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Bu 400 Bin Lira Geri Alınmalıdır 
E$ na f Bankası Meselesi 
ehrin Yüz Binlerce Lirası Nasıl 

Galip 

Çar, Çur Edilmiş? 
Bahtiyar Bey Yeni Ve Acı ·Bir Takım 

Hakikatleri ileri Sürüyor 
1 mar edildL Clnkl baabmn aciz 

1 
haline d&ıtnp, H11DAyeyl de 
kediye yüklettiji ortaya ablm11b. 
Tetkik heyeti de 1e11eleree utrar 
bktan sonra ~ gGn Şehir 
Meclisinde npormu okudu. 

Galip Bahtiyar Beyin okuduju 
( Dnamı 9 uncu .. ,tada) 

11111 11111 1 ···--

Rezalet Bu,uctU ... BUJUdU 

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

Ltanba
lun maruf 
ailelerinden 
birinin lna 
olan Melek 
Hanım; tat
nda dolaşan bir tulaat kumpanyuma 
ouıl girmiı, hayatın meobul ve dikenli 
yollarında keudini kaybeden bu aile 
kızı yavaş yavat naul ıukut etmiıti t 

kadın etiııi kemirmekten nvk duyan in ...... 
ona naad akil Ye bayıJe gelmez tuzaklar kurmu• 
onu nud u9'Jl'Ullldao uçuruma yuvarlaau.elaıd.a f 

Paris Müddeiumu- "Kiralık Kalp.._ • 
misi Kimdir? Bütün Bunları Size uğretecektir 

'~- Meclialnde enelld gGn 
~calayamettir koptu. Ba 

ID,ametin ortaya çıkardığı haki-
kat, on dört milyonluk T&rk 
milletini derin bir hayrete el~ 
tirdi. T afailibna lltuDWumsda 
ft difer arkaclatlanman 1&,fa
lanndan takip et.il Olacabanaz. 

Belediye. ... ,arc1am yapma 
.,. bir Buka lmnJor. 200 bia 
... ..,..,. wmi1or. Sonra 

__ ,. 500 bia liraya 
.... ...,.. Bankama bataDa. 

Almaa1ad& taW llrmtlf 'aile 
B. İlminde hir zat ıetlrli1or. Ba 
zat, tahlilini bitirir bitirmez Bele-
diy•J• intisap etmiı ve lkt.at 
Mldtlrlffiballn bqma konulmqtu. 
Orada ~ aJ kadar hizmet elti. 
Soar. bulraCdap ~cb. 

Bir mlclclet ....,. Fallc B. .... · 
mite ılttL Şimcll, onda llçtilerJe 
~- olan Ayu S.....lifettir lifincle halunuyor. 

Glbılhı birinde bir heJet 
bankanın vuiyetial tetkike ... 

ir Muhafızlar, ralın Metr • 
T hd. esıne 

e ıt Mektuplan y ağdınyorl 
Blkretten Lı,mz ıazetelerine ar 

Wldiriliyor: Romu7ada, geçen· 
lerde 6ldilrülen Bqvekil M. "Du-
a,, ma katlini hatırlatan ve daha 
blyttk bir ihtilile yol açabilecek 
olaa •llbim bir • k 

1.-·- IW ut meydana 
P~tır. 

SUikaıtl hazırlayanlar y abadi 
dGtmam olaıa Delllir MalaaluJar 
prupudur. Bu grup ek. 
sabitlerden mtlrekkeptir ryetle 
ya Kıraluua .evıru.ı • .;m;.a-
«Lapesko• ya tehdit .. ~.,..: 
göndermİf}erdir. Aynca Karala 
ıönderilen mektuplarda ela altna 
aaçlı, kara gözlQ gtlıel ... ~ 
derhal memleketten uzaldqtar. 
muı, aksi takdirde her ikisinin 
.. öldilrüleceği bildirilmiftir. 
Mac1am cLupeıko,. bergthı mlHe
~dit tehdit mektuplan almakta

• Kara! bu mektubu alır almaz 
lapeako'yu muhafua 

~-
1 ı'r•ı 

OldUrUlen Bir Actmmn Karı• -==========-=:Be~k.:le~y~in~İz;.·----------
Clllar•tl• Bdlror 

Fransada Yeni Bir 
Mesela! 

···---
Ankaraya Halk 

Trenleri 
Devlet Demiryollan idareli, 

lateyealerin Ankara11 ucuzca 
g6rmeJeriai temin içiD bir halk 
treni tertip etmif tir. 

Bu po9ta flmdilik ayda bir 
defa yapılacak, her aJDI Ok per
tembe akpw Haydarpapdan 
hareketle erteli aabah Ankara
ya varacaktır. Yolcular CUIP 

pil Ankaracla Turinı ·Kllp 
ft Demlryollan lctare.i ..__. 
lan tarafından ıezclirllecekler, 
trea o pla aqımı hareket 
ederek camarted aabalu Har 
c1arpap,a yaracakbr. Be ..., .. 
hat lcüa pi kietı.I ~ 1an1• ...................... ,... 
lclac• ........... ,.,... ........ 

lmtiyazh Şirketlerden 
Şikiyetiniz Nelerdir 1 

ah.Dl 
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Nisan 

[Halkın Sesi] 

Bu İşi 
Yapanlar 
Nerede? 

Şehir Meclisinde esnaf banka
sının vazı)etine ait rupor oku· 
ııuıkcn heıkee gnlf'yana geldi. 
Banka aetm•leıınin 400 bin 
lirası onun bunun elinde kal
mıı, mevdu t mah\olmu , hli· 
lii.sa alan kaçmıt, kaçan go
rünmemi~. Bu vuziyet arşı~ın· 
da halkın mut eaeıua gclınce: 

SAl'h Bey (Kunduracı Nuruo marıi
re Kep ıhcaroı civarmdıt. ) - Şehir 
Meclisinde evnlki gün hararetli mn
&akerclcr olmuo. Belediyenin bia edu 
olduğu Eımı.f bankası iflas " z.iyetine 
düşmüş. Belediyenin dört yüz bin 
1 raaı da mahvolmuf. Eaaaen ben ıae
nelerdenl::eri lami müaemmaınna uy• 
rnıyao bu bankadan bir teY an!amı-
7ordum. Emaf Bankan adını taşıyan 
bu müeueaenin lir esnafa on paralık 
kredi açlığı ve yardım yaptığı yoktu. 
Belediye bir taraftan par sızbktaa 
tikAyet ederken diğer taraftan halk· 
tan topladığı (400> bin liranın deve 
yapılma11Da göz yummuftur. Mea'u!le
rinin bulunmasını ve ceulandınlma
ıını iateriz. .. 

Osman Bey ( Sirkeci Yeni Lıtnnbul 
hanı) - Bir l:ankanın, l:ir ticaretha
nenin iflfıa etmesini kabul ederim. 
Ticaret le zararda karın orb!ğıdır. 
Fakat belediyenin hi66edar olduğu ve 
m~messili bulunduğu bir bankanın 
ıervetinin ııhr İnmeaiot bir türlü 
aklım almıyor. Esnaf bankaaının timcH 
Oç, dört bin Jira11 kalmış. Sigorta 
konıiayoncu'uğu )' parmış. Aliye, 
Veliye, Hay:ıma, Mişona (400) bin lira 
kaptırmı§. Bu paralar bu auretle 
tlolandınhrken belediyenin mümessili 
neden harekete geçmemiı? Ben bu 
hikiycden hiçbir fCY nlamadım. 

* Hakin Dey ( Dıvanyolu Fazhpaşa 
caddesi 25) - Esnaf bankasının vazi· 
reti Şeb~ Mecliıinde görüıülnrken 
latabulda da bir Stu;ald meselesi 
çıktı denilmiı. Bu, ağır bir ithamdır. 
Esnaf banka.ı bu ithama cevap ver• 
ınelidir. Fran11zlar Stavbki rezale• 
tini yapanlara tec:r.iyeye hazırlansyor• 
lar. Eter hakikaten eanaf bankası da 
1atmıya utramııaa tetkik edelim ve 
aıea'uUerinl bularak elileme karp 
adaletin pençesine teaHm edeJim. 

Esrar Bulundu 
Horhor caddesinde Bahtiyar 

Hanım isminde bir kadının evinde 
bir miktar esrar ile eroin, Sul
tanahmet yangın yerinde bir 
bodrumda oturan sabıkab f smail 
ile Ateı Mehmette e rar kabak 
ve kama bulunarak yakalanllllŞ
larrur. 

Bir işe Yaramadı 
Mezbehnda etten alınan rcs· 

mln kilo llzerinden alınması ıçın 
cclbedilen otomatik kantann bir 
işe yaramadığı anlaşıldığından, 
belediye makinenin fabrikasını 
protesto etmeğe karar vermiştir. 
Mukavelenameye i&tinaden bel~ 
diye makinenin tamirini veya bir 
makine getirilmesini isteyecektir. 

Rüşvet Suçluları Mevkuf! 
• •• 
Ik.si De Hikim Ününde Sorguya 

Çekilip Tevkif Kararı Aldılar 
Dnn bqinci mnstantikJik katiplerinden Emin 

:Beyle dvil bir arkadaşının rüşvet alırken cürmü• 
meşhut halinde yakalandıklarını yazmıştık. Had:se
nin tahkikine memur edilen mllddeiumumilik birinci 
tetkik ıefi Sabri Bey dün saat dörde kadar tah· 
kikabm bitinnq ve suçlular Sultanahmet birinci 
aulb ceza mahkemesine verilmiştir. Suçlular dün saat 
dört buçukta birinci sulh hakimi Reşit beyin buzu· 
runa çıkarıldılar. Rüşvete tevassut etmekle 1Uçlu 
olan emlik koms:yoncosu Mustafa Bey hadiseli 
§Ö) le anlattı: 

Bey ve polisler beni yakaladılar, benim hiçbir 
ıeyden haberim yoktur. 

Bundan ıonra Emin B. &0rulan ıuallere töyle 
cevap verdi : 

- Cumartesi giinll Tapudan dönüyordum. Yeni 
pcstanenin merdiven başında Emin Beye rastladım. 
Şu ada Ankara lokantasında Kerim Bey vardır. 
Bir defa orada mı, sor da gel, dedi. Ben gittim. 
Kerim Bey orada idt. Emin Beyle beraber oraya 
girc.'.ik b~r rakı masası başına oturduk. Rakı içiyor
duk. Emin Bey Kerim Beyle bir köşede görüşüyor
lardı. Çıkarken Kerim Bey bana, yarın buraya 
uğra, Emin Beye para göndereceğim dedi. Ben de 
evvelisi gün oraya saat 4 buçukta uğradım. Bana 
75 lira verdi. Kapıdan çıkarlc.en ele müddeiumumi 

- Gümrilk memurlarından Fevzi Bel in beşinci 
mtlstantiklikte bir işi vardı. Evrak tekemmül etm:ş 
ve iddianame de kendisine tebliğ ed.lmişti. Bu 
hale gelen bir evrak üıer:nde benim bir tesirim 
olamazdı. f şe irtişa mahiyeti verilıyor. Beni evveli!>İ 
gi:n Mustafa B. Kerim Beyin lokantasına götürdü, 
fakat kendisile para meseJesini konuşmadım. 

Bundan sonra hakim Reşit B. dedi ki : 
- Evrakın mahiyetine göre aizi serbeat bıraka

mıyacağım. Tevkif ediyorum. 
Ve jandarmalar her ikisini de tevkifhaneye 

götürdüler. 

Haber aldığımıza göre evvelisi gün mnddeiumu
miliğe bir rüşvet talebi daha ihbar edilm"ştir. 

Müddeiumumilik cürmümeşhut tertibatını almış, 
fakat alakadarlar muayyen zamanda gelmedikleri 
için ihbar tahakkuk etmemiştir. 

Türk Kültürü 
Musevi Vatandaşlarımız 
Bir Beyanname Neşrettiler 

Şehrimizde Musevi vatandaş• 
lanmız tarafından tesis edilen 
Türk Kültür Birliği, birkaç gün 
evvel bir beyanname neşrederek, 
bütün Musevi vatandaşlara dağıt· 
mı~tır. Bu beyannamede esas 
olarak TUrk dilinin kcıllamlması, 
Türk küitür ve mefkiiresinin be
nimsenmesi tavsiye edi.mektedir. 
Beyannamede memleketin dilini 
kullanmak, türkçe okuyup yaz
mak bir borç olduğu kaydedil
dikten sonra deniHyor ki : 

"Türkçe bilmeyen, Türk dilile 
konuşmayan kim~e kalmamalıdır. 
Ev!erimizde, çarşılarda, iş!erimiz
de, Mkaklarda, vapur, tramvay, 
tren •esair umumi yerlerde hep 
türçe konuşalım ve bu vazifeyi 
her vakit biribirimize hatır.latalım ... 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Ayvanaarayda Kimil ustanm 
fınnında çırak Osman f anna odun 
atmakta iken a1evler~n tesirile 
vücudüoün muhtelif yerlerjnden 
feci surette yanmıştır. 

* Kasımpaşada Bahriye cad· 
des"nde 122 numaralı leblebici 
dükkanında yabp kalkan Mustafa 
uykuda yatmakta olduğu kere
vetten düşerek başından ve muh
telif yerlerinden ğır surette ya• 
ralanmışbr. 

Dünya Güzel/e
rile Evlenmek 
• 

isteyen Bir Adam/ 
Diin elinde baston; başı 

fötr şapkalı bir adam Müddeiu
mumGğe mü
r~caat etti. 
Elinde dün~a 
güzellerine it 
bir 3 ığın re
sim ve birçok 
mektuplar da 
vardı. E\veli 
pek ciddi bir 
tavırla fika· 
yetini anlat• 
maya başladı: 

Mehmet B. - E endeniz 
Tüccar zade Çankırllı Mehmedim. 
Müdde:umumi, Bey bu dilnya gfi· 
zeli yok mu •• Tam (500) bin lira
mı mahvetti. Evlenecektik. Bugün 
yann, diye abıbnyorlar. Diğer 
güıellerden de tamam on adedi 
benim talibim. Fakat ben muva
fakat etmiyorum. 

Sörler ilerleyince milr caatça· 
nın veziyeti daha iyi an'aşıldı. 

Tüccar zade Mehmet Beye 
şuradan buradan güzellere nisbet 
edilerek giinderilen mektuplardan 
bazılan şöyle başlıyordu : 

"Tende canım, konce cLha· 
mm sevgili Mehmetriğim. " 

Mehmet Bey, Müddeiumumi 
Bey rica ederim dört satırlık bir 
müzekkere yazınız da şu bizim 
nikah kıyılsın, diyordu. Tabii 
Mehmet liey münasip bir şekilde 
Müddciumumilikten uı:aklaştırıldı. 

Faizciler 
Yeni Kanundan Sonra 
işlerine Kesat Gelmiş 1 

Son günlerde tesçil edi:miş 
faiıcilerden bir kısmı Ticaret 
Müaür:üğiine müracaat ederek 
faizcilikten çekileceklerini bikir· 
mi~lerdir. l:unlann ifadelerine 
göre ; kanunen yüıde on ikiden 
fazla faiz alamadıktan için bu 
meslek geçinecek kadar kar 
bırakmamakta imiş!.. Ticaret 
Müdilrlüğü faizcilikten çekilenler 
için muayyen bir müddet tayin 
ederek, kendisile alakadar olan• 
lara haberdar etmektedir. 

Japon Filosu Limanımızdan 
Ayrıldı 

Birkaç gündenberi şehrimizde 
misafir bulunan Japon filosu dün 
öğleden sonra aaat 16 da Pireye 
hareket etmiştir. Fi!o b:rkaç gün 
Pire'dc kaldıktan sonra Napoliye 
gidecektir. 

Kooperatif /er 
Toplantısı 

Şehrimizdeki istihlak koope
ratifleri mümessilleri dün beledi-
yede reis muavini Hamit Beyin 
riyasetinde toplanmışlar. Dünkü 
toplantıda istihlah kooperatifleri
ne alman İptidai maddelerin da-
ha ucuza mal edilmesi için, satın 
alma işlerinde miişterek harekete 
karar verilmiştir. Bu ka.rara be
lediye memurin, liman, fesane, 
B~kırköy, Hereke kooperatifleri 
iıtirak etmektedirler. 

' 

Güniin 

Şark Vilayetleri 
mizde Teftişler 
Siirt 16 - Don Birinci Umu 

MüfetUı Hilmi Bey, resmf mGease 
ıezmittir. Gece Zabitan Yurdun 
büyük bir ziyafet verilmit ve Hal 
ninde bir müsamere tertip ol 
muıtur. 

Hilmi Bey bugOn Bitliıe harek 
etmit1ir. Yolda yeni yapılan 54 ıne 
relik beton köprünGn lOyük bir k 
labalık muvacehesinde reaml küıa 
yapılmııtır. 

Mufilada TUtUncUIUk 
Mutia 16 - Bu sene kıtın ti 

detine rağmen ihtiyat tüUin fidanl 
yditllrilmiı ve bu suretle mühi 
miktarda tütün fidanı elde e~f 
mlıtir. Bu ıebeple 
yatı erken baılamış 
devam etmektedir. 

Yunus Emre lhtlfall 
Samsun, 16 - Bu gece Halkevi 

de Yunus Emre gecesi ihtifali yapJ 
dı. Meruime Maarif Müdürünün, Y~ 
nua Emre'yi tanıtan hitabeıi ile b 
landa. 

Türk Musikisi 
Zeki Beyin Konseri Moe

kovada Çok Beğenildi 
Moako•a, 16 ,- Dün Ankara mo

aiki muallim mektebi müdürü Zeki 
ve Ekrem Bey!er, fo kova radyt 
tiyatrosunda ilk kon erlerini ve~ 
miş lerd;r. H lk, Türk mu.iki külta. 
rünün mühim bir surette inkişaf et:ı 
miı olduğunu gösteren musikişin 
lan hararetle alkıılamıştır. 

Elçimizin Tebrikl 
Moılcova, 16 - Mark 

Hüseyin Ra.,p Bey, Çclyuskin kaza" 
1.edelerinin urt nlmasındau dola1' 
M. Utvinor bir tebrikname göndeJW 
miftir. 

23 Nisan Hazrrhğı 
Muğla, 16 - 23 Nisan çocuk 

bayramı haı:ır:ıklanna de.vam edi~ 
mekledir. Dolgun bir ro am 
lanmıttır. 

TUtUn Ahmı 
Sinop, 16 - Sinop'ta ve Gerıe'd• 

inhisar idaresi, Hitün mübayaasın• 
başlamışm-. Baçalt tütünlerin kiloıll 
S0.100 kuruı arasındadır. 

Dlyarabeklr Beledlyesinln 
GUzel Qir Kararı 

Diyanbekir 16 - Belediye Mecli.S 
Gazi Hı..nin bir heykelini diktirmiye 
ve gelecek sene 5 Dİ anda aplmaaı.DI 
alkıılarla karar vermiitir. 

Dlyarıbeklr Hattı 
Diyanbekir 16 - Ticaret Odaa 

konpesinde, tren hatbnın bir an evvel 
Diyanbekire ulaıması baklanda Millet 
Mecliıinin verdiği karar münaaebetilf 
yükıek makamlara laılm telgraflan 
çekilmiftir. 

