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Mes'ullerin Bulun asındadır 

sn af Bankası Mese esi 
~~~~----------~---·~~~--~~~----~-• • 

iş Adliyeye intikal Etmiştir 
--~~~~~~----~---

Yugoslav Hariciye Nazırı •• 

M. Y evtiç Dün Geldi Ve 
Ankaraya Gitti 

Eski Müdür Faik B. İzmir Muhabirimize Dikkate Değer 
Bir Takım İddialarda Esnaf Bankasın~ 

Orada Beynelmilel Siyasi Vaziyet 
Hakkında Görüşecek 

Bulunmak- Sabık Müdürü 

Faik B. 

Esnaf banka-
11 rezaleti diye 
ortaya yeni bir 
hadise çıktı. [ U• 

nun esas hatları· 
nı dün size ar• 
zettik. Bugün de 
diğer ana hat· 

1 rmı kaydediyor Kenan & 
ve hasıl olan 

Lukuki vaziyeti teşrih etmiye ça· 
hşıyoruz. Şöyle ki: 

Esnaf Bankasının iş vaziyeti, 
U~ B~ne müstesna olmak üzere 
hıç hır zaman dürüst olmamışbr. 
Bunu aşağıda size vereceğimiz 
izahat gösterecektir. Fakat 0 sa• 
brlara intikal etmeden evvel bu· 
gün alacak müfredatından olmak 
lizere şu rakamları kaydetmek 
mümkündür: 

Eski süt şirketinden (27) bin, 
Memba suları şirketindec (25) bin, 
Rişar Volf Efend.den (96) bin, 
tayyare işinden (86) bin Malül 
gazilerden (28) bin, Tica
ret ve sannyı bankasından (42) .. 

tadır 

Melctabanu dercetliiimlz pigangoc• 
lsmail E/. {Başı açıktır) 

bin. heykeltrq Kenan Beyden 
(28~ bin, M. F errardan (25) bin, 
Şefı!.. Vehbi ı:Jeyden (12) bin, şah
si bonolardan (128) bin, esbak 
mfidür Faik beyden (4600) lira ki 
ceman (501,600) lira. Bu, geçmişe 
ai .. oıan vazıyettir. Şimdiki vazi· 
yete gelince: 

bugDnkU Vaziyet 
Bankanın vaziyetini tetkik eden 

ko~isyonu~ . raporu, . dün akşam 
Şehır Meclısı dıvan rıyaseti tara· 
f~ndan. imza edilerek belediye 
rıyasetine verilmiştir. Beledive bu 

( Devamı 11 inci sayfada ) 

hamid. 
ülkeriın 

orunu 
fendi 

~;----;:-~---------
J a p o Iar Tarafmdan Çin Türkistanına 

Hükümdar Yapı ıyornıuş 
Taymis yazıyor: Sovyet Rusya· 

dan gelen haber.ere göre iki 
piyade fırkasile üç dağ topçu 
layı geçen şubattanberi Taş· 

kente muvasalat etmiş bulunmak· 
tadır. Kmlorduda beher fırka üç 

laydan mürekkep iken bu fırka· 
lnnn her biri dörder alaylıktır. 

Bir müddettenberi Sovyet 
Rusya matbuatı, Tibet ve garbi 
Çinde, Sovyet Rusyaya karşı bir 
takım tahrikat yapıldığı hakkında 
uzun yazılara ) e, vermektedirler. 
Pravda, Trud gibi gazeteler, 
Sovyct Rusya) a karşı suikastler 
hazırlamak mnksadile lngilterenin 
Singkiyang e}aletini işgal etmiye 
hazırlandığı:u kaydediyorlar. Bu 
gazetelere göre ingilterenin mak
ıadı, İngiliz aleyhtarlığı malüm 
olan Taşi:ama'nın Tıbete avdet 
etmesine mani olmaktır. Zira 
Lu zat lngilterenin garbi Çini 
JUtarak "daha biiyük bir Tibet,, 

Abdülkerimin en ıon resmi 

vücude getirmek hakkındaki ta· 
ıavvuruna vakıftır. 

