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Ba __ aya Vergi Borcumuz: 29 Milyonmuş 
Fakat Bu Para~ın ·Büyük Kısmı 

Mururu Zamana Uğramıştır 
Yeni Teşkilat Eskileri Gibi Aksak Ve Noksan. işin 

İçinden Nasıl Çıkılacak? Belli Değil 
Bir eylülden itibaren tatbikine 

başlanan yeni istanbul maliye 
'teşkilatından nislJeten iyi netice
ler alınmağa başlamıştır. Eylül· 
denberi geçen sekiz ayın vergi 
tahakkuk ve tahsil miktarı geçen 
•enenin aynı aylarına nisbetle çok 
yüksektir. Bununla beraber ali· 
kadarlar yeni teşkilattan bekle-
nilen · · l ıyı neticelerin tamamen 
~ı~amadığı kauaat.ni besliyorlar. 
l .a 8 açık b'r ifade ile eski teş· 
ulatlardaki fenalıkların ve sakat• 
~·~1•1.?0 t

1
amamen kaldırılmadığını 

oOy uyor ar. 

lstanbul defterdarlığı tesis 
edi~elidenberi oa sene içinde altı 
çeşıt maliye teşkilatı kurulmuş ve 
hepsi de rubu asırdanberi devam 
edegelen ananevi sakathklan dU· 
Zeltememiştir. Bu müddet içinde 
hannenin halktan alacağı olan 
(29) milyon lira tahsil edilememİf 

Eooelee 6a leıkilatın eıa•ını karanlar 

ke ~~him bir kısmanın da tahsil 
~~ıhyeti kalmamııtır. Bunun için 
t>'~ğlu, Üsküdar ve l.tanbul 

Sağdan ı Beyoğlu Defterdarı Ali Rıza, Tahsil Müdürü Ali Rıza, yefat 
eden varidat Müdürü Salim, Mürakıp ve eski Defterdar Mustafa Beyler 

alh parçaya ayrılmış ve şimdiye Bu raporda eski teşkilatın 
kadar da (350) ıayf alık bir kısmı fenalığı ve noksanları kanunlar-
hazırlanmıştır. Bu rapor yakında dan mı, talimatnamelerden mi, •hsıl mlidürleri iki aydanberi 

llıuayyen zamanlarda toplanarak 
bir rapor bazırlamağA bqllUlllf

Maliye VekAletine ganderilecek ve yoksa tatbik tarzından mı doğdu-
yeni. malire sen~si girmeden evvel ğu tahlil edilmekte ve bütnn ak· 

lardır. tetkik edilerek ıcap ederse mec• Aklaklar kanunlann tatbik tanın-
Haber aldığımıza aare rapor listen yeni bir kanun almacakbr. ( Devamı 9 uncu sayfada ) 

Eşek Şakası Yapmış 
Adapazan (Hususi ) - Evvelki giin k b d . • 

olmUf, Ortamektep tal~beainden bir efendi, aaaaatmıb*ii~~e:ın~e! 
ıurette yaralanaıı~r. ~;::Y:fd kebep bir auitefebbUmdUr. Bir tal f 
berber dOkk&nın a ım· ~ tan ıonra dııan çıkmış Ge 1~ i . de bir gence rastge ıftır. Gali bu ıır d . . ve a ıp :.':k.0 isterken kavga çıkmlf, talebe b~akla aat b .~e~ddıle şakalaı· 

b Yarah hastahaneye kaldınhnı~ Gaı· t k ogrun en yaralan• 
.. f r. .,., ıp ev if edil · t" mış ır. 

Baskıncı Şerirler 

Boztlojan janılarm• ~1. • t /, d k m~Jreze.ı ara ın an ga olanan dört sogprıe• 

Bo d 
w [Sıvil zat. Müddeiumumi vekili Cevdet Beydir ] 

z ogan (Husu .. ) B · 15-20 gün 'evvel 81 

8- dundan çeabat kaytınden Ali oğlu Kimil 
Genzile köyünden ve Şa~::i~ ve WMehmet oğlu Ömerdir. Boz. 
lanndan Molla Ahmet oğlu ~ dog~n Jandarma Kumandanı 
ıufun evine bir Baskın yapalm:: ~;~ ve müfrezesi nihayet bu 
dört haydut evi soyarak kaçmış- r ıoyguncuyu yakala~ğa 
lardı. Mahalli zabıtanın sıkı bir muvaffak olmutlar ve adlıyeye 

teslim etmişlerdir. H d t1 J 
araıtırması neticesinde baskıncı• b. likt "k" ay u ara 
ların hüviyetleri anlaşılmıştır. ~r e 1 1 

w ~avzer, bir martin, 
Bunlar, Akgedik köylü Halli bır av tüfegı de elde edilmit, 
~lu lsmail, Bayır köyiinden çalınan eıyalar tamamen meyda-
Sa&u Meataa oilu Mehmet, Ak· na çakanbmtbr. * 

• 

İnsull'ün Sekizinci 
Günü 

Teslim Alınmasına Dair 
Hala Hareket Yok 

Müflis Banker lnsull yedinci 
glhılloll de dlln tevkif an ede ge-
çirdi. Fakat kendisine hiçbir 
yerden ne mektup ne de telgraf 
ıeldi. Y almz geç vakit avukatı 
kendisini ziyaret ederek giirllştO. 
lnsull Amerika ıefirinin gazete• 
lerde intişar eden beyanahm 
tetkik ettikten ıonra kurtulmak 
&midi tamamen ıönmiif ve Omit• 
sidiğe dllfmilıttır. Dnn bütün 
gllnlinll yatakta ve kitap oku· 
malda geçirmiştir. Hergünkn gibi 
pencerenin önilne bile gelme• 
mittir. Dün geç vakte kadar 
tesellilm etmek için Amerika 
konsolosluğu tarafından vilayete 
ve müddeiumumiliğe bir müracaat 
yapılmamlfb. Yalnız tevkifhane-
Dİll önilne iki resmi polis memuru 
nöbetçi bırakılmıştır. Bu iki me-
mur akşama kadar tevkifhane 
civarında devriye vazifesini gör
müştUr. 

( Devamı 10 uncu aayfada ) 
···············································-···········-

Yemen Hicaz 
Muharebesi 

Çarpı9melar Şlddetlendl 
lbnlssuut Kuvvetleri Mu• 
zafferlyetlerden Bah•e-

dlyorlar. 

[ 8 inoi ,.yfamısda oku)'Wlm] 

Tütün Kongresinin Arif esinde 
- - ------

Samsun Tütüncülerinin 
• 

Mühim Bir iddiaları Var 
Amerikan Şirketleri Türk Tütününe 

Suikast Y apmıya Hazırlanıyorlar 
Bu ayın on 

· beşinde Anka
rada bir tütün 
kongresi topla· 
nacak ve mem• 
leketin tütün si-
yasetine esaslı 

bir istikamet ver· 
miye çalışılacak

tır. Kongrenin 
toplanması mil· 
nasebetile bazı 
mıntakalarda, ba· 
zı endişeler ha· 
sıl olmıya başla· 

mıştır. Endişe 
duyan mıntaka· 

lardan biri de 
Samsundur. Bu 
mıntaka tUtün• 
cülerinden bazı• il• i6glSnln em•fi, Amerikan ıirlcetleriıal MI 

kozandırıın, deniyor 
ları, bu münase--
betle lktısat Veklletine mUra
caat etmişlerdir, aynca kongrede 
tem.U edilmek lizere muhtelif 
makamlara baş vurmuşlardır. 
iddialan, esas itibarile ıudur: 

"Ahcı Amerikan şirketleri, 

Tilrk tiitünlerinin hevenkten ala
narak ve istife tabi tutulmadan 
tonğa tabir olunan geif ti 
gtızel balyeler haline konmaanu 
ve o suretle ıevkedilmeainl isti-

( Devamı 9 uncu sayfada) 
9 

Köylü Zıddiyeti 
-

Bir Erazi Meselesinden İki Köy Halkı 
Biribirine Girdi 

Biga, (Hususi) - iki köyDn 
hududu meselesinden çıkan mll
nazaa, k6yHıleri biribirine ge
çirmit ve kanlı bir hadise çıkma· 
ıına sebep olmuştur. Tafsilit pa
dur. 

Kuabaya bir buçuk aaat me-
safede Pekmezli ve Karanti köy-

l lerf vardır ve bu köyler yanyana• 
dırlar. Hudutlan kanpkbr. 

Pekmezli (40-50) evlik eski 
bir köydür. Karanti iH 200 ki· 
ıur evlik, sonradan karulmut bir 
muhacir köy6dür. Hudutlan ka .. 
npk olduğu için aralannda ib-

( Devamı 10 uncu aylada ) 

Görünüşe Göre.. J 

- -,...,: 

Etek - Allah Allahl G6zlerime inanamııorum, 1oba neslimi& 
blrdembin MAd .a .. 
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(Halkın 
Bekarlardan 
Vergi Almak 
Doğru Mudur? 

Bckiirlardao vergi alınması 
hakkında ileri sürülen son tek
lif müoasebetiJe f,kırlerini sor
duğumuz kimselerin cevuplarını 
y,ızıyoruz: 

rtecwettin Bey (Delediye m<'zar
hklur muJurlüğu memurlanodan) -
Ben bekar deği.im. Bunu bekar)ardan 
ıorsanız. daha iyi olur.Amma mademki 
soruyorsunuz, o halde fikrimi söy'iye
yim: bekarlardan vergi almak doğ

ru değildir. Bekar erkeklere bol i~ 

ve kazanç temin ettiğimiz. gün ortada 
bekarlık meselesi kalmaz.. Her genç 
erkek evlenmek ve dünya evine gir
mek ister. Cinsi arzu bu hususta en 
kuvvetli bir müşevViktir. Buna rağ

men bekarhğı tercih edenlerin 
bütçelerinin ve kazançlannm bir yuva 
kurmıya müsait olmadığım k bul et• 
mek laZJmdu. 

* Sadık Bey ( Fatih Kıztaşa 88 ) -
Bekarlnrdan vergi alınması eski 
Erzurum meb'usu Yeşili zade Hoca 
S:ılih Ef~ndinin ortaya attığı bir 
meseledır. Topraklarımız çok geniştir. 
Bugünkü nüfusun on mislini bile 
besleyebilir. Bunun için bekarların 

evlenmeleri arzu edilir. Fakat bu 
içtimai bir meseledir. Kendi hayatım 
kar.anamayan bir bekarın omuzlanna 
bir kadın maiıeti daha yükletmek 
bilmem doğru olur mu? Knzancı bir 
ltadıoı da geçindirmeye kafi olmıyan 

tir erkeğ;: Senden vergi a?acağıx. 
le evlen, diye icbar etmek faydalt 

Detice temin etmez. Çünkü kazanç• 
nz.hk yfiz.ündeo biraz sonra kan koca 
arasında geçimsizlik hatlar n it 
talakla neticelenir. 

* Ihsan Bey ( Kodirga Güngörmez 
ıokak 13 } - Aı.iı.im ben bekanın. 
Ayda a1tm11 lira kazanınm. Hemşire
me, valdeme ben bakanm. Evlenmek 
de isterim. Fakat evlendiğim z.aman 
lu kazanç bir de hanıma bakmaya 
kafi değildir. Evlendiğim takdirde 
7oksulluk yüzünden daha düğünün 
haftasında evde dedıkodu başlayacak. 
Neticede mahkemelere düşeceğiz. ve 
nihayet aynlacağız. Ben evleneyim 
derken zavallı bir kızın da istikbalini 
eehenncm yapacağım. Birçok bekar· 
lar da benim gibidir. Eğer bir kanun 
çıkar da mutlaka evleneceks'niz ve 
yahut fU vergiyi vereceksiniz, derse 
ekmek pa.r.amdan kesip vergi vel'llaiJo 
razıyım. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Sabıkalı falcılardan madam 
Anna dün tekrar falcılık yapar
ken yakalanmıştır. 

)f. Miço ism·nde bir esrarkeş 
dnn cürmümüşhut halinde yaka
lanmış, polislere riişvet vermek 
cürctinde de bulunmuştur. 

)1.. Ortaköyde bakkal Yasefio 
dükkanında kaçak şarap ve ispir
to yakalanmıştır. 

Jf Hamdi efendi isminde bir 
ıoför Beyoğlunda Osman isminde 

6 Kişi Nezaret Altında 
• 

Mısıra Elma Sandıkları içinde Esrar 
r<açıran Bir Şebeke Yakalandı 

Dün şehrimizde mühim bir kaçakçı şebekesi 
yakalanmış, zabıta ve gümrük muhafaza teskiliib 
tarafından derhal takibata başlanmıştır. Aldığımız 
malümata çöre; Mısıra esrar haçıran bu şebeke şu 
suretle meydana çıkarılmıştır: 

1 

Bunun üzerin Gümrük idaresinden 46 sandık el• 
manın fskenderiyeye ihracı için müsaade alan mal 
sahibi Halepli Avram ve ortağı Sava Efendiler der
hal tevkif edilmiştir. 

Evvelki gece polis beş.nci şube müdürlüğüne bir 
şahıs müracaat ederek İzmir vapurile Mıs.ra 
mühim miktarda esrar götürüleceğini bildirmiştir. 

Buaıun üzerine derhal tertibat alınmış ve dün 
sabah erkenden Halepli oğ'u Avram isminde bir 
tacir taraf .odan ·vapura yükletilmiş buluıaan 46 elma 

Dün akşam geç vakte kadar yapılan tahkikat 
bu kaçakçı şebekesinin Mısıra bu şekilde daha b:r· 
kaç defa esrar kaçırdı.?mı ve işin zannedildiğinden 
daha şumullü olduğur.u gcstermiştir. Öğrendiğimize 
göre; bu mesele ile alakadar görülen 6 kişi nezaret 
altına alınmışbr. 

san~ığı birer birer açılarak kontrol ecilmiştir. 
Netıcede bu sandıklardan 5 inin içerisinden, elma-

D=ğer taraftan öğrendiğimize göre esrarların bir 
kısmı dahilden, bir kısmı da hariçten temin edil-

Jann tam orta yerlerine kağ,t:ar içer:s:ne istif edil
miş olarak 41 kila esrar ve 19 kilo da afyon çıka
rılmıştır. 

miştir. Elma sandıklannın, Sava efendinin meyva
hoştaki ardi) es"nin Ustündeki odada hazırlandığı da 
tesbit edilmiştir. 

Japon Gemileri 
Yarın geliyor, Güzel Bir 

Program Ha11rlaudı 
Japon hükümetinin Assama 

ve i vate isimli talim gemileri 
yann sabah limanımıza geliyor. 
Bunun için belediye bir karşılama 
proğramı hazırlamıştır. Cuma 
giinü Japon bahriyelilerine He}· 
beli bahriye mektebinde bir çay 
ziyafeti verilecek, saat albda da 
Japon bahriyelileri Taksimdeki 
Dağcı!ık kulübünde güreşler ve 
milli oyunlar yapacaklar, cumar
tesi günü ayni oyunlar Halkcviıi• 
de tekrar edi:eccktir. Ayni za· 
manda gemi kumandanı Cumhu· 
riyct abidesine çelenk koyacak 
ve bu esnada da Japon bandosu 
çalacakbr. Abideye çelenk ko
nurken kumandan yavr.ri de 
japonyada vefat eden bahriye 
zabitimiz Şemsi beyin kabrine 
çelenk koyacaktır. Pazar günü 
Japon sefiri bir suvare verece~tir. 
Gemi Amiralı da Gazi Hz. ne 
arzı ta:ıımat etmek üzere Anka· 
raya gidecektir. 

Bir Beraat Kararı 
Kaçak şarap imal ettiği 

iddias"le hakkında takibat yapı· 
lan Burgaılı Rifat Beyin muha
kemesi bit.rilmiş, cürüm sabit gö
rülmediğinden beraetine karar 
verilmiştir. .......•.•.............................•...................... 
birini otomobilile ağır surette 
yaralamıştır. 

Bunlardan başka son 24 
saat içinde muhtelif yerlerde bir
kaç yaralama, hırs:zlık, dolandı
ncılık ve iki de yangın hidisesi 
kaydedilmiştir. 

Aşk Yüzünden 
Bir Cinayet 
Daha İşleiıdi 
~ir Delikan~ı, Kendisinden 

Yüz Çev.rea Genç bir 
Kızı ô:dürdü 

Dün saat iki sulannda Ayvan
sara) da feci. bir cinayet olmu,, 
b r amele kendisinden yi:z çeviren 
genç bir kadını feci ~ekilde ö~· 
oürmüştür. Kc. til Ha.ıcıoğlunda 

Hambaracı sokağında 130 numa· 
rada olur an 25 ) aşlarında Mu~lu 
Ahmet oğlu Arif isminde bir 
gençtir. Arif bir müddettenberi 
A}'vansaray çivi fabr.knsında 
çalışmakta, aynı fabrikada çalışan 
Hatice isminde genç bir kılla 
sevişmektedir. Fakat Hatice son 
zamanlarda Ariften yüz çevirmiş, 
çok kıskanç olan de ikanb buna 
tahammül edemez o:muştur. 
Arif sevdiği kıza birkaç kere 
yalvararak eskisi gibi sevişmele
rini istem:ş, fakat Hatice bu 
ricaların her sini reddetmiş, aynı 
zamanda fabrıka müdürüne de 
şiki) et ederek Arifi fabrikadan 
çıkartmıştır. 

Bu hadiseden sonra Arif büs· 
bütün tabammü:siiz kalmış ve 
dün fabrika önünde dolaşarak 
Hat!cenin yolunu beklemiştir. 
Öğleden sonra bir arahk fabri
ka dan çıkan Hatice, ansızın kar
şısında Arifi görünce şaşalamış ve 
başına gelecek faciayı arlamış 
gibi feryada başlamıştır. Fakat 
Arif bıçağını çekerek beş altı 
kere saplamış ve genç kadın 
kanlar içinde yere yuvarlanarak 

ölmüştür.Arif elindeki kamayı yere 
atarak kaçmak btemiş, fakat 
yakalanmıştır. 

