vaaiyeti tabiatile naarı• 
dikkatlerial celbedecekti. Balkaıa 
miaa'lu we Bul•ar aiyaaetiıün .Ukin• 
H .komtularile mukarenete doğru 
elan tekamülü mükileme menu1111U11 
laatlaca ıme.elel&rinden laiıiai tefkil 
etmiıtW.. 

Na...}'et Sovyet Rusyanm Milletler 
Cemiyetine girmesi ciddiyetle mevzu•. 
lbaU edilmp. Hmuile k1 Türk • 
IRa -ihHebetiain aamimiyeti ıma· 
.Ji ... ıOı.ni.iizdeki haftalar içiıaile 
... wüeaia !"'"'k ~Devrede, srerek 
lüildımeıtler ........ da beynelmilel mG• 
alr•ıh • ıilk mr.uaaa pçeceği itele• 

' .. ·-· ..... t • .._ IHaYW Ajansı mu• 
T u e'f'fllı 

.... -.., a Bartıı'n Neb1u n 
~ e Türkiye b bda aöyle. 
ınuı oldu •Özlerden do!a)'I memnu. 

"yetini · zhar etmiftir .. 
Başvekil M. Dumerg Ye Reisicilm• 

har M. Albert LGhrün ile yapm11 ol
d•t- mililatltan 1babeede11 Tütkiye 
Hariciye Vekili, Türkiye ve Gazi Hr. 
hakkında idıar edilmiı olan hi&aiyat• 
tan ço\: mü~haniı ıolmuı olClutıanu 
MJyJemiftiır. 

Teriık Eilftl Bey, Scwyet Rusya• 
nın 'Miletler Cemiyetine ıirmesi me• 
aeleainden babaederek Türkiyenin 
_.. iç• ıpek ,.."ut bir ..,._ ola• 
Olllı ol. ıbm iti lfldietle .-zu ebRlde 
oldıap.ı bqan etmiftir • 

Puia, 27 - R.eiıicümhur M. Al
bert L'öbrlhı, Türkiye Hariciye Vekill 
T~ R~ &e,i ıkabul etllliftir .. 
Millkat uaannaa Türkire sefiri <de 
uz1r ._..nmllflur. 

"8perlde Tenezzüh 
Trenleri 

tCayaui, 27 - KayRri ile 
Gimeç çayın lff Tuzbisar ara
aında cuma :siinlerine mahsus ole 
•ak kwe aeçen sene e»lduğu 
... ._ - de teneUiill tren .. 
leri ıbdas ednmlştir. Halk tenez
züh trenlerine çok fazla .&ika 
göstermektedir. 

"-J•erl llalkewlncle 
Kayıeri, 27 - Halkevi idare hey• 

eti 'Jniyıl bitçeııiini 10,151 lira elarak 
kabul etti. Yelli bltçe De birçok 
hayırh itler baıanlacalrtır. 

Mersin Tlca ret Kongraal 
llenia, 27 - Mıntaka Ticaret 

oclalan lsiope.t .,.._ MerSiD T°1C&ret 

........ -·· topl ...... 

Ali S.it Paşa 
Şerefine 
~ '%7 - Be1eııliJ• brafın• 

..._ .. ·•q • Ali .s.it P.qa ifadine 
IWr ıii;-. ._ f i1t .-iy.Jet --dil 
:& 1, 

1 
........... ,ı Jlliftl .. ..... ... ,. 

Son Posta 'nın Resimli Hilcagesi: 
-· ---=---

Razar Ola Hasan B. f!_iyor Ki : 

iddia 
Bey •. 

Fr~nsız 
eltijine 

gazetelerinin 
ıön Hasan 1 

.... K111p fabrikam tam pbli 

1 
.... 

istikamette pile atan bir top ""Bey ? .. 
icat etmif. •. 

eye Hnll'lı 1 Haaaa B. - Krup fabrikalllUD 1 .... Toptan sıaece'k ı'lU• litçblr yere 
... ....... t•k•J ... ttttı .. 1 ,._ 

ne kadar imMıi düıiiace ile ha- ,.asu11 ..,.. ._... tp.. 11r1 ..... ..-

reket etfiiine pfbm eli. 4eflJ -' ' 

dunhm 
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Plansız 

Himaye .. 
Hükumet sanayii himaye edi· 

Plansız yor. Memlekette mil
li sanayiin inkişafı 

himage ve milli sermayenin 
birikmeai için bundan başka çare 
yoktur. 

F~k~t. bu himaye plansız ya
pıldıgı ıçın, bazı gayritabii neti
celer veriyor. MeselaA de . .1 . . rıcı enn 
ııkiyetini işittiniz mi? 

Bunlar diyorlar ki, memleket
te, ~ükfımetin himayesi sayesinde 
lastık sanayii inkişaf etmiştir. ıs: 
tanbulda lastik ayakkabı yapan 
birkaç fabrika vardır. Bu fahri· 
l<nlar günde {1500) ayakkabı 
Yapıyorlar. Bir listik ayakkabının 
•atış fiab (90-125) kuruştur. Da· 
tanıklı ve sade olduğu için, halk 

U kunduralara rağbet eC.:iyor. 
Buna mukabil diğer kunduralar 
•atılamıyor. 

Bundan hem kunduracı esnafı, 
hen1 de deri fabrikatörleri müş
lekidirler. Kundura satışı deri • r· , 
..yr c?ata azalıyor. Daha şimdiden 
ele t~ledeki deri fabrikaların· 
ınaen b ırkaçı kapılarını kapamağa s·ur olmuş bulunuyor 
d ınaenaleyb d . 
uracılar h ericiler ve kun-

gelen liattk aanıkkaddesi hariçten 
himayesinde ya abı mamulahnın 
bam madde~ vahgeçilmesini, hem 
olan dericili }. enı işçiliği yerli 
himaye edu.!~~. v~ kunduracıbgv ın 

..... "~tnı • r 
Diğer san' t ıs ıyorlar. 

bu gayri tal>'~a f~beleriode de 
biliriz 11 netıcelen· ·· . gore· 

Bu hadiseden alın 
\tardır· Birincisı· h acak iki dert 

' 

· usuıi t bb 
ere terkedilm. 1 eıe tis· 

l f ış o an sanay· d 
e ın yardımına ö d'k ı . e~-
ıaf k d • . g rme ı çe ınkı-
~ u retinı haiz d .. ·ıd· ..-u halde •. egı ır. 
tn . sanayun devletJeı-
ıa. es~ne karıı yapılan itirazlar 

numi değildL 
. İkincisi, sanayü himayede da

b\ sanayü kurmada olduğu gibi. 
Plnnb hareket etmiye ihtiyaç var
~ır. Kuvvetlerimizi israf etmemek 
·~~i~af istidadını haiz olan sana: 
:11 ı.le~letebilmek için, himaye sis· 
eınımızde plAnla olmak gerektir. 

Mahkeme Harçları 
y ~nkara, 28 ( Hususi ) -

ent h l ·ı H aı.ır anıp Meclise verı en 
arçlar IA "h .. d \' 
1 

ayı asına gore, a-
a arda ilk kayıtlarile zabıtna-

~elerden yirmişer kuruş, ilim 
arçlannın dörtte biri peşin alı

nacaktır. 

Hakim tarafından tasdik edi
len vekaletnameler de her imza 
için 25, beş yüz liraya kadar hu
kuk davalarından 100, tasdikli 
kararlar için 200, davanın reddi 
Uimlan için 400, vasiyetname 
makbuzları için 50 kuruş iza· 
lei şüyuda yüzde bir, tirket 
tesçillerinde sermayenin binde 
yarımı, ceza ilamları için 200 
kuruştan 2800 kuruta kadar harç 
ahnacaktır. 

MetrSalem 
Geliyor 

Ankara 28 (Hususi) - Kefa
letle tahliye edilen rüı t 
1 M ve suçJu-
arı etr Salem ve Leon F . 

Efendiler dün akşam 1 t aracı 
hareket ettil s anhula er. 

Fazlı ~ey Bursa Val;si Oldu 
~evmçle öğrendiğimize öre 

eskıden lstanbulda li g . r v. va muavın-
ıgı yapan; sonra Birincı· Um ~ 

M .. f t . l'k umı u e tış t Başmüs:ııı . . l F Be .,...vırı o an azh 
. y. Bursa Valiliğine tayin edil

nu!ltır. Kıymetli bir idare rüknü 
olan Fazla Beyi tebrik ederiL 

---------------------------------=-==--------·--------------------------------
Resimli Makale a Havamızı Temiz Tutalım a 

Radyo, bütün düyada bir tenvir Ye tedris vasıtası olarak 
'kullanılır. Biz.de hemen de yalnız. alaturka şarkı netrine ya· 
rar. Akıamları rakı mualarımızın başmda bize arkadathk 

mıza temiz bir ıey 
dinletemiyoruz. Hü
kumetin kolu, bu 
iti düzeltmeli, ha-

etmekten baıka bir ite ya
ramaL ·au tarz netriyat ha
Yam111 kirletiyor. Çocukları· 

yammn temizli· 
tini muhafazaya ~ 

itina etmelidir. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

M. Meclisi Yeni Bütçeyi Görüşüyor 
Maliye Vekili Paramızın Sağlamlığını Anlatırken Gümüş 
Paraların Bu Sene Tedavüle Çıkarılacağını Da Söyledi 
Ankara, 28 (Hususi) - MiUet miı ve demiştirki: mekt~ olduğunu ilave etmiştir. 

Meclisinde dün öğleden ıonra "Döviz hususunda aldığımız ted· Vekil Bey bütçenin ana hat• 
1934 bUtçesi müzakerelerine baı- birlerle ikbsadi hayabmızan faş• larından, masraf. ve v~rid~t kı· 
lanmışbr. Bu münasebetle Maliye mamasına bilhassa dikkat etmek· aımlarından, nakıt vaııyetinden, 

Vekili Fuat Beyin hulasasını aşağıya teyiz. Ticari ihtiyacabmız tamamen borçlar. meselesinden, Düyunuu· 
dercettiğimiz nutkundan sonra mu· ve murıtazamen k&l'fılanmaktadır. mumiyeden, milli tasarruftan, 
vazeneiumumiye kanun layihasmın Devlet ibüyaçlarınm kısmımühiml dahili istikrazlardan bahıettikten 
h4:yeti. umumiyesi mliza~ere edil- Klering mukavelelerile temin olu· sonra nutkuna nihayet vermiştir. 
mıf, bdihare Büyük Millet Mec· kt 8 h •. d "hti Fuat B. nutkunda yeni bilt· 
liaıi. RiyaseticUmhur, Divanı mu- naca ır. ~u~ ~cın. ~ 1 

• çenin 1933 bütçesine nazaran 
hasabat, Başvekalet ve Diyanet yaçların. da dov!z va~ıyetinın mtl· 3,375,933 lira fazlasile 173780727 
işleri reisliği blltçeleri kabul edil- tebammıl oldugu mıkyaıta dar olarak kabul edildiğini varidat 
mittir. Millet Meclisinde ~ktısat tutulmasına ç.alışmaktayı~.. . A bütçesinin de geçen seneki büt· 
vekaleti teşkilat ve vezaifine ait . . Türk parası kaymeb.nın fib ç.eden 3,400,000 lira fatlasile 
kanunun müzakeresi eanasmda ıatikranndan bahsetmek lüzumunu 173,800,000 lira tahmin edildiğini 
İkbsat Vekili Celal Bey görmekteyim. Milli para ıayanı· söylemiştir. 
izahat vererek harici siyasetimiz, emniyet, ve itimat olmak ve bu· Yeni vergi layihalarının mU· 
aanayileşme programımız, maden• günkü. kıymetini muhafaza et- zakeresine bu sabah baılanacak: 
lerimiz hakkında çok şayanıdikkat mek için haiz olması lazımgelen tır. Milli mildafaa hava kuvvetlen 
malümat vermiş, maaşlar, daktilo anasırı tamamen ihtiva etmekte- techizatma karşılık .ol~ak üzere 
tic~etleri vesaire hakkında muh- dir. Buna her ferdin kani olması tapo senetlerinden ~ı~ hraya ka• 
telif meb'usların beyanatlarına IA d D 1 t b"t . fi'l dar yirmi, yukarısa ıçın 50 kurut 
cevaplar vermiıtir. ~~m ır .• d" eTe di ~ çeıı untC: biletle girilen lferlerden yüzde 

Muvazenei umumiye kanun li- m evazın. ır. e ya mız m • 15 kuruş, gramofon plakların· 
yihasınm müzakeresi mllnasebe- za~dır.Hazıno ve blltçe muamel~bna dan 10 kuruş alınması isti· 
tile de Maliye Vekili Fuat Bey bir aıt muntazaman >:~pıl~n. neşrıya· dalara ve evrak numaralanna 
nutuk irat ederek maliyemizin bmız, hes.abı k~t .ılerımız d~vl~t birer kuruşluk pul yapışhrılması, 
~ağlamhğını anlatmış verdiği muhasebesınde ~b kapaklı hıçbır 30 ağustosta mektup, telgraf, 
ız~hat meyanında harici ticareti- nokta bulunmadıgını, deylet mas: kart, havale ve . paketlere 20 
m!ze temas ederek harici ticareti· rafl~rı~ın se~elerdenberı fevkala· paradan 5 kuruşa kadar tay-
~ız 930 senesinde 3 milyon 003 d~ ~ıçbır tedbıre ~ilracaat etmek- yare pulu yapışbnlması, noter 
bm lira, 931 senesinde 615 bin, sızın normal v~ndaUarımızla ~a- evrakı, ödeme emri tebliga· 
932 senesinde 15 milyon 317 bin, patmakta. oldugunu herkese ılin h, kazanç, veraset ve intikal 
~33 senesinde 21 milyon 485 bin etmek~edi.r. (Alkışlar) vergileri beyannamelerinden tay· 
l~ra lehimize bir fark gösterme- Vekil Bey bundan. sonra gümUı yare resmi alınması hakkındaki 
sı~e ra~en 933 senesinde 299 p~ala~~n. Y~~d~ pıyasaya arze- kanun layihası da Meclise tevdi 
mılyon lara olan harici ihracah· dılecegmı soylemıt, mevduab ko- edilmiştir. 
mızm hacmi yani ithalat ve ibra• nılD;~ kanununund~n .bahsederken: Çimento Ve Kauçuk 
catım,~n yekunu. 931 •enesinde . . Türk . devletimn b~gtlnkil Ankara, 28 (Hususi) - Mec-
253 m~lyon 934 bın liraya, 932 de ıtıbarı btıttin ıayialan telo:ı.p ede· liste yeni vergi liyihaları tetkik 
187 mılyon . 285 bin, 933 senesin- ce~ derecede ç~k . kuvvetlı, çok edilirken encUmen ham kauçuk 
de 170 mılyon 831 bin liraya saglamdır,, demlflir. resmini kilo batına yllz ma'mul 
düşmliş bulunmaktadır. Maliye Vekili devlet kredisi· kauçuk resmini 50 kuru~tan teı· 

Demiştir. Fuat Bey bundan nin de mazi ile kıyas kabul ede- bit etmittir. · Çimentodan da ton 
sonra döviz vaziyetine" temas et- miyecek surette metanet arzet· başına 250 kuruş vergi alınacaktır. 

-

/STER /NAN /STER iNANMA! 
Memleketimizde çalışan küçük •an'at sahibi ecne· 

biler. kendilerine verilen kısa mühlet içinde bu iıleri 
terke mecburdurlar. Bunlar arasında, lhti•HA lüıı:um 
g6stermeyen kapıcılık gibi, tercümanlık gibi basit 
itler de vardır. 

Fakat bu milna.ebetle meydana çıkan bir hakikat 
iz.erine dikkati celbetmek istiyoruz. 

Ecnebilerin dahilde yapmaktan yasak edildikleri 
itlerden biri de tercDmanlık ve rehberliktir. Verilen 

rakamlara g6re memleketimize gelen ecnebi •eyyahlara 
rehberlik edenlerin bir kıamı ecnebidir ye yine bir 
kıaım ecnebilerin Türkiye hakkındaki kanaatlannı bili· 
yoruz;. Oıılann hakkımızdaki kötü kanaatlaranı takviye 

edecek unsurlara rehberlik ve tercümanlık hakkı 
Yermek biç doğru olamazdı. Şimdiye kadar bu ecnebi 
tercüman ve rehberlerin eline düten ıeyyablarm memle
ketimiz hakkında iyi kanaatlerle dönmüı olduklarına, , ..... iNAN ISf'.'8 ANMM 

---------------------------------------.... --------------~---------

!vf ünderecatımızın çoklu
gundan dercedilememiş
tir. 

Yeni Adli Kanun 
Layihaları 

Ceza, Usul Ve Hakimler 
Kanunları Değişiyor 
Ankara 28 (Hususi) - Adli

ye Vekaleti tarafından hazırlanan 
yeni kanun layihaları Millet mec
lisine verildi. Mecliste Adliye ve 
bütçe encümenlerinin birlikte tet· 
kik etmiye başladıkları bu layi
halar şunlardır: 

1 - Adliye teşkilat ve kadrO"" 
larında yapılacak değişmeler la· 
yıha&ı. 2 - Yine adliye teşkilatına 
ait diğer bir layıha. 3- Ceıa 
kanununda tadilat IAyıhası. 
4 - Ceza muhakemeleri kanu· 
nunda tadilat layihası, 5 -
Hakimler Kanunu layihası, 6 -
ilam harçlarile hapishaneler inşası 
layihası, 7 - mahkemelerde al!
nacak harçlar layihası, 8 - tevkıf 
ve ceza evleri teşkilab layihası. A 

Ceza kanunu tadilih: Bu la· 
yihnya göre, mUebbet ağır ma.h: 
puslardaıi cezasının on senesmt 
muvakkat ağır mahpuslardan 
cezasının yarısını bitirmiş olanlar 
açık havada çahştınlabilirler. 