Japonyanan, bu nepiyabn 
( Devamı 10 uncu .. yfada ) 

Mes'ul Ben Değilim, Para• 
lar1 Ben Betırmadım,Olyor 

lzmir, 17 ( Husulİ muhabirimiz• 
den) - lıtanbul Esnaf Bankasının 
ı ıbık müdürü olup elyevm lzmirde 
ölçü'.er müfettişliği vazifesini ifa 
eden Faik Beyle görilştüm. Bana 
dedi ki: 

- Bizde ·her işin kokusu geç 
çıkar. Aradan seneler geçtiği halde 

( Devamı 11 inci sayfada ) L __________________ __ 
·-·······························-· .. ·····-...... ·······-

•iki el ılllh patladı. Kar
flllndakl genç kııa bir 
inilti llo 7ere yığıldı. Bir 
pencere ı ddetle açıldı •e 
~ ap ındı. Slllh aeslnl iti• 
tenler odaya dolduklan ıa• 
maıı. o, eUndekl rUve:Yert 
ıalladı ı 

- Bu genci ben l>ldCir
dllm 1 diye batırdı. • 

Yakında. Okuyacağınız 
-

ı Klrahk Kalp 
den 

l~to sh:e birkaç satır ""h• 

Radosta 
İhtilal Mi? 

Lonra 17 (A.A.) - De) li He
rald gazetesinin Atina muhabiri 
radyo ile Radosta ihtilal çıkmış 
olduğunu bildirmektedir. İhti.til 
haberi bugün buraya gelmiştir. 
Bu haber bütün Adada tatbik 
olunan şiddetli sansüre rağmen 
alınmıştır. 

ltaly nlar Ne Diyor ? 
Roma, 17 (A. A.) - Rados'ta 

ltalyan zabıta memurlarile köylü
ler nrnsır.da, geçenlerde bir ar-
bede çıktığı ve bu esnada köy· 
lüden beş kişinin telef olduğu 
ve 25 kişinin de yaralandığı şayi 
olmuştu. 

Alman mütemmim malumata 
nazaran, bu şayıa, bir eğlentiden 
sarhoş olarak dönmekte olan ve 
bir klise çanı meselesinden dolayı 
yolda kavgaya tututan köylüler 
arasında çıkan bir hadiseden 
galattır. Köylülerin hepsi t~vkif 
olunmuştur. Bu kavga neticesınde 
yaralanmıı olan 9 kifidea ikili 
bilAhare ölmüıtOr. 

{ 

M. Yeotlç Ciim/ııulgd ô6ltl••1 ön~d• •• 
·r vf'k R"' tn B · · retinl rimiıe geldı. Kendwne bUIUSI e ı uş eyın zıya • ·ı h · · 

iade etmek ilzere Belgrattan ha· kitibi M. Koyıç ı e ancıye ne-
reket eden Yugoslavya Hariciye zareti ıiyaai iıler mlidüdU M. 
nazın M. Y evtiç dün sabah şeb· ( Devamı 9 uncu sayfada ) 

İmtiyazlı Şirketlerden 
Şikayetiniz Nelerdir? 

ONLARI BİZE V AZINIZ 
imtiyazlı şirketlerden ne Jikagetiniz oarsa 6lr an flflfl•I hlH hll• 
diriniz; çünkü Nafıa Vekalell 6a ıirketlerin mulcafl•l•lerlni N•~l
den tetkik ile meıguldür. Vekalet halkın şikigetlerinl nazarıdık· 
kate alarnk şirketler laalı.kında tedbirler alacaktır. Ba /ırsalto11 
istifade için halkın vekaleti tenvir etmesi lazımdır. Binaenalegla 
ıikagetlerinizi bir an evoe/ bize bildiriniz. Bia 6a ıiluigetlerl 
neşredeceğiz. Sonra tasnif edip müıterek bir l.titla ile Nafıa Ve
kôleline oe Bügül. Millet Meclisine gönderecellz. Acele •tllnlz. 

( Bildirilen şikayetleri lutf en 9 uncu aayfamızda okuyunuz ) 

Staviıki - Dilnyada bir tek noksan it yapmlflm; 
Baukaaıııdan birçok para ••mı• l*r= .... 



= 

(Halkın Sesi] 

Yeni Hazırlanan 
Layiha 
Ve Halk .. 