Kaçakçı Kadın 
4 Ay llapse Ve Para Ce
zasına Mahkum Oldu 

Dün gümrükteki 9 uncu ihti
sas mahkemesinde bir kaçakçılık 
davası neticelendi: 

Mevkuf bulunan suçlu EyUpte 
oturan Ihsan isminde yaşlı bir 
kadmdı. Tahkikat evrakına göre, 
evinde yapılan aramada 40 defter 
sigara kağıdı ile 3,5 kilo kaçak 
tütün meydana çıkarılmışb. 

Mahkeme; suçu sabit gördü 
v~ Ihsan Hanımın 6 ay hapsine, 
52 lira para cezası ödemesi~ 
karar verdi. Ancak uçunu ikrar 
etmesi na.zarı itibara alınarak 
hapis cezası dört aya indirildi. 

Karar tebliğ edildiği zaman 
·suçlu fenalıklar geçirdi: 

.. - Ah evladım, işin içinde 
kast yok.. Ne olur beraet verin, 
size ömrüm oldukça dua ederim.,, 
diyordu. Hapia yatacağını anla· 
dığı zaman birdenbire bayıldı ve 
orada bubınauların yardımlan ile 
salondan dışarı çıkarıldı. 

Vapur Ahını 
Vapurculuk ıirketi hesabına 

Uç yeni vapur almak Ozere ln
giltereye giden heyet Marsilyaya 
dönmüştür. 

Gelen haberlere göre; fngiliz 
vapur kumpanyalarile yapılan 
temaslar müsbet netice vermemiş, 
beğenilen bir vapur fiat üzerin· 
deki anlaşamamazbk yüzünden 
alınmamıştır. Diğer taraftan Mu· 
danya postası için de yeni bir 
vapur alınması kat'i surette ta· 
karrür etmiş ve bu hususta he
yete talimat vetilmiştir. 

Güniin 

Barhnda Gazi 
Günü .. 

Bartan, 10 - Dün Barhnlılarl 
Gazi günü idi. Şehir, baştanbaıa d• 
Dandı. Gece Cümhurıyet Halk fırkl' 
sınan tertip etliği toplanbya binler' 
halk lttirak etti. Muallim Hakkı 8" 
büyük inkı'al:ımızın tıırihçesini yap• 

Halk, bugünü derin bir sevinç içil' 
de tes'ıt elti. 

Naşldo Saffet Hannn• 
Ameliyat Yapıldı 

Eskişehir, ( Hususi ) - 93' 
gfizellik kıraliçesi olup mühend~ 
S::ılahattin Beyle evlenmiş buluna' 
Naşide Saffet Hanıma görüle' 
lüzum üzerine muvaffakiyetli bit 
ameliyat yapılmıştır. . 

Otomobil Yolları 
Bodrum, 10 - Kazamız: içinde» 

27 köyden 20 ine otomobillerin "
yebileccği yollar yapılmıştır. 

Efgan !Elçisi 
Buraa, 10 - Efgan elçisi Ahm.e 

han, dün Balıkesir yolu ile gehrim1' 
geldi. 

lspartanın ihracatı 
Isparta, 10 - Ticaret odasın" 

tanzim ettiği istatistiğe göre geçd 
bir •ene z.arfında kaz.amız.d .. 
l,2SC>.48S liralık ihracat yapılmıştır. 

Tslebelerlmiz Pariste 
Paris 9 - Muallim lbrahi .. 

Ali Bey refakatinde Yüksek lktr' 
sat talebednden yirmi iki kişilik 
bir kafile, Yunanistan ve ltaly~ 
da iki hafta süren bir tetkik. 
gezintisinden sonra buraya gel
mişlerdir. 

Şereflerine, Paris büyük elçi
liğimizde yapılan bit kabul rd' 
minde Suat Bey1 talebelerimisl 
.. hoş · ge!diniz " diye aelaml•" 
mıştır. 

Talebelerin burada bir haftf 
kadar kalmaları muhtemeldir. 

: Kafile arasından ayrılan döt& 
t beş kişilik bir grup, birkaç gait 
kalmak üzere Londraya gidec~ 

. ve tekrar Pariste arkadaşlanal 
iltihak eyliyeceklerdir. 

Çlnle Dostluk Muahedesi 
Ankara, 9 - 4 nisanda Atı" 

karada Çin ile Türkiye ata· 
sında aktolunao dostluk mu"' 
abedesi mfinasebeti!e Çin Hari· 
ciye Nazırı Vang Çıngvay il• 
Hariciye Vekili doktor Tevfik 
Rüştü Bey arasında telgraflat 
teati olunmuştur. 

Kastamonuda Evlenmehtr 
Kastamonu, 10 - Marttan timd~ 

yekadar köy Ye mahallelerde 187,31 
evlenme. 29195 ölüm ve kayıp, 42444 
doğum vak'a&& tebit edilmiotir. 

iki Şerir 
Yakalandı 

Kalkan, 10 - Fethiye köylerinc1• 
ıakavet apmakta olan Sırn'aın iki 
arkadafı müfrez.elerimiz taran O" 

dan yakalanmııhr. Yaralanan Sırndl 
ele geçirılmck üzeredir. 

1 Son Posta'nın Resimli Hikllgesi: Pazar Ola Hasan Be11 Digor Ki: 

- Hasan Beyi Sen çok gör
mOş, çok yazını" çok okum°' 
bir adamsındır •• 

••• Aklımın ermediği bir ıeyı 
9ellden aoracaiım? diye bir ai>z ifitiyorum ••• 

1 

... Arada aırada siyaset ufku 

~\\ tl//flt 
- c: 

-

••• Acnba bu, benim bıldiğim 

ufuktan başka bir teY midir? •• 

Haaan Be1 - .UyHet ufku .S • h::: 
unlıl tıUdltin ufuk glb dlr. YalnH f ı fal~ 
ki aenl• btld'tln uful.t• d· ... söld~ 
blrleflr, alJaMt .,lıı.-da iM :I•' 
ılil kUlflrL 



Mündericalımızın çoklu
ıundan dercedilememİŞ·· 
tir. 

Resimli Makale a GUl'ura Kapılrna.guuz I a Sö un Kı 

ltalgan Hastanesine 
Getirilen Kadın - A. E 

Bir Ekspre$ 
Yoldan Çıktı 

iki Kişi ô:du, BeıKifi 
Yaralandı 

Viyana, 1 O - Burada~ Pa!İse 
giden ekspres Linz şehn cıva-
nnda bir s uikast neticesi yoldan 
çıkmış, iki kişi ölmüş, 17 yolcu da 
yarala nmaştır. . 

Meçhul kimseler 25 metrel.ık 
bir ray parçasını sökmü~ler~ı.r. 
Bunlano yakalanmasını temm ıçıu 
5000 filin mükafat tahsis edil· 
lllİftir. 

( Soa Poıtaı bu trea Iıtanbul • VJ
raaa - Parla ekspresi det ldlr. ÇGakll Pa• 
ita •kaprul lt .. ı1a n lniçredea seçer.) 

Devlet Şurasının 
Salalıigeti 

Ankara 10 ( A.A ) - C. H. 
F • Grap He> eti dün 6ğleden 
IOQrat 

1 
Cemil Beyin reialiğinde 

op andı. 

h keevlet. fUraaının idari vakalar 
8 

h 0 daki salahiyeti ilzerinde 
: telif hatiplerin mütalealan 
d lkerek bu davaların tetkikin· 
e azat vezif e gören müstakil 
h~ha~eme sıfat ve nlihiyetini 
k aız ulunduğu Teşkilitı Esasiye 
• anununun sarih bllkOmleri ica· 

andan olduğu kabul eclilmiftir. 

Almanganın 
Borçları .. .:-ı 10 ( A.A ) - Almanra De ee
'Mhtar alacaklılar arumda yapalaa 
~ ~riiımeler mDna•ebetUe be1a
lald .. _ llllan Ra11bank Mldlrl Dr. 

11 
-.ittir klı 

.. t'I - Almanya borçlmma Memeye 
-.,_-...tte karar ...._ ... 1111 

d• her borçlu.__ ........ .. 
~ ... r•lmif takaitleri tam .. -

k 1•brn1a1• mecburdur. • 
"'- Şat.t l:undu aoara bu ... ldl :-U- dalü!inde bir moratoıyoaa

.. kaÇUamak ihtimali olmadı. 
..... faizlerin iDdirUmeai ....... 
~eldlfioi, 1üsde alb Ye , .. faJz late-

._ ... aamua:u b:r barMet olmadı. 
flQa dJlemlflir. YeaJ ı.tUau taJla
ı.,..._ a..ı.as oldu,...a llAYe eden 
doktor, borçlan• ad••..ı lçia •ncalc 
1Pt1daı maddeler .ıaMleoek tekilde 
ltleria tekrar lceadlleriae açalmaaı 
........... ww1rmifllr· 

Yunanb Bir Katil 
Marsilyada idam Edildi 

EUaa Pre• ... lO ( A.A )-.:.Birıc 
eneJ bir p•pH ile bir fe Af 

....; _...tler ae konmak içia atd.!: 
.... tlerlal bamızı kibrit ile eritea 
~ v....ıı Sarre idam edilmft~ 
~ ~ ortaklan o!an Alma~ 
llliit .._Jüıe~, de. onar eene hapae 

mı.-erdır. 

Beynelmilel 1 alebe Birliği 
kongresi 

Berl!n 10 _ Be . 
Jebe birliği le .Ynelmilel Ta
de Rend b ongre11 bugiln timal
nhbuan •. urg tebrinde elli mu-

Bazı adamlar hayatlannda kOçOk Nefialerine itimatlan o derece HaJbukı hakiki e asa ıs tmat 
bir munffakıyet kazanmca kendile· ziyadeletmiftir kl Gzerine oturduktan etmeden yilluelme bat dönmeai verir. 
~:e~:!~:: bir •andalye1e yerle,mif Hndalyenin mGtemadfyea yGluelece- Onun arkaaı da uçurumdur. Gurura 
==============,,,!,,..tl~n:_:l .~·~·~nı~rl~u~.___ ıakıapılmaktan daima çekininiz. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Nafıa Vekiletinin Tetkikleri 
El~ktrik Ve Sark Şimendifer Şirketleri 

ile De Müzakerelere Başlanıyor 
Ankaar 11 ( Husuai ) - Nafıa yapılan tetkikler neticesinde tat- rikalı miitehasaıa Mister Çar Bell 

Ve~ileti t~rafından imtiyazlı tir- bik olunmamıı veya halk aleyhi- Nafıa Vekaletince tekrar memle-
ket.er tarıfe ve muamellbnda ne tatbik edilmit bazı esaslar ketimize davet edilmiştir. 
yapılan tetkikat ilerlemekte ve tesbit edilmiştir. Nafıa Memurl•rı içi 
ilerledikçe ehemmiyet kesbet- İstanbul Elektrik Şirketi tari- Nizamname n 
mektedir. feıinin yiiksek olduju da nazarı- Ankara, 11 (Husuai) - Nafıa 

Yakında Elektrik şirketi ve dikkati celbetmiftir. Tarifenin bir memurlan hakkında hazırlanmak· 
Şark demiryolları idaresi ile de miktar tenzil edilmeai ihtimali ta olan liyiha memurlann yuife 
mlizakerelere başlanacaktır. Her kuvvetlidir. ve ıalibiyetlerini tayin, bu memu-
iki şirkete de ıallbiyettar me- Demlryolu MUteha ... sı rİ)etlerden iatifade edealeria fir-
marlanm Ankaraya göndermeleri Ankara, 10 (A.A.)- Evvelce ketler ve mllteahhitler nezdinde 
için tebligat yakılmıştır. memleketimize gelerek demiryol- çahpmıyacaklannı tasr~h etmek-

Bu idarelerin mukavelelerinde lan hakkmda rapor- veren Ame- teclir. 

Maarif Islahatı • ~ Gazi Hz.nln ı / Meis Adasında 
Lise Ve Ortamektepler Teftiflerl Rum Halkın Asabiyeti 
Programı Değiıtiriliyor fzmlr 10 (A. A.) - RelalcGmbur Devam Ediyor 

Ankara, il (Hususi) - Fırka Hz. bu,On aahb aaat 10 da lzmirden Kq, (Huaual) - Meia Ada-
arupu bug&n öğleden aonra top- Selçufa, oradan da otomobille Kut- amdaki 80n bidiHlerclen 90Dra 
~~1nabcak ve orta tedrisat işlerinde aduı Gaerinden S.maua datla~ birçok tevkifat y•pdııufbr· Bu 
... a at meaeleai konutulacaktır kadar bir tenezzGh yapblar. meyanda Belediye reiai Alekerdi 

Maarif Veklleti ba huauataki.. Saat 20 de lzmlre avdet bu,.- aleyhinde belediye biauma ha-
k dular. cum ederek pencere n camlan 
ffanuni projesini icra Vekilleri GOzerılhın muhtelif noktalannda karan d6rt RumJa beraber, dijer 

eyet ne vermiıtir. Projeye ga ordu kataabndan baııılanm teftlt yakalananlar, mahfuzen Radom 
mevcut liseler 12 sı f re etmlıler H bava kunetleriain J•pa- Adasına g6aderilmiflerdir. 
karılmakta nı 8 çı- ti • h t k . • ders programları lan tatblkabnda hazır balunmut- MevkUfların vuiye en enOz 
a ~ye edilmekte, lijvedilen tardır. maJ6m dejildir. Hllkametin bu 

l te.er ortamektebe ifrağ edil- BGtaa iataayonlarda Yi tenk· hareketi halk arasında derin 

banıekte, ortamektepler de Ameb kuf buyurduklan yerlerde ballaa Ye bir asabiyet uyandırmışbr. 
Yat L ldJyJGnOn co9kun tesabOrlerinl ....... H f"f e· z 1 l 

tad meKtebi haline konu',mak• 8 J ır e ze e ve lltifatlan ll• kartdamlf ve ayn 
lise~· ?rtamekte:p mezunlan ayn habrlannı aormuflardar. Çanakkale, 9 (A. A.) - Biga 

ere, liae mezan.tan da yllkaek Gazi Hz. Balıkealrl'de kuabuında bu aabah aaat bet 

l~=--~e.plere imtihanla girebilecek- •ereflendlrecekler baçalda hafif bir selzele olmar 
-Ull' Y tar. Huarat yoktur. 

C!-~ Babkealr, 11 (Huauai) - ReW. 
llctıaa~~~':ıektepleri Maarif Ye cBmhur Hz. nln Balıkealrl t.,rıf Japon Filo .. Napollr• .,. 
re edilecek etleri tarafından ida- edecekleri haber ahnmıt n haber Ulraracak 
genifletilec:~lctedriaat programlan tebirde pek bGylk aev:aç ayandır- Napoli, 10 (A. A.) - Bir Japon 
belerin hu a._ ·~ lauauaı muhue- mlfbr. MGtarGnile1hin tefrif edeeek- filoıaa, bu ayın 23 ünde plecek n 
V k ıı,v aıt taL-! __ b u __ rif leri ... -ı.n benilı malim olmamakla burada 6 ,On kalaeakbr. 

e Aletine veriJece•~BalftiUI • ... [Soo Posta: Bu filo, limanımıza da 
1 aur ..._ beraber tlmdidea istikbal hazırhlda• 

tep er için A • uirayaoak ol.o Via Amiral Matsusbita' 

Anadolu Ajanıımn verdiği 
haberde doktorlarımız fazla hay
reti mucip bir nokta görmediler: 

" Tiryeste civannda Pirano 
hastahanesine bir kadın basta ge
tirmiıler ve bakm11lar ki kadının 
göğsünden ziya ~uzmeleri fıtlar
maktadır, aaııki deriainin albnda 
bir elektrik feneri vardır ve de
riyi delerek harice qık vermek
t~dir." 

Niçin olmum, bir gazeteci, 
doktorlara aormq: 

- Miimkllndllr, cevabım al
mış, fosfor saçan mikroplar Yar
dır, Kadının vücudunda bunlar
dan bir miktarı toplaDDUf olabilir. 

Üzerinde durmıyahm; madem-
ki fennen izahı kabil bir hidiae
dir. Geçebiliriz, fakat ara sıra 
ifitilen bu çqit hadiseler araam
da fennen izahı kabil olmıyanlara 
ne diyelim? işte bir tanesi: 

Geçen gtin Franaamn büyOk 
liboratuvarlanndan birinde bir 
ültraviolet tecriibeai yapılırken, 
elektrik ziyasının albnda garip 
garip insan hayalleri belirmif. 
Tıpkı sinema perdesinde imiş gibi. 
Fakat ne olduklan anlqılmaclaa 
silinip gitmişler. Almaz IİSe Wr 
sual: 

- Giinlln biriacle .. nya ba 
aleti kullanarak allllede temua 
firmek mamkla olacak • acaba? .. 

la,ilisJerin metbar İlpirtizme
cüi Sir Olivier Lodye'e bakana
mz ıaali 10rmak bile lllzumauL 
Kendisi buna kanidir ve kanaa
tim fi'len iıbat edecektir, Naad 
mı diyorsunuz, söyleyeyim: 

Sir Olivier Lodye iapirtizme 
baklanda muhtevi1ab 1ahm: ken
disince malim olan bir JUi yu
mıı ve mühllrll bir zarfta içine 
koyarak banka kualarmdan bi
rine aaldamıt- Ôllm&nden tam 
bir aene 10nra ruba gelecek 
ve bu yazıyı okuyacalnmf. ister
seniz radyoda a6yleyeceklerini 
kasada mahfuz mektubun muhte-
viyab ile kaqılqbrabDiraink. • 

Bizim in•nalmıyacak uyfa içm 
iyi bir mevzu. Maamafib keneli 
heaabıma ba iddiadan birlusmı
nın tahakkuk edebileceğine ina
nıyorum. 