ıılersinde 
Ekim Bereketi 

Menin, 16 - Yapı'an tahminlere 
röre hububat ekimi bu yıl aeçen yıl
dan bir misli ve pamuk ekimi 3 
mia:ı fa:r.ladır. Pamuk fidanlannın bit• 
me vaziyeti yağan yağmurlar dolayı• 

aile çok iyidir. Bu aene bereketli bit 
mahsul elde edileceti tahmin edil• 
mektedir. 

f Son Posta' nın Resimli llikô.gesi: Pazar Ola Hasan Be 'I Diyor Ki: 1 

- Vapurların duvarlanndaki 1 
le\ halaı·e dikkat ettin mi, Hasan 
Bey?. 

ALT SAL.ONDA 

SlGARAfÇiLMtZ. 

••• Haydi diyelim ki bunlar 1 
yolculan iku için konuJmu .. 

0 Q 

CAN KORTARANLAR. 

Kf\NE f>E L t R.t N 

Al/l'tN{)A OIR... 

. ... Lüzumlu ıeylerdir •. 'fakat.. ı ... Aynalarm ne münasebeti 
vardı' ona bilmiyorum.. 1 

Hasan 8. - O da kadın yolcuı.f 
için konulmuı " Yiizünüz.ü nı••ka'• 
wibi boy•m•)'lalıl " lHbaaıdar .. 

v 
e 
J 



17 Nilaa 

Hergün 
Eski itilaf 
Yine 
Canlanıyor ·----------· Son zamanlara kadar lngHte-
eoin Avrupa siyaseti mfibhemdi. 
e Almanya meselesinde, ne 
liçük itilaf aula{masında, ne 
. ahlan bırakma iş:nd~, ne de 

umiyetle Avrupa siyasetinde 
gilterenin noktaiııazan anlaşıl
ıyordu. 

SON POSTA 
' 

Resimli Makale a Eskilerin Sözleri a 

Nıhayet son günlerde İngiliz 

iyaseti aydınlammya ve vuzuh F.ena.ım unutmaya çahıınız. Fakat p l -n
81101 

yukan kaldumıyan yaln z 
t · b l d B 5

" ar ak bir hayabn dagdağalı T~ eıpe mıye aş a ı. una da, son iyiliji aala unutmayınız, bir çocuğun b yerdeki •eyleri görür. Semaya doğru 
J d 1 ., · ir saatti şöhretsiz bir asra ... zaman ar a ngı.terenın tayyare nankSrlütil yılanın ısırmasından daha yükselmeyen fikir yerde sürünmeye 

licumları hakkında ed:ndiği fikir müessire ir. Scheackspeare bedeldir. Napoleon mahkumdur. Sokrat 

ebep oldu. İngi.iz donanması, ..:-===.=.=:::=:=::=::=::=;::===::========-========~=~~~~====-~==-~:.=:=:=~ tayyarelerle bitlikte muhtelif ma- ...-...-~ --..-......... ~_;;ı.;;;;;a;;;m-mm~~-~".mJ.Ril __ ..,. _____ , 
aevralar yaptı. Bu manevralar 
neticesinde hava kuvv~tlerinin 

onanmaya faik olduğu sabit 
du. Demek ki bir harp vukuun• 

a fngiltere Avrupadan gelecek 
ir hava hlicumu karşısında teh

likeye maruı bulunuyordu. işte 
bu tehlike İngiltereyi siyasetinde 
nzıh olmıya mecbur etti. 

ln,Uterenin ailibsızlanma kon· 
fer_. verdiği son teklifi bu 

a.eti açıkça göstermektedir. 
gil,~e~e hava bombardımanlarının 

men ını ve Avropanın garbinde 
bitaraf b~ mıntaka tesisini teklif 
etmektedır. Bu -teklif onu saraha· 
ten F ransarun yanına ko mak· 
tadır. Y 

h 
Fdra

1 
nsda at~l~henberi, bntnn mu· 

a e e er e, sı a .arı bnakma kon· 
feranslarında selametinin tem· t. 
ltı 1 . ma 

a na a .ınmasını ıstemiştir. Bu 
defa İngılter~ye . de ayni teklifi 
yapmışbr. Şımdı de İngiltere 
Fransa gibi kendisinin hava h~ 
cumlarına karşı temin edilmesini 
istemektedir. 

Bu iki iddia, iki devleti biri
birinin kucağına atmaktadır. Bu· 
ıün Avrupanın en yiiksek hava 
lanveti Franaadachr. lngiltereyl, 
herhan~ bir taraftan gelecek, 
bava hucum.arına kartı koruyabi
lecek devlet ancak odur. Diğer 
taraftan Fransayı da A'.manya 
vey~ diğer bir devlet tarafından 
;a~ olacak hücumlara karp 
ngıltere temin edebilir. Şu halde 

Fransa. ile !ngi terenin siyaseti bu 
defa bırle~ı) or demektir. 

Bu düıünce iledir ki Franaa, 
f ngiltereye harpten evvelki siyasi 
ve askeri itillfın tecdidini teklif 
etmiftir. lugiltere de bu teklife 
pek IAkayt kalmamııbr. Çünkü 
naaal Fransa on sene sonraki 
Almanyayı c!üşünerek teminat 
istiyorsa, lngi:tere de on sene 

nraki Alman tayyare kuvvetle
. dütünerek teminat aramak
dır. Londra cihan harbinde 
araz t..klıjı bava hncumanu 

enli& ua•tmuı detildir. Hatti 
• ara lngil.ere Almanyanın 
ava kuvvetleri hakkındaki dü-

pnceıini anlamak istemiş ve 
aay.a dün~anm en büyük 

a kuvvetlerme sahip olmağa 
r8! ve~diğ:ni bildirmiştir. Bunun 
~nedı~ ki Avam kamarasında 
-~-enm pek yakında muazzam 

• ava kuvveti vücude getire
menuubahs olmuıtur. 

.• l!te •imdi Can evrede başhyan 
m.-ılihaızlanma müıakereleri kar

ada Anupıanın vaziyeti 1 ,U
tere ile Fransanın kararına' b n .. h
clır. lngiltere ile Fran• .. -·- lagl • b ~ e ee 
w~rmeu,. nt~n Avrupa, hatti 
cihan uyaaetınde mühiın akial 
Japacaktır. er 

lsveç Veliahtı 
İsveç Veliahtı Prens Güstave 

Adolphe'in Ga1i Hz. ni ziyaret 
etmek üzere sonbaharda Anka· 
raya ıeleceği haber verilmektedir. 

Ornıan lht sas Mektebi 
V Ankara, 17 (Hususi) - Ziraat 
teb'i'I~; bir Orman lhti~a~ Mek

L ae karar vermıştır. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Reisicümhur Hz. Ankaraya 
Avdet Buyurdular 

Ankara, 16 (A. A.) - Reisi- cümhur Hz. bugün saat 18-lOda ler, mektep talebeleri, bliylik 
cilmbur Hz. bu gece saat 1 15 te şehrimizi teşrif ettiler. Büyük rei· rehberlerini sevgiden ve peres-
şehrimize muvasalat buyu'rmuş· sin Eskişehirde bir müddet ka· tişten kurulmuı bir kalp gibi 
lardır. Müşarünileyh Hz. B. M. lacaklarını duyan halk daha öğ~ sarmışlardı. Bunlar kendi Gazile· 
Meclisi Reisi Kazım, Başvekil le üzeri istasyon meydanını dol· rioi kucak!amak, doya doya gör-
ismet Paşalar Hazeratı ile Vekil· durmuştu. Caddeler, evler her mek aşki),e çırpınıyorlardı. Milletin 
ler, Vali ve birçok zevat tara• taraf bayraklarla ıi:ılenmiştir. babası milletin arasında dakika· 
fmdan karşılanmışlardır. Sevgili halaskira muştak ve )arca vecd ve şefkatle gez:ndi. 

Tav,anh Ve KUtahyada muteha~sir olan on bine yakın Ve ıonra vagonlarına avdet bu· 
Kütahya 16 ( A.A ) - Bu sa• b · h lk k" 1 · • k yurdulkr. Katarın dört tarafım 

hah Balıkesı"r'den hareket eden ır a .t esımn çoş un teza· k b h 
huratı arasında tren gara girdi. saran coş un ir alk kütlesini 

Gazi Hz. yollarda halkın coşkun Halk, şehir:e istas)'OD ara.;ında vagonlarının sahanlığından se-
~zahür!~ri arasında saat 14,50 de geıiş ve uzun caddeyi baştan limladL 
avpn.ı ya ve 16 da vilayet bu- başa doldurmuştu. Bftytlk misa• Vali, Kumandan, Fırka ve 

duduna muvasalat ettiler. Hudutta firi havada tayyareler selamlı· Belediye reiı:erir.i, teker fabri-
Vali Beyin riyasetindeki heyet yor, bütün fabrikaların, lo- kası müdürünü vagonlarına kabul 
Ga~ Hz. ni karşıladı. komotiflerin, otomobillerin dn- buyurarak iltifatta bulundular. 

avşanlı'da ve Kütabya'da dükleri çalıyor ve binlerce Tren, saat 19 da hareket etti. 
bOy&k kurtancının teşrifleri mlij· agı· zdan kopan "Yaıa Gazi,, ses• h 
desi yllksek bir heyecan uyan- Halk dağılmamlf, eyecan sön-
dırdı. Kadın erkek bütün halk leri ufaklara dağılıyordu. Sevgili memiş, buret dinmemifti. Katann 
bir sevinç çağhyanı halinde misafirimiz, güler bir ylizle va• hareketile beraber muazzam bir 
istasyona akb. Büyük meydan gonlanndan çıkarak halkı aellın- kütle yekpare bir iman ve illldl 
akm akın gelenlerle hıncahınç ladılar. Kolordu kumandanı, vali, timsali halinde eller ileri uzatılmıı 
doldu. Gazi Hz. istasyonda 20 fırka ve belediye reisleri ve diğer kalpler bir tek sevgiye bailanDUf, 
dakika kaldıktan sonra Eskişeh:re zevatın ellerini 111kbktan sonra dakikalarca raylann Ozerinde 
doğru seyahatlerine devam halkın arası'1a kanthlar. Bu da· ytırüyerek büylik rehberinin yo-
buyurdular. kikada çok ulvi ve heyecan veri- lundan gitti. Bu kısa, fakat çok 

Eakl9eh,rde ci bir manzara canlandı. şerefli misafir:ijin doğıırduja 
Eskişehir, 16 (A. A.)- Reisi- ihtiyar kadınlar, gen~ k6yltı- sevinç bili devam etmektecfuo. 

Tütün Kongresinin Mühim i< ararları 
Ankara 17 ( Hususi ) - Tü- Bu maddelere g6re tütün anhyabilr.cek bir hakemden mti-

!U~cüler kongresinin dünkti ikiuci ancak denk halinde aablabilecek, rekkep bir hahem heyeti tarafın-
lıçtimaında murahhaslardan rapor- dizi demet kalıp halinde tUtihı dan halledileceği, bu heyetin 
an basılnı 1 1 1 ' ' k l h 
k amış o an ar rapor. annı satışı yapılamıyacaktır. ararına razı o mıyan tara n en 

o umuşlardır B 1 b' ı. y· . . . S h M bk • . • • takdir ve • un .ann ır Kısmı ıne aynı maddelerle çiftçının yakın ul a emesı remnm 
ınııtır memnunıyetle kartaian- denkleri nasıl h8%1rlıyacağı, bütün reisliği albnda toplanacak diğer 

MGteak'L- memlekette çiftçi ile alıcı arasın- bir -hakem heyetinin teıki-
k ı'"n encOmenlerin ıs- li · · b'I .. · b arta •e · k t "h . daki alım satımlarda yalnız kon· nı ısteye ı ecegı u son 
taraf ed~:ko~:b•. til~lannı ber- grece kabul edilecek mukavele heyetin kararlarının kat'ı ola· 
hususundaki vazif!İ~~l .gtstlle~ esaalannm cari olacağı, maama· cağı, hakem karan olmaksızın 
tırma~ llzere muhtelif 

0

~ın~a8t ~ fib bu esaslan ihW etmemek iskonto-iskarta veya diğer nam-

ımu" ~raat aa~arl 1, t~afından kıaac: ~~- şartile mukavelelere hususi ah- larla fiat veya siklet tenzilinin 
verı mıştır. ki k b'ı ... -:A • ·ı al · lsk t m ona ı.ecegı, \'U"'çı ı e ıcı dara ve sa çOrüğünden mlitevellit on o ve ıskart 1 • • . 

tetkik ed b' . . • mese eaını arasında alım, aabmdaa dojacak tenzılit m&steana olmak lb:ere 
mlbakerele: 0~n~a en~limenin ihtilafların ticaret odalan ve oda memnu olduğu, bi"6na hareket 
ve neticede aftı ma:.~.:ub.olmaı bulunmıyan yerlerde Beledi· edenlerin tenzil ettikleri miktarın 
lif •--b ı dil · ti e ar tek- re Ue abcı " saba tarafmdaa 10 miali para ceZ81111a tabi tatu-ıq u e mıt r. •1 k • 

r----=----;--------...;;;,;;;;;;;;;::::::::=:•:eç~ı:e~c:e~=y=e=m=in=l=i==ve===tl==t8=n=d=e=n:=:l:ac~a~kl~arı:=::k:a:b:al=:e:dil:':m=~=t=~=·:::::::::;:-
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926 ıenesinde B 1 d' 
b• ı..• f B e e ıye, esnafa yardımı olur diye, 
ır r.ana anka ı dM " . 

(200 • Ufunm6t ve ılk sermaye olarak 
~. bin Hra vermek ıuretile bankanın teeaaüaflne 

yardım da etmlttL 

Babkanıb (SOO) bin llra kadar aermayeıl vardı. 
Ş b~lrM mllQdl dettenberl bankanın vaziyeti hakkında 

e ır ec • nce y la t tk''-
1 . apı n e ıaat hayrete fayao netice-
er vermiıtır. Tetkik h • 

· d ·ı· k' eyetinın Hrditi raporda enı ıyor ı: 

• 400,S02 lira mevduat klmOen mabvolmuftur. Ban· 

ka paramm teminat almalwzın •at• Nla datataufbıt 
Mlfli• SGt Şirketine 28 bin, piyan•oc• Acem f....U 
Efendiye 28 bin, heykeltraı Kenan Beye 28 blo, dak
tilo makineleri mGteabWcli iL Yoifa '° .,.,. M. Fnftl'a 
2S bin, piyan.o ifine 9' bla Ura yeribalt. •• bu pua
lann hiçbiri tah.ıl edllmemittlr. • 

Asıl hayret edilecek nokta ba itler olalı bet alta 
..ne pçmiftir. Bankada Belediye bGyGk blaaedardar. 
0,le oldufu halde bu urar timdir• kadar meydana 
~laaamııtu. 

lllAMllM 

Ssyfa 3 

S6zün Kısası 

Münderecatımızın çoklu
gundan dercedilememiş-

1 tir. .J 
--------------------- aA 

M. Yevtiç Bu 
Akşam Ankaraga 
Hareket Ediyor 

Yugos~avya Hariciye Nazırı M. 
Yevtiç'in istikbali münasebetile 
Sirkeci istasyonu Tilrk ve Yugos
lav bayrakları ile ıüslenmif, 
mülki ve askeri erkin ile şehrimiz 
Yugoslav ko!onisi misafirimizi karo 
şılamak üzere istasyona gel~ 
lerdi. 

M. Y evtiç bugilıı akşama ka
dar şehrimizde kalacak, Perapalaı 
otelinde istirahat ettikten sonra 
bazı ziyaretler kabul edecek 
ve Ankara trenine takılacak 
hususi bir vagonla bu akşam An
karaya hareket edecektir. 

Edlrneden Geçerken 
Edirne 16 (Telefonla) - Y u

goslavya Hariciye Nazın M. 
Y evtiç bu akşam saat 22,35 te 
tebrimizden geçmif, iatuyonda 
Hariciye Hususi Kalem Müdlirli 
Refik Amir Beyle Yugoalavya'nm 
Ankara Elçisi ve Edirne Valisi 
tarafından karşılanmışbr. 

M. Y evtiç müstakbiliole oa 
dakika kadar vagonunda konup
rak 22·50de İstanbuJa hareket 
etmiştir. 

Ank•r•d• H•zırllk 
Ankara, 17 (HU9uti) - Yann 

Ankara ya yasıJ olacak olan Y u-
goalav Hariciye Nazın M. Yev
tıç'in istikbali için hararetli ha
zırlıklar vardır. Misafirimiz şere
f ine muhtelif ziyafetler verile-
cek tir. 

M. Y evtiç Ankarada 3 gün ka
lacak, Re:.ıcllmbur Hz. tarafın. 
dan kabul edJecektir. Dost devi .. 
tin Hariciye nazın burada Bal
kan sulhunun bir kat daha tak· 
viyesi etraf mdaki esaslar iz erinde 
gö .. üşmeler yapacaktır· 

lnsull Meselesi 
Ankara 17 (Hususi) - Millet 

Meclisinin diinkn içtimaında Ad
liye VekiJ Saraçoğlu ŞüJu:B ~l 
Kocaeli meb'usu Sım Beym mw-
lia banker lnsall baklandaki tak
ririne ceYap vererek banker 
hakkındaki hükmün temyiz mah
kemesi tarafından kabiliyeti tem
yiziyesi olmadığına karar veril
dikten sonra cumartesi g6nl1 
Amerika Hlikiimetine teslim 
edildiğini bildirmit ve bu mesele 
etrafında buyanatta bulunurken: 
" Mücrimlerin burayı penah ve 
melce itt,haz edemiyecelderi ka· 
naatinin d6nyaya yerleştiğini 
görftyorum,, demiştir. 

Bundan sonra tOttin Ye tütlin 
inhisarı kanun liyihasının 
muhtelit bir encümen tarafın
dan tetkikine karar verilmif, 
umumi hıfzıssıhha kanunun• 
bazı maddelerinin d~m~ 
dair olan li)iha kabul edilmiftir· 

Ergani TahvilJeri-
1\in İkramiyeleri 

lkr•miyell " ylzde 5 fabli 
Erıaai lltikrumm ikrami7e ve 
amorli ketide.Iİ diba Ankadada 
Ohnlıarlret Merkez Bankaam
da M•~i7e Veklleti, C&mhu
riyet Merkez Bankau mu
rahhaalarile noter Ye diğer 
bankalar mümessilleri h~nda 
yapılmııt•r. 152613 numaraya 
30.000, 92169 numaraya 15.000 
157052, 156944, 8776 numaralara 
3.000; 7496, 166696, 45721, 880'l2 
196930 190128 numaralara909zar 
lira ikramiye isabet etmiftil'. 
Aynca 289 adet mımara,. 
130 ... llralak ikramiye " 4200 
adet aanwrapda a...el ..... ....... 
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. -----------------------t-"Wcmleket Manzarası 

J" .• h . . Jı lll ım 

Bir 1 eşebbüs 
Sakarya, (Hususi) - Sakarya 

nehriain Söğüt kazası dahilınden 
~çtiği vadideGemici köyündenLaçin 
köyüne kadar 90 k Jometrelik bir 
ıah da 15000 hektar:ık 26 köy 
arazisini sulamak üzere eski V1-
yana maslabatgüzarlarındao Ziya 
Pa oğlu Fatin Bey tarafından 
mrıhim bir teşebbüs yapılmakta· 
dır. F tin Bey bu iş için 1327 
aeneslnd bir lngiliz irketi ile 
anl şmış ve İngili:z. mühendisleri 
gelerek mahallinde tetkikat· yap
nuşlar, toprağı tahlil ve projeleri 
tanzim etmişlerdi. Fakat araya 
harp!erin girmesi dolayısile fiil 
sahaS1na geçilememiştir. 1925 se
neS:Ude Amerikalı sermayedarlar 
bu mesele ile alakadar olmuşlar 
ve mühendisler gelerek tetkikat 
yapmışlarsa da bazı maniler zu
hur ederek uyuşulmamışbr. Bun• 
dan aonra 927 de İtalyan mühen
disleri getirilmiş, bunlar yapbk
lan tetkikatta eski projeyi muva
fık bulmuı ve buna ilôv ten Sa
karyanm Karaviran köyü yananda 
aktığı dar yatakta yapılac k te i· 
ıatla Sakaryadan muazzam bir 
elektrik kuvvetinin elde edilebi
leceğini, elektriğin ki:ovabnın 24 
paraya mal olacağım ve bu elek
trikle Eskişehir, Bilecik ve hatta 
Geyveye kadar elektrik verileceği 
neticeaine varmışlardır. Nihayet 
laviçreli aermayedarlarla anlqıl
llllf •e hemen faaliyet geçilmek 
&ere imtiyazın tecdidi için mü
racaat edilmiştir. 