Ağır ceza Wardan cezası~." üç 
seneden aşağı olmamak uzere 
dörtte üçünü bitirmiş ve ~üe~bet 
ağır mahpuslardan da yırmı se
nesini çekmiş olanlardan ıslahıhal 
etmiş olanlar mu~yy~~ şartlar 
d hilinde tahliye edılebılarler. On 
b:ş ile on sekiz yq arasında suç 
iıUyenlere ölüm ve milebbet ha· 
pis yerine on ıeneden on bet 
seneye kadar hapis, müebbet 
sürgün~ bedel ilç seneden aşağı 
olmamak üzere muvakkat sürgün 
cezaaı verilir. On iki seneyi ge
çen muvakkat hapis cezaları allı 
seneye kadar, altıdan ön seneye 
kadar hapsi mllstelzim cezalar da 
Uç seneye kadar ye diğer haller
de de cezaların yansı indirilebilir. 

Hakimler kanunu Jiyihası: 
Buna nazaran namzetlik devresini 
geçip te ehliyetini ~ıpat e~m~ye!'~ 
terden batka hiç ~mse hakı~k 
ve müddeiumumiltk meılegıne 

·kabul edilmezler. . . 
Hakim namzetleri hakimlik ve 

müddeiumumilik ıınıfı ve derece· 
Jerine dahil değildir. Namzetler• 
hakimlikte hakimliğin on ikinci 
derecesine tahsis olunan maaşlar 
verilebilir. Hildm namzedi olmak 
için şu .şartlar lizımdır: 

Türk olmak, 21 yaşını bitirnıif, 
30 yaşını geçmemiş bulunmak, as
kerliğini yapmıı olmak, basta 
olmamak, ecnebi ile evli olma· 
mak, hukuktan mezun bulunmak, 
şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan 
mahkum olmamış bulunmak, ku

mar oynamayı itiyat etmemit olm1k 
Hakim namzetleri adliye müs

teıarı, adliye tefitş heyeti reisi, 
hukuk ve ceza zat işleri reislerin~ 
den müteşekkil bir heyetin müt~f~- · 
ası alındıktan sonra Adliye Vekıb 
tarafından tayin olunurlar. He~ 
sene ue kadar hakim nam~edı 
alınacağı . Adliye Veki.lke~ınl 
tesbit- edilir. Namze~er ı ı yı 
t . asırnrler namzetlikten sonra 

• BJ ou ~ • 'h tA bl da muavinlik ımtı anına a . 
tutulurlar. imtihanlar her sene bı
rinci teşrin ayında Ankarada ya
pıhr. Kazananlar hAkim1:~ • veya 
mtiddeiumumilikte..° hanK'!9ı~ı. ter· 
·h ettiklerini vekalete bıldırırler. 

Tilrkiye f8kUltelerinde hukuk 
doktorasa verenler bir sene staja 
tabidirler. Müddeiumumilik ve 
hakimlikte bir derece terfi için 
bir derecede en az iki yıl bulun
muş olmak şarttır. 

Ceza muhakemeleri usulü ka
nununun da davaların nakli, reddi 
ve temyiz harçlarına dair olan 
14, 292, 310, 315 ve 399 uncu 
maddelleri değiştirilmektedir. 

Tevkif ve ceza evlerinin teşlri· 
li ve idareleri hakkındaki layiha· 
ya göre; her ceza mahkemesi bulu

nan yerde tevkif evi bulunacakbr. 



· ı Ziraat işleri 
-ı 
~etiştiricilerin 
Şikayeti 

Sebze e meyv yeti tiren 
köylülerimizin fstanbul k bzımal
lanndan şikayetleri yine günlin 
meselelerinden olmay başlamış• 

br, Bu şikayetlerin ebepleri birer 
birer tahlil edilecek olursn yetiş· 
tiricilerin telaşlarının pek yerinde 
olduju anlaşılır. Filhakika her 
sene meyva ve sebze mevsimle
rinde bu yüzden köylü ile kah· 
zımallar arasında geç n muame
leler, nlı veriş işler;, yetiştirici 
köylüyü şehirli mutavassıtlann 
elinde perişan bir halde bırak· 
maktadır. Bin türlü çalışmanın 
diclişmen n neticesinde elde edi
len mahsulatın hiçbir kıymeti 
yokmuş gibi, hipsiz bir mal 
imiş gibi, bntta alıcılar yetiştiri
cinin efendisi imiş gıbi; köyde 
yetiştirilen mahsulün şebirde iste• 
dik'er.i gibi bir piyasaya uygun 
tutar k blma ın e kin ken
dilerine. zuan d yetiştiricisine 
aitnıi gı"bi eneleTdenberi d vam 
eden bu ters alış verişten şikayet 
etmemek kabil olabilir mi? 

Her .aene m hsul idrak etme
den vvele yetiştirici ile mutavas
sıt r, sınd yapılan bağlanhlar 
k<iylünün daima zararına olmuş 

mutavassıtların her dediği olagel· 
miştir. Bu zararların önllne geç.· 
mek, mutav ssıtJara makul bir 
kazan, bırakarak yetiştiriciyi 
borçt kurtarmak hllkumet jçin 
bir vazıfedir. Bu vazifenin iki 
türlü icra sahasında miismir 
olması lazımdır. Kö}ln yetiştiriciyi 
şehir abcıs na kar.§1 himaye, bir de 
köy.il yeti tir"ciye kredi temini 
lwmdrr. Hi y usulünde bşın 
h .. kümeti kontrolu alhnd yapıl· 
ması ve alıcının kazancı azdır 
[çünkü yazıhane kirasından uşak, 
hamal Ucretlerindeo ve hatta 
kahve µaralarında tutunuz hepsi 
m rif imi J] ve masarifi çoktur 
g· · a cıl rın noktai naz n yetiş

tiricilerin haklarını sarsacak bir 
tana imale cdilmemeJidir.. :Bir 
mutavassıtın yazıhanesine gelen
lerin içtiklerj ahve paralannın 
yetiştiricin· hesabın m af d>l • 
r kayde · i · kabul etmek 
biraz gari ·r. Bu kad rcık bir 
himayeden -ve 'kazançtan mahrum 
kalımlar elbette ki şikayet ederler. 

Ve b ~ikiyt>tleri elbet ki en 
1üzumlu yere dar uzatırlar. Köy• 
lünün nç·· gö ·nen h sabı, 'ODllD 

ha~ atını , ç lı ının benliğinin 
bütçes: ir. Bu bütçeyi açık birak· 
tıran her hangi bir hesap ortak
lığı aşar zu1mn '.kadar köylü} Ü 

sarsar- Bin türJil zahmetle, tabia
t ouı ·zerine evkeylediği 
hastalıldarl uğr ar k en geniş 
ihtiyaç1anmızı temine çalışan ye
~rici!erin himayesi için yapıla
cak şey ar.ı ve talep kaidelerinin 
çerç.ivesi dahilinde ımahsullarını 
kıyme endirmek ıVe bu kıymetin 

· sai anfini koruyabilinme-
s · i ıtemı mektir. Mahswun 
laymetini günü glinüne ölçülemek 
gerçi zordur. Fakat bir malum• 
hın babçeden piyasaya gelinceye 
kadar geçirdiği afh !ardaki ma • 
rafları he p etmek kolaydır. 
Bu ma arif içindeki lklısadi man• 
bkın kabul edemiyeceği rnkkam· 
)ar yet"şfricinin hesabına geçme
melic!ir. İp, küf.c masrafları füzuli 
olduğa bi, hammnliy vo nakliye 
masr ... flar ı dn haddi makulü 
va eh • B hükfımet :gözüyle 
tetkik e t bit etmek hima
yenin be11 başlı bir m döcsidir. 

Kred m f>lesine gelince: Ye· 

T 

1 a 

• 
HA L R1 

r 
e S bırsız
ek .·yorlar 
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eledi ye 
Gümüş Hacı· 

köy (Hususi) -
Belediyenin ka· 
sabanın güzelleş

mesi için yapbğı 
faaliyet hergün 
artmaktadır. Ya
pılmakta ola n 
park ikmal edil· 
mek üzeredir. 
Parkın muhtelif 
yerlerinde havuz. 
lar vücuda geti
rilmi~tlr. Beledi
ye reısı Emin 
bey çalışmalara 
bizzat nezaret 
etmektedir. 

Saat kule.sine konması tekar-
rilr eden canavar düdüğü Alman
~adan gelmiştir. Kulede dildüğün 
konma ı için icav ede tes · ata 
başlanmıştır. 

DüBük aat yanndan bnş 
iş başı ve tatili zamanlarında 

Susığırlık 
• 

idman. Yurdunda 
Susığırhk (Hususi) - Burada 

asa bayı Güzelleştiriyor 

Gümüş1aacıkög hükumet konaiı 
da kullanılacakbr. Yangınlarda 
iftar v bayram amazlannın 

zamanlarım ilanda ve merasim 
·· erindeki tezahüratt d dii

:dükten istifad edilecektir. 
iki aydanberi deyam eden 

kuraklık kasabamıza _çok zarar 

vermiştir. Kurak• 
bktan bir türlü 
yetiş ti rile mi yen 
haşhaş tarlalalan 
bozulmuştur. Ye

rine başka mahsul 
ekilmekte vey • 
but ta tarla bns
bütUn dinlenme
ye terkedilmek
tedir. Afyon mah· 
b ulü tamamen 
malıvolmuştur. 

Halk dört gözle 
yağmur beklemek· 
te, fakat aababları 
ancak toprak aat· 
hını nemlendiren 

ve çiğ kabilinden küçük bir yağış 
olmaktadır. 

Pancar ekimi burada umumi· 
yetle ulak aziye yapıldığından 
yağmursuiluktan okadar mütees

sir olmamışhr. Pancann yetişme 
vaziyeti çok eyidir. 

Boluda Bahar Yeni Başladı 

çok eski bir 
teşekkül olan · 
idman Yurdu 
soİı z manlar
da azaları ara-
m da çakan 

noktainazar iJı.. 
tilafmdan do
layi göze çar
par bir faaliyet 
arzede me mek-
tedir. Kulüp 
idare heyeti 

Su~ı§ırlık ldman ile oyuncular 
Ynrdundan istifa rasındaki bu 

eden sol açık 
Nihat E/. nok inazar ih- · Bola eledig parkından bir manzara 

tilafı yüzünden bnzı kıymetli 
oyuncular istifa etmektedir. Genç• 
ler kuli\p varidatının artırılması 
iç.in 'temsiller verilmesini ve spor 
s bası tamimini i temektedirler. 
istifa eden gençler meyanında 
sol açık Ni.hat efendi de vardır. 

Kulüpten istifa eden gençlerin 
ayn bir talom teşkil edecekleri 
5yh o-nekted"r. 
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tiştiricinin mutav sıttan m bsul 
ile 1ıesaplaşmak üzere aldığı 

paranın makul bir 'faiz ile öden· 
rnesi lazım gelirken bu paralann 
içinde Iaiz, komisyon, m raf 
namile b ab geçirilen yekrınl 
e riy yetiştiriciyi menfaat 
birakmakta olduğu gibi bazen de 
onları borçlu vaziyetine sokar. 
Bir eneden ertesi sneye devre
dilen böyle:: borçlar da yok değil
dir. Hükiimetin yetiştiriciye kredi 
temini zaruridir. utavassıtm 
~erdiği krediyi Ziraat bankaları 
niçin v rmesin? ahsul iizerine 
kreai medeni dünyanın her ye
rinde caridir. Bilhassa meyva ve 
sebze gibi tez elden ~ıkan ve 
her vakit dahili istihlakattan 
olan bir mahsulün parası kolay• 
lıkla .alın bilir:. ut ~ t1 r eli
ne geçecek menafi bu suretle 
köylünün eline geçecek menafiini 

u etlendirmi olur. He y 

Bolu (Hu usı) - Çiçek.Siz, yap- m da tatmin etmektedir. 
ksız ve yeşilliksiz geçen epeyce Herkesi korkutan uzun bir 

uzun 'bir kurakbktan sonra yağ- kuraklıktan sonra on beş gfin ev• 
mur göze çarpan her manzarayı vel yağmıya b lıyan yağmur bir 
deği_ştiriverdi. Çayırlar, tarlalar, iki günlOk kısa fasılalarl haIA 
kırlar zümrüdin bir yeşi.likle; devam ~tmekt~dir. Çifçinin yüzü 
Bahçeler çİ&eklerin ~ ·ili renkle- gülmüştur. Yagmursuzluk dolayı• 
rile donandı. Yağmu uz günler siyle hemen. fırlamak istidadım 
sıcak k t 1ı t••. • . gösteren zahıre piyasası yine es· 

:ve ın ı geç ıgı ıçm zev· k. haline ten ül . . r11 
k . • . d • h lk ı ezz etmiJtır. 1:. e· 
mı tatmın e emıyen a taze • d zahı"res· 1 1 • 

b 
nn e ı o an ano yagmur 

ahara kavuşunca boş zn?1anla· yağması üzerine anbarlarmı ka-
rında bahçelere hu_cum eth. padıklan haber alınmakta idi Bg. 

Fırka ve Belediye ;parklanna güne kadar yağan yagmur ihti· 
§imdi radyo! ra f 2.1 raibet var. yacı karşıladığından artık kıtlık 
Bur arda hallan usiki ihtiyacı- korkusu k8lmamıştır. 

Gerede'de 
Bazı Evlerde Ve Kahve· 

)erde Soba Yakıldı 
Gerede (Hususi) - Uzun sUren 

bir kuraklıktan sonr başbyan 
yağmur) r devam etmektedir. 
Çiftçi şimdi de zeriyata :z rar 
vereceğini dllşünerek yağmurlcınn 
kesilmesini temenni etmektedir. 
Yağmurlann devamı havalarm da 
oğumasına sebep olmuştur. Bazı 

evlerde ve kahvelerde soba bile 
yakılmaktadır. 

tirici 
Hem 
fazla 
ry"'kl 

ğır bir yükten 'kurtulur. 
de halk mutnvassıtların 
kiin nispetinde mahsule 

kıy t dar daha 

Elazizde 
Hiç Zabıta Vukuatı 

Kaydedilmiyor 
Elaziz (Hususi} - Burada as:ı· 

yiş ve inzibat çok mükemmeldir. 
Bunun başbça sebebi polis te~ki· 
litanırı çok mUkemmel çalışması, 
halkin da içtimai terbiyesinin iyi 
ve çalışma, koo:şula.."1 ile iyi ge
'inme hevesinin umumi oluşudur. 
Tek tilk vukubulan ve kadın re
kabetinden tevellüt eden ufak ha
diseler istisna edilirse Elazizde 
hiç bir zabıta vakası kaydedil
memektedir. ---·· ucuza meyva ve ebze temin 
etmiş bulunur. Liztfi Arif .. .... .... -

'*) Ziraat huıu•undakl mllşküllerinl:d 
Mnanuz. Son Po•tanıo (Zira t mU
taba1111u at.o •••P •v.cektlf'. 
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Tarihi Fıkra 

En veri 
Ki1n Acaba? 

lsldmdan evvelki devirlerd 
arapl nn y pbğı gibi, cemler de 
vaktile şi:n sokaklarda ıve pazar 
yerlerinde dinlerlerdi. Oralard 
eserlerini okuy rak halka beyen
diren ıairler, güreşten ıonra par 
toplayan pehlivanlar gibi, dinle
yenlerden bir z dünyalık derce-
derlerdi. 

Meşhur pirlerden 'Enveri, p • 
zar yerlerinde şiir okunduğunu 
giSrerek kalabalığa sokulur, din• 
lemeye koyulur, Fakat herifin, 
kendi kasidelerinden birini oku
duğunu anlayınca aşınr. iht 
~tme i ter: 

- Hazreti bu şiir, Enverininl 
Beriki istifini bozmadan cevap 

verir: 
- San bqkasıınn diyen 

var mı? 
- Yok mma en okuyorsun 

da flpheye dOştnm. 
- Neye ıüphey GÜflllD alık. 

En-veri benimi 
- Sen ,misin? 
- Benim zahir. 

b ki? 
Bunun zerine Enveri başını 

sallar ve: 
- Şiirin çalındığın çok gör-o 

mDştnm amma şairin çalındığım 

ilk görllyorum. 
Diyerek oradan savuşur. 
Yirmi sene içinde başka başka 

imzalar llstunde belki o defa 
okumuş olduğum bir Uzak Şark 
hikayesini on birinci def olarak 
bir mecmuada baJiılmı gorun 
bu fıkrayı hatırladım ve düşün• 
düm. Acaba hikayenin ilk müler• 
cimi aağ olup tn ikinci, üçüncO, 
dördüncü ve... On birinci müter- · 
cim beylere (bu yazı kimin?) dıyo 
sorsa ne diyecekler? Görünüşe 
n zaran «bizimi» demekte tered• 
dilt etmiyecekler amma gazet 
koleksiyonları meydanda. Böyle 
bir cevap, niha) et Enveri'yo 
Terilen karşılık kadar gülün 
oluyor. Gözlerimizi açahm arka .. 
daşlar. Temcit pilavlarının 
unutulduğu bir devirde hik~yel 
rin tekrar tekrar basılması ho 
kaçmıyor! 