Slr OllYler Lodye eenaplan ,,ena. 
birinde bu doa,ad• sat edecektir. 
Bu muhakkak, fakat ...... •••JJe. 
cek mi? itte buraaa tlphell, hem de 
bir bayii fGplaeli. ÖUim bir haluklr
dar. AJDI samanda da bir rardiyan. Ve 
öyle aıka elli ki, timdi1e kadar pee
çealne pçlrdilderi aruandan blr tek 
kltl)'l blle kaçarmamıfbr. Tabii ffapo 
retl l.a mGateana olarak! Fakat ne 
mahzuru var, bir .. ni1e için iddiama 
tahakkuk edebilecetinl fara edelim, 
l:uada karh mı çakacatız; urarb mı? 

Hab ift.ralule toplanmlfbr. 

eı Orc!usunu Islah 
Stokbolm 10 (A. A ) 1.-

Yeç •ak • . -

muallimler devr::ô!d7ı::~:~1111 nna bqlanmııhr. nan kumandUUtclaki ild mektep geıni-
rr====::=:===~===~=d;;;;:;::~===:::::::-----.,.-_.-=-,,.""' __ .. nden ih•ret ohnak g:rektir. 1 

iSTER 

DGnyaaıaı iyi ıeçirenler için mu.
bet, alui hale dlf9aler ltla .... 
ceYap nrlleeek Wr ...._ oı,...11e 
tim, ... Pttım. .... .... ..... 
urarlaolaea1t ... ••* 

illa d eri hava kuvvetleri ku
• D ana Jeneral v· . H be-

tıatan ord ırım, • 
edil . usuııu 11lab ip.. davet 

llllftir. 

Şe~ir Meclisi Müzakereleri 
11tanbul umumi medisinia dOnldl 

toplaatuında azadan Galip Balati-
1• Be, kilo tatbibbam laellan 
aleJlüncle iatlımar edllmeaiacle 
tikiyet etmit, makamclu izaha~ 
istemiştir. 

Takrir makama havale ohaıa· 
•Uf, belediye kooperatifi istikra· 
llllın iki sene temdıdine dair olan 
takrir de e.ıcümene havale edil
•ittır. Meclia perıembe ıUaii 
~-

iNAN /STER iNANMA/ 
Bir sabah ı•zeteılnde okuduk · direnle etrafl npediprlar •. Bunlar kimlerdir?. Gl1au 
" Saçı. sakalına kantmıf, kıt'a~ aaçlarUe blrletmlf, sldea klrek mallk6mlan mı?. 

•iıara zıfır:nden aapsarı kea len bıyıklan, kirden • SlbirJada buzlann içiade talileri kadar •tır 
k~ara.n. dudaklarını örtmGı bir acla111 ı Ufaeak kara llncirl.ı tqam11a mahlril111 kalebeatJ.r -"· 
rozlerını kanla ıözevlerinde fır fır dGn,IGrenk efrafa " Çıplak a1aldanaa Voll'a .. blllnla .......,._ ....... 
•eyrediyor L. rlkne kalan balatlan ....tlanna vurup koca ..-ıawı 

" Oıeriae enap dl1e sfrllji kirli bir çunl parça· çeken biçareler mi? 
- tlserlade kumqtan iri lekeler •ar.. Çıplak etten • llafll', bulana hiçbiri deiiL. 
yamalar Yar.. Bunlar pcel_. ... kanrdaktaa aoara 8e1otlu 

• Omuzbaılarma yasan sGaet b,,..,_ ı Kat1D caddeala4e uemaı.n. Malwoe mumluk lflldarı albıada 
1•11aur kamçıhJor. VGcudl aotaktaa ka11tl•ımıf, dilenen Rnerilerdlr .. 
•ıcaktan dlh•e!mif bir adam.. • Buraa ne K1pr1 alhdar. Ne izbe blr .okakbr. 

• Bir adam detU, iki llclam.. Oç adam.. Dart adam.. S.r.. WrfOk BeWt,. •klnının, memurunun laerrGa 
Oa adam .. Ufacık 11azıJ)İffılaıe15nA 'if&ı- ~T·f·rreçr#BeAojİ iAeal, l.tlkW caddealdlr •• 

Ha,.-. ...... t ......... ... 
lçlad•Pfiratlt ...... .......... 
bir na.. bir .. , .......... plecetlae 
.....,.. tekrar IP•r• kantm .. 
medll...... olal,acatuaa .... ..w 
.. ,ataaa uuktaa ne aca De 'bakar, 
tManuF edlnls. Bu un,ın içla 
tii,le oldutu ıibl fakir içln de lyle
dlr. Blrialnde elden fidene taa.... 
yaraa, lbClrGaGn da,acala çektltl 
acıların habrandır. 

HGllaa, bir dafa ıtt-elde iktifa 
edip rerl ıelme,ı dlfla•emell, ..... 
bCltGa sltmemeaiala pnal W.. 
nuacaya kadar. ---M. Mupnof Pariate 

Paria ıo (A.A.) - eaı,... 
Bqvekili M. Mapaof .... .,... 
Pame plmiwttr. 



·t MnWUt MazaTGSı\: 
Bigada Bir Ebe 
Taslağının 

Marifetleri 
Biga ( Hususi ) - Mahire H. 

toför lbrahim Efendinin karısıdır. 
Bu Hanımın vaz'ıhamli yaklaşıyor. 
Memlekette iki tane diplomah 
kabile vardır. 

Bunlar güya· fazla tlcret ab· 
yorlarmıı bahanesile çağırLmı· 
ycrlar. Mahalleden pratak o.du
ğunu iddia eden bir ebe bulu
nuyor. 

Çocuğun doğum zamanına 
daha birkaç saat Yar. Fakat 
pratik ebe bunun farkında deiiL 
Eller~ni &e)'tİDyaia ile · yail•JIP 
claba Takti gelmeden çocuja 
almaya çahfa7or ~e yap ellerile 
nJami hayli kurcalayıp zedeliyor. 

Biçare Mahire Hanım, bu ebe 
taalajuun elinde uatlerce kıvra
myor ve çok elim Te astırapiı 
dakikalar yqayor. Bir aralık 
baygın bir hale aeliyor ve: • Aman 
ebe hanım, artık bırak ~r
ma. 6'6yoıum • di)e feryatlar 
kopanyor. 

Llkin ebe nine oralarda mı 
P. yağh ellerile rahmi kanttır
makta devam ediyor Ye : Saa 
luzua --. ben nice zor çocuklar 
aldım- Seni de f&IDdİ kurtanrım •• 
Diyerek taelli1e koyuluyor; ac
zini itiraf etmiyor ve lohusayı 
bırakıp gitmiyor. Aradan birkaç 
... t geçiyor. Mahire Hanım 
acılar içinde kıvranırken bu 
bilgiaiz ebe de bir taraftan 
~uğa bulacağım diye rahmi 
alUW etmekten hali kalmıyor. 

Nihayet lobuunan tabiiluvam 
keaili,or. Ailece bu kar11m1 bir 
feY JBpamayacapna kanaat ıe
tirili)'or we çarnaçar 1erbeat clip
lomah ebelerden Rana Hamm 
celbediliyor. 

Rana Hamm ıeJdip.de lau
tayl maayene ediyor ve çocağaa 
a~mesine biraz daha Yakit var 
olduğuna .&JllJor ye ortaclald 
aeytinyap kabma kalcLnycw. Bir 
•tiddet IODl'a )'&naDUD cloima 
aamam ıeliJor ve diplomah ebe 
hamm tar..fmdan nevzat kolay· 
lakla almıyor. Abmyor amma, İ§in 
IODU ae oluyor biliyor muauauz.? 
Biçare ıenç •e ilk çocujunu 
dojuran anne, o ebe taslağının 
laı..p.lamuı yfizilnden ertesi gece 
bin ttlrlll 11braplar içinde 6)6p 
sidivor. 

Zabıta ve Ctımhuriyet Müddei
amumiliii iti haber alıyor ve 
tahkikata koyuluyor. itin priblne 
bakıma ki bu ebe tulatı IOf'IUY• 
çekJdiii uman; 19caat arzeder
km merdi k pti s:rkatin söyler ka· 
b .lioden • Ben her zaman çağn· 
hr ve her yere giderim, daha 
geçenlerde eıraftan fi!lncalann 
çoeuaunu da ben doğurttum ,, 
dİ) or ve diplomasaz icra) ı sao'ataoı, 
bi,ifitur, perva1aca ikrar ve itiraf 
ediı_or. 

Bunda mGhimce işleri davul-
larla ilin etmek mutaddır. fşte 
ba ea mtılıim iıin de böylece ilim 
J•palmak IAzuadır. Belediyeden 
eneJ ben f11 aabrlarla halkı tm
ü ediyoram. Belediye kabilesi 
bammm maAfl nrdır. Fıkara kim-
1ıelerin doğumlanndan bef para 
almaz. Bilikiı yardım eder. Ve-
ren olura m&rvete baha olmaz. 
l.lldo çok para ister diye bele-
diye ebesini almamak, lohuaalan
m bile- bile llüme ıDrüklemektir. 

Serbtd çahp11 ebe hanım da 
unnetmem ki pek fakirlerden pa
ra 18taia. Halkta bu fena ve 
klklep1it zihniyet her halde kal
dll'llmah ye cahil ebelerin elinclea 
kadınlanmız kurtarılmalıdır. Kö,. 
lerde diplamamz dmıetçiler de 
faali) ettedir. Banlann da &ıü ah· 
mna halka bllyiik 7ard.m Japal
.,., olur zannederim. - B. 8 

• 
ME~ILEKET HA 

Bolunun Meşhur Ilıcaları 
Bolu ( Haauat ) - Şehrimi· 

zin bir uat kadar cenubunda 
pek eski devirlerdenberi meşhur 
olan iki kaphca vardır. T esiı ta• 
rihi malim olmıyan bu bpbcalar 
tarihin her deninde Bolu'mm flh
retini pek uzaklara ılttlrmeye 

vasıta ve sebep olmuıtur. Boluda 
Ilıca diye teamiyeolunaa bu kaplı
caların sulan bir
birinden ayn ar 
ncbr. Kimym ter
kipleri humm lıa· 
dit, mağnezi, klo
nodyom,ltibritiye-

ti amonyak, kar
.,_. cll lat, ldl-

klrt Ye potaatan 
ibaret ile de biri 
clijerine nazaran 
kilklbtçe, diğeri 

de ç~e zen-
• clir. K816da 

f:ıa olan KOçllk Dıcanm •ya- ı 
nun hararet derecesi 45, Çeliği 
fazla olan BUytlk Dıcadaki sayun 
hararet dereceai 34 dür. Birbirine 
200 metro kadar aralıkla kurul
muş olan bu iki binamn isimleri 
her nedense aksi olarak veril· 
mittir. Yani K6ç6k lhca, binası 

Bir Hakim 
Alb Azda Almanca 

Oğrendi 
Eakifehfr (Hususi) - Temyiz 

hukuk reiılerinden Ali Himmet 
Bey 2S J•tmda akin, Klmil 
vakur bir bikimdir. Hukuk ilmin
de •• bilhaua prbın hakuki 
teralddptma takip aoktumda 
li•n• De derece mGlüm oldupaa 
takdir ederek alb a1 evvel 
Almancaya baılamıı ve Alman
yadaa iki yllz lirahk kitap getir
terek hillfaala çahtmıya Ye blUID 
ze•k ve allka11m bu lisanı elde 
etmiye huretmiftir. tk zamanlar
da tem:riz azuuıdan Aziz ROfdl 
Beyden elen alan bu ihtipr, 
hlldm ıon zamanlarda yalnız 
bqına çalıpnallDA de••• etmiftir 
ve timdi Al••nca binlerce ltiğat 
bilmekte, tercümeye bile bqla· 
mail Uzere bulunmaktadar. 

bnda birçok ftr
ıiler alınc'.ıjı, 
derdine deva a• 
ramaya gelen za· 

• vallı butalann 
10yulup soğana 

çevrildiği anlatıl
maktadır. 

Evliya Çelebi 
aeya la at na meai
nin ikinci cil-

dinde (Bu fehrin 
cenup tarafı ha-

'-'• nıoalaınd- ricinde bağlara 
iki •••••r• yarmı saat yakın 

bir yerde mllfit ...... '-' ............. 
Yardır. Gayetlllgaye ficldetli aa
bmet bere olup cilt Dletine _. 
fidir. s.,.. .... midaW •lala 
ricudmıu pembe misal eder. Bir· 
cok adileri ıiriiJmüt bir ıhcachr. 
Şelarin blyik n ldiç6ja araba 
araba lau a1acaJa selip telld.a.t 

Ye hamamı itbarile Bnyük lhca'· ı olur.) denilmektedir. 
dan daha bl1Jiikttlr. ~bre d&t buçuk kilometre- . 

Hastalara aaldıat 99 bYftt den ıliaret muntazam §Ose ile 
bahfeden. biiyük bir aytll ıöbre- bağ~ olan. ıhcalara gidip gelme 
te malik olan bu wcalann ziya• ger Şt:hirde, gc;rekse aJ1ealarda 

t ·ı · d aktil 11-....: b belde7ea muhtelif otomobil w: 
re ~ enn en v e munınJe a• arabalarla temia edilmekte olup 
cı, ıkamet bacı, yatma baa, ıbcap aitmek isteyen hiçbir 
kalkma bao, gibi baç namı al- lcimw ~esaitsiz kalmamaktadır. 

Sarıkamışta 
Yaz Boşladı 

Sankamq, {Hususi) - Bu le

ne SankallllflD ilkbahan diğer 
ıenelerden daha evvel ıeldL 15 
2findenberi havalar ısmmıya, kar
lar erimi} e başladı. 

Birkaç aydır iflemiyeu Enu
rum • Ssıb11111 trea yola 4 gtin 
evvel açıldı. Banda aon evvelki 
ıibi haftada iki defa yoku ve 
p0&ta katarlan munıt•zamm plip 
ıiclecektir. Nakliyattaki lmaldana 
,.-leriai araba Ye f.,to.Lar alda. 

Zarada Gazi Gonı 
Zara, (Hususl) - BoyBk '.lmr

tanca Gazi Hz. Erzurum konsre
llae giderlerkea Zaraya da uğra
mqlarcbr. Gazi Hz. nia Zaraya 
teref Yerdikleri 27 laaziraa ıecai 
<:iazi günii olarak kabul edilmit
tir. O gün ve gece nmnnm 
tezahtirat a tea'it edilecektir. 

Adapazarı'nda 
Be!ediye Bütçe.si 

Hazırlandı 
Adapazan (Hu1a1I) - Daimi 

enclmea tanfmdan 934 bltçesi 
80 bin lira .-.ır teahit eclllml.
tir. ~ yaloncl• mecliste mO• 
zakere edilecektir. Yeni bütçede 
birçok wewwr maaflaımda teaki· 
hat yapılmakta ve maatlar Derele 

tahwil olamnaktads. 
Teblidiyeleri hakka mlktuep 

ha&ne ginaif olaa memurlar ma· 
qlannm Gcrete tahviline itira.ı. 
etmektedirler. Blltçenin mecliste 
mtl:rakeresi hararet& mlnakaıa· 
lanı aebep olacaktır. 

Akçaıshirde HllkOmst Konagı 
Akça~lı~, (Huauıt) - Nahi

yemiade 1000 lira sarfile hir hü-
klmet hnap inp edilmesi ta· 
karrlr etalilJtit-. a. paw 3600 
lirunll aalıiye hDm hndl ...,. 
lannda tedarik etmi7f erdir. 

Resimli Memleket Haberleri 

1 - Havzanm Oiulpa .. k8yl mekteplileri mu
allimleri ne bir&kte Edirneye ptmqler, mektepleri 
gezmifler ve köyler~ne dönbce kay afalanndan 
asri bir mektep istemiflerdir. Kay aialan da -600 
lira arfederek mevcut mektebi ıllab.a ve blJü~ 
mİ) e l arar vermişlerdir. 

2 - Akfehirde lllaaektep taleheleri bir .... 
mere ftl'llÜflerdir. Ba .._merede birçok pvnlu 
yera ve milb kıyafetlerle daleamifle!-dir. 

3 - Adapazannda Kara Os .... mektebinde bir 
ldma,e U,.U tetkil edilmie ve ba heyet 45 1awup 

himayesi altma al11111, hanlara ~ .ıw... ayak
kabı veaaire vermiştir. 

4 - Kurban bayraa Diyanbekirde çok gGzel 
bir bava içiqde ıeçmiftir. Resim bayram JelİDcle 
eilmenlo"i aWSmekteclir. 

S - 11. Kem-lret.- Geneler idman Birliii 
tarafmdan Kahraman piJeli temsil edilmipir. 

8 - FJb••-- k.,..kaaa lmaail Vehbi Bey 
taraı..d- bir -taç ..... tertip ..... ...,..... 
ma bllttle lauaba ...... iftirak etmif, birçok çuaar, 
..., .. lam •• kMak ajaçlMa clikjt•p;-. 

Tenkit 

iki 
Kitap 
Hakkında 

Naralltı'lt Al41 
Knut. lbmama f6pheaiz 

zamanımızın en tanmllllf 
hakh olarak tanmmaı muharriri 
rindendir. Halta bug&nkl dlln 
ondan 1almz slzel e.erler d • 
auaJlerine cevaplar da ister. 

Onun cAçhk• isimli romam 
franaızca terc&mesini okuy 
bayii Z8IUll oldu; fakat birç 
talarlai bili habnmclachr. M 
.eıA aç acl..nnn, gidip 
cltlkkAmnclaa, kapeie Yerilm 
üzere bir parça etli kemik ial 
memü, 80Dra o kemiji kemirm 
aini anlatan uJfalan clAima 
pcrerek habrlanm. Eirkaç aea 
enel Fransız romanc:alann 
Emmanuel BoYe'a cLa coalitioa 
ismine. JİDe açhlt tanir ed 
harilmllde bir roman ç~ılmılllbl 
ba kibp ta Knat Ha ...... n• 
kadar lmvvetlld:r, fakat OD 

....Umamu. 
R-lm .,...,., hattı ban 

cinsten oluna olma •dece 
mam ...- hrkea, cAçhk 
okmn.W.r .. Ondan boğ&n 
azun bahsedecek dejitm, ç6 
Peyami Safa'nm tercümesi (1 
beniz elime seç'i. olmmaia 1' 

bulamadım. Oma derhal karil 
rime haber vermeji lllzu 
görüyorum. «Açlak» berbaıı&i b 
kitap değil, okunması lazam ol 
caerlerd•dir. Onu tercllme etli 
içia Peyami Safa'ya mill. ınet:al 
oı...ı.,.. 