Bu vadinin yapılan tahlillerde 
kuvvei inbatiyesinin çok yüksek 
olduğu anlapldığa gibi iklim itiba
rile memaliki harre nebabnın 
bile yetişmesine müsait olduğu 
teabit edilmiıtir. Burada köyler 
11k ve nnfus kesiftir. 

Ziraat iptidai olduğu halde 
toprağın verimi yine çoktur. 
Toprak çok kıymetlidir, Mesela 
dört aene c"vel bir evlek bahçe 
400 altm liraya aatıJmı~ Ahali 
turfanda sebze e meyvacılık 
yaptıklan gibi pamuk ve yer fıs
tığı da yetiştirmektedirler. Bağcı· 
lıkta inkişaf etmektedir. lngili~ler 
t ırafından Mançisterde yapılan tec
rübelerde bura pamuklannm elyaf 
ve renk itibarile çok yüksek 
olduğu ve bilhassa ıslah edilirse 
bütün dünya pamuklanndan daha 
kıymetli olacağı anlaşılmıştır. 
Yer fıstığı da (Amerika fısbğı) 
çok verimlidir, 1 e 100 vermekte· 
d:r. imtiyaz tecdit ectJir edilmez 
işlere baş!anacaktır. 

15000 hektarbk arazi nehirden 
ve kısmen de arteziyenlerden isti· 
fade edi?eceği gibi elektiriğin 
Z:raat tatbiki de yapılacakbr. Bu 
suretle sulanan arazide pamuk 
cinsi ıslah edilecek ve ıimdi çok 
az olarak istihaal edilen pamuk 
miktan 5 milyon kiloya yllksele
cektir. Bundan batka yer fıstığı 
susam, ıoya, kendi " kene•:r 
gibi iptidai sanayi maddeleri de 
yetiştirilecektir. Aynca turfanda 
ıebzc:ciliie ve konserveciliğe de 
ehemmiyet verilecek, bionetice 
ıanayii ziraiye taaia edilmif o,la.. 
c:akt.ır. 

Diyarıbakir Elektriği 
Diyarıbekir ( Hususi ) - An

karaya giden Belediye Reisi Eşref 
Bey şehirdeki elektrik tesisatının 
tevsii için Belediyeler Bankasın· 
dan 150 bin ı:ra istikraz yapd
masına mezıuiyet almıya muvaf· 
fak olmuştur. 

• 
L LERI 

Trabzonda: Halkevi Koope
rat•f Çalışmaları 

ka11 ikinci mtı
dürii Ali Haydar, 
Arsen Koopera• 
lifi Reisi Gsman 
Cudi ve banka 

Trabzon (Hu
susi) - Halkcvi· 
miz hararetli bir 
çal şma devresi· 
ne girdi. Evin 
dokuz komitesi, 
kenci sahaların· 
da ayrı ayrı ça
lış an'ık göste· 
riyorlar. Komi· 
leler yeni sc ne 
için progrsmla· 

muamelat şefi bey
lerle Kooperatif 
Muhasipleri Eir
liği azalarından 
müteşekkil bir 
heyet koopera-

Trabzora kö11t.frintlt1 Kooperatif ıeçmelerlnden bir ıörünüş lif merkez!erine 
bulunuyorlar. zengin ve dol· giderek yapılan intihaplarda bu· rını tesbit etmiı 

Programlan öyle 
bilirim: 

hulasa ed~ gun birer prog- lunmt:şlardır. Fındık a!ım satımı 
ra:n hazırlamış· üzerinde çok bllyfik rol oynayan 

1 - Köylünün irşat ve tenviri 
fçin en uzak köylere kadar sey-
yar muallimler gönderilmesi, 
köylüler i~ in neşriyat yapmak, 
köylere aile seyahatleri tertip 
etmek ve köy kadınlarım:ıa yeni 
kanunlan anlatmak, hasta kö> lü
lerle çok yakından alakadar 
olmak. 

2 - Spor hareketlerinin can· 
landırılma ı, deniz, açık hava ve 
kır sporlann ehemm;yet vermek, 
bir jimnastik sa!onu açmak. 

3 - Alafranga musikiye fazla 
ehemmiyet vermek, bandoyu ıslah 
etmek, halk konserleri tertip 
etmek, temmuz içinde de bir 
resim sergisi vücude getirmek. 

4 - Ev muayenehanesinde 
haatalann muayenesile uğraşmak, 
parasız ilaç temin etmek. fakir 
mekteplilere yardım, dilenciliği 
kaldırmak. ı 

Tarih, dil, temsil, küt6pane 
ve halk dersane:eri komiteleri de 

Digarıbekir 

San'at 
Mektebinde 

Diyarıbekir (Huıusi) - Şehrt• 
mi~deki San'atler mektebinde 

atelyelerin ge
nişletilmesine, 

noksan lannın 
da tamamlan
masına başla· 
nılmıştır. Mek· 
tep Müdürü 
Halil Bey bu 
i~lerle bizzat 
alakadar ve 
meşgul olarak 
bu san'at yu• 
vasının mü· 
kemmel bir 
vaziyete gir
mesini temin 
etmek gayre• 
tindedir. T cs
Tiye, torna ve 

marangoz &4 

telyeleri için 
16 bin lira 
kadar harca• 

Yakarıcl•: llelcfe· 
l.in müdü,• H•lil, nacak, bin.ya 
-ffağıda: Müdii.r ıit diğer bazı 
rııuae1inl Zeki B. ler eksikler de ta· 
mamlanacaktır. Atelyelerde tale
belere gösterilecek den iletleri

nin mühim tanlan ıimdiden 
tedarik edilmiştir. Aynca mektep 

ile sur arasındaki kayalık arazi 

de temizlettirilerek mektebe ga

yet güzel bir bahçe temin edil

miştir. Talebeler bu bahçede spor 

ve diğer eğlenceli oyunlarla iyi 

vakitler ııeçiriyorlar. 

lar ve hep bir- ve kuruluşlarile memlekete hayırlı 
likte faaliyete "ler başaran kooı:eratifler köylü· 

yü şehirli ile temasa. intihap usu• 1 geçmişlerdir. lüne, söz alma ve söyleme şekil-
Kooperaftif- lerine ahşbrmak hususunda bü-

çilik: Vilayet da- yük faydaları dokunuyor. 
bilinde on ikisi Belediye Meclisinde: Belediye 

Trabıonda, ikisi Meclisi perşembe gününden iti
"""'-":.--__.._~ .. .....___, Akçabatta, iki· baren toplanarak 934 bütçesinin 

si Vakfıkebirde varidat kısmını müzakereye baş• 
Trabronda Halkevl b .• d Of lamışbr. Bazı varidahn artması 

Reisi O•ma11 ve ın e .. baldnndaki takrirler üzerine tet-
Cudi B. da olmak üzere kikat icrası için geleceğe tehir 

on yedi zirai kıredi kooperetifi edilen Meclis perşembe günü 
vardır ve hepsi de çalışmaktadır. içtima ederek, Belediye hududu 
Bu kooperatifler 932 aenesinde 99 dahilinde kabul edilen tarif eye 
köye şamil olmak üzere 2413 
ortağa sahip olup sermayeleri göre gazın beher ki!osundan 20 
yekilnu 560 bin lirayı geçiyordu. para, hemin vesairenin beher 
Fakat bu yıl daha geniş bir ça• kilosundan bir kurutı bakllra ve 
lişma yolundan yürlinmektecir. mazotun beher kilosundan iki 
Bilhassa köylü ila temasa ehem- kunış, sanayi ve tababette kul-
miyet veriliyor. b h kil 

Geçenlerde mOddetleri baam lanılan ispirtonun e er · osun-
bulan bazı kooperatif meclisi ida- dnn yirmi kuruı resim ahnmaauıa 
releri intihaptan için Ziraat Ban- karar vermiftir. 

Köylülerin Kurduğu Mektep 

Nadlllde Haeı6.gler kögilnd• ıeni kıınılaa ••kte6la t•ıncl atın• 
•eradmine •it görünüşler 

Nazilli (Husul)- Gazetemizin reisi Ulvi Beylerle maarif, adliye 
köycülük tetkikleri meyanında ve belediye erkim " halktan 
muhtelif zamanlarda iktıaadi ve mllteşekkil kalabalık bir gurup 
içtimai vaziyetinden, mektep faa- Halkevi bandoaile birlikte otomo-
liyetlerinden bahsettiğim ve son billerle köye gelmişlerdir. Bando 
mektubumla da iki k~y tarafından milli martlar çalarken köylü etrafı 
yeni bir mektep yapılmasına karar doldurdu. Misafirlere ayranlar; 
verildiğini bi!dirdiğ:m (Haabeyli) incir üzilm ~e ceviz aibi yerli 
köyllnde bu cuma nihayet y~n~ mah;uller ikram edildi. Maarif 
mektebin temel atma merasımı memuru Ahmet Beyin köy mek-
canlı ~ir. tenlik~ yapıld~ • K~! tebi talebesinin heye~nlı nutuk 
mektebmın enerıık meaaıu manıumelerinden sonra kurban 
mubtann gayretile az umanda k:sildi. Ve ilk temel atıldı. Bunu 
malzemesi hazırlanan ve esaslan -t akip Halk Fırka11 tarafından • ek b. mu~ 
kurulan yenı m tep ınasınıo köyde bayrak çekme marasimi 
temel atma merasimine Hacı beyli, ifa edildi. 
Duvasıl, Bereketli, Hamzalli, ( Yeni Hacıbeyli ) köyü tren 
Aslanlı köylüleri kadm ve erkek yolu üzerinde yerleşirken kıymetli 
iştirak etmişl..:rdir. bir mektebin de burada k~~lması 

Nazilliden kaymakam Ihsan, göği\sleri sevinç ve ifbharla 
ceza hakimi Lütfi, Halk fırkası kabartıyor. 

1 
1 Ev Doktoru 
1 

Yorgunluk 
Balısin umumi! ğine ve h 
a1nkadar edebileceğine na 
bunu, demiryoJI r mecmu 
çıkan tıbbi bir makaleden 
O kuyuculurımın iıtiladelCJin 
zedıyorum: 

Yorgunluk nedir? 
"Yogunluk vücudn sıhh 

tutan tamessül ve n:uzadı te 
sül edilen vazife!enn ııheng 
Yorgun:uk bu ahengin bozu 
sıdır. Çahşmaki et ve sinir! 
hücrelerini yorarak onlara çok 
verdirir. Bu fireraler, böbre 
bağırsaklar, deri gibi vücut 
zararla şeyleri d1şarı atmak 
fesini gören avadanlıklar 
tasile \ ücutten çıkar. Bu 
danlıklar sağlam olursa yor 
luk duyulmaz:. Fakat bu fır 
çok defa etler ve hücreler içi 
birikir, dışarı atılamazlar ve 
halde etlerin hareketlerini bü 
lerin çalııma kuvvetlerini aıa! 
ve kana kanıarak, kanan c 
yanına tabi olurlar ve tesiri 
gösterirler. Muhakkakbr ki, 
lerin çok yorgun düşmesi be 
çalışmamasına sebep olur. 

Bu fireler ne tabiattcdir? 
ıuaJe henQz tam bir cevap v 
lemiyor. Bilinen şudur: Vücu 
su kı mı ekşi,Yor. Bunu hususi 
zehir yapıyor. Bu zehire ka 
bir panzehir aranıyor, ka 
edilen bu fikir henüz bir düş 
ceden başka bir şey değildir. 

Yorgunluğun bu fireleriod 
baıka meseli kandaki kllr · 
rin miktan az.alıyor; kuvvetli 
tekerriir eden gürültüler kula"' 
işitmeğe mahsuı hücreler· 
ahengini boıuyor. 

Y orguoluk bele gençlerde ka 
llzerine mühim tesir yapıyor. N 
v6nema aamamndaki çocuklar 
ricudüu büyümesi e in 
mesi arasında bir ahenk •ardır 
bu ahenk 13-14 yaılannda en• 
haddine vanr. Halbuki kalb' 
muntazam büytlmesi çok ebe 
mlyetle görülmelid r. 

Vaktinden evvel yorgunlu 
başlamak çarçabuk bitkinli 
mucip olur ve kalbin büyfimesin 
iş kuvvetinin azalmasına sebebiy 
verir. 

YorgunluAun Sebepleri 
Nedir? 

Y orgun!uğun &ebepleri arasınd 
en mühimmi çalışma saatler" ' 
uzun olmasıdır. 

Yorgunluğun ebeplerinden b' 
mühimmi de çalıştırma usullerin· 
fenalığındadır. 

Beden terbiyesi yapmama 
acemilik, beceriksizlik yorgunl 
ğuo başlıca sebeplerindendir. 

Çocuklarda yorgunluk büy .. 
meye mani olur. lhtiyarlard 
vücut kabiliyetini ka) betmiy 
ba{lamış olacağından çok yorgu 
l&ıkla pek az iş temin edilebilir. 

Gece çalışmalan gündüı:d 
daha çok yorucu ve daha az ra 
daman vericidir. 

Saf ve temiz bir hava içind 
çalışmak az yorgunluğu 
olur. SJcak Ye yüzde elliye yakı' 
rutubet olan 7erlerde çalışın~ 
ezicidir. 

Yargunlulltan na çıkarf 
1 - Bulq:a hastalıklar ~ 

buk kapılır. 
2 - Kazalann adedi artar. 
S - Ver:m azahr. 
Yorgunluktan nasıl k.r. 

çınmalı? 
lmkan dail'eainde fazla çalıf 

ma saatlerini ortadan kaldırın# 
bdır. istirahat zamanlannı mef 
kiin itiyadına ve çalışmanın ta~ 
atine göre tar.ı:im etmelidil' 
GünUn ortas;nda uzun bir isti~~ 
hat umanı doğru olmıyacağı gı 
yediğini hazmedemiyecek d~ 
cecedc lus bir istirahat zall>""'" 
da doğru değildir. 



f SON POSTA 

Sigaaet Alemi ' 
G A LA 1( Gönül işleri ı 

Japonyanın 
Yedi Şartı 

Jnr.onya'da gıırfp bir cemryet rar
dır. ami tudun " Haıici ve dahili 
lfÜnün mcselc'erini tetkik eden 
mea'ul VAtand11şlar kulübü.., 

o • t - '\ ........ .. ~·· .!..._. .:. J , ., ,/' "a"'::"' ~- -
Karilerin 

ye Emniyet yok Suallerine r~nsız Siyasetinin' 
Ana Hatları eniden 

ÇizUiyor 

• 
ıç 

" 
l -·--·Q-- ........ - · ~-· Cevaplarım 

Bu kulüp, aon gilnlcrdc Tokyo'da 
çıkan 11 Jnpon Advt"rtiser" isimli gaze
tede şayanı c!ikkat bir beyanname 
n~retmiştir. Beyanname yedi madde· 
den mürekkeptir. Kulüp, bu yedi 
maddenin hat ıekl:ne göredir kl 
Japon-Amerikan ünas~batının harp 
ne •ey harpsiz halledileceğini Li.1-
dirm ktedir. Bu madcie!er şun!ardır: 

Pııris. 16 - Ilıırıciye Nazın M. 
Fransız Efkarıumumiyesi, Fransız Zabı- 1st.nıı bul da İsmet Beye: 

Kız sizi seviyorsa mes"ut ol
mamanız için sebep yoktur. Kızın 
tahsiline fazla ehemmiyet "er-

l - Amerika birleşik hükumet· 
leri, sabık Amerlkun hariciye nazın 
( SUmson) ı. ın nında olduğu gilıi 
Mançukuo hOkiimetinJ tanımıımckta 
urar edecek midir? 

Bartu, Prag'n ve Vnrşova~ya hareket• 
ten evvel bu akşam P11.rıse gelecek 
r lan Romnnya Ilariciye Nazuı 

Tıtul eko ile görü,.eccktir. 
lJ;izakere edılecek mevzular, Bil~h-

eızlıınmn, orta Avrupa \e İtalya rııese. 
}Pl,.ridir. M. Jfortu, 15 gün sonra P.tl· 
riıo vdet <'t iği zamnn Fransız aiya. 
setimn hütün 1ı noktaları tanyYUn 
edecektir. 

Pü1".11, l 6 - Ga:zeleJer, M. D rtu. 
nun hüLun Fransız &ıyw;i müm ·i.tc
r.le komolasl noa, llariciye ezare
tine, hiçbir tav-jy de ibı.lunulmam 

tasını Şiddetle İttiham Ediyor 
-~=· ===-=~-=--s ---------,-ı 

2 - Çin davuını Lalletmek için 
Japonya tekrar kuvvete müracaat 

decek midir? 
3 - Japonyanın Cemiyeti Anam

dan çıktıtının lerdaaında mevzubaha 
olan mnnd ilanda-ki Japon odaları· 
nıo ııI caklan bal tekli ne olabilir.? 

I hakkında gönderdıği lamimuı m tcini 
ncşretmi~lerdir. 1 

l ______ __J 

4 - Amerikaya Japo mubacere. 
tın mc nuiyetJ devam ed ı. 
tlir ? 

5 - J ponyaı:ın Sovyet Rurıyaya 
kartı h tlıbarekeli ne olacakur? 

6 - Filipin Rdalaruun ati j na ıl 
yin ~dilccckti:? 

7 - Binlirine brışmıo ola bütiin 
bu .rne elelere verilecek olan hnl 
teklı. Amerika iJ J 
bi 'bn f apony ara nda 

r Bı ı a a yol nçmıyacak mıdır? 
CYatınamo ş - 1 , Juyor: u ewn e.erle hitam 

A mc. ika Rirleolk .hGkıl ll 1 J il Çi me er, 
pony e n ara&ında muallak 

duran meselelıı!rİn hali nde ç· .
1 1 • A "k ın mı. chnın merı aya güvenmem • ı~ _ 

ld • , .1• C51 Q 
zımgc ıgını ı an etmelidir A 'k 
b -k· t' b • merı ıı 

u ume ı u tarz.ıhnreketil S 
Rusyan,n Şarki A .)Bda tak~ tovye! 
1 , , ıp e ıne.:ıı 
lizırnge en po.:tikanın ona lıatl 

d . . l k annı a çızm.~ o aca tır." 