.T 

Sef erihisarın 
Bir Senelik 
ihracatı 

Seferihisar, (Hususi) - Kaza. 
dan senede yüz bin kilo buğd y 
~ bin kilo arp , 50 bin kilo 
mıllf, 300000 kilo zeytinyağı, bir 
milyon kilo çekirdeksiz Uzüm, 60 
bin kilo palamut. 200 bin kil 
peynir, 20 bin kilo deri, 10 bin 
yapağı ve o bin y meva · 
ihraç edilmekt dir. 

alatyadan 
Nakledilen 

Ankara ya 
ember 

Malatya (Hususi) - MS tari
hinde Selçukiler tarafından "nta 
edilmekte olan eski Malatyadakl 
Ulu camiin gayet musanna olan 
memberi ile vaiz kürsüsü aarif 
Vekaleti tarafından Ankaray 
Ehıoğrafy müzesine o kledil-
miştir. 

Gerede'de Köpeklerle Uca la 
Gerede ( Hususi) - Belediy 

okaklarda başıboş dolaşan kö
pekleri itlaf ettirmektedir. Çarp 
ve maha1lelerde rtık başıbof 
kap klere tesadllf edilmemektedir. 
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(Siyaset Alemi) 
Bulgaristan 
Yeni Bir Harekete 
Gebe Gibidir 

Bulgnriıtanda bir hafta evvel bir 
ihtilal oldu. Ordu vaziyeti ele nldı. 
Bir sabah erkenden Mutanof kabinesi 
devrildi •e yerine fuknlar haricinde 
bir kabine geldi. Mütekait bir miralay 
olan M. Yorgiyef, ordunun yardımını 
temin ~tmek uretile bu ihtilali uç 
18 t ğıbl kıaa bir milddet içinde 

bareti baıardı. Zahire bakar ak 
bugün Bulgaristanda. Yorgiyef dikta· 
tUrlllfQ hGkOm ıürmektedir F'lh k'k' 
fhtilil k • 1 a 1 

• 
abin •I. mebusan mecliıini 

belediye mecliılerini derh l dağıttı: 
Hatti daha ileri giderek adetleri on 
beıe varan ıiy ıt fırkalan blle kapa-
tacağını ı8yledL Fakat l in bur ıın 

linc kral mOdah le etti. Çnnldl 
reni hOkQm t taı fuıdan imha edile· 
cetı rivayetleri kuvveti meydan 
alan Makedonya komlteai, dild tör 

blneyo kartı b reket geçmete 
ru Terdi. Şimdi 6ğreniyoruz ki 

8ulg r krah baıvekll M. Yorgiyefe~ 
lktidar me kllnde kalabilmek için 
ılyaıi fırkalarla ıınlııımak tavsiyesin
de bulunmu;tur. M. Yorgi;vof kralın 
bu müdahale ve tavaiyeıine hale 
•ek~ mit değildir. Şu dakikada bao .. 

al il ıiyaai fırkalann liderleri 
:~t~ında anQzakerel r yapıldığını 
,, Y crıck bu • ı· d we ylno it na ınanm nız azım ar. 
U riy• (l uvvcttı bir ihtimal olarak 

.. 1 robu· 
bir lhtUil ırlı ki Bulgariıtan yeni 
b iki de e daba nebedir. Bu lbtilil 
L • son 6 

auvvetl~nnıı tamanlard fazlaca 
fandan t olan çiftçi partisi tara• 

kedony:rtıp edilecektir. Fakat 
lhm 1 olun konııt ılnln de kol y 
kolay irnb •n:s1>'•cak ve hele kolay 
lduğunu tı:ı~~ rniyecek dir kudret 

rektir. _ it daha yl anlamak 

M M
:-:----__ , 

• usolinini 
Bir Nutku 

~oma 27 - Ba vekil M. Muaolinl, 
U an Mecllalnde btr nutuk 11öy

liyerek harice döı-Js çıkanlmaııının 
kat'lyyen yaaak edildiğini, takip edl .. 
len p ra ılyaaetinln çok yerinde ol
dutunu blldirmiı v demi tJr ki: 

" - B tçe milvazeneısini temin 
tmek kneı bir zarurettir. fhr catamız 

evvel! enek! 928 1 ne ind 22 milyar 
llr ttı, fakat geç n ene 7 milyara 
düvta. tı 

M. Muıolintt harbın beocrlyctin 
P ini bır kmay cağım ve eb di bir 
~"lb olamıyntını ocak Jtalynrun uzun 
lr •ıılb deYreıi arzu etmekte olduQ"lı· 
u U&\> tmiıtlr. 

ilah/arz 
Bırakma 
Konferansı 

Yarın 29 mayıs. .• Ccnevrede aiJah· 
lan bırnkmn konferansı bir defa dah 
toplanacak. Bu mılnoııebetle büyük 
devletlerin diplometlım arasınd ha· 
rnretli görüşmeler ve konutmalar 
oluyor. Fakat en ziyade göze çarpan, 
Rus • Fransız siyaı;i obbaplığıdır. Ba. 
kalım bu sefer konferans ucı netice 
verecek, yaai gün doğmadan metlmei 
eptcn neler doğacak? 

Bu iılere d ir son telgraf hah r
lcrinl aıağıya yazıyoruz: 

Pariıı, 27 - Franııı • Suvyet mG
naıebatı hakkında ecnebi matbuatın-
d çıkan haberler dolayıııile ıelahJ. 
yettar mahafilde, iki memleket ara
sında skeri bir muahedenin mevcut 
olduğu kot'.i surette tekzip edilmek· 
tedir. 

P ria, 27 - Hariciy Nazın M. 
Bartu ile Amerika mümessili M. 
Normnn ar ıında aU-hlan bırakma 
konferansının t kip edeceği uıuller 
h kkında muhtelif hal çareleri g8rQ-
ülmüştür. Fakat 29 mayıstan aonro 

görülecektir ki umumi komisyonun 
meııaisine devam etmesine arbk im· 
kin yoktur. Çünkü Milletler Cemiyeti 
bu komisyon " ıilahları azaltma n 

vadfeıini vermlttir. Holbuld İnsilter 
llcı ltalya, Almanyanıo askeri kuvvet• 
lerinin çoğalt•lme ını istiyor. 

Bu takdirde rnilzakerat bnşka bir 
zemine nakledilerek ilahların tahdl· 
dine müteallik alelade bir muahedc
nameye eıns olacak bir muk velena
me ile neticelenecek çarele.r düşOnül· 
mesi muhtemeldir. Bu ihtimal, akla 
gelen ve mümkün ohın yegnnc çaredir. 

n Nazik Nokta 
Cenevre 27 - Sanday Tnymia ga• 

:zetesinin yazdığına göre, Akv m 
Cemlyetf, yarın, hayatının en nazik 
demini ya ıyacnkbr. Filhakika terki 
teılihat bGroıu, y nn, cemiy tin ıi· 
!ahları bırakma d vaaından feragat 

dip etmiyecetl hakkında kar r ve
,ecektir. Mam fih M. Henderaon, bu 
hususta tamamlle ümidini k~ımlı 
değildir. 

Alm n G z t 1 rl At t 
PU kUrUyor 

Bertin, 27 - Alman matbuatı, 
Fransız hariciye nami M. Bartu'nun 
mebusan mecliıindeki nutkunu ıid
detll tabirlerle tefsir etmektedir. 

Völkiıer Beobahter gazetesi, Sarda 
)'•pılacak reyiômın emniyeti f çin 
alınacak tedbirlerden bahıederek 
M. Bartu'nun, Almanyanın verml 
olduğu ıözden fDphey dDşmOı 
olmasından dolayı hiddet etmektedir. 

Mebrure Sami 

ç··L GİBİ 
l!vv iki UnkU v dUnkU arasında hiçbir münuebet v 

kı ıml ran hU ı: tanışıklık olmadığı da kat'iyetle 
Bebek•te bir cinayet i lenmiş, ileri sürülmektedir. Bir gnıete 
tiyatro muharrirlerind n Vedat bu mutalealan yürütürken 
Melih Bey, genç bir kadın 1 Vedat Be~in geı:ıc bir kıılıı 
tara~da~ öldürülmüştür. Biz· nişanlanmak üzere oldugunu, 
metçı • hadiseyi aıılabrken sa· cinayetin de bir kıskançlık eri 
bahleyuı efendisiııfu k olarak vuku• geldiğini l!Öy .. 
YUrduğu ıarnan Vedat ~ııı?1 lüyor. 

!~tto~u r konu11tuğuuu '~ Halbuki bu kana ti kuvvet· 
kapadı~ d~~:k ıc!e1df.~0u lendirecek hiçbir delil yoktur. 
ap rbmana · · • n ıne Z M l b B 1 " ttiğiııi anlagıtaıesını tenbih ir Vedat e i ey e ••• ,, 

byor.. Bunda h ta · · b b · · ıonraki vaziyet tama n s nesının aş em ıre ı ra ın· 
rarengizdir. Ved t M İ~b Be .. da değil herhangi bir rabıta, 
iki kaşı &ra8ına b' e 

1 
ey hatt basit bir tanışıklık olduğu· 

yemiı ve derh 1 öln.ı~tü~Üki nu bile bilen veya gören yoktur. 
bir hBBtabakıoı olan kadın Hem blltlin bu dü Unceleri orta· 
e~ girdiğini böı:ı kim.sel: dan kaldır cak bn lıca, esasla 
d ormtıotür. Fakat tabanca ee ini nokta m znunun en küçük bir 

uyan Yok.. dedikoduy bile sürUnmeyen pü• 
.. Gazeteler bu mesel t.ızerindo rllzsllz ve temiz hayabdır. 

•utun sütun yazılar } azmakta Dün "Albo Koza,, m ğazata .. 
ve hadiseyi aydınlatm ğa ça- rında v yazıb nelerinde y pmak 
lif maktadırlar. Du meyanda istediğimiz mUlik t neticesiz kal-
kadınla Ved \ elib Beyin mışbr. 

so POSTA 

GBAlLAB 

o 
ie 
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nya· Buhranı 
_.. ........................................... __ 

Kıra Başvekil Yarın Mühim Bir 
·· şme Yapacaklar 

BaırH1kll M. Tatare•ko 
Bilkref, 27 - Milhim bir kabine 

buhranına ı bep olacağı ıöylerıen 
ihtilaf ıöyle patlak vcrmi tir: Haove .. 
kll M. Tat resko geçen hafta vi1i• 
yetlerde bir tetkik aeyah1ttine' çık-
mıota. Bu ırada "1660" zabit, orduda 
yapıldıtıaı iddia ettikleri keyff terfi· 
1 rden tikayet etmek Qzere birer 
arzıhaJ yazarak Harbiy Nazın " De· 
mir ad m denileo Mare al Averet• 
koy vermltlerdir. Nazır da bu iıtida· 
lan toplııdıfı gibi kırala götilrm(l tGr. 
Baıve il • yahatten döndüfO uman 
Harbiye Nazınnm eal hiyet tecavO· 
:zünde bulundutunu görOnce derhal 
kır l gitmlı v Harbiye Nnnnnıa 
k bined n uzaklaotmlmaınnı iatemlf
tlr. H lbukl imal M. Avereskoyu 
tuttuğu için Baıvekillin bu talebini 
ycrlne etirmemiştir e dfttDneceğinl 
116ylcmi4tir. 

Moreıal Aoerasko begannam• ok•gor 
Sala gilnil Baınkil ile kıral ara• 

ıında bir gBrlltm• daha olacaktu. 
Fakat kabinenin iatifaaı muhakkak 
18rii1Gyor. 

Budapeıte, 27 - Romanyadan 
l'elen haberlere göre, Romanya D .. 
mir muhafız tcıkilitı hDkümeti derir
mek Jçtn ordu araeında faalJyıtte 
bulunmakta, hükOmet buna karıı 
koyamamaktadır. 

Bu tamikitın bilbasaa Kıralıa 
metre.1 olan Madam Lupeako yD· 
zOnden yapıldı~ı zannedlllyor. 

* 
Bükreı, 27 - Slyaıi buhranın 

8nGne sreçebllmek ilzere dOn akıam 
gayret 1arfedilml1, fırkalar ara11nda 
müıakereler yapılmııtır. 

* Bilkref, 27 (Romen Ajanaı) -
Kabinede detiıiklik olacajl haklan· 
paki habrler reımen teltzip ~diliyor. 

.......n=,,,,,.,====ıı=== '-====:. 

Vaziyet Fena 
Mineapoliı ( Amerikn'd ) 27 

kamyon oförlerinin grevi bitmi tir. 
Fakat bu y(lzden ıchir tic reli bir 
mltynn dol r :zarıır görmüştür. 

* Klev lond ( Amerika'da ) 27 -
Grevci oförlcrle greve ittirak etme
yenler arasında kavgalar çıkmı1t -bir· 
çok kimııeler yaraianmı ttr. On Oç 

takıi pnrçalanmıt, yirmi kiti tnkif 
edilmiştir. 

>f 
Toledo ( Amerika'da ) 27 - Son 

kargaıahklarda ik~ kiti ölmüı, 200 
kiti ynralanmıf, 100. kiti ~e tevkif 
edilmİ"hr. Grev gittıkçe tıddetlenl· 
yor. Amele alndikalara ay batı için 
umumi greve hazırlanıyorlar. 

Nevyork 27 - Belediye yardım 

Saylı s 

1( Gönül -lıler; ) 

Kız Kardeşinizi 
Sevginize 
Karıştırmayınız 

«Bir genç kızla sevişiyorum. 
Fakat kız benimle yalnız kalmak
tan korkuyor. Akşam Üzerleri 
buluşuyoruz. Kırlara çıkıyoruz. 
Fakat yanında daima kUçük kız 
kardeşini beraber getiriyor. Bu 
kUçllğe acıyorum. Daha bu yaıta 
bJzim aık sahnelerimizi seyret• 
mesini doğru bulamiyorum. Kıza 
•6yliyonim, yalnız geJemiyeceğini 
ıöyliyor. Benim dilşUncemi doğru 
bulmaz mısınız? 

latanbul - .Namık 
Sevgiliniz aaf ~e cahil bir kız 

olaa gerektir. Filvaki bir erkekle 
her hangi bir yere gitmek iıteM 
memekte haklıdır. Fakat küçük 
kardeşini şimdiden sevgi itlerine 
phit etmesi de affedilir bir gli
nah değildir. 

Kııa, bir arkadqını, •eya 
baıka bir tanıdığım beraber al
masını tavsiye ediniz. Tekr~r 
kız kardeşile gelirse beraber gıl· 
mekten imtina ediniz. 

Bu vak'a mUnferit bir hidise 
değildir. Ktlçllk kı:r. kardeşlerini 
daima beraberlerinde gezdiren ve 
onları sevgilerine tabit Y~~~ 
kıı:lar pek çoktur, biz kendimızı 
tehlikeye atabiliriz, fakat h~üı 
bir şeyden anlamıyan ma 911m 
çocuklara fena nUmunel•r l'&ste ... 
miye mezun dejiliz. 

* • • Bea kUçOk bir eanafım. iki 
MDelik evliyim. Mahalle içlerin .. 
den birinde ufak bir dilkklmm 
var. Geçinip gidiyorum. Fakat 
karım bu vaziyetimden memnun 
değil. Bu dükkim kapamamı, ve 
daha işlek bir yerde dnkkin aç· 
mamı istiyor, hergUn bu y\lzden 
mesele çıkanyor. Onu naaıl kan· 
dır ayım. \.dil 

Kadınlar erkekJerin yübeJm .. 
sinde daima amil olmuflardll'. 
Onun teşviki senin de itinde iler-
lemene saik olabilir. Onun her 
sözüne uyma. Fakat makul olan 
taraflarını da reddetme. Bazan 
kadın erkekten daha iyi dilşUnür. 

HANI~lTEYZE ............................................................. 
idareaial hücumla itıal etmek iıtlyen 
bin kadar ioııizl geriye püskfirtmek 
lstlyen zabıta memurlarından sekir. 
kiti yaralanmııtır. 