Hammn'un 6btir kitap,1.anıdll 

ela .... '*' ' ~ 
zaman Hakimiyeti Milliye' 
zaımeclerim Bedri Tahir Be 
• Pan • ı terclme etmifti. BUm 
niçin kitap halinde bubrmadı? 

Mademki terclmeden ba 
dl,onm, karilerime bir 
daha were,im: N&zhet Hafiılt1 

· Bey, Antaiae de Saint·Exupfry'aflf 
• Gece uç-.. • nu terdlme etıDlf• 
Bu ela dikkatle okunacak ldta~ 
lardandar. Bilhaaa aeııçlerimi . 
o rom•• okuyup dlfllnme 
lbamdar; çibllr.il • Gece uçup 
aadece bir biklye eleji), • 
ruhlu bir adama taviri, b 
erkeklik dersidir, Bilmem Nllzh 
~ Bey, o kitap için Gide'. 
Ja .... -akacldemeyi de terrnımı 
etti mi? ( • Gece ....... - baa 
göndermedi. ) Roman da, muka 
demeli ele u .. m•mn iwa 
IAkkid .. ldaBcla en es 
velika'-rdanchr. Doğrum o 
)anD ıtızelliiinden balıaol 
namaz çtlnldl onlarda me 
cut ala FY• bizim edebiy 
ta ı&zellik derken anladığı 
ıeyden büıbltün baıkadır,m 
leler çabnyor " bizi döfin• 
ğe. ha7at-m mlrakabe,e ela 
ecliJorı... 

Gea'ek Gicle'in. ıerek Sami 
Exupuy'aia o kitaptaki Ya&i 
leri bilhulA pnaa için a' ika 
pyanchr; ikisi de ferdi, fe 
baldanm inUr etmeden fera 
tin lüzuma fikrine vanyorlar. 
ferdin cemiyet içinde erime• 
b7bolmuuu istiyenlerinkin 
~- daha imaaca ye bbram 
cachr. Ferdia kendisini inklr 
iil hmliw. • yetipirerek cemiJ 
çiliie. Cıata vaal olm 
KIBaklerin •erlerinden çıkan y 
•k deri de budur. Bundan 
b, ,.m fertten ftJa cemiy 
birini bakir etmek, mum 
lefllra Wr laisçililden hapa 
feJ delil•· ·Gece 11Ç1118,. ... lmJ•• ~ laer 
olmtaa. 

(l) Belim& Jq. ......... .,. 
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ı Tavukçuluk Balısi oı1 
Tabif 
Kuluçkanın 
Giibresi 

Kuluçkaya yatack tavuklann 
aıhhatleri yerinde olmalı. S.bbati 
yerinde olmı) an tavuklar yumur
talarından civciv çıkarsalar bile 
bakamayarak ve yahut he stalık1 a
rım sirayet ettirmek suretile yav· 
rulanm öldürürler. Kuluçkaya 
yatırılacak tavuk bir buçuk ya
şından aşağı ve 3 yaşından yu
karı olmamahdır. Vücudil geniş 
ve kanadı uzun, tfi) leri çok olan 
yerli tavuklarımızın cinslerini eyi 
çıkarıp büyüttükleri görülmekt~ 
dir. Kuluçkada yatan tavuk, 
hmdi umumiyetle inkibaz halinde 
olduğundan onlara serinlik verici 
yemler vermek uretile inkıbaz ile 
dikkatli ve devamb bir mücadele 
açmalıdır. Yalnız bu fenalığı 
defetmek isterken ishali mucip 
daha bUyük bir fenalığa düşmek
ten sakınarak yeşillik çok verme· 
melidir. 

Tavuk ve hindiler kuluçka 
zamanında hümma neticesi her 
türlü yemleri yemeyerek zayıf 
kalırlar ve bu 1nfiyetleri dolayısile 
yumurtalan tam bir hararet ver
miyerek cinslerini çıkaramazlar. 
Bunun için kuluçka tawğunu 
bergün ayni saate günde iki 
defa olmak şartile yumurtalannı 
havalandırmak için (5) dakikadan 
(15) dakikaya kadar kaldınldığı 
zaman yiyecekler kadar iyi cin • 
ten buğday vermek çok iyidir. 

Arasıra suda ıslatılmıt mısır 
kırması yeşillik, ekmek soğuk 
havalarda az kenevjr tohumu, 
arpa kömür tozuna kanşbrılmış 
yulaf kırması vermek, iki üç 
günde yemin çeşidini değıştir
mek te çok iyidir. Yemlerin çok 
kızdıncı ve yahut bilakis çok 
aerinlendirici olduğunu haber 
verecek yine gübresidir. Ku· 
luçka tawğunun gübresini göz· 
den kaçırmıyarak muayeninesi 
yem intihabının ve sıhhatinin 
kqrunmasında iyi bir sebeptir. 

Kuluçkaya oturan tavuk ve 
(hindilerin) hindinin gübresi diğer 
hayvanların gübrelerinden daha 
fena kokacağından günde bir 
defa kuluçknlan ürklitmeden be
hemehal bu pislikler temizlenmeli 
ve odaları havalandırılmalıdır. 
Kuluçkaların bitlenmelerine mani 
olmak için de: 

Oadasmin münasip bir köşesine 
elekten geçirilmis mangal kömürü 
külnnün içine onda bir nisbetinde 
tahtakurusu tozu karıştırarak bir 
toz hamamı yapılır. Kuluçkalar 
kaşındıkları ve bitlendikleri za
man bu toz hamamına girerek 
kaşımı ve bitlerini giderir; kuluç-
kasında rahat oturarak ne yumur
talarını sallar ve ne de cinslerine 
hit sirayet ettirir. 

Erenkö7: Bereket l"avuk ÇJftllfıi 

(1) Tavuk ve Tavukçuluğa alt olan 
rnOfkUllerlnl:ı:l ıorunuı., mlltehaHı• ılsc 

cevap verecektir. 
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Çiçekçiler _Kahvesinde : ı _ _ Kari M elr.tupltın 

tuz Beş, Yok Mu?. Satıyorum, Otuz Bir Kariin 

ee eş! .. Satıyorum, Saaaaattım!.. Düşüncesi 
-

Tıraşı Uzamış, Sıska Bir Rum Arkasındakine Sordu: 
- Piyosleys?. Diyo Ki Misi Mazdokomu ? .. 

- Haydi 20 kuruş 1. 
- Yirmi beş 1. 
- Yirmi beş kuruş 1. 
- Yirmi yedi buçuk l. 
- Yok mu, yirmi yedi buçuk! 
- Otuz 1. 
- Otuz kuruş, artıran y'ok 

mu?. Otuz 1. 
- Otuz beş 1. 
- Otuz beş kuruş!. Yok mu? 

Otuz beeeeş 1. Haydi. Satıyorum. 
Otuz beeeeş, satıyorum.. Satı· 
yorum.. Saaat - hm f. Al hayırını 
gör. 

Y enicami meydanına 

- Yu Ala et Efendi .. Yorgoga 
diri duU .. 

Çiçekçiler kahvesinde alıı t1erlılerclen biri 
Sola, hazır elbisecilere sapınız, 1 bel. Haydi ıab
tekrar sola dönerek, bir aürU t yorum. On kuruıl 
teneke dükkanlardan tam, Mısır- - On bqf. 
çarşısının arka ufak kapılanndan _ On beı 
dan birine varmadan, karşınıza ku 1 

· b 0 k h ruş genış ır a ve gelir. Her per-
On y di embe bu kalıve hıncahınç dolu- -

dur. Bütün çiçekler, bohça boh- buçuk! 
ça, çuval çuval, sepet sepet bu - On yedi 
kahvenin önünde ve içinde yığıl- buçuk kuruş J 
mıştır. - Yirmi.? - Alon yok mu 30 " Satıgorn• oluz lc.artJ,J.,. 

Uzaktan: 
- Haydi yok mu?. On beş! •. 

Satıyorum on beş, Saaaaattımf.. 
Seslerini duyar duymaz « Çi

çekciler kahvesi » ni bulmuş olur-
sunuz. 

* Kahveden derin bir uğultu 
Rumca ile karışık yırtık, acayip 
Türkçeler arasında, kahveci, ya· 
nıma sokuldu : 

- Sana ne yapalım beyim? 
Afalladım: 

- Nasıl ne yapalım? Ne ya
pacaksın? 

- Yok hani, burada ayakta 
duranlar da oturmuş gibi kahve. 
içerler de.. 

- Ayakta kahve mi? Peki §U 

köşeye getir bir okkalı. 
- Başüstilne beyim!. 
Köşeye çekildim ve müzaye· 

deyi seyrediyorum. Ta dipte, 
kahve ocağının yaninda bohça 
boça çiçekler arasında ayakta 
duran ihtiyar beyaz fırça sakallı 
bir adam seslendi : 

- Y orgooo 1.. Uyan be!.. 
Sıra sen de 1. 

- Oriste efendisiz J. 
ihtiyar adam, bir yığın çi

çek epeti içinden bir tanesini 
çekti: 

- Bu mu seninki ? 
- Hi, o? .. 
İhtiyar odam ıepet içinden 

üç demet şebboy aldı, elinde 
tarttı. 

Etrafta halka olan bir sürü 

- Yirmi kuruş 1. Yok mu?. parmağını bumuna ıUrtUi ve 
Yirmi kuruş!. Yok mu yirmiiü, uzandı : 
haydi yirmi kuruş!. Satıyorum - Atmiı iki bu ukl. 
yirmi kuruş!. Arkadan yine g~vrek bir aeı 

- Bağırma be ihtiyar!. Yirmi çıktı : 
beş!. - Varda, de, ard ayağına 

kaldır 1. 
- Yirmi beş, haydi, yirmi Dellal bir mevlevi şeyhi gibi 

beş kuruş!. Yok mu yirmi beş, döne döne bağırıyordu : 
yirmi beeeeşl.. Satıyorum.. Yok - Altmış iki buçuk, yok mu? 
mu?.. Satıyorum.. Sahyorum, Dört gül, üç leylak altmış iki 
Saaaaaaat-tıml.. buçuk kuruş!. Altmış iki buçuk, 

- Yaz Ahmet efendi .. Hıris· haydi yok mu? 
to mihalopulos.I Yorgodanl. 25 1leriden bir es patladı : 
kuruş.. Üç demet.... - Kizina koca aroorsun ? 

- Anladık bel. - Haydi altmış beş 1. Yolı 
ihtiyar adam, bu sefer başka mu altmış beeeeşf. 

bir sepetten dört gonca gill, üç Tıraşı u~ış ııska Rum yine 
arkasındaki adama döndü: 

gonca leylak çıkardı. Şöyle bir -Piyosleys? diye sordu. Öteki 
hayaya kaldırdı, onra keyifle, yine " dosto 

11 
dedi. Yine art• 

zevkle bağırdı: tırdılar : 
- Altmış kuruş!. - Atmış yedi buçuk! .. 
Arkadan gevrek bir kahkaha Arkadan yine bir ses: 

koptu: - Oha de.. Altın mı ıkınıyor-

çn d b 1 ıun be!.. 
- uş e, e ·· - Yok mu alan, atmış yedi 
ihtiyar aldırmadı: buçuk!. Haydi satıyorum, altmıı 
- Alan yok mu?. altmııl. yedi buçuuukl Satıyorum altmıı 

altmış kuruş!. yedi buçuk!. 
Bir tUrlU çiçekçiler cesaret - Sattı bire, sat tıl. 

edip pey süremiyorlardı. Etrafta Bu sırada son pey kalan sıska, 
mınltılar başlamıştı. Tıraşı uza- tırşı uzamış Rum, elini uzatmak, 
mış, sıska bir rum, arkasındaki çiçekleri kapmak, arttınlmadan 
ıişman, kelli felli adama döndü: eline almak istiyor, parmaklarını 

burnundan havaya, havadan bur-
.. - Piyosleys?. Diyo kimisi nuna çekip uzatıyordu .. 
nazdokomu? ( 1] öteki koç bur- Nihayet t.ellôl nezlesiz bir 
nunu parmaklan arasına aldı, bir sesle: <CSaaaaattım!» Dedi e sıs· 
iki çekiştirdi ve mınldandı? ka Rum hemen öne atıldı demet-

- Dostovre, dempesanimo (2] leri kaptı. 
tıraşı uzamış, sıska Rum, baı Koca kahve çiçek kokusu 

içinde.. mermer masalar, çiçek 
ters kasketli, traşb, palabıyıklı, [lJ Ne dersin?. iki bııçuk daha ve· 
yassı burunlu adamlara d<indU: \relim, mi1. 

yığınları etrafına sıralanmış, siga• 
radan aapaarı keailmif yığınlan, 
fenfa faılen. · . ihtiyar vG~utJan - Ha babam hl\. Mala bak · (2] Ver b~! oh~~yiz. yal. 

Arasıra gazetelerde okuyor, 
sonra da avuç dolusu para vere
rek bar ve tiyatro ve sinema ahc 
nelerinde seyrediyoruz. Kah kara« 
renkli bir kadın ecişbücilş vücut 
kareketleri yapıyor, kah bir trup. 
bir takım numaralar gösteriyof 
ve neticede keseler başalıyoı:. 

Bu neden? Bizim memlek U
m.izdeki dans enstitüsn ismini ta.f! 
ıyan müesseseler, konservatua-r 

lar, Darülbedayideki dan mek~ 
tebi bu ihtiyacı karşılayacak ~ 
natkarla ı yetiştiremiyor, bu vüe 
cntlan terbiye edemiyorlar mı 1 

Bir ama piyanist, yahut bit 
kadın musikişinas, yahut bir Jo-
zefin Baker neden bu kadar çok 
fazla rağbet görllyor. Bu meml 
kette o kudreUerde aan'atkarla.f 
yok mu? 

Ben var olduklanm, f kat w 
kişaf için zemin bulamadıklannJ 
tahmin ediyorum, çilnkü muhtelif 
avrupa ve Amerika şehirlerindcld 
sahnelerde muvaffakıyetleri dilcı 
den dile dolaşan Türk artist 
hanımları görüyoruz. 

Kumkııpı! .Mustafa 

lnsull'ün TercUmam Hakkmda 
Aldığımız mektuptur: 
Efendim, 
4/nisan/934 çarşamba gUnOı 

intişar eden 1325 numaralı nüs-ı 
hanızın onuncu sayfasının birinci 
ütununda «lnsullne tercüman \a .. 

yin edildiğinden bahsolunan mU.S 
ekkilim Alber Taragano Efendf.., 
dinin eroin kaçakçılığından ma%"" 
nun olduğu gösterilmekte ise de 
mumaileyhin böyle bir fiil ile 
alaka ve mUnasebeti olmadı 
da ilk nüshaoızm ayni sü u~n°""'un-==..' 
tekzibini rica ederim efendim. 

Avuka•: Kenan Öm ı 

r J 
... 

Cevaplarımız 

Hursadııo Sıw'üt Mektebi hııkkıqda 
mektup gönder.:n karilerimize: 
· - Mektubunuzda adres 
imzalarınız olmadığı lcin dercedJ.= 
lemedi efendim. 

• Firuzan Edip Hanıma: 
- Mektubunuzu bizim neşre\" 

memi:ı muvafık değildir. Ayni 
mektupla ve bir istida ile Maarif 
Vekaletine müracaat etmeniz da• 
ha isabetli olur efendim. 

ile 'bir ~ürUihtly
0

~r ;a dara ç.Ök• 
ınllşler, kollannın altında, dizleri 
OstUndeki boş sepetlerle beki i .. 
yorlardı. Kahve sigara dumanın• 
boğulu.. ta karşı köşede, birkaç 
delikanlı, başbaşa vermiş konw 
ıuyorlar, ara sıra gevrek gevrek 
kahkahalarla gülüyorlardı. 

Dellal, beyaz bir patisk yı 
aarılı çiçek boğçalanndan birini 
çekti.. içinden bir nrn menekıe 
çıktı. Hepsini birden aldı, havayı!! 
kaldırdı: 

- Bu kucak dokaan kuruş!. 
- Doksan beşi. 
- Patlama bel. YUzJ.. 
- Ôlıem sana bırakmam ynsl 
- Yüz kuruş, var mı? .. 
- Yüz beı.I 
- Yüz on! 
- Yüz on beşi. 
- Var mı daha? 
- Yüz yirmi?. 
- Hay vire diyavolot.. Pe6 

brel .. 
- Yüz yirml .•• Yok mu? .• Sa" 

byorum.. Yüz yirmiii, alan yok 
mu?. Salıyorum, sahyoruıdc 
Saaaaatbm 1. 

* latanbulda hiç bayle bir çiç~ 
borsaııoın vtkudundan ha berCI 
mıydınız? - lf 
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PA~KALYA YU UrtTASI 
Kırmııı rengini Şlma1 memleketlerini• 

glln doğuıuadaa almıthr. 
laa'nuı dünradan çe"dlmeıl takip edca 
l.k asır içinde bilyllk yortulann t atıl YO 

tea'ldl dilşUnlllmlif ve o ıa 1an yortu t~tnda 
J•t•ndığını anlaııoak Uıer• berlıuln inde 
bir ucr bulunmuın• lü· 
um görOlmtiı, ynmurt• 
bu suretle ha tırlı.nmııtır. 
Rc'lgl alelAde yumurta· 

dan hrked )meal için 
boyan ıtbr. 

o 
Parl te u 

nh ıran o·· -----
Ok nt 

40
°rt Ayakhlara Mahsut1 16 Tane 

B• 1( .. ' T ne Berber Var 
ır ope\J.. M • 

M~n. asrah Aile Bütçesinde 
uhım Bir Y ekiindur 

Resmimize bakmız: Fransızların 
meıhur san'atkarlarından MI. 
Marsel Rabna'yı görllyorsunuz. 
Önünde garson ve ikisinin ara
•ında da küçük bir k6pek vardır. 
San'atkirı yemek yemeye gelmiş 
aanmayınız. Oturduğu yer vakıa 
bir l9kantadır, fakat mllnhasıran 
köpeklere mahsus bir lokantadır. 
Bu mUe seseyi nev'i cinsine mUn· 
h&1ır bir müessese de zannetme
yiniz. Pariste bu çeşit tamam 16 
ta~o lo~°:nta vardır. . Sahipleri 
köpeklennı buraya getırirler ve 
yemek listelerine bakarak hay-
vanlarının sevecekleri yemekleri 
seçerek onlara yedirirler. Bu 
lokantalarda fiat ucuz degıw "ld" 
B

. ır. 