* Bu bey nname eğer resmi j 'lpon 
b fil:ain filıirleriıac tercüman o'u. 

yora , Uz.ak Şark davasının ını:han 
balhne mk n bulunamıyacağını im. 
clid n bul tmek Jazıaıdır. 

Süre 

Deniz I<azası 
iki Japon Muhribi 

Çarpıştı 
Sa bo, 16 - Minekaze Ye Sa

f'akaıe J pon torpido muhr:pleri 2e
ce manevralarını yaparlarken çarpış. 
lnt§lardu. f'az!a aarar s:ören Mina. 
kaze muhribini yedeğe almak icap 
elmiıtir. 

a o'da uha ebe 
EolivyalılarlaParaguvaylılar 

Şiddetli Eir Savaşa 
Giriştiler 

~evyork 16 - Yukan Şako'dakl 
muharebelerin, Unlerc telefat \'e 
yaralıyı mucip o!nn en kanlısı, Nev. 
york Taymisi'n Bu nos Ayres mu
b. birni~ ib.ldird.ğine göre, ge~n 
cuma guoü ı.abah eyin bev:emıotır. 

Bu kanlı oavaşın cereyan ettiği 
yer Bolivya ilsauıhnrekesi o!an Bo.iv· 
yrı n kele.s~nin (12) mil .cenu~nda 
LH konhitas mnkiidir. 

Son muharebelerde geriye püakiir
tü:en Bolivy uvvetlcri b nnmakta 
oldukl .-ı rı tarlruarm içerisinde: Pcır~gu
vuy kuvvetleri tarafmdao baabrıloııı 
ve ta rnız:a uwamıştır. 

Bolivya hükümctinin neşreyledıği 
teLliğde, Paraguaylılar n, cuma :ve 
cumnrl~si günleri vukubulnn muhare• 
bede binluc telefat ~c yaralı ver
d ikleri. halbuki Bo:ivyalılann zayi b 
hiç me abcııindc oldu -. bildiriliyor. 

Bolıvya'"uın mcl".ktt. olan La P z'da 
büyük bir e inç kükiln:f rn:adır. 

Diğer taraftan, Paraguay teh'..iki 
cepheden hcuuz mühim bir habe; 
alınmadığım ka}detmelttcdir. 

a on Harbiye 
Naz1rı 

f stif asını Geri Aldı 
Tokyo, 16 - Knrdcş~nin Jolandı· 

rıcılıktan mnhküm'yeti üurine istifa 
~den Harbiye Na:ıın Jcneral Hayaşi, 
Ba,vekilin lSran Dzc,.in • tifa•ına 
geri almı tır. 

•Son Posta" mn EdeLi Tefril18ı: 45 

Bu.rhon Cahit 

ALAY EMRi 
V zi~ 111a Lir belediye me- güiilnç bir . 

Auru g.bı yol oizamlannı tatbik riince sıkıJd ıne5kı~ düş~üğnnn tö-
etmek istiyordu. Bebeğe ge:diği den sırtına ı~ . el~m bile venne-

man biraz üküııet bulm~ u. K labaht vırdL Çaktı. • 
Deniz b v · · ı · "yi • cadde, uısnn!ar, 

geldi. ı ın.r enne ı n:.agaıalar, le\ balar göziinün nün· 
T d ters dönmn1 gibiyd' 

raktı.ramvay onu K raköyde bı· Dişleri gicırdıyordu:ı. 
D h l b k - er ye cehennem olup al· 

h h ~d 0 
ya gitti. ~ünire der hu kıd 

' b~r e oray uğrayacaktı. Ar- Akla bin türlil üpheler eı· 
onu tanıyan kapıcı· h .. h g ı· 
- Münir: Hanım • bir yor ve er ş~p e hırsını kabartı· 

vvel burada idi. Şimdi .ıc: t yordu. Kendınde olmıyarak ylirU· 
- Nereye gitti? ç yord~ 
Kapıcı ellerini b vaya çb: d . Şışane yokuŞunu yaya ~kbğıni 
- BiJ em! Çok kalmadı. Bi· aı.re ö~ün~ geldiği zaman fark· 

liyorSllnuz izinlidır. btth Tunelın baca ından çıkan 
Necdet kıpkırmızı olmuştu. d:k~r- t~bahhar e?.i~. y~ğmur gibi 
Kulakları uğulduyor. Avuçlan B b~ukkendonun yuzunü ıslatmışh. 

1..... d u ır aç amla onu dalgınlık 
~ınıyor ~· tan uyand?rdı. • 

- lçer1de olma ınJ Merdivenlerden Beyoğl d 
. - Rica ederim. efendim. ~e- desine geçti. u ca -

Bu resim, hır Franıu.ı ga:ıetcainden 
alınoıışhr ve son mali reza'etler mÜ· 
nııaebetile Frnnsız zabıtasının gösterir 
görüodüta f ıali}etle alay diyor, 
Demek 16tİ} or kir A'lıl ücrim •abı
tndır ve o, efldin y:-nlış yola sevke~-

e!t için b;,rkesi lıir şeyl~ yaphjına 
inandırm k istiyor. Halbuki taldp 
elt'~I iz, kendi izidir. Ne dolaşıp 
duruyor. Kendi kendini tutsun. 

Artık. cünyada lüç bir şeye em
niyet kalmıyacak gibi görünüyor. 

i 

Dev et 
Veril 

an yanı çları 
.............. ..-• .. ••• ... •H•• .. ....._ .... ._ •• 

Bankası . .., . . 
ıyecegını 

Londra 16 - Sandey Refuri gau
tesi, bu yın 27 .a nde Almaoy dan 
alacak'ı o 'nnl rın toplanbyd ıçağrılmn• 
!arından b.ıhs~Jerek diyor ki: 

11 Aim Dc\•let &n;cası Müdarii 
M. Şalıt Alm nynmn ya borç öde
mekten vazgeçmek, yahut nçl:ktao 
ölmek mecburiyetinde olduğunu öy
lemi;tir. fng.iliz alıtcaiıtlaJar bu bika~yi 
evvelce de dinlediler. Almanya, s "Uih· 

MH dü Ü Borçların 
Resmen Bildirdi 

lanmnk pahP.sına mali hayıiyetfnl 
fedad n çc inmiyecektir. Hitlere mü-
aamaha tmek ısuretile paralarını 

olac:ıldan zehabında bulun n devlet
ler timdi hayal inkisanna uğramıt
lardır. 

* Berlıu 16 - M. Şabt; Da•eı ve 
Yung istikra:ı:lan taksitlerinin ı!e tecil 
olunrıc ğmı ısöylemiştir. --------=---t 1 panyoı H rek tt KUbada Vaziyet Y~ne Gergin 

Madrıt, 16 - Fada ffnj mıntaka· 'Havıma, 16 - &ki Cümbur Re.iıi 
sındald f.51>anyol ku\•veUeri burada AL Gro•o:ın taraftar!an ıbir ihti il 

Juız rJanıaktad~r:lar. Vaziyet çok ,aer-asay:ş\ temine muvaffak olmuşlardır. gindir. 

• Muşanof Londrada, Yemen Sulh istedi 
MUzakerede K.afıirc, 16 - Yemen ;imamı, Hi· 

Lo dr 1 16 - Bur&}'A gelen Bulgar 
B~vckili M. Muşacof iBulgnr !orçlan 
lıfimillerile mOzakereye başlayacaktır. 

Bir rkadaşnıı :ziyarete gide
cek olsa ona haber verirdi. 

~üzbaşı Fikret ailesini Eski§e
hire aldırmışb. Oraya gitmesi 
ihtimali l oktu. 

Genç ylllba;ı bu karam:Elıklar 
ve heyecanlar içinde Beyoğluoda 
duramadı. Kapıcı}a sormayı unut
muştu. Acaba bankadan çılanca 
Beyoğlu ta~afma mı yürlim~tü, 
htanbul tarafına mı? 

Bunu anlamak lazımdı. 
Yüksekk.aldınmı bir mermi 

gibi indi. 
Yol oı;tasına .İşporta koyan 

esnaftan bir ikisini pny1adı. Mer-
divenleri inemiyen bir ihtiyar ka· 
dına çarpta. Küfeli bir hamalı 
göği!sleei ve herifi kıçüstü otwttlL 

Nih yet Galata1·a inır.işli. 
Bankanuı önüne geldiği za· 

man kapıcının Lir adamla konuş· 
tuğunu gördü. Beklemeden sordu: 

- Münire H. bankadan çıkın-
ca aşağı tarafa mı sapb. Yukan 
tarafa mı? 

Kapıcı kon uğu adam iza
hat vermekte devam ediyordu. 

Sualine ehemmiyet verilmedi-
ğini zanneden Necdet kızdı: • 

_ Sana söylüyorum, dedi. 
S ğtr mısın? 

caıı: Kıralı İlnusauda sulh tek.la' c:t. 
miş, bunun üzerine Hic~ kuv .. et:c
ırinin iiJeri iharckcti <dur~ru1mujtur. 

müştü. Kap cmm üstüne doğru 
yürüdü: 

- Akıl istemiyorum, •ordu• 
ğuma cevap ver. 

Kapıcı geri çekildi ve mUdafaa 
.aziycti ldı: 

- Silm ·yorum liziıde de qğ-
raşacnk degiliz! 

Necdetin bütiln sinirleri pril· 
mişti. Bir ok giöı lizerine atıldı. 

Kapıcı da bu hücumu 1>ekliyonnuı 
gibi ıonu ustalıkla karşıladı. Mnt· 
·, bır boğuşma aşladı. Kapıcı, 

bütün banka kavastan gibi iri we 
kuvvetli bir adamdı. Necdet bü· 
tün gayretint: rağmea onu yere 
deviremedi. Kabvecılcr,. memur
lar, sokaktan geçenler Te zihayet 
kö deki pnHs yetişmiş!erdi, onlan 
giiçlülde ayırdılar. 

Kalabalık, herkesin ıgt;ziintin 
iizerine dikilişi Necdeti bir anda 
değistirdi. Münirenin nişanlısı 
oldukunu bankada biliyorlardı. 
Onun ismin'n araya kar1'ma~ı 
ihtimali, üniformasının ıter.efı bır 

da erten ıainirlcrini yumuşattı. 
aıı eefen memur cndan izabnt 
isler bnşıru salladı: 

- Bir ikiyetim yok. Anlaşa• 
mamnzlık. 

ilim vaz'fem g:renı çıkanı gor• Sinema vakti d .... Jdi 
nıektir. Biraz evvel çıkarken hah• . . • egı • Zaten 
n1111 bile 8 rd 1ümrenın y lnız ınemaya ,&İtmi· 

Kapıcı konuştuğu adamla li· 
kırdısını kesti. Ciddi bir sesle: 

_ Müsaade edin efendim, d7 
di. Efendi ile konuşuyorum. Eır 

Kapıcı zaten meselenin bli
yümesinden, işinden olmasından 
tırkmüş .n. Kendini mudaf aadan 
başka !bir ,ey yapmamııtı. He
men Needeti taadılı: elti. 

Necdet 
0 

k:~ıcının karşısında )eceğini biliyordu. dakika.. d I _!! T'~ 
' Fakat arbk Nec ot ıwpw- Knlabahk dağıldı. 

meyiniz. 

• A'ksaroyda Cemal Liltfi Efendiye: 
Kkarn ızı ve çocuğunuzu bu· 

raya getirtemez misiniz? Bunun 
için kafi paramz yo'kaa, ask.erii
ğinizi ailenizin bulunduğu yerde 
yapmal< için müsaade koparmıya 
çalışınız. 

* i\rat>camide TııLhsin Efendiyec 
A43kerliğinizi biürmedeu evJen. 

meyiniz. Sonra çok gUçliik çe

kersiniz. 

* İstanbul a lI. R. H.amma: 
Başka talibin~ çıkarsa tered

düt etmeden evleniniz. fakat 
o vakte kadar ubredinis. 

-tc 
Eski ehirde Ş. Eain Hanımaa ~ 
VaziyeLnizi muhafaza edini~ 

Bırakmız o size yaklaşsın. K&!b .. 
nizi bilmesi kaf:dir~ ""iyoza bu 
fusab ka~ırmak istemez. 

* Peodikte Birsen Güzel JJuuma:. 

B k dar merak ye endışe 
u a ·ı ·ı i "nde yaşanmaz. Bir vcs. c ı c 

brı ci bir doktora muayene 
u gen fikr' . _._ 

ettirıpe'k ve doktorun mı ar 

mak lazımdır. Zaten kanun e':.ıe: 
necekleri bbbi muayeneye tabı 
tutar. Muayene net~cesinde basta• 
lık anlaşılırsa evlenmeğe müsaade 
etmez. Belki vehm diyorsunuz, 
bir defa muayene o\masını temin 
edir.iz. Bu o kadar güç bir ~y 
d füldir, her halde ha•tal&k ..,.~ 
yet devresinde ise size de geçeb .. 
lir ve ı&&hhatini:zi te.b1keye koyar. 

* lzmitte M. S. A. Deye : • • 
Müaasebeüıizi ilerletmeyınız. 

Evlenmeyi düşünmeyiniz, Bu kazanç 
la evli bir kadını mes'ut edemez• 
. . O bu mahrumiyete ve kar 

sınız. abat 
nanay.a katlanamaz. Onun r ~~ 
hozmaymız. Vaziyeti oldu~. ~ıbi 
muhafaza sizin için daha 1.)ldll'. 

JIA3IMTEY:lE 

v~ Necdet ajv ıajır lst•nbnl 
tarafına geçti. 

Şimdi köprByü geçerkea dO. 
ıünüY-orda. Dündenberi sinirleri 
ne kadar lbom1muştu. Evde ..anne
.ine nekadar 9ğır muamele et-
1111ifti. Sonra o temiz bipli, fe
dakir GülsümQ ee &aa laaflae 
mışb. 

DDşüodükçe yaptlldannm •• 
adar ünuebetsiz aldupau 

tınlıyor, hemen ~dip ~nı.-ıa 
ziir ıtlilemeğe ıkarw WilV•· 

&haili tara&ada eski . l>ir 
abpabına kadar gitti. Ba kitap
çılık eden ebki hir arkadqtL 

Oawala ıeliki mektep hayatm
dn ahvalden. ~ya!adan konur 
tula~. Daha apldL Serbestle~ 

Hisara 4'lönmiye brar vermıştl. 
Dört buçuk ıvapunına yetife

Dilird.i.. 
Annesine seırdiji lokumlardan 

bir kutu, Gülsüme de pasla yap
tırdı. Münire için bir şey almad1. 
Onunla görülecek hesabı vardı. 
İzinsiz lstanbula inmenin aebebioi 
anlayacakh. 

Vapura girdiği zaman epeJ 
kalabahktı. 

Salonda yer bulamadı. Yuka• 
nya ıç:11rtı. Rahat ıbir pencere 
yam ararken aababtaDberi .bekle
diği 11e9 yanıbapnda onu çağırdı: 

- ~ecdot bur.d.yım :eel 1 
(Arbm • .,., 





----. ----

Sahdan Salaya 

Seyyahlar 
Onlara, çok defa tesadüf 

ederim. Bazan peş peşe takılmış 
otomobillerin içinde, sağa ıola 
baka baka bi:medikleri bir he
defe doğru ilerler. Bazan Aya
aofya kapısında gözlerinde göz
lük, ellerinde dürbün kırk yıldan 
hasretmiş gibi duvar taşlarını 
okşarlar. Bazan da Kapalıçarşıda 
dükkan dükkin dolaşıp Timur
lengin nargilesini ararlar. 

_ Yine ıeyyablar gelmiş 1 
Hoş geldiler, safa geldiler 

amma; bot geldiler, safa geldiler 
dCD>ıekle ev sahiplik vazifemizi 
tamamile yapmış olmuyoruz. 

Şu koıJcoca lstanbulda görü· 
Jecek ıey yalnız Ayasofya camii, 
ahtveriş edilecek yer Kapabçarşı 
ve nihayet aranılacak yegane 
antika Timurlengin nargi!eıi mi ? 

Ne oiur efendim.. Senelerden 
beri de\•am eden kötü programı 
bozup, bir yeniıini yapalım! 
Ayasofya, Ka'riye canıiinden baş
ka gürUlecek fey yok mu? Biraz 
dl onlan gösterelim r 

Cengizin hokkası diye; prinç
ten deve sattırmıyalım f 

-tc 
Propaganda için devletler mil

yonlarla Jira sarfından çekinmez
ler. Dünyanın her ucunda propa
ganda vasıtaları icat ederler. Biz 
ayağımıza gelen şu birkaç yüz 
:rabancıya acaba neler aöylilyor, 
neler öğretiyoruz? Bunlara te,. 
cUmanlık edenler Türk inkılibın
dan bir nebze olsun bahsediyor
lar Dll? Ben bilmiyorum, bilen 
varsa söylesin! 

Memlekete seyyah gelaio de
mek kolay, alıı veriş etmiyorlar 
demek te kolay. fakat ıeyyabı 
ıetircbilmek, al11 veriş ettirebil-
nıek srüç.. • 

Bu ifler zorla değil gllzellikle 
olur.! En evvel yapıJmaıı Jazımg~ 
len ıey davetin yolunu bilmek, 
iyi gezdirmek ve zorla ateberi 
değil, güzellikle güzel ıeyler 
aabnaktır. 

-
·Aksi 

Hasan Beye sordum: 
- Senin kazancın da meşhur 

Ford'un kazancı kadar olsaydı 
nasal yaıardın? 

- Bunu hiç düşllnmedim am
ma akıi, birkaç defa hahnma 
geldi. Meşhur Ford'un kazancı 
benim kazancım kadar ol.aydı, 

o nasıl yaşardı? ___ · ~· ... . . ..... ' 

_ Rüyanda kaynananı görsen 
ne yaparsın Hasan Bey? 

- Fırsat bu fırsatbr diye 
yakalar, döverim! 

. 

SON POST~ 

Almanya şimdi de müstemleke istiyor 

- Kocam geçen sene öJdO, 
&lmeden bir haha evvel tam 
yüz elli kilo idi. 

Vah vah, işte •• bllyUk 
zıya ,, diye buna derler. 

ı I Fıkra 

Nasıl 

Biri Haaao Beyden borç para 
istiyordu: 

- Bana yirmi lira borç ver 
Hasan Bey amma, çok rica ede
rim. Kimseye kat'iye'n bahsetme! 

- Kat'iyen bahsetmem hatti 
bunu ben bile duymamıı olayım! 

- Teıekkür ederim Hasan 
Bey, yirmi lirayı ver! 

- Nasıl veririm azizim, ben 
senin borç para istediğini duy· 
mamıt oluyorum! 

TESADÜF 
Dangada ne o/ara 

Hep tesadüf diyorlar. 
Boıuna çekme tasa; 
Hep teaaJiif Jigorlar. -

l ı 

Apartmanın Tavanı 
Hasan Bey yeni zenginin 

apartmanını gt:zerken: 
- Güzel amma, dedi, tavanlar 

bir az alçak! 