Nilmayiıçllerden 40 kiti yaralıdır. 
19 kiti tevkif olunmuıtur. 

~~~~~~~~~--===~=-=~~~~--

Yalnız bahsi geçe.n, ge"nç ha· 
namın rahatsız olduğunu öğreniıi· 
mizi karilerimize söy1emckten 
kendimizi alamamaktayız. 

BlitUn bu birkaç Utunluk ya• 
zımıza r ğmen de, görüldüğü gibi 
henüz meselenin hiçb.ir ciheti y
dmlanamamışbr. Cinayetin mrrı 
maznundadır. Halbuki o d yapı
lan müteaddit isticvaplor rağ
men biçbir ey söylememekte, 
yalmz öldürenin kendisi olduğunu 
tekrarlamakla iktifa etmektedir.,, 

)f 

Böylece birçok günler, gaze .. 
telerin hep i de tDrlD türlü b ğ
nşb durdu, ve nihayet sesler 
kısılmnğa, r kip gazeteyi atlata· 
r k en iyi haberi yeti tirmek 
gayretleri gevşemiye başl dı. 

Çünkll hepsi de sade kar n· 
lıkt bocalayıp duruyordu. 

Bazı emirler alan zabıtadan 
yeni hiçbir teY sızdırdamıyordu. 
Neden e, o gtınlerde de okuyucu· 
lann merakını kırbaçlıy cak bu 
gibi bir vak'a çıkmadığından, her 
muharrir, hep Bebek cinayetinin 
etrafında ko up terleyip duru· 
yordu. 

Bu tabanca ''e ölüm b discsi, 
ömürlerince silik kalmıya mahkum 
bir iki insanı da meşhur etmiş, 
gazetelerde şoför efen dinin, ma· 
temli pozlar alan hizmetçi hanı· 
mın, hastane kapıcısının yrı ayn 
ıre imleri ba ılmışta. 

Birkaç hafta geçince m harri· 
rla biri, yin ötekiler gibi uzun 

uzun anlatbktan sonra, en akıllı· 
ca fikri ileri ıürerek şöyle yaı:dı : 

"Bizim elde ettiğimiz: kanaate 
göre bu cinayetin sırrı çok daha 
eski zamanlarda aranılmaladır. 
Halbuki maznunun mazi.si hak· 
landa yapılan tahkikat ancak 
bundan 13 ıene evveline kadar 
gelc;bilmiştir. Bu 13 sene de 
battan başa fedakôrlık, fazilet ve 
iyiliklerle doludur. 

Yalnız ondaıı evvelki yıllar? 
Maznunun o tarihten evvelki ha· 
yab tamamen meçhul kalmakta· 
dır. Vedat Melih beyin feci akı
betini haztrhyan sebepler, belki 
de uzak mazide giı:lenmekterur. 

Suçlu adaletin elinde olduiu 
ve cezasmı çekmeğe mahkum 
bulunduğu için belki de bu cina
yetin sebeplerini arbk fazla arat· 
brmağa lüzum da görülmiyecektir. 

Karilerimizin, haklı bir alika 
ile takip ettikleri bu feci hadi
sede bizim bu müphem noktaları 
boş yere araıtırmamız .adece, 
Uizumsuz bir gazetecilik merak 
ve aşkından ileri gelmektedir. 

• 
GUnlerce kalemler iıledi, di· 

mağlar yoruldu; fakat maznun 
kadınla konuşabilmeğe, resmini 
bulup basmağa hiçbir eazete 
muvaffak olamadı. 

Hayatı deşilen, 
bklan bilinmeğc 

kadımn asıl benliği 
kaldı. 

yaıayııı, yap
çahıılan bu 

hep karanlıktı 

Nihayet mahkeme gUnU geldi. 
Geldi amma, erkenden koridor· 
ları doldurmıya başlıyao en de
ğişik seviyelerden halk öbekleri 
hiç beklemedikleri bir haberi• 
karşılaştılar. 

Davaya gizli bakılacaktı. 
Her "afadan bir se. çıktı. 

Uzun bir uğlultu uzadı, kısaldı, 
yayıldı .•. Fakat neticede, herkeıe 
suımak ve dağılmak dOıtti. 

O akıam gazeteleri kaplf8D· 
ların da limidi boşa çıktı. Bebek 
cinayetine dört beş satırlık bir 
yer verilmiş, mahkem~ _c~ls~le!1-
nin hafi yapılacağı bıldmlmııti. 

Yalnız açıkgöz bir gazete 
fotoğrafçısı, mahkeme koridorun
da saklanacak bir yer bu1muı ve 
iki aydır birçok insanları merak-
la dütündOren maznun kadının 
ıüngiilüler arasında geçerken rea
mini çekebilmişti. 

Cinayete kıskançlık sebepleri 
verenler, bunu görünce pek ,a
şırdılar. 

Çünkü but 38 yaıında olduğu 
s6ylendiği halde, çok daha fazla 
gösteren, bembeyaz saçlı, ~yıf, 
harap bir kadındı... Adeta ıhti
yar bir kadınl 

(Arkıuu var) 
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Televizyon 
Sinema Salonları Tarihe 

Karıımak Üzeredir 
Son gelen Amerika gazetele

rinde çok şayanı dikkat bir haber 
gözümüze ilişti. Bu haberi oku
duktan sonradır ki sinema salon· 
larmm artık tarihe karışmak 
üzere olduğuna inanmış bulunu
yoruz. Belki birkaç sene sonra 
blltUn filimleri evlerimizde seyret
mek imkan dahiline girecektir. 
Çiinkü televizyon denilen hadise, 
tecrübe sahasından çıkmak ve 
tatbikat sahasına girmek üzeredir. 
Biliyorsunuz ki televizyon, telsiz 
vasıtasile pek uzaklarda olup 
bitenleri görmektedir. Telsiz 
telgraf ve telsiz telefon vasıtasile 
naııl bugiln bizden gUnlerce uzak 
yerlerde konuşulan sözleri işiti· 
yorsak, televizyon sayesinde de 
uzaklardaki hadiselerde, .anki 
yanı batımızda oluyormuş gibi, 
bütün teferruatına varıncıya 
kadar ayan beyan göreceğiz. 

Filhakika bir Amerikan radyo 
fabrikasında yeni bir lamba icat 

edilmiştir.Bu IAmba etrafında yapılan 
tecrUbeler muvıtffakiyetli neticeler 
vermiş ve televizyon sayesi~de fi~i~· 
lerin evlerdeki radyo makınelerımn 
karşısına konacak bir perde liz4: 
rinde seyredilmesi mUmkUn bır 
vaziyet almıştır. 

yakında Amerikada bu hu
hususta daha geniş tecrlibeler 
yapılacaktır. Yeni lambayı icat 
eden fabrika birçok televizyon 
makinesi aipariş almıştır. 

Mayıs 28 

An Harding 
Milyonlarını 
Nasıl Kurlardı? 

Holivutun güzel kadın yıldız 
ları arasında An Harding mUstes· 
na bir mevkie sahiptir. Hatts çok 
beğenilen bir artist olduğu için 
son seneler içinde birkaç. film 
birden çevirmiş ve bol bol par• 
kazanmışbr. An Harding kendisi 
gibi güzel yıldızlar arasında en 
çok okumuş olanıdır. Üniversite 
tahsili gören bu cici yıldı.ı 
ayni zamanda tasarrufa çok ria• 
yet eder. Diyebiliriz ki bugUıı 
Amerika yıldızları arasında eu 
çok para ve mal sahibi An 
Hardingtir. 

Çevirdiği filimlere mukabil 
aldığı paranın bir kısmını hemen 
bankaya yatınr, bir kısmile de 
Amerikanın muhtelif şehirlerinde 
köşk, ev veya diğer emlak sabıı 
alır. Şunu da söyliyelim ki geçen• 
lerde Amerika bankala... ıtıa. 
vaziyetine dUıtUkleri zaman bu 
gtızel yıldız bir tesadUf eseri olan 
büyük bir tehlike atlatmışbr. Ban• 
kalar, alacaklılarına para vereme• 
miye başladıklarından bir hafta 
evvel An Harding bankalardaki 
bUtun paralannı çekmiş ve yenl 
kurulan bir petrol şirketine ser. 
maye olarak yatırmaya karaı 
vermiştir. Bu suretle bir hafta 
sonra bankalar iflas vaziyetine 
düşUnce güzel yıldız meteliks~ 
kalmaktan kurtulmuştur. Fakat 
bu biçimsiz buhran vaziyeti Uz~ 
rine An Harding milyonlarını ser• 
maye olarak yatırmaktan vazgeçmQ 
bu bankada tuttuğu hususi kasa· 
ya koyup ıaklamayı tercih etmişti~ 

Güzel gılılız Mirna Loy'un geni çetJirmekte olduğu ~f~il~i~m~d~e~n~b~i~r~p~o~z~u;;;;;;;::::;::=:=:==;; , Darıldılar 
Genç Duglasın eski kansı olan 

joan Kravfort geçenlerde Klark 
Gabi ile birlikte " Danı hoppa• 
lıklan,, isminde bir filim çevir• 
mişti. Bu film ıon sahnesi çevri· 
lirken iki yıldız arasında bir ihtP 
lif ç.ıkmıt ve Joan Kravfort bir 
daha hiç banşmamak ve ko \1,. 

'' Amerikanın En Güzel 
Erkeği ,, Kimdir ? 

--------- -
İki Yüzden 

Bu ster 
Fazla Erkek Arasında 

Krabbe Kazandı 
Yeni yıldızlardan Buster 

Krabbe HoUivutun en güzel erkek 
yıldızlarından sayılıyor. Bu güzel 
erkek geçenlerde hastalanmııtı. 
Tehlikeli günler geçirdi, Hatta 
aakat kalması ihtimallerinden bile 
bahsedildi. Fakat yapılan ihti· 
mamlı tedavi sayesinde hiçbir 
ıey olmadı, iyileşti ve ayağa 
kalktı. İşte tam bu günlerde 
Buster'in fücceten vefat ettiğine 
dair bir şayıa çıktı, buna ilk ham
lede inananlar da oldu. Fakat 
ıtb.eJ erkek sokağa çıkıp ark"
daılarını ziyaret edince ölnm ha
berinin kabaca yapılmış bir liti
feden baıka birşey olmadığı 
anla11ldı. Aradan bir ay geçmişti 
iri Los Angeles ıehrinde erkek 
yıldızlar araSJnda bir güzellik 
müaabakaıı yapıldı. Müsabakaya 
baıta Klırk Gabi, Jorj Raft ve 
Buıter Krabbe olduğu halde genç 
•e yaşlı iki yüzden fazla erkek 
yaldız ittirak etti, neticede Buster 
Krabbe mUsabakamn birincisi 
olarak « Amerikanın en güzel 
erkeği,, iımini kazandı. Bu suretle 
evveli Ramon Novaro'nun, sonra 
da 933 güzellik kralı olan Klark 
Gablin pabuçları dama atılmıı 
oldu. 

Buster Krabbe bu muvaffaki
yet neticesi olarak üç sene mlid
detJe zengin bir mukavele imza
ladı. Bn mukavele mucibince 
önümüzdeki mevsim için iki yeni 
filim hazırlamaktadır. 

1 

Bu güzel erkek istikbaline ait 
düşilncele.rini ıöyle anlatıyor: 

« - Bugün güzellik diploma· 
sını almış bulunuyorum. Uk iş 
olarak gllzelliğimi sigorta ettirdim. 
Eğer bir kaza neticesi çirkinle
şecek veya aakatlanacak oluraam 
sigorta kumpanyası bana dokaan 
beş bin dolar ödeyecektir. Bugün 
bankalarda birikmiş yarım milyon 
dolarım var. iki sene içinde bu 
parayı dört misline çıkarmıya 
gayret edeceğim. Otuz bet yaıına 
kadar filim çevireceaim, sonra 
sinemadan çekilerek çifçilik yapa
cağım. Biriktirdiğim para ile iki 
sene sonra bir çiftlik tedarik 
edeceğim. Hayatta en çok hoı· 
)andığım şey çiftlik hayatıdır. 

Hiç hoşlanmadığım fey de ka
dınlara gönül vermek ve ıevda 

çekmektir. Çnnki kadınlara hiç 
itimadım kalmadı. Hele sinema 
yıldızları çekilir dert değildir. 

İşte bunun içindir ki ben 
sinema yıldızlarına gönül vermek
ten çok korkuyorum.» 

Görüyorsunuz ki Buster Krab
be güzellik müsabakası kazandığı 
için çok yüksekten atıyor, ken
disinden başka kimseyi, bilhassa 
kadınlan hiç beğenmiyor. Fakat 
yıldızının söndüğU gUn ne yapa· 
cak, bu yüksek perdeden sözle
rini hatırlayarak utanacak mı? 

Kimbilir, bellci evet, belki hayır. 

Bu Haftanın Programı 
ipek ı Arslan adam 
Melek : Hüküm geceıl 

Saray : Beyaz ıegta11 
TUrk ı Merkez taggar• 
Sumer : Ate11i kadınlar 
Elhemra : Ben tJ• impero.toriçe 
Ş•k : Badapelftule ıkandal 
Ylldız : Kim olduğunu bilmek 

istiyorum 
Aarl : Şeytan kartl•li•r 
Hale : P,..nses Nadya 
Sark : MatJi Tana 
r<emal Bey : Karmen 
HllAI: Ankara türkigenin kalbidir 
Al kazar: Bin ikinci gece 
SUreyya : Gizli mahkeme 

• 

mamak ıartile Klark GaLI ile 
darılmıştır • 

Yaz ıeldi deniz meuıilfli de berab~r ıelıli. Erkek ve kadın bıitün yıldızlar ye11i moda de11iz. •lblseleri, 
mayolar, ho:1tozlor tedarik elmelcltt meıguldllr. -!lütiin 6ir m•r:•İm p/ajlardtı ıüzel oac~~laı:_ı11! bır lu.t dalı.• 
ıiizelleştirm•I~ çtılışacaklar. Bur•Ô• Hldan: Ro•ın Derean, Pıger Omen, J~rmen Oısey ı ıoruyorsunuz. 
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Al nıancadan 
Tercüme 

23 • 5 !H4 
N kiliı Sadettin Reşit 

ON POSl'A 

- lktıbas Hakkı 
Mahfuzdur 

on Po tanın 
T frik ı o.39 

- H yır Emmi.. Açık konu- - Bu feykalade bir kadın 
şalım; bu buluşma yalnız basit olurl dem. 
bir iznb t matuf değil, } alnıı Hol orada çok oturmadı. TI-
bıu nihayete kadar birbirimizden cari işlerini bahane ederek git-
de ayır cak mahiyeti b izdir.. miye kalktı. Ved esna ında 

~ ôsyö Hohin esılıade tavru mek- güzel bir vakıt geçirmişti. Hilda 1 Heydi sordu: 
tubundan da tebarüz ediyor. Her bir ev sahibesine yara cak gibi - Anneme ne di}cyim? el m 
halde kendi ine gösterilen emni- elinden gelen berşeyi y pmışb. götüreyim mi? 
y~ti uistimal etmiyecektir bu Hol Hildarun v ziyetini tetkik Hol gülerek: 
muhakkak.. Yalnız uphesizdir ki ederken onun beyaz, yumuşak - Tii değilml ya dedi. Pek 
samimi bir hisle izi eviyor .. Fa- ellerine dikat etmiftti. Bu eller ne yakında tekrar size geleceğimi 
k t unutmayın; bütUn aşkl rın k dar yumuşak da olsa kuv- kendisine söyle. Rişardın d eli -
ıonu hep izdivaca mUncer olam zl vetli olduklarım anlamak için rini sıkanın. 
Pek 815; ona gidiniz, buluşunu:t biraz " kit klifi idi. Hilda Holü meth le k dar 
ve arzu ettiğiniz gibi görUşün... YUzU de bug"un b k teşyi etti. 

ki. - . aş a zaman· 
Ben bu esnnd be ıyecegım... lard daha . t• d h t - Şimdi artık mahut meçhul 
G l d b ki .b. cazıp ı .. en amı a a· d 

üne atın a e er gı ı.. tam ığınızdan bir haber var mı? 
- Yine görüştirüz.. sız ve güzeldi. Blitün kuvvet, - Evet. Yarın öğleden onra 
Lub>ançef kapıya kadar Em· orada, fakat ne de olsa kadın· aaat dörtte bizi ziyare"t edecek. 

ıniyj teşyi etti. Dışarıda Şimal !ıkla kanşmış bir hali vardı ... Hol _ Nerede? 
rüzg~rı esiyor. Semada kar bu- düşünerek içinden: ( Arkngı var ) 
!utları toplanıyorlardı. === = -=== = ============ ========-

Artık kat'ı k ranm vermişti. 

Bu meseleyi kökünden b l etme· 
nin zam nı gelmiı bulunduğun 
imd" dah ziyade kanidi •• 

Hanği erkeği eviyordu? Kalbi 
ve dimağı garip bir mücadele)'O 
giriştiler. Her ikisi için de müte· 
redditti... Mazininin karanlıkla
nnda kalan Hol ile aralarında 
geçmi macera, bu müteheyyiç 
saniye de güzelleşmiş, cazip bir 
rom n gibi ona munis gelmiye 
b lamışb. 

Lubyançef; kin bir hayat, 
ude bir ile refahı vadediyor· 

du. Hol bllyUk fırtınalar, kıyamete 
k der dev Dl edecek ısbraplnr 