ızim paramııla beher kabın 
fiatı 24 kurut ile 40 kuruş 
arasında tehalUf eder. Bir köpeğin 

. \fa ti1 ·llç kap ile doyduğu farze
dilirse bir· 6vünlllıı yemeği yanm . 

SON POSTA 

ILMAYA 

" Ellu • 
Chulkuat adanı \ 
taııya ... iki hem• \~ 
tire J 100 tar hin· '1' 
de lnııl.tcrenln Bld
dentct k61Unde oa 
muılanndan yapı• 
ıık o:aralc cfojmuı• 

lar n 34 ya,ına kadar bl· 
rlblrlndcn a7ral H bir fC• 

. ıtlde yaıamıılar, aynı gll• 
nün aynı Hatlnd tilaıtl.,-

lerdlr. KSy halkı ar•d•n geçen 8U 
•ene urfında bu hemtlrclerla h•!ı• 

ralanııı unutmamıt ve kendllerl 
lçfo bir h ykel dlkmlttlr 

lngili:ılerin çok evdikleri ye· 
meklerin başında kaz ile hindi 
vardır. Kış günlerinde ve bilha • 
miladı lsa yortularında bir ailenin, 
ne kadar fakir olursa olsun, sof
rasında bu iki çeşit yemekten 
birini bulundurması adeta mili bir 
an'anedir. Bunun lçindirki lngil
trede münhasıran kaz ve hindi 
yetiştirmekle uğraıan hususi çift
likler vardır. 

Londra gazetelerinde okuduğ· 
muza göre bu çiftliklerden bir ta- • 
nesi ve en bUyOğil son aylar için
de Londradan F olkstona giden 
şosenin üzerindedir ve burada 
bir hadi e olmuştur. 

Kazlardan bir tanesi çiftlikten . 
lirayı geçiyor, demektir. Hesap 
ediniz, iki övüole ve kahvalblnn 
ile birlikte yemek masrafı ayda 
45 liraya baliğ oluyor. Maamafih 
listeyi kapamayınız, masraf bit
medi. Yemek para ına tuvalet 
masrafını da llive etmeli. Fılha-
kika Pariste 40 tane ~&pek 
berberi ile 20 tane banyo yardır. 

Ermeolata· 
PID (Açma
aln)manu· 
tınnda bu 
ıcklldo ta• 
m m 1001 

tat teati Fıliatlndc 
bulunmuıtur. lnıılllı 
mGıulnde uklanmak• 1 
tadır. ilk 9arabı:1 bu 

. tutt içinde )'&pıldıtı 
z.annedilmcktedlr. 

• 
Kiralık Ev 

Ea slyad Şark memleket• 
lerlnde, om n Avrupada 
buluııur. HalbuM A 1aaaın 
nntu.u, Anupaıunklnd 

daha faıladır. Neden? 

çıkarak yolun bir tarafından di· ı 
ğerine geçerke bir otomobilin ). 
bnda ezilmiştir. Müesse nin mil· 
dUrU tesadüf en orada imiı. Ha
diseyi görünce otomobilin num -
rasını alını ve derhal oförü 
aleyhinde mehkem ye mliracaat 
etmiştir. Verdiği i&lidada: 

- insan ~a can taşımaktadu, 
.kaz da. Bina naleyb inaam ezen 

•Fforldan kelim •I f•pao10ICJ1dır bık lılr 
tofalro g6re • G lıınnn manaaına ırellr. Anı • 
dkadı herkesin bıld ğl bir ıchrlo bu 

lıınl tnşımıııoın sebebi 
Juao Ponc de l eun tı• 
mlndo bir lıpanyol tara• 
fından 24 mart 1934 ta• 
rlhhıdo bir bahar e:ıbabı 
lı;qfcdllmlf lmuıdıı. 

na ıl m hküm ediliyor n ka:ıı çiğ
niyen de 6ylece mahkum edilme· 
lidir, d miştir. Maamnfih mnhk~ 
me şoförü tazminat itasına mnh· 
kum tmekle iktifa etmiştir. Bu 
kazadan sonra şosenin o noktıı ı· 

na bir polis noktası vaı dilmiştir. 
Knuar geçerken polis otomobW. 
leri tevkif edecektir. Poli in ma • 
rafını mües ese sahibi ödeycct'ktit • 
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SEVDIGi KADIN 
Almancadan 

Tercüme 
- Zabıta Romanı - lktıbas 1-lakkı 

Mahfuzdur 
11·4 - 934 

Nakill ı Sadettin Re~it 
Son Postanın 

T frikası No.3 

DUnkU ve evvelkl gUnkU dQnya ı tefesslih etm:<ş bir kitle, 
kısımların hUl6sa ı: biUitcfrik bilumum insanlar ah· 
M t nuzel Emmi harp mütekaidi 
bir ad mın kızıdır. Ailesinin mali likt ıeviye i bozuk delılerden 
vhz yeti bozuk gitt ğinden geno ibaretti. O, hem bunlen nnlabr, 
kız, bir iş bulmak için "Biyüı,, hem de piçosunu çekiştirerek 

hu u"'i polıa müessesesinin müdi.ı- ve en kıymetsiz teferrunt üzerin· odanın havasını berbat ederdi. 
rü olan M. D reçke'ye müracaat de d k k. . IAk d G n h lı 1 b b 
ediyor. M. Dıreçke geno kızın • urara ' ımse) ı a ~ a ~r - ün n ayır o sun a L 

baba dostudur. Dırektör şimdilik etmıyecek kndar ehemmıyetsız Fakat burada oturulur mu? Gö-
ikendısınc göre bir i~ olmadığıoı bir takım vahi lrritiklerle niha- züm h:ç birşey görmüyor.. Ne 
söylüyor. }fona mukabil içind~n yetsiz nutuklar tÖ} liyerek kızını kadar duman var burada •• 
Eınwı'oin teuıiz ve nail bir aileye sinirlendirirdi. O, hiç birşeyi be-
mensup oldu~unu düşünüyor. yenmiyordu. Ona göre bugünün ( Arkası vaı ) 
Genç kızla. M. Dıreçke arasında 
devam eden konuşmalardan sonra 
direk ö·, genç kızın preu,lpierine 
U)gun bır iş zuhur e-ttıği takdırde 
k ndisioi ç ğıracağını, iş verece
ğ ni söyluyor ve ayrılıyorlar •. 
Gl·nç kız yolda giderken hep ge· 
çinebılmt k için neler ye.pmuk 
lazımgcld ğioi diişüaüyordu. 

Pirzolalar, kızartmalar onu pek 
lziyorlardı amm:ı, salçalı et ye
meklerini pek beceremiyordu. 
Yemek kitaplarından öğrendi· 
ii yemekler, babasının çok 
defa hoşuna gitmiyor, uzun 
uzuu münakaşalarına sebep' olu
yordu. Nazariyat itibar.le Emmi 
ameliyat nek smdan babası haklı 
idi. Emmnin, kitaba göre pişirdiği 
tatsız, tuzsuz yemekleri yerken, 
ihtiyar; ameli noktaları izah etmek 
için çene çalar. hiddetlenir, fakat 
ırine o yemekten Laşka berşeye 

benzeyen salçalı eti )'ereli. 

Her tarafa neş' e ve bayat 
dağıtan mayıs günc.,ioin tatlı 

cakJığı. temiz parlaklığı ehri 
gençleştirmiş gibi idi. Sokaklan 
dolduran insar.lar, hep gül6yor
lnrdı.. ilkbahar karşılayan kızlar 
kısa etekli; be} ez elbiselerilc, 
ellerinde tenis raketlar~ koşar 
gibi yürürüyorlar, güler gibi ko
nuşuyorlardı. 

Bugün sokaklar<Ja, son modaya 
göre temiz giyinmiş ne kadar çok 
adam vardı.. herkes güzel ve 
tJkb .. erkekler t ... kdirle, kadınlar 
hasetle biribirler:U kritik edi
rorlardı. 

Emmi yolJardn, hep bunlan 
düşünerek evine geldi. Sofada 
kiracılan, Rus talebesi bir ıarkı 
ıöyliyordu •• 

- Hım... Demek bugün yine 
mektebini asmış.. Dedi. 

Onun odasının yanındaki oda· 
dan, yüksek sesle okunan Fran-
11zça kelimeler duyuluyordu. 

Matmazel Begge Gmitaiz bir 
harbe girmiş olmaktan mlitevellit 

bitdetle bagınp, çağıran kuman
danlar gibi asabi yaygaralar 
koyvererek, kayıı kafalı talebe
lerinden birisini okutmağa uğra• 
fl)'ordu. 

Babnsı bermutat yemek oda· 
1mın sedir:ne uzanmış, yukan 
kattaki maliye mfiJavirinden 
6dünç aldığı gazeteyi okuyordu. 
ihtiyar ayaklarını kalın havlulara 
aarmış, saçsız b~ına licivert bir 
bere giymişti. B. şmın albna 
sıkışbrdığı yeşil kadle yastıklar, 
yüzüne basta rengi ermişti. 
Sefalet ve ihtiyarlığın buruştur
duğu çehresinde derin. asil çizgi
ler vurdı. 

Emmi, odaya girdiği zaman 
ihtiyar gazeteyi elinden bırakb. 

O, her zaman en küçük Jıaber

leıine kadar okuduğu gazete-
-1eki vekayü knına anlattır 

Bir Çok İşler Gören Sahte Bir 
Tacir Nihayet Yakalandı 

Zabıta, kendisine koyun h1c
can süsünü vererek birçok kim· 
seleri dolandıran Kavalab Meh· 
met Afi isminde birini yakala· 
mıştır. 

Mehmet Ali gözüne kestirdiği 
kimselere ya b~zzat veya mek· 
tupla müracaat ederek: 

- Ben koyun tüccanyım. 
Vapurda yüzlerce koyunum var. 
Henilz müşteri bulamadım. E:im· 
de de on para kalmadı. Hayvan· 
lar ise vapurda açlıktan ölecek· 
ler. Bana lütfen on Ura kadar 
para verin. KoyunJan satar, sat
maz faizi ile beraber iade ede-

Canlı Bir 

rim, der. Söıüne inananlan kafese 
kormuş. Mehmet A:inin bu suretle 
yaptığı müracnatlann hiçbiri boşa 
gitmemiştir. Fakat bu suretle 
dolandırılanlarm adedi fazlala
şınca foya meydana çıkmış ve 
yakayı ele verm·şnr. Mehmet 
A:inin dolandırdıkları şunlardır. 
Galatada çaycı Meon, nalburcu· 
larda nalbur Kadri, çakmakçı· 
larda elbiseci bir Ermeni, mani· 
faturaa bir Musevi, Galatada 
Bilecik rakı fabrikası snh.bi 
Stefan, Galatada demirci Kadri, 
Sultanhamamda kunduracı Servet 
bey ve efendilerd:r. 

Evinizin bahçesinde veya 
müsait bir odasında hergün 
)'WDurta almak i~ her halde 

YUMURTA MAK.NESI 
Tedarik Ediniz. 

Çıfıt:ğimizde Tiirkiye ıklimine alıştınlmış, senede 
( 200 ) den fazla yumurta yapnn halis knn 
duwızlık ]ı>gorn yumurtalarından civciv tık nnız. 

ERENKÖY • BEREKET TAVUK ÇiFTLIGI 
~ . . . ' ,.... : . ' . . . . . . 

1 Emlik ve Eytam Bankası lliinları ] 

Satılık Arsalar ve Dükkanlar 
ve Bahçe 

EsR No. sı Mevkii ve nevi Teminat Ura 
622 lstanbul Belediyesi karş:Aında. 

DosUuk Yurdu arsıu;ından n:.üfrez. 236 ada IS Parsel 431 metre 
arsa 561 

623 " n • ıt " " 16 ,. 231 ff 510 
624 " " ,, .. tt tt 17 .. 206 .. 371 
625 tr ti .. H n U 18 tt 231 ff 510 

626 " " " " " .. 19 " 229 .. 4. 3 
627 n o H 11 tt n 20 n 297 o 654 

628 " ,, " " " " 21 " 345 ,, 863 
630 " " .. " ,. " 23 ,, 308 •• 616 
631 " " " " .. .. 24 " 302 ,, 665 
~PS ,. ,, ., ,, ,, ,, 3 ,, 150 ., 300 

531 .. .. .. " .. " 2 " 132 " 198 
288 Unkapanı Yavuz Ersinan Mahallesi Camialb sokak IJNo.h 

Dükkan 30 
289 Unkapanı ,, " ,, " 6-4 ,. 

489 

621 

291 

dükkan ve oda 
Koska Kızıltaş Mahallesi Alçıhane sokak eski 9 
No.lı 91 metre arsanın 1116/2880 sehimi 
Edirnekapı Hea Muhiddin mahallesi Yusuf Ağa 
Sokak yeni 1·3 No.lı 1016 metro arsa 
Beşiktaşta Kılıçali Mahallesinde Tek Servi sokağın· 

25 

30 

30 

da Tramvay Caddesinde 18 ve 18/1 No.lı bahçe. 493 
Yukarıda yazılı emlak bedeJJeri peşin verilmek şartile açık 

artbrmıya konulmuştu!".. Taliplerin her birerlerinin hizalarında gös
rilen teminat akçelerini mliatasbiben ihaleye müsadif 21 Nisau 934 
Cumartesi günü saat on birde Şubemize aıiiracaatlan. «228-

Yemen ÇöJlerinde Ka!i 
Gövdeyi Götürüyor 

~ ·~ .... .._ ..... ~ .... ll!9"!Nıll 

Hicaz Kıralı İbnissuudun Kuvvetleri 
Her Tarafta Muzafferij·et Kazanıyor 

Londra, 10 
(A.A.) - İbnis· 
suudun bUyük 
oğlu tar fmdan 
gönderilen ha
berlere göre, Ye
men imamı Y ah
yanın kuvvetleri, 
T ehame mınta· 
kasında cereyan 
eden muharebe· 
yi müteakip, ileri 
hareketlerini dur
.durmuşlardır. El
yevm tehlikeli 
bir va:ıi~ ette bu
lunmaktadırlar. 

lbnissuut kı
taatı taraf andan 
ahiren işgal edi· 
len Harat kasa• 

~ 

1 

basında henüz Hicaz kuvuellt!rinin bir kı•mıno kam11nJa .eden Kual 
tes!im o!mıyan lbnissuudun küçük oila Prens Faysal ( Ba reılm, ~r•• 
iki kaleden biri sene prens Istanbula geldiği za•ıan .alınm11tı.) 

de düşmüştür. Tehamedeki Ye- tetmek üzere gönderilen kıtaat 
m~n kuvvetleri başkumandanının sevkülceyş ooktai nazanndan pek 
bizzat müdafaa e}Jediği diğer büyük bir daemmiyeti haiz olan 
kale muhasara altına alınm~ştır. Aka Battal, Şabon mevkiioi ve 

Bu kalenin imdadına gönderi· Yobat köyiinfi işgal etmiştir. 
len takviye kıtaab Vadii Heran Ayni kuvvetler, o havalinin, 
dıvanoda M:di ve Sobeya arasında şimdiyekadr en çetin bir geçidi 
pusuya dii§ürülerek perişan edil· sayılan Babelbadin geçidine de 
miştir. d bil 

Bu muzafferiyeti mlitealap a olmuşlardır. 
fbn! uut kuvvetleri, Midi kasaba· Bu surette, Faysal, Bakeml 
sına doğru ilerliyerek, burasını da muhasara edebilecektir. Zaten 
muhasara etmişlerdir. Y ementiler tarafından dellrane 

Londra, 10 (A.A.) - Röyter miidafaa ed:len bu fehrin ka.lele-
ajansının haber verdiğine göre, rinden biri, bir b-Ombardıman 
İbnissuudun en ktlçük oğlu Fay- neticesinde hemen klmileo harap 
salın kumandasında, Bakemi zap- olmuştur. 

Bu alqam 

MELEK SiNEMASI 
4 buyuk müsabaka fıJminin 3 üucü.tüuü 

ve belki eu güzelini 

JENNY 8EBBABDT 
( Keoduıi ıı.ş-ka. hasreden kadm ) fılaı.ini 

tııkdırn ediyor. Bıt.Ş rolde : 
11 Madame BUTTERFL Y ,, taheserinin 

müwesöılt'Sİ : 

SiLViA SiDNEY 
A,k filmi... Kadın kalbi .•• ı·aveten: Paramount dünya havadisleri. 

E~HAMRA SiNEMASJNDA c Y~nndaa ıttbaren 2 büyük filrn hinJ.,a 

~--------------(15594)-
Bu akşam P ngaltı 4m' l 

TAN Sinemasında MATBUAT CEMiYETI 
Fransızca sözlü M ERKEZI 

ÇİN GECELERİ 
Zengin mevzua malik büyük film 

başlıyor. Müme8Billeri; 
RAMON NOVARRO • HELEN 
HAYES LEWiS STONE. Bu 
filmde Çin bayat ve esrnn tauir 

edilmektedir. 
ilaveten: FOX JOURNAL 

ZONGULDAK 
HAVZASI 

K~mllr servetimizin kalbi. 
Bu kitapla ~rih e~or. 