Yeni zengin alay eder gibi 
dudak büktü: 

- Tavanlanlar kafi dere
cede yüksek, yerdeki balılar 
fazla.kalın olduğu için öyle görünür. 

Uyuyuverdi 
Hasan Bey köpeğinden bahsetti: 
- Benim köpeğim çok zeki

dir, evvelki gün bir roman oku
yordum, o da yanımda oturmuş 
romana bakıyordu: 

- O da mı k"omanı okudu? 
- Okumadı amma, okumuş 

gibi uykusu geldi, uyuyuverdi. 

1 
Bilmem ki kim ne dermiı? 
Ben bakark~n o germiı; 
Rok/eller milgonermiı, 
Hep tesadüf diyorlar. 

- Ostnmüzdeki aparbmanda 
oturan kadının ne güzel gözleri 

var! 

- Tabii bir şey .. Kocası göz 

doktoru. 

_ Sana bir mektup yazmıı· 
tım Hz:aan Beyi O mektuptan ne 
anladın? 

- Okuyup yazmayı doğru 
dllrüst bilmediğini! 

ı 

Cepl•rim life delile; 
Çıkmıyor da 6stel~lc, 
Piyangodan mele/ık; 
Hep tesadüf digorlar •• 

P. O. H. B. 

1 
Ziyafette 

Hasan Bey eve geç gelmişti, 
k~mıı nerede olduğunu ıordu: 

_ Bir ziyafette idiml , . 
_ Hanımlar da var mı ıdı? 
- V aUahi billahi yoktu karı~-

.. Hatta sofraya Çerkea tavu~ 
gı~. dikkat ettim: Onu bıJts 
gelınce . d" alça ile ört· görmeyelam ıye 8 

müşlerdi. 

Tahkikat . 
Hasan Bey bir dostuna sordu: 
-Tevfik Fikreti nasıl bulursun? 
_ f yi bulurum, neye sordun? 
- Hiç, sordum. . 
_ Ben anlamamm mı zan~edı: 

orsun kızına talip oldu. Şımdı 
~e hakkmda tahkikat yapıyorıunl 

1 J 
1 

f. 
Fıkralar 

Beklemezdim 
Hasan Beyin hizmetçiai kız-

mı§b: 

- Hasan Bey, dedi, ben .,.. 
bk bu evde durmam; hanımla 
anlaşamıyacağım .• Onun için e,. 
yamı topladım, ıimdi gidiyorum. 

Hasan Bey içini çekti: 
- Ah, dedi, keıki ben de 

hizmetçi olaydım. 

Belki 
Hasan Beyin kansı .ayledi: 
- Amtrikada çocuk çalanlar 

çoğalmış •• 
Hasan Bey tordu: 
- Kadın çalanlar yok mimlf? 
- Varsa ne yapacaksın! 
_ Seni alıp Amerikaya tlcte. 

ceğim. Belki bir çalan olur. 

incecik 
Hasan Bey ıece ıokakta bir 

aarhoı a tesadnf etti. Sarla1; o 

duvar seni~ bu ~uv~fr :,: 
caddenin b.ır ben : a doğru dll
yanıoa geçıyor. G y eh: 
rllıt yürllyordu. Ha~n Bey ·~ • 

_ Azizim, dedı, sen baru 
fazla kaçır mıısın <ioğru dllrllat 
yürüyemiyorsun.. Bari fU yaya 
kaldırımından aıağı inme, ne olur 
ne olmaz bir otomobil tramvay 
albnda kalmıyasınl 

Sarhoş bir Hasan Beye bir de 
yaya kaldınmına bakb: 

- Anıma yapbD Haaaa Bey, 
b biç cambazhk yapmadım ki 

en "k • lzeriDd• 
0 ip gibi incecı feYlD 

yürüyebileyim! 

Olacaktır 

Eıkici kapınm 6nilndeo ıeçi
yordu. 

- Kırık tabaklar, kınk f.-
naklar abyorum. 

Huan Bey aeslendi: 
- Buraya seli 
- Kırık tabaklanma, kanlı 

çanakJannız ma var? 
- Bugün yok fakat aen yana 

uğra muhakkak ola~kbr. Gece 
eve biraz geç gelecegım del 

Şimdi 

Hasan Bey kan•mn pcelerl 
horladığından şiklyet etti: 

- Eskiden bu yüzden 1rece
leri hiç uyuyamazdım. 

- Ya şimdi? 
- Şimdi uyuyorum. 

D k arbk horJamayor? 
- eme ine horluyor 

Hb:~·r~"" :J.da yabyarurnl amma; ,-- _ _ ... ........--. . _ _..... 

••• 
,,. 

1 • '. 

.. "' 
1 .. 

- Dün doktor söyledi Hasan 
Bey! idrarımda fazla miktarda 
ıeker varmış. - t? 

Acaba toz mu, keame .... 

• 
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SEVD 1 
Almancadan 

Tercüme 
- Zab ta Romanı - lktıbas Hakkı 

11-4-934 

Naklll ı Sadettin ReşU 

Mahfuzdur 

Son Postanın 
T frika ı No.9 

- Mübalağa edıyorsunuz mat- bil unuttum. Nazandikkatinizi 
mazeU Hangi bol paradan bahse- imdi çok daha ühim eyler 
diyorsunuz? Cebim çok glinler ti:terine celbetmeme müsaade 
boş kalıyor.. buyurun •• 

Ağabeyimd;~ gel:n paralan, Bu mühim şey, garsonun elin-
namuslu kalm~k, . •tıbarı ıade et· - Bu bidıseyi imh edebilmek ı de i, büyü gümü tabagın içine, 
met mecburıyetile borçlanma bir aı güçtür aziz.im.. ben öyle Fransısvari garnitürle istif edilmİJ 
dağıbyorum, l:eş parasız gezdiğim i'Orü~·onım ki, fena vaziyette olan. bumbardan başka birşey değildi. 
günler az değildir .. Mahaza, i.ktı- ç kalan dam, kendisine uzatılan atmazel Beggeye göre en caxip 
sat ilminde bir kaide vardır: er- elin tam mile temiz o duğ'una manzaralardan birisi o!an bu ta• 

etlerin tedavili lizımdır. Binaen· dikkat etmeden. o sanl yor- bak k rşısmda dudaklarını yalıy~ 
aleyh, be de bu ilmi kaideye gö- atmazcl. b bu fikrinize rak oralarda biraz daha iştiha 
re hareket etmekle iyi ediyorum İ§tirak edemem.. ar dı.. Emmi, ilk yemeklerden 
zannındayım •• Neden beni . -:nua• Hol bilek aaaline bakarak çok yediği için bombardan bir 
haxe ediyorsunuz? Hem bıhyor- ay ğa kalktı: 1 kma daha almiya t b mmülii 
•unuz matmac.el Begge; paslanıp - Affedersiniz, gitmek için olmadığını söyliyordu. IAıbyançef 
geçm. eyinciye ka_dar, para, harç ü a denin i tirh m edecegıw•m. gülüyordu. 

b b tadı - Y almz biraz cesaret Emmi .• 
etmıye ma sus ır vası r. Bu gece bir krabayı ziyaret et• 

Emmi bunlara ehemmi) et ver- mekligim hım. Matmazel Begge)e bakın, nasıl 
d H ı 1 di w• keyifJe devam ediyoı.. Yemekle-

.miyor u. 0 Un söy e gı acı Begge HOiün arkuından mı-
hakikatlerin tcs:rı albnda, ayni nldandı.· rin iyice kapabrmeıi için d elbet 

bü ey düşünliriiz. 
cinsten olmaları itibarile, onun!a - Zavallı ddil Bu özleri söylerken ıamp nya 
b8'başa .vermiş konuıuyorhla~dı: Emmi, Holü apıdan çılnnca şişe ini alariık, e me bardakları, 

• - Sız~ b~rw•hudsusta 
1 

a ~~- ya ·adar g özleril takip ett· ten bu köp klü içkı ile doldurdu. 
radyorum. b eskacgmb. en .0 > n bmı~ ır so:ıra cev p "erd:-: Emmi, Nıkolan. elind ki işenin 

amın aş ır ış u.ması z f k k b·ı k 
fe k l~de güç.. Bir kitl b • - annetmey rum, at çok m r asını g .. r ı me iç.in evirdi, 

v a " • va er enı • b. d K dl k a· · .rd. f kat b. 1 dı. hürmetle e amlıyan bir dükkan- guıp ır ını. en en ısı çevı ı, a ır ey an ıyama 
için y şıynn arcngiz adamlar- Lıbyençef bu mUa}cnenin mana· 

cının y nınd salış memureliğini d b. . • sını anlamışh: 
nasıl yapabmrim? Şimdiye kadar an ırtSt.. - Buzda ıslandığı için, lize-

lı tlgıw m hayat tarzı dolayısile - Acaba necidir? .. rinden etiketi düşmü •• Sizi 
d ktüograf da olamam.. - Demin söylerken duym dı- . d . b Al ? temın e erım, en ucuz ir man 

Hol ağır, ağu: ıarabım içU, ııız mı evvelce zabıta imiş. Şimdi şampanyası •• 
kaşlarını çattı: galıba boşta gezer takımından.. Emmi, gencin bu sözlerine 

Lubyanref tasdik etti.· · d B k d - Afedersiniz matmazel, s~ze :y ımmma ı. uz ovasm an men• 
- Methedilecek bir adam. t J k :: · w k d -birşey soracağım.; Siz bazı ha- arı a ara , l.lZerme sogu amga 

aU meçburi)etler karşısında Fakat affeder"iniz hanım kızlar, ile vurulmuş markayı tetkik etti: 
· d' k d h' d d ondan bize ne? Ben onun ismini ( Arkası vıır ) 
ım ıye a ar ıç ec a ımzın 
aletini, teb·yenizin yüksekligini 

oklamak ı.aruretinde kaldınız mı? 

Emmi, derhal bu gizli itirafın 
manasını anladı. Böyle bir1 verde 
kendisi gibi bir erkeğe rasgeımesi 
onu hayretler içinde 'ıırakmışh. 
Bu adam, nasıl bir hayat yaşa• 

mak mecburiyetinde kal.rsa kal ın, 
at'ıyen maıi ini, doğmas:Je bir

likte gördüğü terbiyeyi, eski te
miz muhitini unutmıyacaktır. Em· 
mi teessürle cevap verdi: 

- Ben hakiH ve bayati tec· 
rllbelerime göre ıöyliyorum, 
insan lüzum olursa her
ıeye katlanıyor.. Çünkn ben de 
evi) em den aşağı düşmek zarure

tinde kaldım •• Hem birçok şeyden 
mahrum yaşamam linm geldi •• 
atti bu meyanda gençliğimin, 

birçok ıevkJerfoden marum ya • 
mak gıbi elemleri de var.. fakat 
ne yap!ım ?. Böyle bir zamanda 
ne yapmak kabildir?. 

T aliin dönmed i beklemekten 
başka elden ne gelır?. 

- Doğru söylüyor unuz .. man• 
bgımız ne k dar tahammül etse 
de, hislerimiz. i.syan ediyor •• ................... -... -........................ ™·-·· 
Resim Talı/ili /(ııponıı 
~" ······ ................... .. 

Tabiatini~i 5ğrenmek jstıyorunıı 
resminızl bu kupondan 'iO adet 
ale birlikte gönderiniz. · Rtsrııiniı 
ıuaya tibidJr ve iade edilpıcz. 

Jıim, meslek 
veya nn· 

bulunduğu 
memleltet 

Resim in~ar 
edecek mıi 

Remıia klişeli :SO kuriİşlıık 
ptil mukabiliod!I gönderilebilir. 

Selçukhatun Kız san'at mektebinde Hanım kızlanmız kendi el 
emc:klerinden mürekkep gilzel bir sergi kurdular. Resim, serginin 
dünkü .açılışındaa bir görünüştilr. 

[}nhisarl;;-U. Müdürlüğünden: 
"32 X 49,5,, eb'adlı " 500,, kutu karbon kağıdı ıahn alına

cakbr. Taliplerin nümune ve prtnameyi gördükten ıonra pazar!ığa 
iştirak etmek üzere "% 7,5,, teminaUar:ile beraber " 28141934 ,, 
Cumartesi günll saat "15,, le Galata Alım, Sabm Komisyonuna 
müracaatJan. "1723,, 

* • 
Bezi ve kordonu talibi taraf.odan verilmek Ozere .. 400 ,, adet 

bez torba diktiriJecektir. Taliplerin nümune ve şartnameyi gördrtlc
ten so"tua fiat vermek içi .. % 7,5,, teminatlarile berabu "30/4/934 
Pau.rtesi günll şaat .. 14,, te Galatada Alım, ıabm komisyonuna 
müracaatları. "1733 ,, 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Eminönü Kaymakamlığından : Meyva hali haricinde 1 No. h 

sergi mahalli 935 senesi M ynı gay ine kadar kiraya verileceğin
den talip olanların 8/5/934 tarihine müsadif Salı günll saat On 
6irde encümene gelmeleri ilfın olunur. "1764., 

Akay İşletmesi Müdürlüğünden: 
Akay Hatlanna ait ilkbahar tarifesi 19 Nisan 934 Perşembe 

gtinündm itibaren tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere aaılmıt
tır. Cep tarifeleri de g:ıelerde mevcuttur. "1758,, 

Nisa ,, 

Kazanç Vergisi İçin .. 

Dün lstanbul Maliye tahakkuk mUdürlüğünd mtidllr Talit Beyin 
riya etinde bir komisyon loplanmıthr. Mesleki teşekküllere mensup 
esnaf tarafından ıeçilen uamn da iştirak ettiği bu komisyonda 
yevmiyeler:ne göre kazanç vergisile mükellef tutulması lizım gelen 
esnafın gürJük gayri aafi kuançlan tesbit edilmiıtir. Resmimiz top-

. 1 n .. ıda bulunanları gö teriyor. 

,_. _______ _.. Yarın aqam ~-------• .. 

MELEK SiNEMASI 
4 2'lzel mUaabaka filminin 4 ncüsll olan 

BE BiR MELEK DEGiLIM 
Fransızca a5zln filmini takdim ediyor. 

Yıldızlann en tuh ve tehvetpereati 

M A E W E S T ile G A R Y G R A T 
Du f imde size ihtir eın bütiin Alevlerini tnmtRc klllrdır. 

llu Per P.mh mat o 1 rioden itıhnreı ı: ELHAMRA SiNE ASINDA ~ ı im 
birden: KARI BENi ALDATIRSA ve DENiZALTI ARKADAŞLARI 

~--------------mm> (15801)4m1 

Yarın matinelerden itibaren 

UM 
Sineması 

( Eski Artistik ) 
Yeni tf·nzı l atlı tttrife bAşlıyor. 

ikinci mevki 25, birinci ve hususi J 

balkon 35, lüks fotöyler SO kuruş 

Programda 2 f.lm birden: 

1 Nil HAYDUTLARI : 
ve meehur t.enor 

JOSEPH SCHMIDT 
tarafındnn 

DtlNYAYI DOLAŞAN 
ŞARKI 

' (15804)--

Bir Tehlike 
Vapur Yanaşırken içeriye 

Su Hücum Etli 
Dün sabah köprünfin Üsküdar 

iskelesine yanaşmakta olan Şir .. 
keti Hayriyenin 63 No. h Yapuru 
ıa:anevra esnasında bir tarafa 
fazla yatbğı bir sırada alt kat 
birinci kamaranın bir penceresi 
ansızın açılarak içeri su hücum 
etmiye bqlamıt, fakat derhal 
yolculardan biri tarafından kapa• 
tılarak bir tehlikenin önü alın
mıştır. Eu sırada telaşa döıen 
yolculardan bazdan yere dliferek 
hafif surette yaralanmışlar ve 
birçok kimseler de ulanuuşlardır. 

Yeni Bir İş 
Bir Belediye Mühendisi 
Adliyede Sorguya Çekili.vor 

Belediye fen heyetinden bir 
mühendis hakkında yapılan bir 
ihbar üzerine liçUncU müstantiklik 
tarafından tahkikat yapılmaktadır. 
ihbar bu mühendisin bir müesse
seyi sıkıştırdığı hnklandadır ve 
iki sene evvel yapılmıştır. 

Müstantiklik diin de Cevdet 
Kerim Beyi davet ederek şahit 
sıfatile ifadesine müracaat etmiş· 
tir. Cevdet Kerim B. müstanlik
liğe giderken müddeiumumi Ke· 
nan Beye de uğnyarak kendisini 
ziyaret etmiıtir. 

19 Ni an Perş mbo ak 
•• T U R K Sinemasında 

YAŞAMAK 
iSTiYORUZ ! .. 

Fransızca sözlil 
Oyuıyaulu r ı 

MADGE EVANS 
JA ES CAGNEY 
(Uen im Pranga Kuç ığıyım) dnn daha 
muazzam ve heyecanlı bir mevzu 1 ... 

~------· (15803) --

Bir Seyyah Kafilesi Daha .• 
Ceneral von Ştayben isminde 

bir seyyah gemisi ile limanımıza 
yeniden 35 seyyah gelmiştir. 

•••••• .... •••••••• .. ••••M•••••••••••••••••••••••-••••••••n 

~. . . ' . ' . , . . ~· 

MATBUAT CEMiYETi 
MERKEZi 

ittihaz edilmek üzere : 

TAKSIM 
ŞIŞANEKABAKOLU 

TCNEL 
Arasındaki cadde ve yakın 

sokak içlerinde 

SATILIK 
BiNA •eya ARSASI OLANLAR 

ıle böyle bir inşaab 
deruhte edebilecek 

MiMAR veya MÜTEAHHiTLERiN 

yazı ile 20 Nisana kadar Ankara 
caddesi Orhan Bey Ham adresiod • 

1STANDUL 

MATBUAT C TiNE 
müracaatlan rica olunmaktadır. 

Tel:20087 .. 

Dr. KEMAL NURi 
Cilt ve Zülırev! ha tnlıklnr mütehassısı 

BeyoAlu ı Rumeli han 16 
Tel ı 40153 
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dar ı. Ötfiyenin Kaldırı!ması Hükii-
metçe Bir Türlü· Caiz Görülmüyordu 
325 aenetind, paclita\ta latilaaıl 

edilen bir irade mucıbiaceı artdr 
ldarei örfiyenin mllddetl hitam 
bulmak tizere idi. Fakat, baf-
ta Talat Bey olduğu hatcıe 
ittihat ve Terakki erkAm 
lclarei 6rfiyeyl tekrar temdide 
karar venı:iflerdi- Bunun iç:n de 
pek ıarip ve batta b6yOk bir 
elefle tarihe pçmeai lbımplen 

... 1ebep ıatterm:ı'erdi. ~o ~~ 
IUlta nepeclil• rami tebliı, 
aynen fU 1atırJarda11 ibaretti. 

( lmibaba veuiti teminiyesi 
ltalumın po.11 " Jandarmaya ait 
teflrillt •• aizamat hennı ikmal 
Jlaıı nrı .. " uayifi memlekete 
tıiılllrl Olu kavanini bazıradan 
ltuı11nın tidil ve ikmali muktezi 
bulunup idarei örfiyenin bu ihti· 
J&cah mUbimmenin ikmalinden 
ttvel ref'i ıayn caiz g6rtilm6f oldu· 
11-'aa. iclarei mezkirenia . bir 
mDcldet daha dewamı zaruri bu
lndota laec:liai mahaua dkela 
brarile ......... •acibince iradei 
leDiyel cenaba padipbl ildir 
•uttur.] 