vadetmişti. Hangisini intihap et-

eliydi? 
Ruzgar iddetle esiyor, ı hk-. 

lar çalıyorken Emminin kUlnğına 
aanki şu sözleri fı ıldamışh: 

- Hangisini istiyorsun! 
Zavallı kızcağızı tamanıile ha· 

r p ve bitkin olarak po tahanenin 
önllnde durdu. O zaman kendi~ 
de olmıyarak içeri girip aşağıd ki 
telgrafı yazdı: 

"Yann 6ğleden sonra aaat 
dörtt . " 

"lay Emilya,, 

Emmi kal bile boğuştuğu o 
paıar gUnll, Ş zberg Hilda, pnn· , 
iyonunda saat beş çayı tertip 
etmişti. Devam ettiği resim 
akademisini b 7J tamirat ve 
in§aat dolayisile bir ay için tatil 

etmişlerdi. Bu zamanı Lobben 
Ayf'da geçirmek ilzere iki kız 
arkadaştan başka, Hol, Hcydi 
e diğer tanıdıklarım bu çaya 

dayet ederek kendilerine veda 
etmek istiyordu. 

Hol genç kızların arasında 
... ••••••••••••.a••••weaaa.--••• .. •••H•l4..•tm••••••a•aeaeaaa 

So Pota 
FiATLARI 

1 - Gazetenin esas gaz18ile 
bir &Ütunun iki satırı bir 
(santim) sayılır. 

2- Sayfasına göre bir santi
min ilan /iatı şunlardır: 

3- Bir santimde vasati 
(8) kelime tJardır. 

4- ince o• kalın yazılar 

tacaklan gere pre 
ıanti lı ôlçüliir. 

üstehcen Şarkılar 
V Yeni an un 

Dahiliye Vekili Bu Mese
ley Ehemmiy tle işaret 

Ediyor 
Ankara, 27 (A.A.) - Matbu .. 

a t umum müdUrlüğü teşkilat kn· 
nununun millet meclisinde müza• 
kere i esna ında, şarkılann da 
gözönlinde bulundurulup bulun
durolmıyacağı h kbnd ileri U· 
rtllen bir mütalaaya ce\'aben Da .. 
biliye V kili Şükril Kaya Bey 
demi tir iti: 

-«Evet, mu iki, milli terbiyeye 
dahil bir unsurdur. Bi a b hil 
o:ması lazımdır. Hakikaten şarkı· 
lanmız gerek bestesi ve gerek 
kiiftesi itibarile çok me§gul olu· 
nacak bir mevzudur. Şarlalnr 
1 hvelerden çıkıp radyolara, 
pi ~ klara intikal ettilden onr 
devletin vazifesinin daha büyük 
olm sı Jazım gelmiştir. Memle
kette bidiiyatl uğraş n daire 
Maarif Vekaletidir. Yukarıda 
okuduğumuz madded deniyor ki, 
Matbuat mUdürlüğU bu me e)e
leri alakadar vekaletle tema 
ederek yapar. Radyo ve filim 
güzel sanatlar• alakadar ettiği 
için Maarif Vekaletinin müsnadesl 
almarak takip olunmak lazımdır. 

Bizim ba21 alaturka arkılarm 
güftelerini dinlemek için kulakla
rın ço nasırlaşmış olması Jazırn
dır. Hele şimdi cinsi hevesleri 
tahrike çahşmayan arkalar nadir 
işitiliyor. 

Şü rü Kaya !Bey bu dan 
sonra cinayetlerin bUtnn çıplak
lığil , bütün fecnatile n~şret enin 
terbiyecili noktainazarmd n doğru 
olmadığını i aret ed n ve intihar 
meselelerinde gazetel re vazedi· 
en memnuiyetin cihan mat-
buat birliğinde yapılan konuş· 
mad kabul edilmiş olduğuna 
göre cinai neşriyatta bu şere• 
fin Tilrkiye büyUk Millet Mec
lisin nasip olması hususunda 
Dahiliye Vekili Şükrü Kayn Be
yin delaletini rica eden Bursa 
meb'usu RUştu Beye cevaben de 
demiştir ki: 

.. - Matbuat kanununu hazır-
lamaktayız. Bu içtimaa yetiştire• 
bileceğimizi zannetmiyorum. Bu 
yaz matbuat mcnsuplan ark daş
lnrln görUştükten sonra gelecek 
seneki içtimaa yetiftireceğimizi 
zannediyorum. Rüştü Beyin getir· 
diği misal hnkik ten yerindedir.,, 

emleke te Yağ
mur aziyeti 
Rize Civarında Su 

Baskını Oldu 
Rize, 27 - Beş lb gGnd nbcri 

devam eden tiddetU yafmurl nn hu· 
•ule getirdiği ellerden der ve ar
m klar taımı1ı aellu civar kliylerde 
baza yol ve tarlalarda tabrib t yap• 
mııtir. Şehrin yakınında büyOk afıtap 
bir lcöprünfin yarııını ve mahallede 
ahınp bir evl 11el nlıp götilrmDtlUr, 

insan ve h ynn zayiatı yoktur. 

• 
Adnnıı, 27 (A. A.) - Çukur-

ov çiftçisinin hasretle bekledi y i 
)~a murl r ild b ftadan rl fa ı 
ile yağmakta çiftçi ile birlikte 
bütün memleket halkını sevin· 
dirmektedir. Dört gün velki 
y ğmurd ovanın b zı mınt ka· 
larınd ki pamuklan dolu vurmuı· 
tur. Maamafib bundan endi 
edilmemekte ve bunun telAli inin 
kolny olduğu söylenmektedir. 

"" Ordu, 27 (A. A.) - iki gün· 
denberi devamla yağmurlar çifçi-
11İQ yüzünü gWdllrdti. .. 

Mu~la, 27 (A. A.) - !ki gUn
denberı devam eden yağmurlar 
dnn öğleden sonra tuf w andınr 
derecede şiddetlenmiştir. Hava 
kapalıdır. , ___ _ 

Bursa 
Güreşleri 
Mülayim Pehtiv n Baı 

Birinciliğini Kazandı 
Bursa, 27 (A.A.) - Bursa 

belediyesinin Fıknraevl yıl dönll• 
mu münasebetile tertip ettiği 
bUyUk pehlivan gllreşleri Gazi ta· 
dında iki gün devam etmiı v 
her def asında 10,000 den fazla 
seyirci bulunmuştur. Hakemliği, 
Kurtdereli Mehmet pehlivan başta 
olduğu halde Unlu ve alakala 
zevattan müteşekkil bir heyet 
yapmııtır. Güreşlere 58 çift gir
miştir. 

Baş birinciliğini E ki ehirli 
Milliyim, ba altı birinciliği Mani• 
sah Mithat, bUyük orta birinci .. 
fiğini Bursalı Hasan p hlivanlar 
almışlardır. KUçiik orta birincili
ğini Romany lı Osman, deste 
birinciliğini Karamllrselli lbrahim 
lzmitli KUçük Hilseyin pehlivan• 
lar almışlardır.. Ayak güreşlerine 
25 çift iştirak etmiştir. 

imtiyazlı Şirketlerden Şikayetler 

e Ger· 
az o 

a kın unlardan 
• • Ve ste erı 

apt ğı Şikayet 
Nelerdir? 

İmtiyazlı şirketlerin artnamel,.ri tetki edildiği u ırada haUwı bunlardan 
yaptığı şikiiyetler v i teki ri alakadarların nazan dikkatine koym biziıı için 
v ıife oldu. Bugün, bu hususta açtığımız anketin bir müdd ttenberi n tet
tiğimiz, huliisalnnnın sonuncusunu dercediyoruz. Bunu müteakıp, gerek Mill t 
Meclisine, gerek Tafı V kil.Jetin bu ik yetlerln birer hi.il"' a mı di 
edeceğiz: 

lzmlr Su V E e 
l - Elektri şir etinin sa 

ve branım o kirası ço f zl dır. 
Su kumpany 11 da kez .. 

2 - Saat ve br n m 
smd n başk h lktan 
masraflar alır. 

3 - Su irketinln uları p 
v llcret pahalıdır. 

4 - lzmir elektrik şirketi 
aokaklar elektrik koymuyor. 
Bilh a Bucada dört taraf lek
trik izdir. 

Sigor Şirk tlerl 
1 - Birçok sigorta oirketlerl 

kanun hilafına olmak üzere mUş• 
terilerden yllzde b itfaiye h · • 
alırlar. Bir vakıtlar bu yolsuzlu
ğun arkası bir mllddet için hn
mııken onralan tekrar gemi 
zıya abndı, buna ilaveten yftzd 

yirmi be bUro masrafı, yüzde iki 
buçuk mu mele vergisi, yilzd on 
be pul parası gibi tah ·ıatın 
hep i tetkik edilmiy değer mev• 
zulardır. 

Kony El ktrlk Şirk ti 
t - Konya elektrik irketi, 

l şehirden on beı 
uzakl ra kuruldu ve 
lemedl. intizam ız 
devam ediyor. 

yirmi metre 
tifade edl

bir şekilde 

Nu ybln-H 1 p D mlryol• 
1 rs, Aydın D mlryoll rı 

1 - Bir kaz neticeiinde bu 
kumpanyada çal11ırken, ayağımı 
kavbettim.. Beni uyu v havası 
fena bir yere attıl • Oradan da 
i üfny mecbur bırakmak için 
bin tlirlü müşkülat çıkardılar. 
Nihayet çekildim. Hakk"ımı nya
cak ki e yok mu? 

2 - Aydın demiryollan ame· 
leye ne doktor tutuyo , ne d 
aab mesaiye riayet diyor. 
Çahgmadığı günler para ermi• 
yorlar.. Bu çalışmamak t hasta
lılctan ileri geliyor. 

3 - Tamirat amel in z.ulUm 
yapılıyor. Amelenin haı lığına 
bakılmıyor. Doktor tutulmuyor. 

ille • P ı mutluk mlryohı 
1 - Bize, diğer demiryollar 

gibi kilometre he ahı verilmiyor, 
hakkımız yeniliyor. 

-Son-

1 Belediye 1 
Eminönll Kaymakamlığından : Aksarayda yangın yerinde Camcı 

Ali mahallesinde birinci odada 32, 56, 57, 58, 60 harita No, lı 
arsa ve haneler ara mda bulunan Belediye malı yüzsüz 28,04 m tre 
murabbaı arsa aatılmak üzere müzayedeye konu mu ise de beher 
metr murabbama veril o dört lira bedel haddi kifayede görUlme
diğinden tekrar müzayedeye konulmuştur. Talip olanların 14/6/934 

rihine mUsadif Per embe glinü saat on dörtte Encümen gelme
leri ilan olunur. (2821) 

Galata İthalat Gümrüğ .. 

Kilogr. 
191 

2195 
315 

4841 
6324 
3415 
2751 

Müd .. rlüğünden ı 
Marka No. Kap N v'i Eşyanın Cinsleri 
Dare• BilA 7 Çuval Kuru bez.ely 
bili Bilii 80 Bağ Demir boru 
AZB 51335/6 2 S. Pamuk mensucat 
p G muhtelif 32 B. Matbaa kiiğıdı 
T F C ,, 55 ,. Duvar kağıdı 
bil bilA 12 S. Otomobil camı 
C H F F 307/14 12 Fıçı Porselen k e, tabak. 
H R 170 12 Adet Armonik (el ile ) 

Yukard yazılı eşya 16/5/934 tarihinden itibaren arttırın su· 
retile satılacaktır. isteklilerin S/6/934 Sah gUnli sa t 17 ye k dar 
satış Komisyonuna gelmeleri. (2505) 

ista ul Milli Emlak Müdürr·ğünden: 
lstanbul Tevkifhanesi içindeki bakkallık yeri Uç ene müddet 

v senevi eski kirası olan 316 lira ilzerinden açık artbrma usulilo 
kiraya verilecektir. isteklilerin ve şeraitini anlamak isUyenlerin 
17 /6/934 Pazar gllnll aaat 14 te hO nühat maı:b taları v temin t 
akçelerile müracaatları. "M,, "2644,, 



•• SOM POSTA 

iTTIBAT ve TERAKKi 
- Her hakla malıf uzdur - Nasıl Doğdu ? •• 

Dördüncü Kısım No. 104 
\.:~~~~~~~:>Ziya Şak;-=: ...... __ _..··--······••••••••••••••••••• 

Na•ıl Y "*"'' ? •• 
28 • ~ • 934 Nasıl -()tdii? •• 

Metr Salem Ötede Beride Devlet 
~~sabına Siyasi İşler Yapıyordu .. 
(Tanın) ın bu neşriyab heye- 1 

canı • bir kat daha tezyit etmiş 
ve ~ıt. ~aşa ·guya bu neşriyatı 
tekzip ıçın- Meclisi Meb'uaan kür
süsünde izahat vermek mecburi· 
yetini hisseyleıniş.. Gözönünde 
açıktan açığa görünen bedahetler 
karşısında : 

- • • • • Hariçten gelen ltal· 
yanları da kabul etmiyoruz. On
lann pasaportlannı "ize etmemek 
İçin aefirlerimize, kon50Joslarımıza 
emir verdik. 

DemiılL 

Fakat.. iki gUa IOnra Sirkeci 
l.tasyonuna muvasalat eden ıark 
..._,t katarile ve muntazam pa· 
t))Ortilc ( avukat Salem Efendi ) 
talJadan çıkagelmi~.. Şöhreti 
~•siye ve idariyesi, meşhuru ıtfik 
l."" .~oca sadrazam Sait Paşanın 
.,._edlei meb'usan kürsüsünde 
tc~ell söylediği sözleri, fi'len 

ıp....... • • 
l '"Q!Vermışti • 
ttiJı.t T kki Ce · ti mecliaie . ve era mıye 

fell . 'llldc ve franmason mah· 
erınd ( 

edil ( e Metr Salem ] tesmiye 
&alJl e~ Salenı Efendi ) • Sadra• 
tına t ... Patanın resmen beyana-

"t • raaaıen .. ltalyaya niçin 
gı mış ve ni . . . 

çın gelmıştı? ... 
T b''d" . a u ır ki aklı erenler ve 

ermıyenler tarafından buna bir-
tok ıninal~ verilmişti. Fakat 
unların çogu, zan ve tahminler-

den ibaretti... Metr Salem; ihti
mal ki • İtalyada Yılki olan be
yanatı Teçhile • birtakım mali 
meselelerin halli için gitmişti. 

Fakat bu meyanda ltalyanlara eski 

bir meseleyi de hatırlatmak ve 
onlan evvelce verdikleri söze İr· 
caa çalışmak için cemiyet tara• 
fından gönderilmiş olmak haki
lrate en karip olan bir ihtimaldi. 
ÇiinkU 1talyada Trablusprbm 
lati1111 için ordWar ve donanma
lar hazırlanırken ittihat 1"e T e
rakld Cemiyeti erlcinı bundan 
fiipbelenmifler.. Ekserisi Maeon 
olan ltalya ricali bükümetinden 

Soa Posta 
Ye ..... aı..S. &v.dı. Ye Halk ıaae.tesl 

J!Mi Zal>Uye, Çatalçeşme sokağı, 25 
lSTANBUL 

........ 
Gazetemizde çıkan yuı 
•e .resimlerin bütün :haklan 
malıf uz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
1e... L. IKr. Xı: 

TÜRKiYE 1400 7-_:_ 
YUNANlsr AN 23 S0 400 150 
ECNEBİ to 1228 710 27' 

~ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli . . -=--
değiştirmek ~~ınkdır. Ad.._ 

uruştur. ----Gelen evrak • 
Ulnla d gerı verilmez. 
Ce r an mes'uliyet ahnmaz. 

vup ıçın m~ktuplara 10 kuru luk 
pul llavesı lüzımdır. ,. 

PTosta kutusu ı 741 l.taobul .., 
elgraf : Soıı po ta 

\... Telefon : 20203 • 

Derne cephesi müdafilerinden bir grap f X işareti .,.,. ntf, ,1 .. t1ı 
Nafıa Vekili Ali Bqtllr J 

• sureti hususiye ve gayriresmi· Metr Salem'in ·hti1rumetin vuettiği 
yede • bu hazuhğın esbabma mal memnuiyete rağmeıa • ltalyaya 
etmişlerdi. Bu zevat iae: gitmesi, Hariciye Nazırile müli· 

- Hiç telaş etmeyiniz. Bizim kat etmesi.; ıazetelere ( Ben, hli· 
hazırlığımızın hedefi bfisbiltün kumeti Osmaniye tal'afından hiç· 
başkadır. bir memuriyeti haiz değilim. Bunu 

k De~ercli... Halbuki aradan herkcain bilmesi lazımdır ) şeklin· 
pe az bir zaman geç.er seçmez, de beyanat vermeai; bu ıon 
İtalya ordu .ve _donamalan Trab- ihtimali ta)uiye ediyor, cemiyetin 
lusgarp _sahillerme dayanmışlar.. devlet siyaseti ile beceremediği 
bu vazıyet karjııında ıaşırıp bir ip, hususi YU&talarla hal!et· 
~alan İttihat ve T ~rak~i erkanı mek zarureti kartlsmda kaldığına 
ıie Hakkı Paşa kabınesıne vatan· dair çıkarılan .pyiaları kuYVctlea· 
perverliğin her histen nstün ol· diriyordu. 
du;.anu filen anlatmışlardı ... Şimdi · 

1 DYO J 
28 N'ayıs Pazartesi 

fSTAN t.UL - 18.30 fraosn.ca dera, 19 
Refik AhTet Bey t~afımdan bale :ana, 
•)•H haberı ... ı. 19.30 alaturka mı&alld ae.,wrl• 
)'MU (Ekrem B. Ruıen B. c~vdet li. Yah7a 
B. Şeref B. Vecihe H. Belma H.J, ajana ve 
boıaa haberlul, 21.25 erkea!ra tarafından 
muhtelif uerler. (.Keman aolo) Nec p Yakup 
Bey. 