HUsnUtablat 
Matbaaa1 

. l .. 1 · - . .... •• ?S Kr. 

ittihaz edilmek üzere 

TAKSIM 
ŞIŞANllEABABOLU 

Tt•ı• 
Ar.asındaki cadde •e yakm 

sokak içlerinde 

SATILIK 
BiNA veya ARSASI Ol ANLAR 

ile böyle bir iDfUb 
deruhte edebilecek 

MiMAR veya llÜTEAHHITI PPW 

yazı ile 20 Nisana kadar Ankara 
caddesi Orhan Bey Ham adreaiDcleı 

1STANJJUL 
MATBUAT CDM .. ly-n_..IU ... 
müracaatları rica olanmaktacLr. 

Tel:20087-

Dr. ibrahim Zati 
Cağaloğlu : Mahmudiye eadde•İ, 

Çatalçetm• •katı No S 
Hergün ötleclea ....,.. haatalann 

kabul eder. 
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11 Nisan Çarşamba 
ISTAflıBUL - JS.JS p Ak neş lyah1 18.45 

franın:ca c.ers, 19.lS . uammer Bey tnnıfnr 
dan monolof, 19.30 Türk n;usikl lirtrl.Yah 
(Ekrem Bey, Ruşen B•y, Cevdet Be7, Ynlıya 
Bey, C vdet L!e), Ş rcf Bey, Vcc ha Hanım, 
Semiha Hanım, S noet Hanım), 21.20 ajanı 
ve horaa haber.eri, 21.30 Necip Yakup Bey 
oıkcatr aı tunfından muhtelif caerlu. 

VAR ŞOVA (1415) - 18.20 klhlk Al· 
man vata eri, 18.SO z rai musababe, 19,20 
hafif musiki, 20 muhtcl.l ınu.ah11t...Ju, 21.05 
keman konaeri (Uacb, Sntnt, • Sıılnı), 2L45 
konutma.ar, 2'l.05 Vılaadan nak en Mlckl· 
cwlcz • ~•reıl, 23 hafif muaik 1 24 musaha
be, 2~.0S c.ana muıılkbL 

BÜKHEŞ - (364 m.) 13 borsa haberleri 
p"Ak, J4.2J hnflf muılkf, J8 radyo orkeatraaı, 
19 hıabcrlcr, 19 •• 0 radyo orkeatruı, 20 Onı
veralle radyosu, 20.20 p 4 , 2.'.l.45 konfcruna, 
11 plynno konıcrf, 21.30 konferanır1 21.45 
teııannl, 22.15 ç"ft k iyano konsa·, 'l2.4S ec
nebi oillcrdc haberi"'• 23 C na lokaJtaaın• 
dan l> f f muııikl. 

\ i ANA (S 17) - 18.40 musiki l:eatc
lc.rlndeıı mG ekkcp lcon•cr, 19.10 Royman· 
tJr.ıııa hasta ığı hal<kaoda yeni tedavi tekit• 
leri, 20 ne, 1e • mu&lkl, 21.30 aktt.a lfe, 21.45 
mütenevvi mualklll neıriynt, 22.:SS • b 
bv'lcır, ~s.10 dana rnualk •L on &• 

BUDAPl:.ŞTE (5501 - 18.30 Cıorba 
•1 an takımı, 19.40 ltal7anea dere 20 10 
t. m•. Solymo •Y tarafında a tc an 'ı 20: 
roman tefr.kaaı, 21.45 Sahibinin !eaı ~· A 1 1S 
22.40 b bc.rler, 23 Budapeflo konser or'k:~ 
tr;ısı taraf ndan h;ıf.f muıilı.l, 24.30 R 
ılg n takımı. aa 

BkESLAU - (SJ6) 19.15 lyo'onael kon
seri, muıahabe, 20 • A cnkalı. kah 
1 imli mua idil akeç1 2Jgünün kasa hab:Tn İ 
:Cl.10 milli ne~rlyat, 2ı.30 aık t•rkdan' c;J 
son haberler, 2' Bullndea Dalı.ea d.ne 
wua.IUaı. 

Nasıl Doğdu? •• 

Nasıl Yaşadı? .. 

11·4- 9ı4 Nasıl Ôltfü? .. , 

12 Nisan Perşembe 
ISTANlUL - 18.15 p "lk nctrf7atı, 19.15 

Ajanı habt'rlcrl muhtc:u netrıyaıı, J9.SO 

'1 llrk mca ki nc,riyah (Kemı l N yııır.1 B. 
HRyrlye H. Müzeyyen H. Mahir 8.) 21 Se:lm 
Sarra IJ. tarafıudan konfe ana. 21,'° radyo 

ork~'r••'• 
VARŞOVA - (1415 m.) 17.!lS 'ragannlll 

konıer (So• at.erin lttllki e) 18,30 konferans, 

JS,SO müıahabe, 21,0S Popüler konaer1 23 
en lyı kadın mugannlyc:lerla plAk arı, 24 
muaahabe, 24,05 dan• muıılklı'nla devamı. 

B0KREŞ - (364 m.) 1! bo aa, p·ftır, 
haberler, p lk J7,15 mDHlıabe, 18 Dlmiko 

orkcstraaı, 19 müuhabe 19,20 Dlınlko orku• 
raaııun devaı:nt1 19,SO Onıvualte deral ~10 
konft'ranı, 20,SU Romen opcrauodan naklL 

ViYANA - ( !;07 m ) 18 mllıııhabo, 

19,15 tiya•ro haberleri, 19,20 orkealra kon• 

aerl, (Max Schonlıc:rt lttirAkU ve senfon"k 

takımı taraCıodan), haberler, 21,05 Rlchard 

Stravuu'un 70 ncl doaduğu . yıl dlSnDmb 
mOna"ıbetlle keadlılnln eıulctladcn mO

rekkcp konıer, 22,45 ıon haLcrler, 23 acv'c.l 
muılld (Holu lducalndc). 

BUDAPEŞ'fE - t550m.) 18.30 mc. Ko
loavary tarafından tasrannl, 19 lnalllzce 

dcra, 19,30 bafaf muailıJ parçalan, 20,30 

aıUaahabo, 20,SOt atüdyodan b1' tiyatro, 

22.SS .aray afgan l kımı, 24 lmre Stefanlal 

l rafından p·yano bonacrL 
BRESLAU - (316 nı.) 18,!S mGtalea 

" mu•ahabe, 19,50 Al.tDallte 2J,J5 Jeııl 
Alman ıarlnlan, 22,15 tarkılar, nıOP abe. 

2• Slll•J• beatek&:rlaruaaa eaerlertlıd~ mB
rekkcp ıukaı.t• 

z n ran it iman 
ğını Geri Alıyo 

I• 

--------------------------0 ç Milyonun Sarfı, İranla O an Müna· 
sebeti Tekrar İade Edecek 

Trt16zon goli/e geç•n oe memlekete para temin eden keroanlar 

frabzon (Hususi) - Tr bzon denize gelememeleri yüıünden bu 
şehri tarihte bOyük kıdemi ol- f aaliyct durmuştur. Bunun s b bi, 
m ki maruftur. transit işinin Akdeniı ehillerine, 

Milattan ( 756) sene evvel B tum .. Culfa tren~ nin inşa~ın~an 
dahi mevcudiyetini isbat eden onra da Baturu lımanı~a ıntı~al 
eserler vardır. Trabzon, ta o za- etmesidir. Bugün Şarka gıde~ dort 
mandanberi bir alış veriş ve bir büyük tran it yolu vardır. BKır ta• 

· • kel "d' B · k . nesi Trabzon • Enurum • ara-
troosıt ıs esı ır. u ıs elenın k.. T"b · 'd" 
f ,. . h d ose - ı rız os~ ı ır. 
aa.ı.ıyeti, eryer e olduğu gibi Harpten evveline kadar b -

zaman zaman artıp eksilmiştir. kım ıılıktan çökmek derecesim 
K~mün 'ler de~nde ise düny nın gelen bu yola, Cü~buriye~ i?are ı 
mükemmel bır erbest mıntakası üç milyon lira tabsıs ctmıştır. Bu 
ve şarkın ikinci büyük yolunu sayede, eski ölülüğün yerini yeni 
deniı.e bağlayan merkez olmakla bir canlılık almıştır. Yük kadar 
şöhret bulmuştur. Fakat zamanla "yyahın da geçtiği bu yolun 
ve ticaret:n hor görülerek bir nevi ayni canlılığı muhafaza etmesi 
Yahudi işi telakki edilmesi ve için Trabıonlular her fadakarlığı 
Cenevizlerle Venediklilerin Kara• yapmıya karar vermişlerdir. - lf 

Bakaya Vergi Borcumuz: 29 Milyonmuş 
( Baştarafı linci aylada t 

da bulunduğu neticesine varıl· 
maktadır. (25) senedenbcri maliye 
memurları arasında hiçbir devrü
teslim muamelesi yapılmamışbr. 
Eski teşkilattan bir yığın halinde 
artakalan vergi tahakkuk ve tahsil 
kliğ.t1annm )'üzde altmışının tahsil 
ve batta müke:Iefini bulmak ka
biliyeti yoktur. Müfredat dcfter
lerile icmal defterlerinin yekunlan 
biribirini tutması lazımgelirken 
hiçb:r icmal defterinin müfredat 
defteri yekununu tutmadığı görül· 
müştür. Yeni mali sene olan haıi
rana kadar bu eski hesaplar tasfiye 
edilerek hakiki bir yekun halinde 
yeni teşkilata devred.lmezse bek· 
!enen gaye tamamen kaybolmuş 
olacaktır. Raporda bu tasfıye 
işinin esasen noksan olan yeni 
teşkilata gördürühnesinin de 
mümkün olamıyacağt gösteriliyor 
ve bir ene için l eniden müte· 

ha s tasfiye memurlan çalıştın!· 
ma ı teklif ediliyor. 

MUlki Hudutlar MaH 
Hudutlara Uymayor 

lstaobul, mülki teşkilat itiba· 
rile JO nahiyeye taksim edilmiştir 
Bu on nahiyede 17 maliye şubesi 
çalışmaktadır. İstno bulun kadas· 
trosu ve emlak tahriri de yeni 
mülki teşkilata göre hazırlanmı'° 
tır. Bnzan bir maliye şubesinin 
mıntakası üç dört nahiye mınta 
kasına temas etmektedir. Bir mali· 
ye memuru icra ve haciz zı:ıma 
nında poli ten yardım görmek iç.in 
ayni günde dört o biye} e ayn 
ayrı giderek poli almak mecbu-
riyetinde kalmaktadır. Maliye 
{Ubelerini de ona indirmedikçe 
vegi esasları sağlamlaştınlamıya· 
cağı söy:enmektedir. l:u takdirde 
de eski defterleri hangi şubeye 
vermek icap edeceği meselesi 
ortaya çıkıyor. Bunun için de 
yeni bir heyet istenmektedir ... 

Tütün Kongresinin Arifesinde 
( Baştarafı l inci sayfada ) 

yorlar. Bu arzudan maksat, hem 
Türk tütününün kıymetini düşür
mek, hem de işleme işçi,iğini 
harice intikal ettirmektir. Bir za· 
manlar, Avrupa alıcılann karşı· 
sında yüksek fiat vererek Türk 
tntününün kıymetini yükseltmiş· 
lerdi. Bu, uzun hesaplı spekü'as-
yondu. Şimci Türk tütününü tonga 
halinde sabşa arzetmeye mec
bur etmekle dehşetli surette 
düşürmek istiyorlar. Bu hal, şağı 
bir hesapla ilk sene memlekete 
(50) mil) ona mal olacak, çoluk 
ve çocuğu ile yanın milyona 
yakın tütün işleyen işçi ekmek 
kazanc odan mahrum olacakbr. 
TUrk tiltünUnU tonga halinde 

1 

satışa çıkarmıya mecbur etmek 
bu, demektir." 

Yukarıya kaydettiğimiz hulasa, 
eğer doğru ise, ortada mL.lıim bir 
mesele var demektir. 

Yükselen bu itiraz sesini 
dinlemeye ve memleket.o menfa-
atine en uygun olan şekli ihti
ynra mecburuz. Bu bnlı s elrn· 
fmda yarın da salahil etli alii.kn 
sahipleri ile temasa çalışacak ve 
bu temasımızın neticesini arzede· 
ceğiz. 

S mayi erbabımızın nazarı dıkkntiuc: 
Sıımsun üçuucü yeril nıull r scı ı ı 

21 Nısanda nçılı~or. 

MU 1 hctıı t ve tuıırruf 
Cemi.> eti 

"-------------------.J 
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Tefrika No. 93 

----------~--------
G i vur ehmet, İngiliz se areti tercümanına 

kendisini nasll tandabiiecekti ? 
---~---

İbrahim akşama doğru avdet 
etmiş; ve odaya girer girmez 
başındaki fesi çıkarmış, tavana 
atmış : 

- Arkadaşlar, müjde.. Ben 
y kayı kurtardım. Darısı başınıza .. 

Diye meserretle bağırmıştL 
O dakikada mevkufların bu· 

lunduğu odada büyük bir mem
nuniyet uyandı. Sultan Muradı 
Çırağan sarayından kaçırmıya 
teşebbüs ederlerken yakalanan 
bu dört mevkufun arasında kısa 

bir fısıltı ~olaştı. Fakat somun 
pehlivanı lbrahim, bunun farkına 
varmamış gibi davrandı. Kapıya 
doğru baktıktan sonra: 

- Arkadaşlar.. Eğer dışarıda 
görUlecek bir işiniz varsa söyle
yin. Canla, başla çalışırım. 

Diye mırıldandı... O zaman, 
mevkuflerdan İstavridis, İbrahimin 
yanma yaklaştı. Yeleğinin cebin
den çıkardığı beş lirayı onun av
cuna sıkıştırdı: 

- lbrahim!.. senden küçük 
bir hizmet bekliyoruz. Buradan 
doğruca lngiltere sefaretine gider-
in. Tercüman Nikolaidis, diye 

sorarsın. O, benim kardeşimdir. 

Ona, bizim buradaki vaziyetimizi 
anlatırsın. Ve sonra: 

- Gırlandi, ne halde? .. Ço
cukl kadın ne oldu?. 

Diye sorarsın... Eğer bunlar 
açıp kurtuldularsa, ne ili .. Yok 

eğer daha hala buradalarsa, bir 
dakika bile durmasınlar. Ya, Rus
yaya ve yahut yunanistana kaç-
ınlar. Kardeşime böylece tenbih 
dersin. 

lbrahim bu sözleri büyük bir 
dikkatle dinledikten sonra sordu: 

- Pckiila nmma.. Bakalım 
kardeşin bana emniyet edecek mi?. 
Ya, beni bir zabıta hafiyesi zan
neder de yüz vermezse ... 

lstavridis derhal parmağındaki 
yüzüğü çıkardı. 1brahime uzattı: 

- Hakkın var •. al bu yüzüğü, 
ona ver. Bunu görünce arbk 
......................•..................................... 

Yovmt, ılyııel, Handlı ve Halk gueteıl 

l~ki "Zabtıyc, Çutıtlçeşme sokağı, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı 
ve resimlt!rin bütüo hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 

1 6 3 1 
Sı·ne Ay · Ay Ay 
Kr, Kr. Kr, Kr. ------·---

TÜRKfYEYE 1400 750 400 150 
• '.ECNEBİYE 2700 1400 800 300 

ALone bedeli peşindir. Adre11 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen eorak geri verilmez. 
il nlard n mes'uliyet ahnmaz. 

Cevap için mektuplara 10 kunışluk 
pul ilavesi lazımdır. 

Post kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : So ı posta " 
Telefon: 202CM 

• '·I ' . . . • • ı • f ••.• . ~ ..... ..&.,...ı-.. ~... j 4 .... 

sana karşı emniyetsizlik göste
remez. 

- Hah.. şimdi oldu... Sen hiç 
merak etme. Buradan çıkar çık
maz bir meyhaneye uğrar, üç 
kadeh çakarım. Ondan sonra da 
doğruca gider kardeşini ararım ... 
Eh, arkadaşlar .. AllahaısmarJadık. 

Dedi; ve bir köşeye atılmış 
olan eski caketini boş bir torba 
gibi sırbna vurarak odayı terketti. 

* Bu adam, somun pehlivanı 
f brahim değil; bizzat Gavur 
Mehmetti. 

Gavur Mehmet evvela- sabır
sızlıkla kendisini bekleyen- Hasan 
Paşanın odasına girdi: 

- Müjde Paşam.. İpin ucunu, 
ancak şimdi yakalıyabildik. 

Dedikten sonra, lstavridisin 
söylediklerini nakletti. Ve yüzüğü 
gösterdi... Hasan Paşa, sevinç 
içinde kalmışb. Çünkü; kaç gfin
denberi Abdülhamidin bitmez 
tlikenmez iradelerinden bunalmış, 
kalmıştı. Hemen elini cebine 
soktu. Al atlas kesesini çıkardı. 
içinden aldığı dört bet lirayı 
Gavur Mehmede uzath: 

- Hadi evladım, göreyim 
seni.. Şu yezit karının nerede 
olduğunu bir an evvel meydana 
çıkar da, beni de kurtar. 

Dedi. Ve sonra, Gavur Meh
met kapıdan çıkarken ilave etti: 

- Ne zamana kadar bana 
cevap getirirsin?. 

Gavur Mehmet: 

- Vallahi, onu kestiremem 
paşam .•• Şimdi buradan doğruca 
Nikolaidisi aramıya gidiyorum. 
olabilirki, kendisini bulamam •• 
belki bulurum da, doğru dürüst 
bir cevap alamam. Malumya, 
efendim.. bu iş, çocuk oyuncağı 
değil ki.. getirince, işe yarar bir 
haber getirmeliyim. 

Cevabını verdi. Gavur Meb
medin bu sözlerine, Hasan Paşa 
da hak vermişti. 

* 
Fakat. Gavur Mehmet, Hasan 

Paşaya verdiği vadı ifa etmemiş
ti. Paşaya, doğruca Nikolaidisi 
aramaya gideceğini söyJcdiği hal
de bilakis evine gitmiş.. bir sedi
rin üstilne uznnmış.. derin bir dü
şünceye dalmıştı. Bütün bu dil· 
şüncenin mihverini, gözlerinin 
önünden aynlmıyan bir hayal teş· 
kil ediyor.. ikide birde derin de
rin içini çekiyordu. 