Dolt " dU..,atana aaarla
,.. anedUea IU reamı tebliğ 
pek aa bir manaya ~- etme~ 
leli. Demek hGkimet; t.tecllil lca
-'•n tanzim ve kabul ettirmek 
ayni zamanda muhalifleri de di
lıMlıil tek lele taldp " teeı,. 
itlillmetı ~• lclareilrfi1.,S te .. 
tlicle hizam llrlyorcla... Halbuki 
ittihat ve T er•kkiye mensup olan 
ıuete!er, htlldbnetin bu karanm 
da allaıJıyorlar: 

( Bayle 1erbat, b1J1e ... .,_.. 
pener bir idareilrfi:r•••• tikl1et 
etmek hataclar. Ça.alıLtt. buslnJdl 
lclareHSrfiye ..... ketin ldçhlr 
laareketi-. ..,...,. etmiyor. Sa-
,._ ~ cezalandırmakla 
1tdiia edi7or. ) 

Dlyorlarcla.. ldareiarf: yenin 
mibhası.raıı muhalifler ve mahaLf 
matbuat ile meıpl "'-•ma ba
kıl raa memleketle ,.ı... ....._ 
lefet, bir cürüm olarak tellkki 
ediliJor; Babıili caddeainde ,iz. 
leree haftua glı.leri &ıllnde ..... 
Wf gazeteci.ere dayak at....ıt. 
•ahalif mebuslara kan rengi ml
rekkep!erle yazılmıı tehdit mektup
lan JoDamalr Bahçekapı karakolu ' ..... ..._ 

SON POSTA .. 
iLAM. Pi~~~~! 
...-."I] •f - -

...... tek..._ 1 IUm pıetelliıt 

... ,...... ftld 4 kelimedir. 
~ AJDl ,._ .. • latan 1 santimdir. 
·~Da& ....... clalıa ince 111.ı.r 

..... ile .... edilr. 
·-.,,..... ı&o .......... .L.l..Lt 

• ....... Ubiclil ........ 

6a)ia 

liDcl 

• • 
.. tf ..... 

....... 
-400-
... it. .... . 
IOO " 
80 • 

O. ilci B~ 
l Hakkı Pqa kabinesinin vaıiyetioi gösteren 0 zamana aft bir ariıRh resmi J 

6nilnde ~~ perva zavallı Samimi ve faallyetlerinf artırmqlar; hll-
kanlar &Çlnde • Y~ ıavarlamak k6metia icraatını u ~ok Lir 
driim addeclilmıyor; baalann fiddetle tenkide bqlamıtfarcL. 
f~eri. de tutulup divam harbe Fakat bu tenkitler bir noktada 
Yer .lmayordu. * birleşemiyor, ciddi esaslara iıtinat 

ldarei lrfiyenin mevcudiyeti, edemiycr; ekseriya ~a, pek hoı 
muhalifler ve bilbaasa genç ve ıörillemiyecek bir tekilde pbai-
atqli muharrirler üzerinde hiçbir yet dereceUad• ileri ~elltiyor-
taıir haaule ıef:irmiyordu. Bilakiı clu... 
bu ıençler 10n zamanlarda cllret 

' RADYO 1 
17 Nisan Salı 

lsTA~UI. - 11.15 p!llr. u · rt1at .. 19.H 
Ment CaaU B. •-afuutM cocaJdara m••al. 
lt.SO TM .....ı1d •...,_b (Efbı7a Sadi tt. 
iMi a., Rel 1& B.) t il Dr. Ş&ıa Hasım 8. 
tarafuadaa l..rea aaa •• ..... ••ber.erl, 
21.a '--.ı Ret!t B. pl7aao Necip. Yakap 
::ı:..:•• • • -eaut Cemil B. Yiyo oud) oda 

V ARŞOV A (141j) - 16.21 uloa mutı.t. 
17.05 11\llHbabt', 17,55 plJ&dO •ou.,rl, 18,SIJ 
aaieahabe p' lklan, 11.58 Pa.ı 1.1.ckenla 
eaerle laden •Q. fsıle laaalıu1.1&1 ...,... tem• 
• ·il 21,50 dalla mualkl•:. 

B0Kkl:.Ş - (~64 m.) H 'bora.. p'llr, 
:-- tır, plllr. il Gıca •lu •trasa, 19 milaa· 
•be, 19,15 o:lı:•e·r,... dcYamı 20 OniYv-

elt d ' • • • ıoau, ;t0.20' plllr, 29.45 lııoaferaa .. 
21 M • Ara. lir ita tarafından t•rkıl.r, 
21.11 ,..,. •ke91raaı tanfanda ...ıowlk 
aJaaaea " frAAllSCa konfcn... Jıaıs ._. 
le.aul ~ouerıa d•Yamı. 
~ ,,!1"APEŞTF. <SSIJ - tl,SO 'ptA; 1',ıt 
lı...L- .. .,... ........ k9 ..,.. tJ,25 ..... 
--. 21~ ........ ~ ı.rıw.. alt koııfaraa., 
..___ 21 11 

..,_. •uatr.. tarafıadan 
.... ._:. ~tla .:.,. --..... 25.50 

'VIYMA._,.., M - ·- .-ı1m·. 
..... ...,,... CS:ll) - 11.21 ....... ... 
21.ıs .._... ,:.~ ....... .,._ .... -. , 
-lbt11arledı,._ IQs .a..Jaa6e, 21,to 
.......... ....,,, ...... ı.:..u ........ .. ....... ~ ... ....... 
..ı11 .. 22,d ............. O.•ııır - ..... 
(Palmlaol kabweıdnde.). · 

Bl\ESLAU - (Si') tt ••ıell muılk• 
mlHhabe, 21 lu•a haberler 21 ıc c.. ı. t 

' • " y ... auen'e all ••ki SKrçalan 22,ıs ae 
11 D ffll ltaberier 'lt .,. ıe •ualkf, 

' ......., •llaalaabe ~Gece 
mıııllı:l•I. 

··-~ fSTANL 1JL - 11.lA p 1k ......,.., 1M1 
lraa ... cıt der., ıt.a Mu••••• .Be1 tıar .. 
,...... ..... oı.ı, ıt.• 'k•lr mvakl .epe
.Jab ( f.u .. Bc71 il .... a.,, Cnıdet Jkfı 
Şeni Be1, Yahf'a 8e7• Cewdel a~,, SecııJlla 
Haınm, Vadbe Ha..-. lerMt He un), 21.ıo 
aj.tM •• boı• .. bertuı, ıJ.38 ..... V.abp 
ac, orlı•atrM& t.refuad• •ulat• il eeeıı.. 

VARŞOVA - Cl41S .. , 16.30 ..... t 
... ..,., 11.20 .. ııferaae, 11.50 ....... ., .. 

11.10 hafif oılııeatra m•iklıl, ıt.se muht.nf 
balalalu, 2J.lt$ -~fonllıs ~--- AJ- Her
lerlDde • 2S baf~f muül " clau parçaİan. 

B0KREŞ - _. -..) IS bo sa, p l k, 1 
hberler, p llr, 11 ra yo orkestra•ı, 19 
•ueahabe, 1'.JS radyo •keıtrası, (Kalına•'• 
•Hrlerbacle11 pa11alar), 28 Omwralfe n4o 
)'o•u, 20.20 D. Gulrla.:e l....ı...da1tc ,.......,. 
21.45 lco11feraaa, 21 Daalmarka •••hal, 
27.ıS haberler, 23 CJu loluıat .. aclaa llaldeaı 
baf;f •u•lld. 

8lJDAPEŞ1'B - t110..., 11 alt• •• ··•·111, 1t •••...,._ 19.SO Gwlc!e Norradl 
taka• taraf,.._ ....., •11• ki, 20.30 mu• .. 
bab .. 21 ...... , .. __.,.., 23.20 v.,. • ......... 

ViYANA - ffll •) 11.1' AYIMt~ 
•11.w.ı 1t.ol .......... ıy , ....... ,. 
....... tt, •• mahtel f, 21.N ...., ... , 11 ... 
... 22.IJ • ., • ..a. ..... ...... 1 .... ..._.... 4 

Haydarpaşa Emrazı Sariye 
hastanesi Baş Tabipliğj~.f en: 

( Baıtarah 1 inci Nyfada ) 

bu npor fecidir. Çünkll miea
ıeseoin sermayesi avuç awç 
dağ.blmıı, M. Volf isminde birine 
yaza makinesi getinin diye 96 bin 
lira verilmit- Heykeltrq Kenan 
Beye 28 bin lira, Acem lsmail 
Efendi namında bir diğeri de 
28 bin lira koparmıı ve daha da 
neler... Bu paralar, rarora 
g6re kaqalakaz verihniı. Şimdi 
tahsilleri imkam da yokmuft 
mllıebbiplerinin cezalandınlmalan 
için ve alAkadar olmak colayıı:le 
bu rapor hem iktisat, hem .de 
Dahiliye Vekiletlerine gönderile· 
cektir. 

O zaman, meclisi idarede bu· 
l~an kasaplar şirketi müdürli 
Ahmet Beyle Tabir Kevkep Bey 
bu usulaOzl&kleri ıarmlif ve istifa 
etmiıler. Fakat l=u istifalar, bu 
işlerin genişlememesiııe enkel 
olamamıftll'. 

14 milyon TOrkO clerin bir 
hayrete dofiiı'm itte bu raporun 
muhtev,yabclır. Ve kabal ediniz 
ki bu hakikate muttali olan 
baıkalan dahi ayni .ha71'eti du
yacaklardır. Dün bu mfina· 
ıebetle Galip Bahti}· ar Beyle 
görüfttık. Bu zat bize ıunlan 
söyledi: 

1 
umumi aarette teü euPE tıe 
vaziyeti meydana çıbrcldt. • 
mese!ede mes'ulleria ldmler oW. 
iunu tayin etmek veya haklan 
da takibat 1apmak bizim wazlM 
ve aalihiyetlerimiz •aricindedlr. 
1933 niaamnda, Belediye bllt
çe encOmeoi reiıi merhum mı.
tacı Hamdi Eeyia bu meaeleJC 
menaubaha etmeli &zerine, Şelalr 
medİlinde lunretli mlukere 
ve münakaşalar oldu. Ve ... 
meaeleyi tetkik için bir lmmiqOD 
tqki ine karar verildi. 

'8hlr Mecllalnln ~ 
nndan (7) •r aonr•dır ld 
Belediye n:-akamının bir 
tezkeresi ile komisyon tet
kikata bafladı. Makam• 
tazkera•I t•trlnlevvel 1933 
senesinde komlayon ~ 
sına ıernar,ur. Bu heyette 
Şehir rt.ecllalnden ıae., 
Mehmet AU ve lamalı .... 
kı Beylerle dll•r ban'-' 
lardan birkaç zat vardar. 

Vazlrat baklanda kom ... 
ronun ........ , clDn Şehir 
MecDalnde okudulum .... 
porduır. Arbk •iz vaziyete 
ne isim verirseniz, verlnl&r 
Ortadan rok olan paranm 
miktarı (400,&02) IPradw."' 

Gallp Bahtiyar Bayin Sözleri 
- Biz bankanın maamelibnı 

Galip Bahtiyar Beyin bu ... 
ve hazin sözleri İnlaU • ... 
acı ıeliyor. 

imtiyazlı Şirketlerden Şikayetiniz 
Nelerdir? .. 

c Blttuaft J faal ..,,... , 
bir ac:lua llfati:e ...,..,... ki, 
elektrik fiıketi kim... muaJ
yea bir firketten aLr. lstanbula 
k6m0rb tona bir liraya mal ola· ,..... . .--.. ,........,.. .. 
iki lira ........ . 

Şirket ... farla .... iPii 
faturalara lltinat eder. Fakat 
faturalarda 6at ..... ,eksek 
-... .. 1 ....... w ~hal-
.. " VekA&etp teddk edDecelr 

aokbi ----· 8'a nokta tetlrik 
ediline, • vakit •Olaim laalcilrat-
jerle ............... ,.... t&phe 
JOldar. ,. 

Maçka Tra11W11ffan 
Betiktırıtan İhlan iııızah bir oku

,_. )'UJ)'Oft 

Maçka durak maha~i bu semte 
ilk tramvay işled "ği zaman doğ

nıdan doğnıya Maçka kışlasınan 
köşesi idi. Hatta ıirket buraya 
bir ele kuJtlbe yapmıfb. Fakat 
ıoııra dural matıaıa Maçka 
aparbmamnın yan na kaldınldı. 
Hatta aradaki ral 1ar .aküldll, 
Bunun sebebi, Bepktaşa ifleyen 
otobOslere müşteri b-.lmakbr. 

Kışla k6,esine kadar inebile
cek 7olcular otob&ae binmeye 
lbuaa a&'mal•· Fakat tirketia 
l:u o,_. -.ı:ememif .. Maçka 
iatuyonumm JUbnda olaaaa bir 
emrivUI olarak ku.ı ••Hnmuftur • 
Altla Yerliıe Killi ~ 

DiVUJGlu ... ıı.a ........... 
.,... JUl)'Gll • ..... .., ...... <fi• .,. .................. ,.,.... ' ,.. ..... ...... 't: 
ıanm firil ._,aslto ,.,....... ., ................... ..,. 
.... ..... ltznageldifinl bil-
.... llld -1bn 1anm lira clepo
aitomu klğıt para olarak iade 
etti. Aynca yeni depozito icreti 
olarak llç lirA aldı. A.:tuı para 

1 
mllfterlye tathik ettlifnl ~ 
6dz, o vakit JDllhim bir yekta 
k8l'flllnda kahrıı. Bu para n .. 
reye gidiyor ve tirket ne hakla 
bu farkı ah)or?. 

Romangada 
Derin a;, 
Rahatsızlık V tu 

( Bqtanfı 1 iad 11Jfada ) 

Fakat h6k6met tehdit m• 
tabu gönderen teflcbta m....., 
btiyllk rOtbeli zabitlerin mlllia 
INr ln.aum tevkif etmif " ..ı
batill inin& alm fbr. 

Kıraı. laa:b emniyet telld9 
etmelc için Lir glo soara Blkret 
ıokaldarmcla •~r. 

Bununla beraLer Romanyacla, 
bilhassa Bükreşte endip ve 
heyecan vardır. Bir takım zabi~ 
tevkif edilmişlt rdir - Jf. 

Diler •yfalarcla 
Boa • ao • • 

16 Nlaaa 934 Pazarteal gün8 Haataae •tlltahdemlal lcla ,.,.. 
bnlacalr On altı takım elbiae i:e 16 çift fotia içiıı Japlen .._. 
kasada teklif ecWea fiat fazla ,CSrülmüt oldapaclaa bir hafta IODl'a 

Galata'cla Karamoatafapap sokajmda latanbul Llmam Sahil SahWye 
Merkezinde münakasam 24 Niaaa 934 Sala ,W mt 14 te yaptla
cağından iatiyenlt"rin mezkGr Merk• Leuzım lılemurlaja ile ta.. 
tane idaN •-.lupaa llilracaatlan. .. ııeo., 

, al•rak kiiıt para iade etmek 
auretile ıirketin temİD ettiji kin 
btılltP edalaiLJll!i•aiz. 8uDu elli bm 
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10 Sayfa 

&vur Mehmet ' 
Yedi (Aşık) Iar Şirketi 

Her hskkı mahfuzdur 17- 4. 934 .J 
> Tefr&ka Ho. 98 

So Pehlivanı n 
~ 

Tercüman laidis ile Nakşı Fent Sultan 
Mesel es· i uzun uzadıya görüşmüştü 

---~---

Beşiktaı karakolunun arka 
tarafındaki odajarın birine kapa• 
tılan o dört mahpus, Abdülha· 
midin kat'i bir iradesile her tür· 
lü ihtilattan menedildikleri için 
Nikolayidis biraderile u2un müd· 
dettenberi görüşememişti. Merak 

Mehmetle mUkalemeye girişmişti: 
- Merak ettiği şeyler nedir? 

Sor da sö}liye}im?. 

SON POSTA 

Dervişin 
Fikri! 

-===~;:::::=-====~====:;.:::===========:'.::======~======~==---
Nisan 17 

"Yahudi De Reçbe.r.Oldu,, 
"Arap,, ın Ot Bitmez Çöl zannettiği Yerden BugUn 

Şarap Kaynaklar1 Fışkırıyor 1 

f ngiliz Gazeteleri Filistinle Meşgul 

ve endişeden muztarip oluyor; 
kardeşinden bir haber almak için 
her vasıtaya başvurduğu halde, 
hiçbir şeye muvaffak olamıyordu. 
Buna binaen şimdi Gavur Meh· 
met, ( Somun Pehlivanı ibra· 
him) isim ve sıfalile Nikolaidisin 
karşısına çı karak: 

- Evvela, o Gırlandi mi dir, 
nedir bir adam varmış.. O, bir 
kadın ile burada bir yere sak· 
lanmış. Acaba bunlar daha hali 
&akla mı?. Yoksa kaçıp kurtuldu· 
larmı; diye merak ediyor. 

- Matmazel, köyün kilisesine 
nereden gidilir ? .• 

- Merhaba, çelebi.. Birade· 
rinin tarafından ge:iyorum. Mah
susan selam ediyor. Sana iki çift 
lif haber gönderdi. İnanmazsan 
işte yüzüğü. Nasıl, tanıdmya ..• 
Yalnız şu var ki, ben bir fakir 
adamım. Başımdan korkarım. Va· 
kıa helali hoş olsun, biraderin 
olacak çorbacıdan beş tane çil 
altın aldım amma, bu kadarcık 
bir para için başımı derde soka· 
mam. Haydi şöyle tenha bir yer• 
çekilelim. • 

Dediği zaman, sefaret tercü· 
manı az kalım aklını bozuyordu. 

Doğruca Tepebaşına gitmiş· 
ler •. Orada boş bir kahvenin loş 
bir k6teaine çekilmişler; başbaşa 
vermişlerdi. Gavur Mehmet, İs· 
tavridisin sıhhatinden, afiye
tinden ve arkadaşlarile pek neş
eli bir zaman geçirdiğinden bahs
ettikten sonra: 

- Birader~nin ke} fi yerinde. 
Şimdilik onu hiç düşünme. O 
yalnız bazı şe}leri merak ediyor •. 
Ve, sabırsızlıkla bunlar için ce
vap bekli} or. 

Demişti. Nikolayidis, kardeşi· 
nin yüzüğünü Gavur Mebmedin 
parmağır da tör ... üğü için ona 
karşı kalbinde derhal bir emni-
yet husule ge1n İşti. Buna binaen 
sefaret tercümanı, bi\ çekin· 
meye lüzum görmeden Gavur 
=--~-· --·.... .. . . . . ·-----

Son a 
Yevmt, ılynı1, Havadlı vıı H lk ga:ıctul 

Eskı Ztll>tı.) e, <;utu lçl~we sok&ğı, 25 

ISTANBUL 

OazP.temizde çıkan yazı 
ve resimlcrın binüo hakları 
maLfuz ve guzetenııze aittir. 