V ARŞOV A - (13l.5 m.J 17.35 keman 
muatk .ıl, söz!eı, 19.10 bnfif muıfkf. muhtelif, 
:ZLOS • nfoıılk konsa, mDs:ıhabc, 21.45 hafif 
mualkl, :ZJ pllk, 23.30 danı muılklıl, ıılzler, 
d-• mualklıl. 

B0KREŞ - (364 :ın.) 13 beıytlnkll pro
Fam, 18 radyo orkestra•, 19 haberler, 19.15 
orkeatranın denmı, 20 Onl•erıfte dersi, pl&k, 
.__. • .., 21 eda muılkfel, konfcra-, 21.45 
te•-•l (opua parç•ları), 22.tı ~lft plyauo 
kcıuerl, 22.45 haberler, 2S kahvehane mu•~ 
ldaf. 

BUDAPEŞTE (S51 m.) - 18 opera 
orllutraaı. derıı, 19.30 klarnet ko•Hrl. kon• 
feran .. 50.20 p lk, 21 muaahabe, :n.JO Llııı4 
tla -ıcrladea konMr, 25.SI llalwehamı 

koaaerl, 24.30 Helne:n•an cazı. 
ViYANA - (5tl7 m.) 20.15 Offeabach 

urnanına alt herde.er. 23 haberler, 23.2S 
B .. ethoftlt konıterl, ( Ea • dur, op ı 20 ), 
pl&k. 

DE.UTSCHLANDSENDER - ( 1571 m. ~ 
1'.20 F.enlandya hoılk ıarkıları, 20 muHhıbe. 
21.11 daaa ... klıl, 23 o .. ızıs ...,.,.-, 
23.20 .. h ... lcr1 2• Haaburpd GlaMnow'1111 
•ıerlerladen kona<'r, 24.4S nct'ell muaikl. 

BELCRA T - (457 m.) 20 pop&fer h .. 
-a. (p lla), mllaaba.be, 20.10 •u•habe, 
21 Zaırrepte wullecek opera temaUlalı aaklJ • 
-~. ~~ ............... ,.....,.. ___ ,--·o 

Lavrens 
Sinemada 

( Bıştarafı 1 inci sayfada ) 
isimleri alhnda 'basılmtf olaa 
kitaplardan almak anuıundadır. 
Bu kitaplann sonuncusu ilk evvel 
Amerikada ancak ( 110 ) nüsha 
olarak basdmış ve beher nilshasa 
(3 ı) ln2i}iz lirasını ıatılm11tı. Maa• 
mafih bu fiat bi:ahare kolleksi• 
yon meraklılarının hevesleri üze
rine birkaç defa yükselmiıti. 

Londrada zannedildiiine gfSre 
Lavrens Amerikahlann teklifini 
reddedecektir. 

29 Mayıs Sah 
ls'IANBUL - .l&.30 pll.k n.tr')'atı, 19 

.llc1111t Cemil B. tanıfıısdaa çocuk aa aaaal, 
19.SO Alaturka muı ki ae1rl7at tEfta "ya Sacof 
H. Sadi B. Rt:fik B. ) , 21.lS Ajanı ve l:orsa 
hal:erlerl, kanofık netriyat, 2ı.2s oda muıllıl 
lkowacri (Ce•a R~t, Necip Yakup, Meı'ut 
C.m11 Beyler) t•lfnıdan. 

V ARŞOVA (Hll) - 19.25 Mnf-lk 
plülar, muıahahe, 2LOS Lao Fiilin ~lorlda 
Cülü,. opereti 24 musahabe, 24.0S 411ana 
muılk"a ·. 

BOKREş - (564 m.) IS herailnlcll 
ncırlyat, 11 F. Lakll takımı, 19 muHhabe, 
20 ıOni•enıft•• 20.20 pllk, 20.45 korıferana, 
:ıı sealealk ko•aer11 lı•~ 

BUDAPEŞrE - (550 a.} 11,30 keman 
lıonıerJ, den, 19.91 W•rner'Jn eHrlufndc.a 
"Slell'frredn opera• (Pqte oper ... clan) 
K29 •'ıan mualkl.a. ' 

ViYANA - ( 5f11 m ) 18.SS lmdınlar 
koro honıcri, 20 muıahı ... 20.15 den. 20,41 
luıdın notları, 21 •oera Vllderspenatırem 
Zachmung• lılrnll H. Gotıda opera11, tııaber
Jcır, 23.55 pllk. 

PRAG - (479 m.) 17 adıert konıer, 
17.50 ptııc. 11 çocuk 11eŞrl7ab, Zlln41cn na• 
k11

, 19.20 muaahabc, almanca muıUdli neı• 
riyat, 20.10 karııık proıram, 21.05 baf'f Çek 
muılkrıt, '1.21 Zllnde radyo, ınuaahabe, 
JS.SO pllk.. 

DEUTSCftLANDSENDER - f157ı mt 
20 qk ye çiçek, 21.u -.,.u klWk .-çr 
lar, 22 •01e Dıcken. lılmU ake~ -lllaah-, 
2'.'ZO haberler, 24 Mllrnbuatea rece muw 
ki at. 

BUGRAT - f07 m.J • radyo orkc.,. 
tna, -.SO rf'..._, tı ..,, ~fftt'lennıa 
uerledadea p11r~ 21:.d p"Alr, ~radyo 
t.MıılU. 2:.40 .......... atı.), 2S.10 
baher;cr. dana. 

HAllBURG - (S32 •) 20 Rac.kr
tııauptmaan Nlckol 1Jat lalmt.. tea.U, 21 h• 
berle·, 21.15 ncıe!I kllalk mu .. I, 22 karııı1ı 
lııoaına, 19 anuı:kll npfyat, 24 orhatra. 

BRESLAU - 4316 m.) n_,. ._teket 
.-..ıan, (laata U.), .38 .._... Defri7at, 
muaababe• 21.U att'.U kllalk mulild, 22 
karıtık konıer, 25.45 ballf muılld H dana. 

Haftahk Program 
BunO.. WS71e :rad)'e 11r.- •larımm 

haftada •·r defa " .. r cumart.eat b~ 
baflalıl& olarak latif• edecektir. Burı• 
uak yerlerdeki karflerhalH ka1a7lıll 
olmall 1ç111 tercih ettik. 

HAZIR ve UCUZ BiR FABRiKA 
Üaküdar'da, TafdeJen gazoz fabrikası faal biT vaziyette ve müemmen 

aatfam •Üfterili satslmalltadır. 
Mlracaat: Slrkeet, Lllll•• Han A. Faik Ll1111tet 'Irk etine 

' .o~ı)--

On Sene Evvelki Cinaye 
( :0..tarafı 1 inci ayftMla ) 

.. Sanşaban ,, oteline inmiştir. Bu 
otelde bir haylı müddet kaldığı 
a•laşdan Nuri Efendinin katline 
ıebep, diğer müşterilerle arala· 
rında geçen bir kavga olmUftur. 

Maktul bir ıece, otelin bir 
müıterisine ait bir para çantuam 
al11111t bunun llzerine liç kiti 
ara•ında aju bvpm bafla••fhr. 
Gürtiltü üzerine oteli tutanlardan 
Hüseyin efendi, m&fterileria ba
hmduğu odaya çıkmıı ve bu ka.,. 
saya o da brıflllıfhr. Neticede 
bir hayli tokat yiyen maktul, an-
mmı Qhenniştir. Bu vaziyet 
brpsmda orada bulunanlar bir 
hayli telAp dtiım&tler ve mese
leyi ört baa etmek çarelerini 
aralDlflardır. Y apılaD tahminlere 
göre· bu endişe ile otelin bodo
nı..;ada ve duvann içeriaiode 
gizli bir Jer bamlanmış. Nuri 
efeadiniu cesedi parçalanarak bu· 
raya konulmuftur. Bun.dan sonra 
duvar tekrar örülmüı ve eaki 
vaziyetine getirilmiştir. 

Blrlacf lhb11r Yapılayor •• 
Bunilan takriben on sene ev· 

vet cereyan eden bu hadisenin 
yegane- phidi ayni otelde bulunan 
Möllire isminde bir kadındır. Bu 
kadıa, o geceki gürültüyü ifitmiı 
ye ertesi pnü de otel miişterile· 
rinde birmnia byboldeğunu gö
riince ıüphelenerek vaziyeti polise 
haber vermiıtir. 

Fakat yapılan bütün tahkikat 
semere vermem'ş, oteıin her ta· 
rafı altüst edildiği halde cesede 
tesadüf edilememiştir. Ve bu 
sırada, nezaret alhna alınan otel 
sahahipleri hakkında uzun bir 
muhakemeden sonra beraet kar•• 
verilmiştir. 

Bundan sonra, artık muele 
kapannuş ve bu tahkikata ait 
dosya htbedilmittir. Aradan ge
çen (10) ıene ıarafmda ote:i11 
müs tecirlcri değişmiş, başka 
baıka isimler almıştır. 

MUhim Bir Nokta 
Fakat işin pyamdikkat tarafı 

şudur: Binanın sahibi Mehmet 
Ali Bey, bnndau diirt ay kadar 
evvel, yani otel İuet ve Ahmet 
isminde iki kişinin üaticarında bu· 
lunduğu sırada, binayı tamir et
tirmiye lUzum ıörmütliir. B. ta• 
mir esnasında delinen lağım knnk· 
)erinden bir tanesi değiştirilmiı 
ve bu itJe meuul olan ameleler
dea üW bodrum katında çalı· 
prkea bir ı.a&tamna tesadüf et• 
miıtir. Amele bu kafata11nı çıkar· 
clrğı yen bırakmış ve bunu oteli 
h:taalardan Ahmet efenc!iye haber 
'fermiştir. Ahmet efendi meseleyi ev 
sahibine anlatmış, Mehmet Ali Bey 
b11 lıabere inanmam.alda beraber 
nazik ltir me•le oJmuı itibariJe, 
A•met Efendiye zabrtaya malü· 
mat vermesini aaylemiıtir. Ahmd 
Efendi, "teliıa Inzum yok! Nasıl 

olsa ileride umumi bir tamir 
koyacakam. o zaman tekrar ası· 
lacak, mesele aıdqıhr.,, Demiı 
ft bD HM te zabıtaya ak.et· 
medeu biylece kapanmıfhr. 

NU..yeL. 
Nlaa,et ne ,enideD biylk 

bir tamir lronulmut ve ewelisi 
pn I• tımlann temizlenmesi için 
bodrum katındaki duvarlarda 
ç.abprken bu sizli malaal ame
leler den biriaiaie l'kOne çarp
mışhr. Bura111 kömOrJtlk gibi 
bir Jerdlr- Ustabap Yanko efen• 
eli, nzeri mermer bir kapakla 
kap.Jı .-.nm bu gizli yeri açın
ca, IMr drl kemik ve bir kafa· 
tası ile karşılaşımşhr. Maamafih, 
ev ıahibi Mehmet Ali Bey, dört 
ay enellö hadiseyi nazarı dik
kate alarak ıon tamirde amelenin 
nazan dikkatini çelmiı: 

- .. Ora11m açarken dikkati 

davr--.. Beatlair..,W ...... 
Demiştir. Ve hakikaten bu ıeldle 
de bir lnri" Jliml ile le• S f • 
flhııca c1ı1a•ıl -'ıta19 .. ._ ... 
rilmİf ve polia on ıene enel 

--- t .... meçbal ..._ • .,..... • • 
tma ye..... .... :• . ....... ,...., •.. , 

EY 2 'Si ..... Al .., 
lrencB.ile - •• .. t rl+ 
....__ 1 1 1 1 - r • , , J•: 

H_ f •• il ....... 
ıe&Jer- Dld ., as '1 ., .. 

o z•·- .... lılr ..,. •wraa 
cllw=-..L Fallıll .... .W. bil
miyoı L4. ,,., .. w-,. 
haber 9etemeclm. F.r.t, • ... 
evvelki tahkikat mralannda pels 
iyi hafuf.yorum. ~arasını Dramü 
Hasan ve H&aeyio iaminde IW 
ortak tafm'Glfll. O amu bir 
cinayet taMdllltıı JllPllclı. ffllltl 
Münire Hwam, btil McH.• 
bakkıada ..... .... -·· 
balmowflw ti... &de ,.,... 
.... ... lılil• •tic• .erme
Jince t.lta __ .. ele .,... , .... 

Ya ... Etaull .... .... ..,., 
c. .......... ~,.. 

meydana çakaraD ~-- El 1 
ke.ndiaile alllF• Wr ...-rrirl
mize ıun .. n anletm•fl'r: 

.. - Lqım l>anılannı deii .... 
mek ifin buada ce'wo• hki 
Elimdeki' .. ,.... •J8l --!~ 
yere çarptı. Dlilrat etti& ~Tir 
larını cfCllWl.lla91 cfanrm alballla 
koskoca ... Mır mermer ~ 
VM'tfr. o.w Melmet Ali .,.. 
sayledikleri habrıma ıelcli. .... 
yatla hareket ederek lmerindıdd 
kapağı kaW.nblL a., .... 
hususi bir undu"aya &enziyordu, 
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vardı. Demat Muatafa U&taya 
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Dün daJdafamuza aare. diief 
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müş oldDp mayet edlmeır-llr· 
Diğer taratba. afntaya OD -
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]enmektetlr. Bundan lıqb, ....-

liıli g&aı ..... ···- ...... 
IOD mü•c:illwi bt W Al' it 
efeadiler • ... il Wtf .. 
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Cead "n tn•• •w-••'~ 
tetkikat • a. Mm! ; 'sd Z 1 111 
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Juncla ........ , ..... 
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.&ik.dtır .......... _ .. ,.. .&liri 

.. JCa .. -ti=•.. .. ..... 
erkeklerden daha seaitlfr. c... 
ehi~ •a•';ıdıı •• u 
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daha D ... f6e • 

.._... ... 11ejiraporp...._ 
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tedir. 

( T aplantı, D.11vetler 

TUrklye l'ntlll Far••I 1 
ıo.,_. •Blllıdanr 
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Atlı Müsabakalar Ya Kime 

D .. D B .:-~k- e· M f Benzigecekfi? un e uyu ır uva - . ~ 
fakıyetle Devam Edildi , 

Atlı mii•ahakalard• göğsiüniizB lca6ortıcı rnaoaf/alcıı•tl•r kazanan 
güdd• .ıloari zabitlerilf'IİZ 

Sipahi Ocağımn tertip ettiği 
ilkbahar konkuripiklerine dün de 
Taksim Stadyomunda muaffaki
yetle devam edilmiıtir. bk olarak 
çocuklara mahsus gösterit biniıin
de birinciliği « Cazip « isimli atlle 
Süreyya Bey, ikinciliği «Bficür»iJe 
Nusret Bey, üçünclilüğü « Hırçm 
kız »ile Osman Bey, dördUncll
lUğü « Şiş yanağı .. ile Emin Bey 
kazanmışlardır. 

Zati atlara mahsus ve sivil 
biniciler arasında yapılan koşuda 
Orhan Aziz Bey « Ay » ilimli 
atile birinciliği Osman Bey (( Hır
çın kız » ı ile ikinciliği almıthr. 

Zabitlere mahsus Dumlupınar 

mUkifatında birinciliği yUzbaıl 
Cevat « Bekir » iıimli hayvanile, 
2 inciliği binbaıı Sami Bey «Adaşı» 
ile, tıçllncülüğü birinci mülizim 

Cevat Bey « Kırçılı » ile, dördün
ctılüğU mülizim Eyüp Bey 
« Bekir » ile kazanmışlardır. 

Dün büyük bir muvaffakiyetJe 
ve başlangıcından sonuna kadar 
heyecanla takip edilen koıularda 
manilerin azami irtifaı 0,90, ı ,20, 
1,40, mani adedi, 12,10 ve sulu 
hendekte 4,5 metre idi. 

Bu sene bilhassa zevkle takip 
edilen konkuripiklere, cuma günU 
de devam edilecektir. Sipahı 
Ocağına bir daha tebrik ederiz. 

Buğday Koruma Amerika 
Vergisi Ve 
Nasıl Alınacak ? Japonya 

lstanbul, Beyoğlu ve Üıküdar 
maliye tahakkuk müdürleri bir 
toplanb yaparak bir hazirandan 
itibaren tatbik edilecek olan 
buğdayı koruma vergisi kanununun 
tatbik esaalarım ve tekillerini 

konuşmuflar, timdiden bazı ted
birler almlflardır. Buğday •ugial 
fabrikalarda ajiitnlen (72) kiloluk 
ali cins un çuvalından (150), ikinci 
derecedeki unlardan (100) kurut 
olarak abnacaktır. Bu vergi çu
vallar fabrikafardan çıkarken 
peşin olarak tahsil edilecektir. 

Un mamulatından irmik, ma- · 
karna, tebriye ve biskilvitin be
her kilosundan da (2) kurut ver
gi alınacaktır. Malmemurları tim-

diden fehirde mevcut un ve 
bisklivi fabrikalarile un, bisküvi, 

makarna ve tebriye depolarımn 
Jiıtelerini bazırlamlflardır. 

Haber aldığımıza göre bu 
vergi perakendeci bakkallarm ve 
aair esnafın kanunun nqrinden 
evvel aldıkları bisküvi, tebriye 
ve makarnalardan ahnmıyacaktar. 

Kaçakçılık yapanlar için de 
kanunda fiddetli hükümler vardır. 

Esasen kaçakçılık yapılmaması 
için daha ıimdiden tedbirler alın· 
mııhr. ............... ._.,. .............. . 

istanbul Ticaret MUdürlU
iUnden: 

Lebleblcller Ceadyetıaıa 
idare heyeti intihabı 2/6/ 934 Cumar
tesi giinü Küçükpazarda Vatan otelin
deki cemiyet merkezinde eaat 10 dan 
15 e kadar yapılacağı alakadarlara ilin 
olunur, (17061) 

lstanbul Aal~e mahkemesi 
birinci ticaret dairesinden: Muh
telif emaye eşya ( cigara tabakalan 
mahallcbi talııağı ve köstekler ) birinci 