Ortalık kararmıştı. Uzaktan, 
Arapcamiinin minaresinde ezan 
okuyan bir müezzinin yanık sesi 
duyuluyordu.. Kalbi, dayanılmaz 
bir ıstırapla sızlıyan Gavur Meh
medin gözlerinden teker teker 

sızan gözyaşı damlalan, yanakla
nndan aşağı yuvarlanıyordu. Hiç 
bir kuvvetin karşısında eğilmiyen 
ve acı hissetmiyen bu metin adam, 
uzandığı yerde, saatlerce böyle 
bereketsiz kaldıktan sonra birden· 
bire kalktı. Şimdi onda, en son 
karanna vermiş olan insanlar gibl 
kat'i bir tavır Yardı. 

(Arkası& at, 

SON POSTA 

Göz Hastası Ve 
Göz Doktoru 

- Beni tamdınız mı? 
- Şey •• Evet.. Gözüm 

yor Gibi 1 
- Tamam, altı vizite 

olduğunuz gözünüze 
doktorum. 

isın• 

borçlu 
bakan 

. ............................................................ . 
1 Dıinga lktısat Haberleri J 

1 1 
Almangada 

• 
Kontenjan işleri 

Berlinden bildiriliyor: Konten· 
airl-Jeget Va- jan ahkamın~ gö· 

. t "G .. d re yapılacak ıtha· 
zıye ı oz en ı~t . 1 . 1 . • a ış erın u mun· 
Geçırıgor tazam bir şekilde 

cereyan edebilmesini temin için 
hükümet yeniden bazı tedbirler 
almıştır. f thaJat ve ihracat beyan
namelerini tanzim eden komisyo
na bağla olarak ihdas olunan ve 
tali heyetlere ayrılan "alakadarlar 
meclisi,. bu cümledendir. Bu hey
etler madde ihtisası itibarile ayrıl· 
mışbr. Vazifeleri kontenjan v 
ihracat noktasından doğabilecek 
ihtilaf ve zorluklan hemen hallet· 
mektir. Bilhassa Fransa ile olan 
ticarette bu heyetlerden çok isti· 
fade edileceği ümit edilmektedir. 

~ 
Romanyanın 1933 senesindeki 

Romanya petrol ihracata se
kiz milyar leye 

P~trolları baliğ olmuştur. 
Romanyanın geçen sene zarfın
daki umumi ihracatı on dört 
milyar ley olduğuna göre petrol 
ihracata ticaret muvazenes:nın 
yüzde altmışını teşkil etmektedir. 

Petrol madenlerinden Roman
yanm istifadesi burada kalma• 
maktadır. Eu madenler sayesinde 
dahili sarfiyat resmi v0 fabrika· 
Jardan alınan vergi şeklinde de 
Romanya hazinesi senede alb 
milyar leyden fazla para gir
mektedir 

Komşumuz için bu kadar mü
him bir servet teşkil eden petrol 
madenleri sıkıntılı bir vaziyete 
düşmüşlerdir. Bunlar çok da-
ha ucuza veren Sovyet ve 
Amerika · petrolları ile reka .. 
bet etmekte müşkUlit çeki· 
yorlar. Bu hususta Romanya mat• 
buatı bergün sütunlarla yazı yaz
makta ve memleketin harici tica
retinde yüzde altmış rol oynıyao 
bu madde ile alakadarların ya· 
kından meşgul olmalarını iste· 
mektedir. Bunların fikirlerine na• 
zaran petrol nakliye ücretleri 
yUksektir. Evveli bunlan indir
mek ve bugünkü halile istihsalitı 
azaltan mali sistemi değiıtirmek 
lazım gelmektedir. .. 

Londradan bildiriliyor: Alak~ 

lnıiliz 1 darlar kömiir iıile 
meşgul olmıya bat-

Kömürl•rl lamışlardır. Haber 
verildiğine göre İngiliz kömür 
saoayiinin ııliln meselesi günün 
en mühim mevzuu haline gelmiş
tir. ilk iş olarak dahili ihtiyaç 
için lazım gelen kömür miktan 
ile ihraç edilecek m~ktar tesbit 
olunacaktır. Bunu müteakip asgari 
fiat işi ihtiyaca göre halledile· 
cektir. Kömür sanayiinin bu plan 
dahilinde ıslahı ·işi, (1930) sene• 
sinde meriyete giren kanunun 
yerine kaim olmak nzere hazır• 
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Prens Bibesko Geldi 
................................................ 

Beynelmilel Hava Federasyonu Reisi 
Mısıra Gidiyor 

Prens (X), Ronıanga konso!osu (X X) oe tayyare cemiyeti Reisi Hasan 
Fehmi Beyle görüşüyor 

Beynelmilel hava federasyonu Şehrimizde iki glln kaldıktan 
reisi Prens Bibesko diln tayyare- sonra Mısıra gidecek olan Prens, 
sile Romanyadan şehrimize gel- Perapalas oteline misafır edilmiştir. 
miştir. Prens Yeşilköy tayyare Tayyareciler şerefine bugün Tay-
istasyonunda hava kumandanlığı yare cemiyeti tarafından bir 2iya-
ve Tayyare cemiyeti erkana ile f t ·ı kti p k d' ·nı d h b. e verı ece r. rens en ısı 
Rokmanya konfısodlosu kve la a tır- karşılıyanlara, hava federasyonu• 
ço zevat tara n an arşı anmış ır. , • 
. Prens B,besko'ya Romanya nun toplantısına ıştirak etmek 

Aero klilp umumi katibi M. üzere Mısıra gittiğini, seyahatinin 
Banciyolesku rrefakat etmektedir. çok iyi geçtiğini söylemiştir. 

Köylü Zıddiyeti 
( Baıtarafı 1 inci sayfada > 

tilif ta eksik değildir. Bir ara 
bu ihtilAf mahkemeye kadar aka .. 
etmiı ve Pekmezli köyil hak ka· 
z nmışbr. 

Karanti'liler bu karan temyiz 
etmişlerse de Temyiz Mahkemesi 
verilen hükmil tastik etmiş ve 
mesele kat'iyet kesbeylemiştir. 
Pekmezli köylült:r, aldıkları ilamı 
icra mevkiine koymuı ve müna• 
zaah mahalli icra marifetile te· 
sellüm etmişlerdir. 

Fakat bu kavgalı yer Karanti 
köyü evlerinitı yam başındadır. 

Bundan birkaç gün evvel Pek· 
mezli'ler bu yeri bir nümune 
tarlası haline getirmeyi dü-
şünmüş sapanlarını koşarak 
tarlayı aürmiye başlamış-
lardır. Karanti balkı ise bu 
teşebbüse, zorla mani olmıya 
kalkışmışlar ve muvaffak ta ol
muşlardır. Bunun üzerine Pekmez· 
lililer hükumete müracaat etmiş
lerdir. Kaza kaymakamlığı bir 
taraftan Karantilileri teskin ede-
rek bu husustaki 2311 numaralı 
kanundan bahsederken, diğer 
taraftan da Pekmezli köylülerin 
sürümlerine devamım temine ça· 
lışmışbr. Fakat Karantililer: 

- Biz ölmeden bu yeri 
sürdürmeyiz! Diyerek ve jan-
darmanın mevcudiyetine rağmen 
silaha saralmışlardır. Bu vazi· 
yet karşısında Pekmezliler de 

lanacak proJenın ana hatlarını 
teşkil edecektir. 

* 
Romadan bildiriliyor: Banko 

ltatga ilan- di Roma, Kredito 
lcalarının ltalyana ve Ban· 

ka Komertziale 
Karı••• İtalyana Bankala· 

nnın umumi heyetleri toplanarak 
(1933) senesi mali vaziyeti mü· 
zakere etmişlerdir. Her üç ban• 
kanın da tasvip olunan hesapla
rına nazaran bu sene dağıtılması 
karar altına alman kazanç hissesi 
yüzde beştir. 

Çek Bankalarına Gelince ı 
Pragdan bildiriliyor: Tasar

ruf sandıklan Çek . Merkez Ban• 
kası bu sene kazanç hissesi ol • 

mukabele etmişler Ye Karantf 
köyünden seyyar kahveci Halim 
isminde yirmi yedi yaşlannda 
bir genç bir kurşun isabeti ile 
ölmüıtür. Maznun olarak üç kişi 
yakalanmıştır. Maktul Halimin üç 
çocuğu ve bir kanaa vardır. Ve 
bu yüzden bir ocak önmOştür. 
Jandarmanın şedit müdahalesidir 
ki neticenin daha feci olmasınm 
önünü almışhr. - lf 

İnsull'ün 
Sekizinci Günü 

( Baftarafı 1 inci sayfada ) 
D:ğer taraftan Amerika Scafirl 

M. Skinner müflis banker lnsull'ün 
yarın limanımıza gelecek olan 
Ekzekütiv isimli bir Amerika 
vapurile Amen"kaya gönderilmesi 
ihtimalinden bahsetmiş, fakat bu 
vapurla yolculuk 40 gfin kadar 
süreceği için lnsull'ün lzmire ve 
oradan da daha süratli bir va
purla Amerikaya gönderilmesinin 
muhtemel bulunduğunu haber 
vermiştir. 

Fakat diğer taraftan müflis 
bankerin avukatları, temyiz layi
hasının tetkik edileceğini söy• 
!emişler ve bunun neticesi olarak 
lnsull'ün serbest bırakılması ümi• 
dini izhar etmişlerdir. 

Bu ümit, adliye muhitinde 
bir hayb sirayet zemini bulmak
tadır. 

rak geçen senenin yüzde altısına 
mukabil bu sene yüzde beş da· 
ğıtacaktır. Agrani Bankası geçen 
senenin aynı olmak üzere yine 
yüzde dörl buçuk tevziatta bu
lunacaktır. 

* Bakü petrolları lstihsalab bir-
l1akü kaç ay dan be rl 

muntazamen azal-
Petrolları maktadır. Bu ha-

valide mevcut beş bine yakın 
petrol kuyusundan binden fazlası 
çalışmamaktadır. Bu yUzden 
(1934) sneıi başından 15 marta 
kadar elde edilen petrol miktan 
beş s~nelik planda (4,292,000) 
ton gösterilmiş olmasına rağmeD 
ancak (3,637,000) tona varmıştır• 
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Muhabirlerini Koridorda 
Dolasmaları Yasak ! 

10.4·1934 

f erelar ( Satış ) 

Mahmut Esat Bey, Milli İhtilalden 
Evvelki Günleri Anlath 

_!!TUŞ 

6-41,
ııı.-
16.ı,OO 

211>,-
117,-

kuru~ -- Eski Adliye Vekili Mahmut 
JO.),Qc) E 1 ı fıt .. rn. 

'dolıt 

20 hn•O't 

1 t="'a A.ut. 
1 P" ıı til 

24,00 sat Bey dGn nlulap tarihi 
ıs.oo enstitüsünde dersine devam et
;;:g~ mişt:r. Mahmut Esnt Bey dün 
28,00 Türk ihti:aline tekaddüm eden 
rn,- zamandaki hadise!erden bahset-

20 fı. Fraııad 
rr ıı cı·ı 

2C' f·. J'cılçl'u 
·~c drı.hml 

1 Mark 
J ıılotl 
1 Peag8 

:o ley H fr. lniçre 
~l it Ya 

24,')() 
613,-
25,UO ~o cı.n:u ~,,- M b E miştir. a mut sat Beyin dünkü 

F: Ceneralla gazele /otojrafçısının musaraaları 

gıtnıe k ~ ' 

1 tı.orln 1>4,- l Çcrvonctı 

Çekr r 
t.o~du 618 75 Pu1 
1''cv • rorh <',7~ VıJ''" 
rar'• ı:,06 ı'a r.t 
Mil no 91<!i3' De lln 
lirU •el lı,3936 Var on 
Atln:ı 
(. nevre 
Sulya 
Amstcrdaın 

f.2,23t3 l'ı' e 
~ 1l596 bll rcıt 
U, 57.ı lio.grat 
1,17.>l t..ua .. ova 

Hisse 6enetlerl 

19,1167 
4,3038 
5,o25 
2,0120 
C,2 .70 
3,1(425 

79,4(175 
S-t,5075 

109J,50 

Lirn Lira 
it Bank. (NamaJ 10 'hııu'o"u ~ JOOV. " ,J\,I 

• ıli6mthıı lJ • ~ıık D. Y. '2.'l 'lJ 
• (W.licH a) hl.o!,- "• 

Oıma ılı L&.D{, .5,- lıt. 1ramuı 43,'iO 
~clı n c ,. ! , 13 t,kOJar ~u il, O 
Şid eti Ha7.Sye J5,:ıo \ ukoa 26,/j 
1•' U; •,,17 1-"ev-.gıuı n.-
A1111~olu '66CV. 25ı9) h fo11 11175 

• !i 6u P. 24, &i Bomontl 18,40 

dersi de çok heyecan~ı olmuş, 
salonu dolduran bin beş yüz 
kadar genç talebe ve muallim 
hatibi birçok defalar şiddetle 
alkışlamışlardır. 

Mahmut Esat Bey dünkü der-

sinde demişEr ki: 
- Ahmet hzet Paşa kabinesi, 

mütarekeyi imzaladıktan sonra 
islifa etmek" mecburiyetinde 
kaldı. Yerine Tevfik Paşa kab~
nesi geldi. Mütemadiyen kabine· 
Ier gelip gidiyordu. Memleket, 
kabinelerin, usul yerine gelsin 
diye okuduğu beyannameleri 
dinliycrdu. Tevfik Paşa, okuduğu 
beyannamede memleketin ıstırap-

nna r~n ız. gazeteleri pek hoşla· 1 fının alınmasını istemiyordu 
di Yen bır vak'adnn bah- şap asını egerek, yakasım 

Y0 rlar A 1- Id k h k. • geçen • ıılnttıklarına göre ısn .ırara a ımın odasına 
latint k gün fotoğraf mubab:rleri girdı. Fakat gazeteci!er rahat 
bir ~5. ~akinıinin kapısı önünde, dururlar mı? Hemen adliyeden 
beki rl dıse olup olmıyacağını çıkarak, dışarda taş merdivenin 
llin e :1'~en kapı açılmış. Haki· üzarinde pusu} a yattılar. 

E ham ve 1 ahvlJ31 
I~ıra 

l93J ikramiyeli 9tı,511 
lıı.lluaıı 

lstikr zı Dcıhi.I W.:,TJ 
Llyı ııu l:;ı_., w2,50 
bı.ğuat ıe. tl;ı l C9, O 

P·11 
Tramva7 
Rı tı zı 

l.ııküdaı ıu 

Tcıkoı 

E.cı.<trlk 

Lira larındao bahsetti. Ve bir an ev
S,9J vel sulhu imzalamak yolunu tuta
~:~~ cağını bildirdi. Memleketin, bil

m,- hassa dahili vaziyetine dair ileri 

ze/u.zu görü,müş, tabii 3().35 Sabık ceneral b'r müddet kal-
-~ hep birden üşüşm'tlş. dıktan sonra istintak hakiminin 

• • n tl.W 

BORSA HARtCI 
Tehvll l - Meek0k81 

~:~ sürülen programların hiçb:r kıy· 
met ve kabiliyeti tatbikiyesi yok
tu. Bu kabinelerin sulha dair 

isti caba ne var 1 yanından çıktı. Koridorda kimse 
ntak b~k· · k M .. t ·h ·· "d .. f k _ Ef .u ımı: )O lu. us en ane yuru u, a at 

oru :ndıler, sizi davet edi- tam taş merdivenin üzerine çıkınca 

Fnı, cumlesi e söze başlamış. karşısında bir objekt.f görmez mi? 
otoğr f • b · heye a nıuhabirlerinde bir Ceneral u vazıyet karşısında 
can: k d · • 1 • k' k _ A o a ar sınır enır ı, ve annı unu-

vak'a caba ne gibi mühim bir tarak hemen fotoğraf muhabirinin 
&idiy çıktı da resmini almıya üz.erine saldırır ve meslektaşımızı 

oruz? b w d k l ·ki · b' ı·k 
Fak 

· ogazm an ya a ar, ı sı ır t te 
at · · • 

Lirıı 

Tnrk altım 922,0J 
lng. J0,33 
Fr. • 8,42 
kua • Jl,.>a 
lt.ccldl7e SU,JO 
bank •• ot (Oe. B. ı ;.:37 

h.al n beılblrl." 11.ta:ı 

\ (..lıuııı.ı.a '1"' J 
\..\.z.ı:s) 

(ham.t) 

4t,15 
~ti,i!j 

41>,50 

Lir 
f Pe,.t) '9,00 
f\'a Jt) 46,t.> 
L.ce b""'>lr"ll& altııa 

an . ıstıntak hakimi, anla- bereket vers.n durmakta olan, bir 
atıdiö-i h t b·ı· - 1 bir ıat c.• seven, OŞ sohbet O omo ı m onune yuvar anırJar. uteul.cr, buaUo muamcl 

tevakkuft olacak; birkaç saniye Ceneralı maksadına kavuşarak tUnnenılı;.lr. 
_ S an sonra ilave etmiş : resmini aldırtmamış sanmayınız; 

araydan dışarıya çıkmıyal bilaki , pusuda yatmakta olan diğer 
- Aman.. muhabirler daha eğler.ce i olan bu Hafta 

ten-;: Evet öyle, bugünden itiba- s~bneyi teshil tmişler ve hücuma Mntbuııt ôlemine )'t:Dİ bir mecmua 
dord tograf muhabirlerinin kori- ugr ayan arkadaşlarına da vererek dalın karıQtı, " Hnfta ,, isimli bu ınec-

a dolaşın lan yasaktır. gonliinü a1mış.arc!ır. nıuuoın ıJk sayısı bugün çıkb. İçinde * Anlaşılan bu hadise üzerine- men kfo ve heyecan ile tııkıp edıtecek 
Bu hadiseye ebep olan k' dir ki adliye sarayında bir vak'a bırç ık yazılar ve.r. Ililboesa haımlnn 

Y gelince: Birkaç gün va a~ çıkmaması için fotoğrafçı1arın aliıkııdnr eden mevzulara daha fazla 
nıeşhur dolandıncı "Stavı'skı· vv~ içeriye girmeleri yasak edilmiştir eht•mmiyflt verildiği görüliiyor. 

düşündüklerinin de kıymeti yoktu. 