ABONE FiATLARI 

1 6 3 
Sene A,l Ay 
Kr. Kr. Kr. -- - --

TORKJYEYE 1400 150 400 
ECNEBiYE 2700 1400 800 

Abone bedeli JlPŞİndir. Adrea 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. --
150 
300 

Gelen evrak geri verilmez. 
lllnlardan mes'uliyet alınmaz. 
Cevap için mekıupltıra 10 kuruşluk 

pul ililvesı Jnzımdır. 
' 

' Posta kutusu: 741 İstanbul...,. 
Telgraf : So. po:ıta ,, 

.. Telefon : i0203 

- Hiç merak etmesin.. Kaç-
hlar, kurtuldular. 

- Evlenmek mi istiyorsunuz, 
Mösyö?. 

- Kadın da beraber mi?. ............. --.............................. _ ........ .. 
1 - Evet. 

- Ya, çocuk?.. Birader, asıl T Dıinga lktısat Haberleri J 
çocuğu merak ediyor. 

- Çccuk burada.. Onu gö-
türemediler. 

- Yaaa? •• 
- Evet. 

1 1 
Siyaset Ve 
İktısat 

- Bari emniyetli bir yerde mi?. Son ay zarfında en dikkate 
Siyasi Vnzi- değen hadise Av· 

- Şüphesiz.. F eriköyündeki 
Marabctlerin Manastırına teslim 
ettik. 

- Oh, oh, oh.. Çok alA et· 
etmişsiniz. Allah razı olsun. Ben 
bile sevindim. Şimdi birader kim· 
bilir bunları duyunca nekadar 
se, inecek... Şimdi bir mesele da
ha var. Birader; eğer Gırlandi 
ile o kadın henüz kaçmadılarsa, 
doğruca ya, Yunanistana veyahut 
Rusyaya kaçsınlar; diyordu. 

- Kaçmaları okadar telaşa 
geldi ki; kend.Ierile bir çift lakır 
dıya bile vakit bulamadık. Hatta 
onun içindir ki Yunanistana kaç
tıklarından da ar.cak on beş gün 
sonra haberdar olduk. 

- Canım, kazasız, bellsız 
kaçabilmişler ya, sen ona bak. Ha. 
Yunanistan o:sun, ha Rusya 
olsun .• ikisi de, bir... Eh.. benim 

· soracaklarım bitti, çorbacı. Senin 
başka bir deyeceğin var mı? •• 

- Çok çok seJam.. aman, 
bir ç:ıres:ni bulsun.. beni merak· 
ta bırakmasın. 

- Yook .. sen onu hiç merak 
etme.. arada ben varken, belki 
birgün olur, sizi yfiz yüze bile 
görüştürürüm. 

- Hay Allah razı olsun sen· 
den lbrahim Pehlivan... Fakat 
ben de sana bir şey sora) ım .• 
Ş:mdi bu cevapları ona nasıl 
vereceksin?. 

- Dostum!.. minareyi ç~lan 
evveli kılıfını hazırlar. Sen Be
şiktaş karakolunun arka tarafını 
bi.ir misin?." 

- Hayır. 

- Hah.. arka tarafta odun 
iskelesi vardır. r;naz gibi odun-
lar yığı!ıdır. Orada bir yüksek 
odun ist:fi var ki, tam onlann 
mahpus olduğu odanın hizasına 
kadar yükaelmiştir. Bu gece elayak 
çektikten aonra, ben usullacık o 
odun istifi üzerine çıkacağım. 
Bir cigara yakacağım. Pencereye 
doğru üç defa ateşini sa1Jayaca· 
ğım. O zaman o da yavaşca pen· 
cereyi açacak. Karşıdan karşıya 
fısıldaşarak benimle konuşacak. 

- Eh, pekali.. Orada nö· 
betçi yok mu? .. 

k rupa bakır piya· 
get Ba ırın sasında hasıl olan 
piyasasını d - · kl"k · D w. • • egış. ı tır. 
egıştırdı S.lah sanayiinin 

pek muhtaç olduğu bir madde 
olduğu için bakır Avrupa har
binde pek kıymetlenmişti fakat 
harbi takip eden (10-15) sene 
zarfında Avrupa bakır fabrika· 
ları mütemadiyen mahreç ara• 
makta idiler. Piynsa uzun zaman 
daima mütenezzil bir vaziyette 
gittikten sonra kendine mahsuı 
bir istikrar peyda etmişti. 

Son bir ay zarhnda it tama
men değişmiştir. Avrupa fabri
kalarından hiçbrisi harice bakır 
çıkarmak istememekte ve hiçbir 
yerde satış teklifi yapmamakta· 
dır. Bu vaziyetin bakır istihsali
bnın eksikliğinden ileri gelmediği 
muhakkaktır. Ancak son zaman· 
lardıt bulutlanan siyasi ufukJann 
kararmış olmasından dolayı dev· 
Jetlerin hazırlıklı davrandıkları 
ve bunun için de silah fabrika· 
larmın tnühim mikyasta sipariş 
almış olduklarına ihtimal veril· 
mektedir. 

Avrupa harbi patlamadan bi· 
rnz evvel bakır piyasasına arız 
olan böyle bir gayritabiilik 
nazarı dikkate alınırsa dünya 
siyasi vaziyetinin de pek tabii ol· 
madığı anlaşılır. 

• Bizde olduğu gibi Avrupanın 
Buğday birçok memleket· 

Plgusasının terinde de buğday 
piyasasına islik· 

Tanzimi rarJı bir istikamet 
MP.selesl vermek fikri ki· 

kim ve umumidir. Buğdaya asgari 
fiat tayin etmek usullünün tec
rü besinde bu tedbirlerin sun'f ve 
devamsız olduğu anlaşılmıştır. 
Eöyle bir gayritabiiliği en şiddetli 
kanunların bile idame ettiremiye
ceği kanaati hasıl olduktan son• 
ra baıka yollarda baıka istika· 
metlere baı vurulmaya başlan· 
mıştır. 

Bazı ikbsatçılara göre bir 
buğday ofisi ihdas etmek ve buğ· 
day piyasaaını bu ofisin eline 
tevdi etmek lizımdır. Halbuki bu 
iş büyük mali fedakarlıklara isti· 
nat ettiği kadar devletç:Iik usulü
nll iltizam ettiği için bazı Avrupa 

- Hayır .. Pencere yüksek ve 
gayet sık sık demir parmaklıklı 
olduğu için nöbetçi koymaya ln· 
zum görmüyorlar .• Eğer istersen, 
gel seni de götüreyim, bu gece 
görüştiireyim. 

• devletlerinin itine gelmemektedir. 

{Arkaaı nr) 
Bundan bqka ziraati, ticareti, ' 
komisyonculuğu, dejirmencilifi a• 

Musevilerin hamursuz bayramı 1 
münasebetile bir kısım lngiliz 
gazetelerinde "Filistin" hakkında 
muhtelif mUtalealar çıktı. Bu 
mütalealann hulasası ıudur: 

Filistin,, içinde bir Yahudi 
yurdu tesis edildiği gtlnden bu· 
güne kadar aradan geçen on 
dört sene zarfında tanınmayacak 
derecede değişmiştir. Bir vakitler 
bu memleketin deniz kenarını 
bırakıp ta bir az iç tarafına dal· 
mak istediniz mi, ucu bucağı gö
rülmeyen bir kum deryasına a· 
yak basmış olurdunuz. Halbuki 
şimdi bu kum deryası, kıs· 
men yemyeşil bir bahçe halin
dedir. Bu bahçenin ortasında 
ufaklı büyüklü yüzlerce köy, ka· 
aaba, binlerce bağ vardır. Bu 
köyler ve kaaabaleır Tel' Aviy 
adını taşıyan bir merkeze bağlı
dır. Bu merkez yekc.iğerini amu• 
den kateden ağaçlı bulvarları, 
parkları, sinemaları ve tiyatrolan 
ile mimarinin son kaidelerine tev• 
fikan kurulmuş yepyeni bir şehir
dir. Nüfusu ( 100,000 ) kadardır. 
Halkının hepsi de Yahudidir. 

Bir vakitler kendilerini Filis
tinin sahibi zanneden Araplar, 
toprakJannı sata sata dahile 
doğru çekilmekte ve onların bir 

çölden ibaret olarak bırakblduı 
topraklarda Yahudilerin vilcude 
getirdikleri bağlardan şarap kay
naklan fışkırmaktadır. Yahudi 
arhk reçber olmuştur.,, 

Yukanda gördüğünüz resim• 
lerden biri bu yazılarda ismi ge
çen Tel'aviv şehridir, diğeri de 
bağda üzüm toplayan bir Yahudi 
kızını göstermektedir. 

Adliye Dilimiz Buzcular 
Tetkik Cemiyeti Yeni Bir Tröst Hakkında Kendile.rin-

Eser Neşretti den izahat istenildi 
Ankara 16 ( A. A. ) - Türk Şelırimizdeki buz depolarının 

Dili Tetkik Cemiyeti Umumi bir tröst vücude getirmeleri üze-
Katipliğinden: rine, 50 kadar tacir taraf.ından 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti alakadar makamlara ıikayetler 
tarama reisi, adliye dilimizde yapılmıştı. Bu hususta Ticaret 
kullanılan yabancı sözlerin halk Odası etraflı tetkikata giri~mif 
ağzında ve kitaplarda bulunan ve ilk oh r .ık buzhane sahipler ni 
karşılıklarını gösterir bir kitabın bu hususta izahat "ermek üzue 
ilk f asikülünii neşretmiştir. Gerek çağırmıştır. Diğer taraftan ayni 
bu fasiküJ, gerek bundan sonra mesele üzerinde ticaret müC:firlil· 
çıkacak olanlar, şimdiden reyleri ğü de tahkikata başlamışt.r. 
rica edilen zatlara gönderilmek- Verilen malumata göre; bu 
tedir. Cemiyetin Ankarada bulu- tröste yeniden bir buzhane daha 
nan kol, bölük ve takım azalarının iştirak etmiş, fiatleri diğerlerile 
cemiyet merkezir.e, kendilerine 

d beraber ayni nisbette arttırmıştır. mektup gönderilen zatların a _ ·- . . ...,,. ·- _ . - ·---- -
lstanbulda Devlet matbaası ıatış merkezleri maarif memurlarına 
yerine, başka vilayet merkezlerin- müracaatla birinci fasikülleri al• 
de Maarif müdürlüklerine ve kaza maları rica olunur. 

likadar eden bu ışı bukadar 
basit bir tedbir ile yoluna koy· 
mak imkinsızdır. 

Diğer bazı iktısatçılara naza· 
ran buğday piyasasının istikrarını 
temin etmek için birkaç çareden 
başlıcaları şunlardır: 

1 - Fazla istihsal yapan 
mıntakalara doğru götürülerek 
mahsulün istiblakinin temini. 

2 - Alıcıların 1934 • 1935 
senesi mahsulünden yapacaklan 
mubayaayı murakabe. 

3 - Fiatlerin serbest bırakıl· 

ması ve vergi miktannın tenzili; 
ihracatın tanzim edilmesi. 

Bu us~llerin herbiri muhteiif 
memleketler tarafından tecriibe 
edilmektedir. Ancak hakikat ıu
dur ki yeni aletler ve uıuller 
sal esinde istihsal azami hadde 
çıkarılmışhr. Muvazene ve istikrar 
istihsal miktannı istihlak ettir
meye mutevakkıf bulunmaktadır. 
Bu neticeye varmak için her 
memleket birçok sistem tecrübe 
ederek uzun zaman yorulacak· 
lardır. 
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Surette Yaralandı 

Re nılnizl Biz~ Gönderiniz 

13 Yıldtı fü Mustafa Beyı Tuttuğu 

- .... ~ 
Fransız zabıtası esrarını el'an muhafaza eden 

bir cin~yet meselesini tenvire çalış yorl 

i§i yarıda bırakmaz, 
~ışmsk ve göze gir· 
mek i~io JiizımgeJen 
fedakarlıklara katla· 
nır. Rahat'ne pek 
düşkunhik göstermez. 
PM yı dHba ıiyade 
t888rruf etmek ister. 
Elbise ve eşyePını te· 
miz ve muııtaı.nm 

kullanır. Meııuliyf'tten 

Biızat Polis Müfettişi İ:>e Mi Şüphe 
Altında! 

Paris, 17 (Hususi) - Ceıa 
mahkemesi azasından M. (Preos)
in katli meselesi, )ep yeni Ye 
esk sinden dnha barc1retli bir saf
haya girdi: 

ı 
zata öldürdUğünü itiraf, fakat bu 
ci~a> e~ "?üdafoainefs için yap-
tagını ıddıa etmiştir. Söyledi vj 
şudu~ g 

- .. Ev ahibim olan Vatson 
He birlikte (Monte Kar1o) d 'd' Müteveffanın ıevcesi birknç 

giln evvel bizzat Adliye Nazırını 
görerek kendisine uzun bir muh
tara vermişti, bu muhtarndn ko
casının siyasi bir cinayete kurban 
gittiğ.ni iddia ediyordu. Katilin 
kim olabileceği hakkındaki dü
şünce ini çıktan açığa yazma
mışb. Fakat kocasının öldürulme
deo evvel sabık müddeiumumi M 
(Prcssar) aleyhinde şahadete ba~ 
~rlandığım yaımak suretile "h b . s rı 
.r ım yapmışh. Bununla berabe~ 

bu mektup sabık müddeiumumi 
aleyhinde takibat 1 • 

1 
yapı mas,m 

m_~c~p o madı. Fakat ortaya büs· 
butun başka bir mese'e kb 

P ,. . çı • 
o.ıs müf etfü:ıi M. B b .. ,.. onny u 

dnayette, muşevv:lc değiJ, fakat 
alet oinrak methaldar bululı k 
cürmile Lussat, Karbon ve S ~rt 
i . d Ü k' . . pı o 
smm e ç ışıyı tuttu. F k t 

b 1 d • . a a 
un ar a cına}etin yaı:ıldığı .. 

başka yerde o:duklannı söyli:ou; 
lar ve şahit gösteriyorlardı. Poli 
müfettişi de bu iddiaları çfir{!t
miye çalışıyordu. Fakat tam bu 
sırada adliye} e yeni bir ihbar 
yapıldı. Bu ihbarda: 

V tson isminde bir f koç
yalınm tahb isticarında bulu 
b. k·· k nan 
ır o te mukim Moris B .. 

adl b' d runo 
J ır am.n m hkeme azasını 

:Idürenleri tanıdığı, hatt iki 
afta evvel bunlardan birini bir 

kavga esnasınd öldürdüğü söy
le:ıi1ordu. 

Zabıta Moris Brüno'yu çağır
mış, bu zat ta hakikaten 4 
N.sau tarihinde ltnlya hududu 
dvanoda Fournier isminde bir 

c: 

L. .. a ı ım. 
ırgun tanımadığım iki adam 

yanıma geldiler. Vatson'un ü:ze-
r:n~e ( 5C,CCO ) lira bulun-
dtgunu St)'lediler ,.e keraisi 
soym k için tek:ifte bulundular. 
Adamı al, falan yere gelir diyor
lardı. Ben hadi eyi ( Vatson) a 
haber verdim. ( Vatı:o ) hemen 
( Monte KarJo ) dan kaçh. Bunun 
üterine ben meçhul ahıslann 
tayin ettikleri telaki yerine ya!nız 
gittim. Bu adamlar otomobilde 
bekliyorlardı. Beni içeri aldılar, 
ve )alnı:z geldiğimi görünce kıza· 
rak dövmeğe teşebbüs ettiler. 
Rovelverimi çıkararak ateş ettım, 
iç!erinden birini yaraladım ve 
otomobild<:'1 at:ıya.rak kaçtım. 

" Bu adamlar mahkeme reisi· 
nin katiJleri mi idi. Bilmiyorum. 
Fakat otomob:JJe aramızda kavga 
çlkmadan evvel ondan bahsettik· 
!erini duydum. » 

Za~ıtanın kanaahna göre bu 
Fournıer Müfettiş Bonny'nin da-
~a e~~e! maznun olarak tuttuğu 
uç k.şı ıle alakadardır, öldürdüğü 
veya yaraladığı adam da bu çe
lenin azasındandır. Tahkik t de
vam etmekte ve işin garibi bu 
meselede çok faal ıol oynıyan 
polis müfettişi Bo:ıny'nin de şüp
heli roller oynadığı öylenmekte
dir. 

Pnris, 17 (Hususi) - Fournier 
hakkında ihbar• yapanın bizzat 
ev sahibi Vatson olduğu idd. 
edilmektedir. (Vatson) 8 bu m~~ 
nnsebetle birçok tehdit mcktu 
ları gelmiştirr P-

c Toplantı, Davetler~ [------=--------. 
Kont rans __ Spor 1 

Halkevlndens Halkevinde 1çki ve 
kumar gtbi neslin enğlığııu kenıirioi 
iptilıilıır ve içtimai h1st.alıklara kam 
korunma mevzulım üzerinde verHeock 
ko .!crou Jardna (bir neslin SJhhnti ııaeıl 
temin olunur7 t mevzulu konferansın 

birmci i l 9 Tisan l 93! Perşembe günü 
saat 18, 30 dn Hulkevi koufı:nrns saf o. 
nund vcnleccktir. Bu muhim konieran-

herk~s gelebılir. 

Kon r 
Cümburiyet Halk Fırk sa Şieli na· 

hi esi tarafıod n 19 Ni o Perşembe 
lioU k mı t i? 1 de bir kowı r ''O 

bil konf eran \1 nlecektir. 
)f. 

Ko rv &uvar muallim) rinden 
Niaı t Vahit Hanım tara.Lodan öuüu Üz· 
d ki P roembe güofi Tcpeb mda Şt:hir 
tiy tro unda bir konen erileoektır. 

as_.,...•ww: 

h 
Fob~ 60 n -. ( 82) nci nus

ası ırço manzbrJ, •ın~m arti ti ri, 
ve eyı, llpor ve o re ımlcrile mu. 
lf'YY n olar k çıkmıştır. Her nüsh ında 
bir tern ki es si gösteren bu sevinıli 
mecmuayı okuyucultmmııa tavs ye 
ederiz. 

•OO etr Yüzme Rekoru 
y" ~~erdam, 16 ( A A. ) · - llolandalı 
~zucu k d10 Villi deo Uden eerbest 

Yuıcne ıoo metr d .. 
d . e uuyo rekorunu (]) 
ı.ık~:~/~ ~o.uıye (10) s~lisede kırmışhr. 

idi. or, ( l ) dııkıka ( 5 ) saniyo 

Be 1. Nls Koşuları 
r ın, 16 N t 1 

t.ahitl ri t - ıs e yapı acak süvari 
<ılan Atrnı!anşt ~us ~ştirtı~ edect k 
Bamiuıı bi U'li rderı Nıste çok 

r ur tte lı: 1 ---·--~,,........:;=::__ rşı nmışlardır. 

K rt l •ıdh ------
M d Re~in Ohikimliğind n: 
O ıu naile Ef A cvletyaıı ViıjioI U • gavni 
Kar.ayan Anha Ugu Jgurluyaa Terezn 
oayıan ve müşttteJ r uyan hanımlarla 

ten mutaaarnf ı 
dukları Pcndikte kay rkası nı küo • 
de 56S7-SS No Ju ve biri 

459 
ev n-

'VC lcher metresi 7 ku t nıetre 
945 metre ve belıer ruı. a diğeri 
ruşt t 'ibi h • tnetresı 22 ku. 