arttırmada haddi liyıkı bulmadığından 
31-5·934 Perşembe günii ikinci arttırma 
ile eııtılacaktır. Almak istiyeolerin mez
kdr giiade saat 10 da Sultanhamamı 
cıvarında Topalyan hanrndaki depoda 
hazır bıılunmalan ilin olunur. (17066) 

Novyork 27 - Gazete haberlerine 
ıı6re, Amerika Hariciye Nazırile Japon 
Hfirl b(, fÖrilfme yaparak, deniz 
aUlblannı ualtma mGukerelerlne 
baılanmadan eYHl Ud devletten her 
hanai birinin diter allkadar devlet• 
lerle ;•apacaklan huuai anlqmalar 
hakkında blribwleriııl haberdar etmiya 
kuar vermitlerdir. .. ~--.ı ....... _ ·~ 

'feal Nefl'lyat ı 

Samiler -
Turaniler 

Milli dil n milli tarih mcMleleri 
inkılap programının başındadır. Üç se
oedenberidir ki Türk tarihinin caolan
muı, öz Türk dilinİD hakikatleşmesi 
için cömert emeklerle uğraşılıyor. İna
nıyoruz ki çok yakın bir istikbalde Os
manboa unutulmuş, öz türkçe iyiden 
iyiye yer etmiş olacaktır. Çünkü Türk 
dili tetkik cemiyeti bu yolda adım adım 
ilerliyor, her etin yeni eserler meydana 
koyarak büyük ülküye yaklaşıyor. 

Bizi bu işte en çok ıevindiren 
görünüşlerden biri de öz dil tetkikleri• 
oin bilginlerimiz tarafından da benim· 
ıenmit olmuıdır. Bu benimsenmenln 
olgwı neticelerinden birini 'fürk tarfüi 
ve Türk dili mütahasııslarımızdan pro
feıor Yusuf Ziya Bey bize " Samiler • 
Turaniler ,. iımi albnda kaim bir 
cilt olarak vermiı oluyor. Yusuf Ziya 
Bey 800 aayfahk bir cilt içioda, Türk 
dilinin diğer milletlerin dilleri üzerin
de ki. geoit tesirlerini gösteriyor ve 
isbata çalıfıyor. Tetkikçi profesörümiiz 
diyor ki: "İndo Avrupai Ye semitik., 
lisanların turaoi lisandan bir şube ve 
bu lisanın kanşık ve mürekkep bir 
lehçesi olduğu ilk ıöylendiğı vakit 
bunu söyleyen adam büyük bir günah 
işlemiş addediliyordu. Şimdi bu fikir 
ile tam bir ülfet hasıl olmuş ve buon 
iddia edenler çoğalmıştır. 

. . . Bu ciltte sami lisanların aaıl 
ve menşeini tetkik edeceğiz.,, 

Yusuf Ziya Bey Sami dillerden aldığı 
birçok kelimelerin asıllarını araştırıyor ve 
bUfların Öztürk dilinden ahnmıı oldu
ğu neticesine vanyor. :kitap bu sahada 
yiizlerce misal ile doludur. 

Profesör, bu kitabın birinci cildini 
Almanca olarak neıretmiştir. Maksadı, 
bu huueta Avrupada uyanan alibyı 
kontrol etmektir. Kendiaini bu özlü 
çahşmuandao dolayı tebrik eder ve öz 
diHmiıe ait yeni eaerlerini bekleriz. 

- Baba, bugün bir arkada
ıım benim ıana çok benzediğimi 
ıöyledi. 

- Sen ne dedin ? 
- Birdenbire kızdım, bir 

tokat vurdum. 

Dil Tetkikleri 
Tetkik Cemiyetine Hergün 

Mütalealar Geliyor' 
T. D. T. C. Umumi KAtipliğindtn: 

Cemiyetin neırino batladıfa - tarama 
dergiai - nin timdiye kadar çıkan 
faıikGlleri hakkında bundan bir müd
det enelki dört ilandan sonra yeniden 
mutalea gönderenlerin befinci liıteaiı 
1-Ali Rıza B. Biga kaymakamı. 2-All 
Ulvi 8. Buraa kız muallim mektebi ede· 
biyat muaUimi. 3-Zahit B. Buraa kız 
muallim mektebi türkçe muallimi. 
4-Cemal B. Buraa kız maallim mektebi 
tilrkçe muallimi. S - Çal Maarif me
muru. 6 - Emin K. Çul B. Menin harp 
malQlü. 7 - Etref Bey Çorum milli 
kütilphane memuru. 8 - Ethem Ruhi 
8. Uıak ortamektep türkçe muallimi. 
9- Gıvaa B. Kütahyada Ispartalı oğlu. 
10- Hilmi B. Buraa er kek lisesi türk
çe muallimi. 11 - Kazım B. E.kiıchir 
Yabmektebi müdürü. 12-Kadri B. Ki
liate avukat. 13-Malik 8. Buraa Erkek 
liaeat TUrkçe muallimi. 14 • M. imran 
8. UzuoköprO hukuk hakimi. lS - M. 
MGmtaz B. Buraa Erkek liıeei edebiyat 
muallimi. 16 - M. ŞükrG B. Balıkesir 
ilk tedrisat mOfettiai. 17-Muharrem 8. 
Edirne eanat mektebi TOrkçe mualll
ml. 18 - Necip Namık B. Amasya 
evkaf mGdllrO. 19 - Etref Arif B. 
8. Yeni Merain gazetesi bqmubarriri. 

Bu zatların gönderdikleri fit aaym 
1342 dir. Evvelki d6rt liıte ile bera
ber (fGnderilen fit yekCinu 710l'i bul
muıtur. 

Her birine ayrı ayn teıekkOr 
mektubu yazmata imkln bulunama
dıtuadan, göıterdllderl himmetten 
dola71 kendilerine alenen teıekkUr 
olunur. 

.-.. ... -............................ _.. ............. .. 

Atletizm Müsabakaları 
AUetlzm Federasyonundan: 
1 Haziran 934 cuma arünG Kadı

köyOnde fenerbabçe etadında Fede
raayonumuza alt piat ve yarıı aaha
lan (berinde, himayemiz albnda icra 
edilecek umuma açık beynelmilel 
atletik mOaabakalara Milli Atletizm 
takımına dahil veya Tilrkiye birincilik 
ve ikincilltini ka:ıanmaı olan ve ia
tanbulda bulunan bOtOa atletlerlmizio 
iıtirak etmeleri Milli takımın hazar
laamaıı ve meveim batındaki vazi
yetin bilinmesi noktaaından IOzumlu 
rörGlmektedir. Binaenaleyh ilk ıeç

melere if lirak ederek aeçllmit olan 
bCltGn atletlerin final mOeabakalanna 
firmelerl Ye bu buauata daha evvelden 
federaayonumuıa blldirllmiı haata
Jıktan baıka mazeret makbul olma· 
yacatı teblit olunur. 
--~ 11;;,wııı:::aııı••••••:::.11111 
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Japonyadan Son Postaya 
• 
idil-Ural Türkleri Nasıl 

Çalışıyor? 
( liaotarafı 1 incJ sayfada ) 

Türk· Tatar mahallesinde ay
ni zamanda Hintten, Cavadan 
gelen Müslümanlar da yerleş
mişlerdir. 

Şimdi bu mahalle bir cami 
yaptırmağa teşebbüs etmiı bunun 
için ayrı bir komite teşki edil
miştir. Cami için büyük bir arsa 
satın alınmıştır. Bu arsa Kobinin 
en zengin mahallelerinden birinde 
ve şehre bakim bir tepenin üstün
dedir. Cami, bütün şehirden ve 
limandaki vapurlardan görünebi
lecektir. japonyada ilk cami bu 
olacaktır. 

Camiin inşası işi ile meşgul 
komite hükümete müracaat et
miştir. Müsaadesini almak üzere
dir. Parası hazırdır. 

Bu cami işine Kobi Müslüman
ları daha iki sene evvel teşebbüs 
etmişlerse de, timdiye kadar mu
vaffak olamamalarının sebebi, 
Tokyoda muvakkat imam olarak 

bulunan Kurban Ali isminde bir 
adamın intirikalarıdır. 

Camiin yanında bir mektep 
yapılacak, ayrıca varidat temini 
için bir bina satın alınacaktır. 

Kobide bulunduğu müddetçe, 
oradaki millettaşlarımızı, idil-Ural 
istiklal bareketile, bütün Türk 
ellerinin (Kınm, TUrkistan, Azer
baycan, Şimali Kafkas) istiklii 
mücadeleleri hakkında tenvir et· 
tim. Halk bu mesele ile pek 
yakından alakadar oldu. Birleıe
rek bir toplantı yaptılar. lık 
madde olarak Beyaz Ruslardan 
ayrı çalıımıya karar verdiler. 
Çünkü Japonyada bulunan bazı 
Ruslar burada bulunan Türk 
ve Tatarlan da kendi emellerine 
llet etmiye kalkışmıtlar ve bu 
iıte kendilerine yardımcı da bul-

1 

muşlardır. Bunların bqında Kur
ban Ali var .• Bu adam, Rusya
daki Türk-Tatarları Çarlığı aeven 
Ruslar olarak kaydettirmiıtir. Bu 
yUzden çok zahmet çekmek-
tedirler. Bu sebeple Kobl 
Türkleri hükumete müracaat 
ederek, kendilerinin Çarlık devri 
baloycsi Ruslardan olmadıklannı 
ve Türk olarak kaydedilmelerini 
istediler. 

ikinci karar Tokyoda Tilrkle
rin imamı gibi geçinen Kurban 
Ali hakkındadır. Bu adam japon
yada muhtelif namlar takınmııtır. 
Bir yerde kendini "Batkırt han
ları neslinden Kinaj ,, , diğer bir 
yerde " Rusya Müılümanlan müf
tüsü ,, , bir yerde " Milalllman
ların baş Şeyhislimı .. , bazı yer
lerde de "Ural dağlarının sahibi,, 
diye tanıtmıştır. 

Japonya hUkiimeti bu adamın 
hüviyetini tesbit için tahkikata 
batlamlfbr. Kobideld Ttlrlc ve 
Tatarlar Kurban Alinin Çarlık za-
manında kendi milleti aleyhinde 
çalışan bir casus, olduğunu bil· 
dirmişlerdir. 

Kurban Ali Japonca bil-
diği için, fslimlar namına hare
ket ettiğini söyliyerek hUkümetten 
tahsisat koparmaya muvaffak 
olmuıtur. Belki de muhtelif emel
ler namına çalııan bir casustur. 
Rusya Mtlalllmanları onun bu 
hüviyetini meydana çıkardılar. 

Kobl Tl\rklerinin verdikleri 
tiçllncll karar da ldll·Ural Tilrk
lerinin tuttuğu yolu tuvip etmek 
olmuıtur. Bntnn Ruayah laıimla· 
rın idil - Ural i•tiklll ba,..ağa 
albnda birleımeleri kararlqtı. 
Bu makut uğrunda ça(afmak 
Uıere de faaliyete geçUdi. 

Aga• l.Jıdi 

1 Emlik ve Eytam Bankası lllnlan 1 
latanbul Dördüncü icra Memurluiundan: 

lstanbulda Yeni Postahane civarında Aksaraylalar hanında 18, 18 
No. h yazıhaneyi ikametgahı kanuni ittihu: etmiş iken yefat eden 
Vehbi Beyin vinılerinden ikametgihlan meçhul Huan ve 

Ruhi Beylere 
Murisiniz Vehbi Beyin Mehmet Beyle birlikte Emlik ve Eytam 

Bankasına Kadıköyllnde Caferağa mahallesinde Mektep aokaiında 
yeni 8 No. b han~yi birinci derecede ipotek g6ıtermek. ~uretil~ 
borç aldığa mebligdan 31112/933 tarihine kadar bakıyyeı zımmeti 
bulunan 4071.93 d6rt bin yedi yilz bir lira dok .. n liç ~un 
tarihi me:ıkürdan itibaren bermucibi mukavele taahhllt edilen 
~o9 faiz ve o04 komiıyon ve %5 llcretivekllet aigorta Ye icra mae
rafı ile bi:!ikte bu11uıt 844 No. lı kanunun 15 inci maddetiae ter
fikan bir h'lfta zarfında adenmeıi akal takdirde merhunun paraya 
çevrileceği hakkında Vehbi Beye ıanderilen 6deme emri zabnna 
mllbatiri tardından Yerilen mepııhattan mumaileyhin yefat ettitl 
ve varislerinden Huan ve Ruhi Beylerin ikametgihları meçhul bulun
duğu anlaşılma11 tızerine mebliiı mezkürun ~ihase~ilv~ue öden
meai hakkında tarafınaza muktezi ademe emırlerinın illnen teb
liğine karar verilmit olduğundan ifbu takip hakkında bir diyece-
ğiniz varsa tarihi ilindan ıtibaren 20 gün zarfında dairemizin 
934/969 No. la doıya11na tahriren vey~ ~ahen bil~eniz akai 
takdirde icrai takibata devam olunacagı ödeme emn makamına 
kaim olmak Dzere Uln olunur. 

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

İstanbul Mıntakası Varidat 
Tahakkuk Müdürlüğünden: 

Mnkellefin ismi Ticareti Şubeıi Vergi Senesi ihbarnamesi 
miktan 
Ura K. 

lstitütö Nasyonal Nurhan 21 Hocapaıa 2100 40 930 11 - 73 
della Asikürasyoni 
Sigorta Şirketi 

Yukarıda isim ve ticareti Ye Yergi miktarile eeneai yuıh mD
kcllefin kanuni ikametglhı meçhul kalmaı olmakla tebliğ makamına 
kaim olmak ve bir ay zarfında bir güna itirazatta bulunulmadıja 
surette vergisi kat'iyet kesbetmek üzere hukuk usul~ malıkemel~ri 
kanununun 141 ye 142 inci maddeleri mucibince ilin Ye teblit 
olunur. "2803 .. 
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Elektrik 
Abonelerine llan 

Elektrik islihlik rea•ille dait yem kamm mucibiııee ş:rketim'iz, 
26 llay*-8 31 Mayıa ,J.934 tarihine kadar t il - çrilerinin 
87,0oo elektrik saalini kıraat ettirmekle mükelleftir. 

k.uuna emrim yerine getirerek müşterilerin .saatlerini okuya· 
k ,jçia Elektrik Şirketi memurlara sabah erkenden alr.pm 

:teç Y~te kadar çalaşmıya meCburdurlar. 
Kanunun ıicabab•ı m11bt~eın ahaliye bildirmekle berabeT vakit

ılİI taciz edi!eWt..eıeri ibtimafoaden <lolayı m- ter eTlınizden özür 
-diler -ve mem lanJlllU •azifelerini ifa ederken olayhk gMterme· 
lerini rica .deriz. 

• 
lstan ul, 26 Mayıs 1934 

MUdUrPyet 

lstanbul MiJi Emlak Müdürlüğünden: 
Mercan Dayehatun mahallcSi küçtlk Yeni handa orta katta 

13 numaralı odanın muhammen 430 lira il&erinden 13/671934 çar
tamba günü saat on dörde kndıır pazarlıkla satılacağı ilin 
olunur. ''M,. "2541,, 

İstanbul ve Kadıköy Havagazı Şirketi 
Abonelerine İlan 

Hava gazı isfiblik . ._ı_. • k • . ş· k .. ı -26 Mayısta resmme ·oaa yem aama muc.ı nce ır eullU%, 
aaatlerini ,:: 31 Mayıs 1!3"' \ari ·ne bdar bütil:n müşterilerinin 

K raat 'ettıı melde •"'elleftir. 
bilnı kil~ enui.U ,eri getirerak müşterilerin saa\Mim :ekuya-

e ıçın Şirk .. -: • 1 b b k d eumız memur arı u a er.keadeıı a1'ş:am aeç vakte 
8 ar çalışmaya mecburdurlal'. 

. Ka?unun icababnı Muhterem ahaliye bildirmekle beraber va'kit· 
: taaz e~J.ebilmeleri .ihtimalinden dolayı şimdiden .müşter.ilerimiz· 

n idr dikr ve nemurlanmız.a ıqzhlıerini ifa ederken kol ı k 
~eleriai rica ederiz. ay ı 

lstanbal, 16 ~ 1134 
MUdUriyet 

SON POSTA 

Ademi iktidar ~e . 
bel gevtekliğine · 

I ' 
karşı en müt> ir devn SERVQIN 
hapl TI ır. D posu, 1.stanhul'da Sırke
cide li Hızn ~erkez eczanesıdir. 
TuşrAyll 150 kuru§ posta ile gönderi-
lir. Jzmirde lrgat pazarındaki, Trab
zonda Yeni Ferah eczanelerinde bu-
lunur. (16281) 

lstanb 
luğundan: 

Muk ı.ld cwa F eruzag \da Şükrü Bey 
apnrtım mn 4 ~ o. lu daire inde ırnu
kım iken helen -iknmetgfilu meçhul 

lıuluıııw Ganimet Kaplan Bçye. 
llullı ı Beyin 4-1~9J2 tarihlı kira 

mukuvelenames ı miıst,.nıden zimmeti· 
nızde ı.la ağı olJuguuu jddin r.~·lediği 
21 iki yür. on al ı lira 81 kuruşun 
ma faiz ve mesarif haciz yolu ile 
temini tahsıli hususunda. dairemize 
vaki miirucruıt ve talebi Uzeriue olbı.ıp· 
tnki ınaddoi kaouniyeye tevfıkan tan
zim v b rai teblığ tarafınıza. gonde