Çünkü bu kabineler memleket 
içinde haizi itimat siyasi var ıklar 
değildi. Harice karşı da olamaz· 

dı. Çünkü mağlubiyeti bOtün şe
raitile kabul etmiş, mutlak bir 
aciz ve zaaf içinde bulunuyorlar
dı. Memleketin kurtulma yolu, 
hain bir halife elinde ve ecnebi 
nOfuzu altında bulunan lstan
buldan başarılamazdı. istiklal 
için Anadolunun sarp dağlarına 

çekilmek lazımdı. Hürriyet ve 
istiklal isti} en milletlerin rahattan 
ferağat etmeleri mutlak lazımdır. 
Şehirlerin rahab içinde istilt!aJ 
temin edilemez. Netice de öyle 
oldu. Beri tarafta, bu kabinelere 
itimat eden, istizah takrirleri 
veren bir de meclisi meb'usn~ı 

Osmani vardı. Bu meclis te bir 
mana, bir kuvvet ifade edemi· 'rk " mn B d • I\luvaffakiyetler dileriz. 

eU rinden birinde mec:isi ida- un an sonra meslektaşlarımız Yedi Gün - Du haftalık 
it . ıası olduğu için eski m-t tnş merd;venin dibinde bekli~e- munoın 57 ıucı sayısı dn zengin 

mec- yordu. Bir kerre bu meclis dört 
mün-sııyfa seneden ibaret olan intihap dev· 

a~t cenerallardan D , F u e- cek,erdiı:. derecııt ve bol resimlerle 28 
S tıntak hfikimliğine ça: 

1 
urto Resmimiz sabık ceneralı Paris- olarak çıkmıştır. 

abık ceneral bir türlü ~nt mışb. Soir gazetesinin fotoğraf m ha biri Poliklinik - Bu aylık tıp mec-
~--=~-==----=-=0 ogr - eli boğuşurken göstermektedir. mueımıııı (9}uncu ııayım birçok tnnın't1:Ş 

-----;;=-:----:..::::::=::~=::- = doktorlann111.ın do!gun yazılarile intişar 

resini bitirmiş, beşinci senesini 
yaşamıya başlamışb. Müddetini 
bir sene temdit ettiğinden dolayı 
da padişaha şükranlannı arzedi
yordu. Ayni meclis harp kabine-

tini derhal idrak etmesi lüumdır. 
idrak etmeyenler, ı kat edilince, 
onlara ncryan olmaz." 

Mahmut Esat Bey bundan 
sonra mesuliyet mefhumunu izah 
ederek milletleri id .. re edenlerin 
bu noktadan ne gibi vazifelerle 
karşı karşıya bulunduklarını an· 
latmış ve sözüne nihayet vermiş· 
tir. Yann akşam inkıliip tarihi 
kürsüsünde Cumhur;yet Halk Fır
kası umumi kat.bi Recep Bey 
ders verecektir. . ------~~ ...... --

VA 
1ÜRK ANONİM Şf RKETI 

lstanbul Acentalığı 
Liman Han, Tele fon: 22925 -• 

iz mir ve Mersin 
Sür'at Yo u 

İNÖ 0 vapuru 13 
Nısan 

Cuma Sirked nhtımından sa

at 10 da kalka~k. Gldlşt~: DOGRU 
( IZMİR ) , Ant lya, Mersin, Pay s, 
dönüşte bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkaleye uğrayac ldır. 

Çorlu mahkemesi atış me• 
muriuöundan: Tamıımıncı S9JOO lira 
kıymet takdir olunan Pu§nlı ııj!ıl ne.
mile maruf çiftlığin crazi ve mu~temi· 
liitile birlikte tamamı oçık nrttırm 
suretilc müznyedE>ye konularak 17 3 93f 
tarihinde hissednrJnrdcm Dchıce Jiıınım 
vekıli Asıw Bey uhdesine ihalesi icra 
edılmiş isedc verilen mehil ztırfındf;\ 
salış bedelini tediye edemediklerind~n 

ondnn evvel en yüksek tcıklifte bulunan 
yine hissedarlardnn Fatma l{iimile 
Hanım uhdesin yirmi bin em liraya 

ihalesi icra kılınmış ve oncak muron· 
ilcy)uı. Ftıtma 1\iimile Il nımdn ınua~
yen olan müddet zarfında satış hede• 

linin tamamını tesviye edemeıni oldu· 
ğundan icro ve ifliı kanunuuuu 183 cu 
maddesine tevfıkan vakı ihale fesh 
olunarak yemden J5 sün miiddetle 
orttırmıya vnzedıl rek en çok arttıran 
ihale edilmek üzere ~6/4, 934 per edıba 
güuil saot 14 ten 16 yıı kndar Çorlu 

mahkemesi eat1ş memurluğunda vaki 
arttırmıya malUm şerait dahilinde talip 
olanlano Çorlu mahkemesi ab 
memurluğuna müraoaatlan ilan 
olunur. (t:-;608) 

Şarköy icra ••murlutundalll 
Bir borcun temini isbf a ı içi o aatalma
sına kıı.rar verilen Mıirefte nahiyesinin 

Hoş köyunde Ali fıdançanın ıarap m .. 

ğaıasında beher kiloıu 4 kuru kır 
J 1 T c 1 etmiştir. 

.!lur çilera Tebl"ı'" 1 
Oun•A 1' ·d 9 lf • • El ki ·k 17e ·• c nı. l' 011 ınd . ,.. t e r z v ~ 

liyakpıluc k olı n Avruııa an. Hoınadu e S a Z e e 
1 rınd ,, k gureA b . R tak c ~ur ıyeyı teınsil 1r ırıucı- - avıcr,aazı 

lerine mesnet olmuştu. Bu meclis 
ile kabineler ayni noktai nazarda 

1 
meti muhammineli 6 yatıkla. ceman 

idi. Osmanlı mparatorluğµ parça 22600 kilo beyaz şaraba talip çıkma-

Haber aldt{,11mız göre 11 Ni 
vareaml.ı günü saat 16 da Romanya 
bundır bır vnputla yfü:deo foıltı 
Bom v Yugoslav üniveniteei ta1e· 

L ıına nl'rılan nanız ti . ed cek olc.n Boyanması f, ~enedllen 6 · 
run (14) e eruı -
(lS)de nısan cumarte i ~.u~~bukn- lyecekler Vergisi 
bed 1 IJeyoglunda Gıt.1 gunu nat 8 nisan tar,hli resmi gazetede 

enıye khıLu sal tas ray terbı~ei mlibim ve herkesi alakadar eden Ankara 10 (Hususi) - lktısat 
Muaabakatara onund Ynııılacnktır. bir talirratname çıkmıştır. 1593 encümeni elektrik ve hava gazı&.o 

bu] tır. T rtı t t:n (J ) de lı 1 na- numar lı umumi hıfzıssıhha ka- dan alınacak vergı" liyihasınm 
O ktır. a ( 17 ) de nıheye.t. SıkleU nununuo 188 inci maddesi mu- tetkiki işini bitirmiştir. 

but edil e~ . :çın alri kılo tolecans cibince Yenecek ve içecek şey· Uiyib:ımn encümende aldığı şekle 
:M" mı§tir. lerc katılabilecek boyalarla mu- göre tesisat bulunan mahallerde 

Uı!ab kel,,.... · · h f vilcı 
1 

~ ... ıctira <><iPcek ı;ıireş- a aza maddeleri ve boya ve sarfiyatm kilovatından 2, hava 
§Un ardır: f 

Fil 
muha aza maddelerinı'n ı·ıa~ •·eaı· gazının metre mı'kJ:bınd n l 

E
l iı: Uü eyı"n, Sü-y'a~ Ti'-ut, 1 ~ı.·,.r .. Ü a , .... .,..., ~.. ,,,_ yasak olan şeylerin bir Jı'stesı· bu k •st·hıı:.k • J k ıı halıf: YuGnr, Burhan. uruş ı ı ~ reımı a ınaca hr. 

Ya.n orto: Nuri, Ahmet. talimat?amede bulunmaktadir. Res·m istihsal yapan müesseseler 
Orta: Mu tara. Şt:fık. .Tnlımatnamenin altıncı mad- tarafından aylık faturalara zam 
Yan 8b~r: Tc~i~dııi;;rh Iliısel'in, Adnan desıne göre her türlü etler ba- edilmek suretile tahıil ve on bet 
Gure çılerıınızııı wuay,yen saat.l"'rde lıklar, ıucuk ve kastarma v et tartıd v mus bakndıı hazır bulu b k gün içinde mal aandaklarma 

1 
nma- ve lı konservalan, ""ay knh arım ve z m nınd gelmiyenlerin da b h t .. ... , ... ve, teslim olunur. 

hnkhınnı kaybedeceklerini ilin deriz. 0
w ara ' sut ve kaymak, her nevi Sınai müesseselerden iatihlik 

__ yağlar, bal sucuk doldurmay resmi kilovat başına bir kuruş 

(---::=--:--"":""'"""""'::--~--- mahsus bağırsaklar sirkeler, lı"-Toplantı, Davetler ) monata fiz.erinden ahnacakbr. Belediyelere 
_ -· ve air şerbetlerin b~ ait okak tenviratile maden 

T 1 be i llği 1 BI K yanması menedilmiştir. a e r n n r ar- ..................................................... ocaklan, nfifusu on binden aşağı 
dam D veti b0sı· il h · · 

1 
......... kasabaların elektrik sarfiyatı, is-

... ._.P rımıze ge ecekler ve M·ır 
Türk Talebe Dirliği tarafmdnn karşıia~ tihsnl yapılmıyan beledi)elerin 
nacoklardır. Talebe Diıliği bütün ar- hariçten tenv:rat için aldıklan 
kudaşları Gal t nhtımına davet et- elektrik kuvveti reamindeo mü.t-
m ktedir. tesnadır. 

parça dökülüyordu. Ana vatan mnsırıdao 21·4 931 tarihine mu adil 

cumart"si günü saat 15 ten 16 ) a ka· 
dar ıkinci arttırma ile ııatıJaca ından 

taliplerin % 7 buçuk pey akçaeını hi-

i~gal edilmi} e başlanmışb. Böyle 

bir vaziyette bulunan meclisi 
meb'usam osmaninin hakimiyeti 
milliyeyi temsil etmesi mevıu· 
bahsolamazdı. mıl<'o Ilo, kö~ de icra memunıııa mu• 

rHcaat etuwleri itan olunur. (15602) 
Bu vaziyeti düşmanlar da bi· 

liyorlardı. Meclis bu çok mühim 
vazifesini artık millete avdet ed~ 

rek, milli hakimiyeti dü,ünmedi. 
Milletin sinesine iltica etmedi. 

Yeni vaziyeti milletin kararı 
idare edecekti. Bilakiı medisi 
yerjnde kalmak için, elinden ne 
geldise bepıini yapb. Saati çal· 
dığı vak.it vazifesini idrak etme-

yenlerin Akibetine bu meclis te 
düştü. Tarihin maruf hainlerin· 
den vatan satan padişah, meclis 
feshettiği zaman, kimse mütees

air olmadı. Çüokli meclis feshet
mek, kanunu esasiye göre pacli
ıahın hakkı idi. Şerefini, hay• 
ıiyetini muhafaza etmek isteyen 
bit tetekkllll myasinin meauliye-

ikinci Y enlleme Barosundanı 
]~ıt Ef .. nılınıo K1taıwpııfoda eııkimek· 
tep ark ıııdtt 49 numaralı musevı hu
taıır11 ıde mııkım zevceıi Bedr.ye H. 
ale.} hıue ıkı&me ey]ı dıği booanmı 
davasının yı•nilenmeı;ı t>snaııındıt halen 
ıbınctgilhı rn,.çhul buJuoan müdd~ 
alt-yhc ıliin n tı lıliğat icrasmtt kar.r 
v~rilerek h'tk.katın icra kılmacağı 
6-6-934 tarıhincle Buı oda bar.ır bulun· 
ması Hız.umu tebliğ makamına kaim 
olmak üıt re ılan olunur. (15575) -

lstanbul dBrdUncU icra me-
murluQundanı Ilır borçt rn dola)U 
muhcm~ pımıya çevrilmesine karar ve
rilen 170 adet hazine tahvıli 16-4 934 
tarıhioe mü adif pıızartesi giiııti eaa& 
10 da İstanbul borıtuııudı& a~ık arttır
ma surcble eatıJacllğındau t.uliplerı. 
mezkur günde mahalliode batır buhl' 
ta(lonk memurine 984·2:?89 dosya No. 
ııilP. nııı,.Matlan ilin oluaar. (16601J 
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HASAN ÖZLÜ Malıallebl, Pire, Çorba, tattı ve yemeldert•I• 
nefasetine ve lezzetine payan yoktur. 

Pirinç,yulaf, arpa, nişast a, muır, mercimek, bezelye, irmik, çavdar özlü unlarını ve türlü nevilerini havi olup çocuklann hayat arkadaşıdır. Dünyada mevcut bealeyici ve mugaddi gıdaların eo fevkindedir. 
Tabii mev ddı gıdaiyesi bol, vitamini çok Vt: kalorisi yüksek olan bu mükemmel özlü unlarla çocuklar az zaman zarfında çabuk çabuk neşvünüma l:u u r ve büyürler, çabuk yürürler, çabuk diş çıkarırlan 
Çelik kollara, sıhhatli vücude, kanlı ve tombul yanaklara malik olurlar. Hasan özlü unlarile yapılan mahallebi; çorba, püre, tatlı, pastalaran lezzetine ve nefasetine doyum olmaz. HaB&D 
markasına dikkat. 

Galata' da Karaköyde meşhur 

EKSELSİOR 
Büyük Elbise fabrikasında 

ısmarlama kostDmler 

2 3 1
/ 2 Liraya 

Kadın, erkek ve çocuklara 

KOSTÜM 
PALTO 

MANTO 
ve Muşambaların 

En müntahap çeşitleri 

Tediyatta Teshilat 
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Eminönü Kaymakamlığından : Sultanhamamında 4 l No. h 

dükkanda Agop Torosyan Efendinin Yol parasından olan borcundan 
dolayı tahtı hacze alman iki kadın mantosu 16/4/934 Pazartesi 
pnü Sandal bedestanında satılacağı ilin olunur. 0 1632,. 

Zayi : Nüfus tezkeremi ve Afyon 
Orta ım ktebinden sldığım ~ehıtdetna· 
memi knybettiın. Yenilerini çıkaraca-

ğımdan Pskilerin hükmü yoktur. Sıı.dık 

Son Posta Matbaası 
Sahıı;i: Ali E <rem 
l'\eşriyat. MüJürü: Halil Lutfi 

Kremi, 
Diş macunu, 
Kolonya ve 
Losyonu 

$urubu 
f"<ininl 
Pudrası 
Briyantini 

DiKKATI 
Bulaşık hastalıklara karşı 

BANZUB 
tahaffuz merhemi 
(Pommade Rrophylactique) 

Belsoğukluğu, frengi gibi bulaşık 
hastalıklardan korunmak için ec:ıa-
nelerinizden ( Kanzuk tahaffuz 
merhemi ) arayınız. Kapotun 
yırtılmak tehlikesi vardır. Halbuki, 
bu merhem tam emniyet bahşedici 
iki tüp derununde bulunur. 

Deposu: Kanzuk Eczanesi 

~-------------~(15541) 

DiŞ 
Ağnlarını 

BAŞ 
Ağrılarını GRiPi 

FEVROZİN NECDET 
K dınlan • 

AYBAŞI 
Mağldp Eder. 
Her eczanede bulunur. 

Romatizmayı 
Nakrisi ıancılarıoı 

Satılık 
iHALE BEDELiNiN % 50 si iKRAZA KALBOLUNABILht 

Emniyet Sandığından: 
Uzunçarşıda Yavaşcaşahin mahallesinde Gamevi Mahmut Ef. 

mektebi sokağında eski 11 yeni 19 numaralı evin yarısı 19 Nisan 
934 tarihine tesadüf eden Perşembe gfinü saat on dörtten on albya 
kadar Sandık binasında açık arttırma ile satılacaktır. Almak isti· 
yenler % 10 pey akçesile müracaat etmelidirler. "1269., 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karakay KBprllbaı 
TeL 42362 - Sirkeci Mühllrdarzade 

Han TeL 22740 
..... ~ G_.mıl 

Ayvalık Yolu 
BANOlRMA vapuru 11 

Nisan 
Çarşamba 19 da Sirkeci 
nhbmından kalkacakbr. "1616,, 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 12 

Nisan 

Pertembe 19 da Sirkeci 
nbtamından kalkacaktır. (1637) 

Trabzon Sür'at 
Yolu 

GOLCE MAL vapuru 12 
Nisan 

Perşembe 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dö
nüşte bunlara ilaveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak
br. (1638) 

~------------~' Or. A. KUTiEL 
Karaköy, Topçular cadde1i No. 83 

(15165. 

CİLDİN 
BU YENi GIDASINI 

TECROBE EDiNiZ 
20 yaşındaki genç kızlar 40 
yaşındaki kadınlar, hepsi de 

güzel bir ten kazanırlar 

'' Tokalon kremi" nin ihtiva ettiği 
taze krema ile hazmı hazırlanınıf 

zeytinyağı, cilde ve neıiçlere pek 
kıymetli beıleyici maddeler vermek 
suretile, milyonlarca genç kız ve ka• 
dınlara açık, taze, nermin, kadife gi• 
bi bir cilt, tık ve pembe yanaklar ~· 
harikulade bir ten kazandırmıştır• 

Bugün onu hemen kullanınız. Ye der
hal gençlettiğioizi gözünüz ile görii
nilz. "Tokalon Kremi,, meşhur bit 
çok aktrislerle, sinema yıldızların•• 
harikulade tenlerinin ve genç görünilf" 
terinin yegine sırndır. Büyük mağa:ıa"' 
laran hepsinde bulabiliraioiz. (tSl~ 