• u le ınec bulun o iki 
par~adan ibaret bo tan e • 'h J • 
kat ıvcd · • Y rı J a eı 

• ~ oın ıcraaı zımmmda 2.s.934 
t rıbın il.adif çarşamba günü • t 
14 tc oçık rtırm üc eablacı:ığıodao 
ıartnam ini görmek iste 1 • 
tar.bi il ndan itibaren e talrco lerın 
l ıp o an• 
ann yütde yedi buçu pey akç site 
~artal sulh hakimliğine mGracaatları 
ılan olunur. (lSS07) 

Zayi - 928 eenesinde Vefa Orta· 
mektebınden aldığım şehadet.na • 

çekinir, dedikodu mevzuu ol bJeeek 
şeylerle uğraşmaz. 

• 
12 letanbulı Ali Beyı Sakin tc."Vuı· 

ludur. llıızan inatçı 
olur. lelerine hile vo 
riya kan§brmruunı 
beceremcı, tenkit, 
tahakküm v sert 
ınuameleye müşkü· 
lntla tnhammül gös
termek ister, iğbira
noı çabuk unutmaz. 
Şık ve temiz giyin· 
mekten hazzeder. 

11 Ankar • 
Kemal Bey: 

• 
Boşnak mahallcel 

( Rumloln de!clnl bt•aıl7or) 

Konuştui,'11 insanlarla sanıimt ol· 
mak ıs·er, çabuk söyler, tarzı ifadesi 
sarıh ve açık olmayabilir, intızamı 
sever, yalnız tatbikatmda pek üzüu•üye 
kaUunınoğa tarafıar değildir. Yorucu 
ve uzücü i lede uğrnşwuk i lemez. 

So/t!aı Clnagetl işlegenlerden Nuri Efendi, gukart!a yaralılart!an i• 
Tısı Şükrige H., aşaiıda kagınblTaderi 

~ 
Evvelki gece Karagümrükte başlamış; fakat o da yilztınden 

feci bir cinayet olmC'!f, bir mey- derin bir kama yaraSI daralr 
haneci ile arkadaşı karısını, ka· düşmüştür. 
yınvaJdesini, kayınbiraderini ve Bundan ıonra iki arkadaı 

10 fstnnbul: Ferhan Bey: 
( Fotoğrafının derc:aı latemlyor. ) 

Sakin tavurludur. H ·rşf"ye ınüda· 
balo etmez, muşküllerle uğraşmnkt.an 
mücadele ve münnka~a. yapmuktnn 
Ptk hazzetmez. İşlerin oluruna ve tesa
düflere tubi o1mağt tercıh eder. Knla-

diğer bir kadını feci surette 80kağa fırbyarak kaçmıya başs 
yaralamıştır. Facia föyle geç- Jamışlardır. Nuri Ef. kaçarken 
miştir: yakalanmış, Sabri ise dün öğle 

bulık yerlere sokulmaz, rkadaşlarıle 
Edimekapıda meyhanecilik üzeri tutulmuştur. Yaralılann 

uyımlca geçinir. ' eden Nuri Ef. ötedenberi kansı hayatlan tehlikededir. 
Şükriye H. ile geçinememektedir. 

, ____ P_O_S_T_A---. iddiaya göre buna sebepte Nuri Dolandıncılardan 
Ef. nin ışı dolayısile eve 
geç vakit gelmesi ve gelirken 
de sarhoş olması ve hiçbir sebep 
yokken kavga çıkarmasıdır. Şük· 
riye H. birkaç defa kocasına 
bu huydan vazgeçmesini rica 

-lıJtunbul 

ORSA 1 
16- 4 • 193« 

~o k"·ı,, 1 f•t•rltn 
T dolar 

Farelar 
kuruş 

6"2,
ı:ı.ı,
J6-,;0 
210,
ıı11,-

20 fr. fra1'ııa 
1 t'i•n Avın. 
J p•Ht.t 

kııruş etmiş, fakat Nuri Ef. bu ricalara 
Jo4.00 ehemmiyet vermemiştir. Bu hale 
24,00 tahammül edemiyen Şükriye H. 
ıs,oo birkaç gün evvel Karagilmrükte 
ıC9,0J '" il o~ '2C' f·. r elçl'Q 

:-r drı.hml 
:c fr. lnlçr• 
ı_l lcYa 

1 Mııdı 
1 alotl 
1 Pengö 

rn ıo1 
ltO il nu 

~3,Q!> Sultan mahallesindeki annesi 
28,00 Nuriye Hanımın evine kaçmıştır. 
~~= Ertesi gUnO Nuri Ef. Şüla:ye 

J 11.oria 

24,00 
El2,-
25,VO 
s.c.- ~ Çenronef, Hanımın eve döneceğini ümit 

ederek alqama kadar beklemiş, Çekler 
&.O~ dn 647 ,O) Praq 
r·e .. - rortc 0,7~ vı,.,Q, 
l'ertı ı:,06 t.'a r.t 
r.m no 9,:ı:;,'94 Be lira 
lirU ••ol %1,4050 Var ora 
Atla:ıı U,4612 P<t o 

19,ll59J 
4,3J4Z 
5,ol92 
2,013) 
4,2175 
8,lll2J 

loaevro 
Sof111 
Amaterdıuo 

:,4571 En roı 
(?l,5360J lie:grat 
1,1756 b.oıı..ova 

79,Ml 
s.ı.szs 

108'7,70 

fakat akşam olduğu halde gel· 
mediğini görünce arkadaşı berber 
S bri ile beraber rakı iç.miyc 
başlamışlardır. AdamakıJh aarhoı 
olan iki kafadar Şilkriye H. ıa 
annesinin evine gitmiye karar ver· 
mi~er ve bu karan derhnl tatbik 
etmicıJerdir. iki kafadar bir mik· 

Hl se 6eneUerl 
l.ıirrı Ifira ..,.. 

ft BaDh. (Nama)IO 
• ıHAmlleı ıo, 
• (1\ Uea a)ıvı,

Oıma ılı lı&.nıt •• 5,
~cl D l • f, )5 

A nPt'o"u,. ıoov ... ~, iO 
f ırk o. v. 02..\H 
lıt. 1ra ~ •1 48,>0 

tar daha içtikten sonra yanlanna 
birer kama alarak Sultan mabal
les' ndeki Nuriye H. m cvınm tıkD ar 4 

Şl.L.etı Ha7.lyo 15,Ja hıko. 

hlU.; *(,17 ftarg.a 
/\ua1.>olu ff6CV. 25ı~ 1 c..ofo:a 

• " &J P. 24, 8J B onU 
Eeham ve l hvUIJ 

J,ira 
1933 ().. nınıly 98,50 

lıllkraı:ı 
laUkr..11 DablJ e!';ll 
lll) lnU ~ !.2,50 
ba at t •tipi 09, O 

• • ıı ıc 

BORSA 

ıt--r 
Tre ~ 
Ra tı 
Oaküdar ıo 
Tezkoe 
E.eldril& 

HARicJ 
Tehvmu. MeakOkll 

J.-ira 

~~~ önOae gelmişlerdir. Her ikisi de 
'7.- abanmak suretile kapıyi kınmş
ı ı,7s ~ar ve doğnıca üat kattaki odaya 
18,40 

çıkmıflardır. Şükriye H. , ellerio-
Lirn de kama ile kocaSJ Nuri ve ber
S,90 
41JI 

23.JJ 
ı;ı,-
41,4 

ber Sabri Ef. Jeri göriince kaç
mak istemif, fakat Nuri Ef. elin
deki kamayı zavallı kadının arka
mıa aaplamlfbr. Şükriye H. auo 

-.- ,kanlar ipade yere yuvarlandıjım 
g&en aane8İ Nurjye H. , lazım 
'kurtarmak için koşmuı ise de 

Lıra kasığına ve arkasına aaplanan 
IR .. a?) 49,00 rb-'- ·ı k 
f va .. U) 4a.43 kama da CIC'n e ızmın yanına 

TDrlt altını 923,0J 
lnı. I0,38 
Fr. • 8,42 
ı,ua • ıt,:O 
Jbcddlye 36,JO 
bauk •. ot (O .. O.> ~ 
~al n beılblrl• ••11:1 

\ l..uıunı.ıu,"4) 44"5 
(A:t1sJ .f~ 

la.ce b~91;ır•ıı. altıa düşmüıtilr. Ayni akibete Şükriye 

( LU ... hw .• 10- t 4S.7l 
(Hamit) armalı 52,5;) 
iR•tat ,, ,.7,;,o 
(V lı\t) • 4\\ IJ 
Mııur'.Kr.fo. I &s6 133,JO 
• • • l 9JJ 116,,J 

H. ın kardeşi Mehmet Ef. de 
uğramış, sol memesi albndan ve 
bac,ağından tehlikeli surette yara• 
laoarak yere yuvarlanmıştır. Ayni 

Sakınınız! 
lstanbul Verem mücadele c~ 

miyetinden: 
Bazı hüviyeti meçhul kimsele

rin, cemiyet veya cemiyetin Eren· 
köy sanatoryomu için iane toplA4 
dıklan haber .:dınmıştır. 

Cemiyete verilecek ianeler 
mukabilinde muhakkak makbuz 
talep edilmesi ve makbuz ibraı 
edeme)enlere katiyen para veril• 
memeai muhterem ahalimi:zdeu 
ehemmiyetle rica olunur. 

Ucuz Tren 
Ankara, 16 - Devlet De

miryollan Umum MüdürIQ. 
ğü Ankara • lstanbul arasında 
yarıyanya ucuz tarife ile tren İf
letmiye karar vermiştir. 

Bu seferler şimdilik tecrübe 
mahiyetinde olmak üzere ayda bir 

defa yapılacaklıı:. Eğer eyi netice 

lımraa haftada bire çıkarıla• 

caktır. 

Diğer trenlerden yOzde elll 
acuz olacak olan bu trenler 
ayın ük perşembe güoO lstanbuJ. 
dan kalkacak, cumaıtai gilnO 
ftsanbula d&ıecektir. 

Eski Bir Cinayet Suçlusu 
Yakalandı 

19 Eylül 338 senesinde Orta• 
köyde bakkal Tevfik Efendiyi 

bir kadın meselesinden tabanca 
ile öldürerek Ar. avutluğa kaçan 
Tramvay şirketi biletçilerinden 

Nurinin, Arnavutluk pasaportu 
ile ve kendisine Aziz ismi ver~ ~eni Adam - Gazetesinin 16nm 

eayı ı tı mı~ur. Hu ayıdti 1 mnil IIukki 
Beyin Muzlıar Osman llcye açık mf k'· 
tubu, edebiyat anketine cevaplar, fık· 
ralar, hıkiiy ler vardır. 

knybettım. Yenisım afocağıwdnu hü~:U 
yokıur. ~ık Akaretler No. 15 

ll.aın.l) .ohı,50 • • .. ı ılH ii2,r»J 
. evde kiracı olarak oh.ran Naz

miye H. iuniude bir kadın bu 
faciayı görünce feryat etmiye 

rek fstanbula geldiği haber alın
mış ve diln Beyoğlunda babaaı
nın evinde yakalanarak Adliyeye 
verilmiştir. Uetaf. 

• \ti 111 

rlirmemlttlr. 
ı.eıueıUıer, bagUD muamel 



Radyoli_n Diş 

-

Macunu 

aızeı 
Şapkadan 

evvel 
Gizil 11111 

Di~lerine ehemmiyet vermiyenler sıhhatlerinin esasını Ye 
ı&zelliğin sırrını bilmiyorlar demekt:r. 

Dişlerinizin güzel olmasını istiyorsanız sabah ve akşam 
~nde iki defa muntazaman RADYOLiN ile fırçalayınız. 

DiŞ GRı·Pı· Ağrılarını 

SON .POSTA 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acentf'lerl : Karak8y K8prQbat 
T eL 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han TeL 22740 

ı---· ~----Trabzon Yolu 
EGE vapuru 17 

Nisan 
Sah 20 de Galata nhtimın
dan kalkacak. Gidişte Zongul
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüıte bun
lara ilaveten Sürmene, Pulatha
ne,Ordu 'ya uğrayacakbr." t 734,. 

Ayvalık 
BANOJRMA 

Yolu 
vapuru 18 

N;san 
Çarşamba 19 da Sirkeci 
nhtımından kalkacakbr. "1781,, 

~~-----------' latanbul dördUncU icra me· 
murlutundan : Ordulu Hüaeyin 
Avni beyiıı Ali Rıza beye olan bor
cundan dolayı mahcuz o!up paraya 
çevrilmesine karar verilen yüzde iki 
faizli 170 adet hazine tahvili 10/5/934 
tarihine müsadif perşembe günü saat 
onda İstanbul borsasında birinci 
açık artırma ıuretile satılacağından 
tal:plerin mezkur günde mahallinde 
hazır Lulunacak memuruna 934-2289 
dosya numaraaile müracaatları ilin 
o:unur. (15809) 

FEVROZİN NECDET H~=~~~din-
~-----·· 1 'fam idrar tıılılılı 100 kuruştur. Bilıl· 

Romatl.zmayı 1 mum tlllıl liıt. Ilııhçekapı Emlak veEy
ıaoı Bankası kıtrşı -ında lzzet Hey lJao 

Nakriai ._ ______ ._. (15664) ~--

K11dınlan ı 

AYBAŞI 
Pacalarını 

Niaa 11 

KANZUK 
KUVVET ŞURUBU 

(ViTALiN) 
Çocuk ve büyükler için en mü
kemmel kuvvet ilacıdır. 
iştahsızlık, kansız:ık, kemik ve 
asabi hastalıklarda en tesirli bir 
ıuruptur. 

&er-eczanede balaaar. 

Lüleburgaz Yetilova Spor Klübünden: 
4 Mayıs Cuma günll LWeburgazda pehlivan güreşleri yapılacakbr. 

Bu göreşlere iştirak etmek istiyen pehlivanların Nisanın yirmi beşinci 
ıfinü akşamına kadar klllp kaptanlığına bizzat Y,ya mektupla 
müracaat ederek kaydolmaları ltlzumu ilan olunur. · 

Verllecek Hediyeler: 
Başa : uO • Haşaltıoa : 20 • Uüyük ortaya : 15 • Küçük ortaya : 15 - Desteye : 5 lira. 

Ağzınızda eksilecek bir diş ••• 
Canınızdan kopanlmış bir parçadır 1 

.==niş MACUNU_ 

dişlerinizin ömrünü uzabr, onları temiz tutar, beyazlatır, kak Ye 
sİ.lir:erini kuvvetlendirir ve bu sayede sizi vakitsiz 

lliRETi DiŞLERE MUHTAÇ BIRAKMAZI 

eOVOK 

TAYYARE PİYANGOSU 
Yeni tertibin 1. inci keşidesi 

11 M AY 1 S 1934 tedir. 
Binlerce insanı 

piyangoya 
zengin yapan 
iştirak ediniz. 

bu 

.satıllk Pırlanta Küpe 
Fevkalade temiz ve nadide 12 krat büyük"üğünde bir çift pır!anta 
küpe ile bir pırlanta bitnik ve bir brot 19/4/934 Pertembe filnG ~I'· 
leden sonra Sandal bedesteninde müzayede ile aatılacakhr. Nadide bir 
mücevhere malik olmak isliyenlerin o gün müzayede mahalline gelmelui. 

(15751) 

lstanbul Milli Emlik Müdürlüğünden : 

Cins ve Mevkü 
Kiathanede Çağlayan Köıktı bahçe
sinin Ot ve Otlakiyesi 

Muhammen 
Kirası 
125 

Kira Moddetl 
ihale Tarihinden 
31112/934 de kadar. 

Kiathane'de Çağlayan Köprüıilnden 
Sünnet Köprüsüne kadar olan Çayır 
ve Kiathane köytl kar11aında De-
kovil hatb dahilindeki Çayınn Ot 

.. 

ve Otlakiyesi. 
Alibeyköyliode ÇobD:n Çeşmede 
Cep\ıanelik yanında 36760 M. M. 
Çayırın Ot ve Otlakiyesi. 

60 " 

Bir ıene 300 lstanbul Tapu Müdüriyeti binası için
de Su, Şerbet ve Soğuk mekUlit 
ıabı yeri. 

Yukarda cim Ye mewileri yazıla yerler Jmalarındaki bedeller 
lizerinden açık arttırma usulile birer sene aıilddetle kiraya verile
ceğinden isteklilerin 25/4/934 Çarşaaıba günü saat 14 te pey 
akçelerile müracaatları. M. "1532" 

lstanbul 6 ncı Hukuk Meh· 
kemeslnden: İhsan Hanım tara
fından Beyoğlu Tarlabatı Hüıeyin· 
ata mahallesi 12 N. lu hanede Mus
tafa Ef. aleyhine açılan botanma da· 
vaıının icra kılınan tahkikatında 
ikamethihının meçhuliyeti hasebile 
ilinen tellitata rağmen mahkemeye 
i'elmediğ'~niz fibi tarafınızdan vekil 
dahi göndermemit o:dutunuz anla
tılarak bittalep 1'1Yaben mulı.akeme
ye baflanılmaı •• ikmal olunan tah• 
kikat zabıtnamesi karaat ve davacı 
isticvap o!unmut ve iıbu muameleden 
bahıile gıyap kararının on beı gün 
müddetle ilinen tebliti karargir 
olmuı ve bu bapta milttehaz rıyap 
kararı aureti mahkeme divanhane
aine talik kılınmıı oldutundan tarihi 
ilinın ferdaaından itibam bet gün 
içinde itiraz edllmediti ve tahkikat 
ıGnG olan 17-S-934 perıembe pnG 
aaat 10 da la anbul Asliye mah
kemesi albncı Hukuk dairesinde tah
kikat b!kiml lausunanda iıpab vlcut 
edUmedlti takdirde 111aben tahkik•· 
ba len luhaac•fl teblit makı>n,ına 
W. ..... ibe re illa oluar. (15, lı 

Gebze Sulh Hukuk Mahke• 
mesinden: Gebzede manifaturacı 
Mehmet Efendi tarafından Gebzenin 
Hacıhali mahallesinden Çerkea Ahmet 
Bey oğlu Haliı Ef. vereseainden Mü
aaviye, Sabriye Hanıml,.rla Celilettin 
ve Zeki Efendiler alel'hlerine ikame 
edilmit olan mesruk eıya istirdadı 
davasında ikametgahı meçhul bulu• 
nan rnüddea alehylerden Zeki Efendi 
hakkında müddeinin telebile l'IY•P 
karan nrilerek muhakeme 16-S-934 
çarıamba günü aaat 10 a talik edil. 
mit olduğu ve tarihi ilindan .itibaren 
bet rün zarfında itiraz etmedıti .eya 
mahkemeye gelmedijl takdirde bir 
daha muhakemeye kabul olunmaya
rak l'lyabında muhakemeye devam 
olunacatı ve vaklalan kabul ve 
ikrar etmlt aayılacatı lllrıen teblil 
o"unur. (1S811) ----------·-·-

Son Poata Matbaaaa 

&alaibi: Ali Ekrem 

N..,ı,..t llldlrl ı 1Wi1 Udi 