rilen ödeme emrı -zahnna wiibu~irin 
tnrahodnn ve rilen meşruhat ve znbıta 
m rif etile pılnn tahkıkata .neze..ran 
ikame gfllunız.m meçlıuli_) eti llDluşılmv~ 
olma ına mebni teblıgall li\2ımıııın 
bir ay miıddctle ilanen tebliğine karar 
verilmiş olduğundan tarihi iluudnn 
itıbaren 934·641 do ya numa.raeils 
we1:kur müddet :zarlında müddeabih 
bore\Jnıı~un tamam veya bir kısmı 
hlikkındıt ş inhi "eya tahriri olarak 
bir itıra.ı kanuni sert etmediğiniz veya 
~·ene bu müddet zarfında mezk\lr 
borcu erlıı veyahut icra mu kanunu
nun 74 uncü maddesi mucibince mal 
beyanında bulunmadığınız takrurde 
mezkur mUddetin hitamı müteakip 

bri · cra lfturetile muktezi muameleye 
tevessu1 kılınacağı malUmunuz olmak 
:ve ulbıı:ptnki tideme emrinin tarafınıza 
ebli.ği makRmına kaim bulunmak 

uzere keyfiyet illnen tebliğ olu-
nur. (170 7) 

Galp aranıyor - Uşalan Hncı
hıclıT mahallesinden olup bundan onbeş 
aene kadar eVYel latanbula gelen Fatma 

elımedin nkıbeti bizi endişeye dil
şumıektedir. Bilenlerin ineanlık namına. 
Saltauabmet jandarma bofüğünde Uşakb 
Habip oğlu Siileymana malumat ve~ ... 
mel eri. 

Sayfa 11 

lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 
Kıymeti 

muhammeneai 
Lira K. 
140 00 Mahmulpaşa'da ÇUhacıham ali ka.tta 27/28 No. lı 

odanın 9/45 hiaseai. (239) 
1027 84 Eski Şeyh Mehmet Geylanı yeni Ahı Çelebi mahalle· 

sinde Bahkpazarı caddesinde yeni 50/52 ve Lonca 
sokağında 8 No. lı dükkinlann 320/6720 biuesi. (5379) 

g7 52 Boğaziçinde Kandilli'de Mezarlık sokağında Taşçıbağ' 
demekle maruf 20500 arşın mild:anndaki bağ mahalli· 
nin 458/1440 hissesi. (866) 

56 25 Beyoğlonda Hüseyinağa malaalesinde Sultançeşmesi 
sokağında 7 No. lı ta...._ 225 arflD mı1darındaki 
arsamo l / 4 hissesi. (630) 

4 J 67 Küçükpazar Hoca Hayrettia mahallesinde Kazancılar 
sokağında 8 No. lı diikkiDJB 1112 hisesi. (1451) 

1 JO 00 Küçiilq>azar'da Hoca Ha)'l'dtin mahallesinde Kazan
cılar sokağında 36 o. b dükkinm 115 hissesi. (4838) 

276 46 Y enibahçe' de Kaptan Sinan mahallesinde Yenibahçe 
caddesinde 11 No. b kulube Ye büyük kuyuya müşte• 
mil tamamı l 658 metre terbiindeki bostanın 1/3 

h·ssesi. (8604) . 
175 00 Saraçhane' de Mimarayaı esınde Sar~ç ha.ne cad-

desinde 37 /35 No. lı kagir dükkiom nısıf hısseıı. (3759) 
200 00 Çemberlitaş'ta Atik Ali Paşa ahallesinde Sofçu ha· 

nımn alt katmda 13 No. odanm tamamı. (3847) 
1365 75 Samatya'da Hacıkadm mahaDesiade Sulumanasbr cad· 

desinde 159/145 No. lı hane 3/4 hissesi. (66) 
185 63 Kasımpaşa'da Camiikebir ..ahallesiade Dabarhane 

200 00 

49 88 

150 00 

208 34 

caddesinde 24/26 No. lr blwdaue ve odamn l/6 
hissesi (4826) 
Mahmutpaşa'da Çuhacı hamnda iat katta 24121 No. lı 
odanın l/4 hissesi. (2365) 
Samatya 'da Sancaktar Hayrettin ... hallesinde Koca 
Mustafa Paşa caddesinde eski ı 96 No. h arsanın 1 /4 
hissesi. (3108) . . 
Mahmutpaşa'd Dayehatua mahallesinde Kü'6k Y'.enı 
han birinci katta 10 No. h odanın 1/4 hissesi. (5551) 
Hocapaşa mahallesinde Muradiye caddesinde 46/21 
No. lı maa hava bir bap dlilc•i•= 129600/Jl 10400 
hissesi. (5335) 

125 69 Çemberlitaı'ta Atik Afi Pap mahallesinde Tavu'kpa-
zarı caddesinde 315 No. Jı Ustünde odalan bulunan 
kagir ôükkaıuıı 69n92 hissesi. (-1994) 

~67 00 Ma:hmutpap'da Süruri mahallesinde Tavukpazarı cıva-
rında Kireçhane sokağında 10 No. h kügir dökkanın 
ı 16 'hissesi. (5573) 

215 00 Çemberlitaş'ta Tavukpazan Hüseyia Ağa mahallesinde 
Çilingirler sokağında 28 No. h dükkinan nwf 

lıisscsi. {818} 
540 00 Rüstempaşa nıahallesinde lkapam haaa Ust kaüa 

58 No. 1ı maa kamara odam 215 tüssesi. (109) 
1250 ı()() Beykoz'da Yalıköyünde Servibanm caddesinde eıki 

18120 yeni 5 No. la maa bahçe fabrikanın 114 
hiEsesi. (1382) 

90 00 Atik Ali Paşa mahallesinde T avukpazarı caddesi!1~e 
eski 15 :Yeni 17 No. h üstünde odam bulunan ıkigır 
dükkanın 24/160 hissesi (8109) 

416 67 Babıali Hobyar mahallesinde Cağaloğlu yokuşunda 
29/31/33 No. lı kagir matbaanın l/24 hissesi. (5385) 

a 67 oo Boğaziçinde Emirgan 'karyesinde Rftştiye Mektebi so· 
kağında ve koru caddesinde aherin uhdesindeki· dik· 
kinın havasını müştemıl 62 No. lı yalının l 16 hissesi. 

100 00 Y.ine ayni maha1de ve sokakta 64 No.lı dllkk'kanuı 
1 /6 hissesi. 

200 00 Yine ayni mahalle -.e sokakta 2/4 No. lı dUkkinm 
116 hissesi. 

200 00 Yine ayni mahalle •e ıokakta fi No. h dükkanın 
1/6 hissesi 

293 60 Kumkapı~da Kürkçübaşı Srıleymanağa mahallesinde 
Taşçılar sokağında yeni 51, '54, 56 No. ]ı arsa ve ku
Jubenin 480 hisse~ 80 hiss si. (3718) 

Yukardaki emlak satılmak üzere dört hafta müddetle ilina 
konmuştur. İhalesi Hazir n n 13 • cü Çarşamba pnll oat 
1 S tedir. Taliplerin pey akçelerile beraber Mahlülit Kalemine 
müracaatları. "2456,, 

lf >f -
latanbul'da Sultanhamamında Saka ç.qme&İ .sokağında 10, I~ 

30 33 34 1 "k" · L...ı: L-- te9limi tarihinden 937 aeneıı , , numara ı ı ıncı YAIUI .DIPI 

Mayı. nihayetine kadar toptan kiraya veriiecejioden kap~h zarf 
usulile milı.ayedeye konmuştur.. Taliplerin milıayede • ve mün~~aA 
ve ihale ok~nununun 10 cu maddesi mucibince teklifn~melennı ~ 
(1620) lira miktarındaki teminatı movakkıite makbuz. ııl~Dbab. r.m 
veya ~yni miktarda banka kelaletnamesini 11911)1 daıresınde ıhale 
günU olan Haziraoan ı 3 cU Çarıarnba gftnl ••t. 1 S e kadar . Evkaf 
Müdtıriyetinde Encümeni İdare Riyaetine tevdi .oeylem~len lin 
olunar. (2638) -

itini rı 1 1 Devlet Demiryolları 
Filyoa - Irmak hattının halen iş etmeye açık son istasyonu olan 

Balıkısıb tan itibaren, 8olkuş, Karabük, Cildikısık, Hanköy, Eskipa· 
zar istasyonlarını havi 65 Km. lik kısmının 116/934 tarihinden 
itibaren yolcu ve her türlil eşya münakalatına açılacağı ve Filyostan 
Eskipazara Cuma Salı, Eskipazardan Filyosa Comanesi Çar11u~ıba 
gftnleri birer muhte,it trl!nin ifJiyeceği mm.terem ha1ka ılln 
olunur. •'23 ı 4,. 

• 
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Doktorlarınıza sorunuz. Yulaf çocuklara hayat ve ruh verir. Neşvünemalarına ve çabuk yürümelerine ve afiyet ye sıhhat içinde yaşamalarına sebep olur. Hastalıksız, neş'e 
tombul yapar. Yulaf özile pirinç, nişasta, patates, arpa, mısır, irmik, bezelye, mercimek özü onlannı çocuklarmıza bol bol yediriniz. Tabiatin bu sade ve hakiki gıda 
çocukların hayati bir gıdasıdır. Hasan özlü unlarile yapılan mahallebi, tatlı ve püre ve çorbaların nefasetine doyum olmaz. Hasan markasına ve ismine dikkat. 
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Galata'da Karaköyde meıhuı 

E S LSİOB 
Büyük Elbise fabrikasında 

ısmarlama kostümler 

2 3 1
/ 2 Liraya 

Kadın, erkek ve çocuklara 

KOSTOM 
PALTO 

MANTO 
ve Muşambaların 

En müntahap çeşitleri 

Tediyatta Teshila 

İstanbul Belediyesi 

Sular idaresinden: 
idaremizin 29/511934 Sah günü sabahından itibaren Taksim· 

do Tfirk Sineması yanındaki binada çahıacağı muhterem ahaliye 
bildirilir. "2827,, 

A. F AiK LiMiTET ŞiRKETi 
İstanbul, Sirkeci, Liman Han, Telefon 22354 

Telgraf ndreıi: KAPSOL 

Az para ile mUkemmel bir geçinme 1 .. 
Taşra için hususi ucuz t nzilaL 

Her nevi asri gazöz makinalan, Gazöz şişeleri, esanı 
gazoz köpüğü, hamızı karbon, Kapsol ve anri 
gazozculuğa ait ve lazım bilümum malzemenin en bllyilk depos 
Yalnız ciddi alakadarlara kataloğumuz derhal takdim olunur. (1646 

Ticaret işleri Umum Müdürlüğünden : ~------------,~----------------------------~ DABCOViCH va ŞUrekAsı 30 İkinci Tetrin 1330 tarihli kanun hükümlerine göre Türkiyede it yap• 
mağa izinli bulunan ecnebi ıirketlerinden Bank Franko Aziyatik • ( Banque 
Franco Aıslatlque ) tirketi bu kere müracaatı Türkiyedeki faaliyetini tatil 
ttiğini \'C tasfiye munmelesile meıgul olmak üzere tirketin umumi nklli 
&syö Alekaaodr Zogoru memur taf!n ettitini bildirmit~ir. Mezkur ılrketle 

üikan olanlann şirkete ve icabında btanbul mıotakası Tıcaret memurluğuna 
mGracaatları il!n olunur. (16622) 

GlANDOKRATiN 
Ad mi iktidara, zefiyeti umumi
yeye ve asabi buhranlara ka.roı 
mejhur Prof. Brown Sequud ve 
Şteinahın keşfidir. Eczanelerde 200 
kuruşa ıatılır. Deposu ı latanbul 
Zaman ecza deposu. 

'·------~ (16837) 

Darüşşafaka 
Müdüriyetinden: 
Dnrüttafaka için bir sone zarfında 

alınacak Yirmi bin kilo et ve Altmıı 
beı bin kilo Ekmek kapah zarf uau 
ille milnakaaayn konulmuıtur. Talip· 
ler şartnameleri Nuruosmaniyede 
Cemiyeti Tedrisiyeıl lılamly6 MüdO· 

riyetlnden almalan ve mllnaka1&ya 
ittirak için 4/6/934 Paıarteıi ırllnO 

Hat 14 te mezkür Cemiyet Merkezin• 
de bulunmalan. ''2712,, 

~-_.Doktor· Operatör.---. 

.---.-lil Sezal 
Avrupa tetkik seyahatinden avdetle 
hastalarını ı den 6 ya kadar kabul 

~-.. etmektedir. • (17072) 

lstanbul ikinci ifl s memur• 
lufjundan: 1.etanbul Şamlıhanında ic
rayı ticaret etmekte iken ifla eden 
Kibar Ali kardeşler mahtumln.n şırketi 
ile şürekndan Sarım, Hikmet, Fettan 
n Rıza Beylerin alacaklılarile ( şirket 
a~a ının şahıslan üzerinde görülen gay
rimenkllerle şirketin §alısı maneviyesine 
ait bilcümle mevcudat ve maUlı batın 
alııco.klılııra terk ve devri ~uretile) ak
te\mia olduğu konkordatonun tasdikine 
mıhkemeoe karnr verilmiş olduğu ilfuı 
elunur. (17071) 

NE YAPışrıR ıcı VE NEDE PİiL VERİ· 
ZATÖ~ ŞEKLİNDE DEGİLDİI{;,. 
KiiçüK Şİ.ŞE 45 KRı 
BUYUK -- 7__5 •• ıSJ!llçiNA'AFİOİR. 
= ./lnadoluda /icenlo aran!Y!!!:.• 
BürüN .SARK uNu1ttlDEPozirERi 
NAiM DE TOLEDO 

İ:STANBUL SULTAN JIANAH HACOPULOllAN-J.'J-J] 
' - fELE,,ON · 20t520 -

'l'elı 44708 • 7 • 41220 
Avrupa n Şark limanlan arasında 
muntazam poıta. 

Annrs, Rotterdam, Hamburg ve 
lskandinavya limanlan ioin yakında 
hareket edecek vaPurlan ve dünyanın 
batlıoa limanlarında tranabor demen 

Yakında gelecek vapurlar 
Hansburg vap. limanımızda 
Gudrun vapuru 12 Hazirana doğra. 
Yakında hareket edecek vapurlar 

Hansburg vap. 25 Mayısa doğru. 
Guilrun vapuru 15 Hazirana doğru. 
Fazla tafsilat için Galata, Frongyan 

!han umumi aoenteliğine milraoaatl 
Ttl 44707/8 • 41220 ............. 

TBEO BEPPBN 
vapur acentahlı 

Poliah - Palestine Line of the pofüıh 
TranaUantio Sihpping Oo. Ltd. 

Gdynia • America Lino. 
15.000 tonluk 

"POLONIA,, 
Tranaatlantlk vapuru ile 

Köıtenc• ·İstanbul- Hayfa ·Yafa .. 
Pire arasında muntazam ve lüks 
azimet ve avdet seferleri 1, 2 ve 
8ünoU sınıf kamaralan vardır. 
Hayfa • Yafa- ve Pire i9in seferler: 

81 Mayıs saat 15 te 
14 Haziransant 16 te 
28 Haziran saat 15 te 
12 Temmuz aaat 15 te 

Ooftru Köstence için seferlen 
28 Mayıs saat 17 da 
10 Haziran saat 19 da 
24 Haziran saat 19 da 
8 Haziran saat 19 da 

23 Haziran saat 19 da 
Seyahat mUddetl ı 

İstanbul - Köstenoe 15 saat 
latan bul - Yafa 61 ,. 
İstanbul - Hayfa 71 ,, 

Fazla tafeili'ıt için Gala.tada Freng
yan hawnda umumt ncentalıklara 
müracaat. Tel. 4-4707/8-41220-Y vlou 
için ntlantik vapuru acentasına. 
Galata rıhtım caddesi Tol. 40019 ve 
Vagonli • Kok ve Natta soynhat 
acentnhklanna müracaat. 

~·------·(16203) ~-

Zayi: 6G ehliyet ve 1232 sicil ~~·~ 
ehliyet cüzdanımı kaybettim yenısını 
alacağımdan hükmü yoktur; Galata 
Yağkapanında 14 No.lı kahvede 3 No.lı 
mavna reisi Mehmet oğlu Mehmet Ali 

-

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halabnda büyük 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satllır. 

Mürekepn 
dolMı kalemhu 

arayın&ı 

HUBUBATUIYLARI 

SIHHAT 
VE 

Kuvvn 

Denizyolları 
iŞLE TMESl 

Acenteleri ı KarakBy K8pr0baf 
Tel. 42362 - Sirkeci MQhGrdarıado 

l••m~ Han Tel. 22740 ----· 

Trabzon Yo 
VATAN vap~ 29 

Mayıs 

Sah 20 de Galata nhtimın· 
dan kalkacak. Gidişte Zongul
dak, lnebolu, Sinop, Samsun. 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönilıte b~ 
tara ilaveten SUrmene, Ordu'ya 
uğrayacakbr. 0 2739,, 

İZMİR SÜR'AT 
iskenderiye Yolu 

EGE vapuru 29 
Mayıs 

~ 
j 1.so 
~ f.L. 

Sah 11 de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak. Doğru lzmlr, 
Pire, İsken deriye 'ye gidecek 
ve dönecektir. ..2784,, 

i 
"D c 
Ü 
CD 
E :;c 
co ... 

•atanouı. Sunan Hamam 
'ttaoopulu Han No. 9& 

11656 ~elefon • 20620 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 28 

Mayıs 

Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacakbr. (2785) 

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

Sahibi: Ali Ekrenı 

Ne~riyat Müdürü: Tahir 

BAŞ VE DİŞ AGRILARINA 
GR.İP - NEZLE VE ROMATİZMAYA 

Hakiki 
Kaşe KAL MiTiN 

• 