N fı V ekıileti tarafından Nafıa 
memurları haklund yeni bir 
kanun li) ıha hazırlandı. Bu 
h usta hulkın, toplad ğ:ım~ fi· 
kır ve mütaliinlarroı yazı) oruı: 

llnkkı Bey (Çemberlıtaş Hınbır· 
direk 25) - Nafıa VckiU Ali Bey 
tcmiuiği ve dürüıtlütü ile tamnm ı· 
br. Nafıa vek6Jeti, memleketin imar 
ı· .. aaetilc yakından mCfgul olan bir 
veki:ettir. Cümhuriyet hükiımetinin 
hudutlarda temin ettiği •uıb ••ye• 
sinde naf ıamıı çok muhtaç olduğu· 
muz imar ile ~gut olacaktır. Bu 
arada nafıa ltlerimi.ıin l:Gılütün ısla• 
hı da düşünülüyor. Nafıa vekaletine 
merbut müc11ue memur ve müatah• 
demleri iflcrinden çıktıktan aonra 
bet .ene lu yekilete •• diğu •c.ki• 
leUere ait taahhüt iflerine gir emıye• 
c:ekJeımİf. Bu husustaki kanam liyi• 
baaını çok iaabetli buluyorum. 

* Sadık Bey ( Kumkapı iıran~ 
24) - Nafıa Vekaleti naha memur 
ve mü~bhdemleri b&kkında bir ka-
nun layihası baurlıyar k Vekiller He
yetine ver ittir. Bu layihaya gö:e 
vckiJctte ve ve alete batlı müe.. e• 
aclcrde çalışan memur ve müstah
demler yerlerinden aynldıktan ıonra 
bet aene müdde le bu müe cı !erde 
vn:ıife alamıyaca n gibi münakua• 
l_ra da iftirak edemiyecekler. Vcka
letlo vekalete b b ücs eselerde 
D üteahhitlik yapa ıyacakl rdır. Li
y.ban n haber nrilaı eldi ciddi ve 
temiz bir endişeden doğduğunu l'OS-

termektedir. Bu itibarla layihanın bir 
an evvel unlq tcmeıuıi7e 
değer. 

)#. 
Sabri Dey (Fntih Çar~amb caddesi 

91) - Nafia Vekiletinin afi me-
• urlan e müstahdemleri hakkın a 

bnZJrladığı yeni liyıha takdir.erle 
kar4ıl .. nacak bir şclddedir. Devletin 
•e mıl.etın yükaek teveccühünü ka
unan b&, Vekilin hazırladığı liyıb d 
elbette bir bıkmet vardır. Hayırlısı 
olsun. 

-tc 
Sudi Bey (Eski şimendifer memur

lanndan Sultana(•lim l 7 ) - Birçok 
Avrupa memleketlerinde huausi ve 
re ... ni bazı müesseselerde çalışan 
memurlar hakkında memuriyetten ay
nldıktıın sonra bazı kayitler konul-
maktadır. Bu, eskiden bizdeki bazı 
ti ketlerde de göril.ürdü. Anndolu
Bağdat demiryollan idaresi kademe 
kademe teftiı dairesi memurluğuna 
yük elen memur!arınd n tekrar is
tasyon ye hareket memuru y pm zdı. 
ÇüakO teftiı daireıinde her türlü 
auiiıtimal ıcltillerine v lof olan me
ın rlann tekrar arckct • leri de 
kullanılmasında mahzur görün:iG. Na
fıa Vcka'eti de bu usulü ka1 ul et
mekle büyük bir isabet göstermiş 
aluyor. 

Burgaz (ske~esi 
Yeni baştan yapılan Burgaz 

ada i kel es· nin inşaatı tamamen 
bitdilmiştir. Fakat yaplan mua
yene iskelenin eksik kalan kısım· 
lannın tamamlanın ı icap cttiğ-:ni 
göstermiştir. Bunlar da yakında 

tamamlanacaktır. 

SON POSTA 

• 

Muhtarlık Kalktıktan Sonra 

Büt ··n Mahallelerde ikişer 
Kişilik Heyetler Seçiliyor· 

Muhtarlıklann fiğvi dolayıs:le hazırlanan tali
matnamenin tatbikine geçilmiş, her mahal:ede halk 
arasından murahhaslar seçilmesine başlanılmışbr. 

Iediy bu mtırahhaslara, çalıştıklan gtinlar için. mu
ayyen bir yevmiye verecek, meşgul olmadıkları za· 
manJar hiçbir şey almıyacaklardır. Bu suretle eski
den muhtarlar tarafından görlilen işlerin daha ı.a• 
lim ve sıhhatli bir iekilde ba1anlma11 temin edil
miı ·olacaktır. 

Bu ik;şer kişilik murahhaslar, bulunduklan semt 
halkile nahiyeler •ras:nda daimi surette teması te
min edeceklerdir. Bu arada askerlik, ceza, emlak 
ve araü işlerini de o mahalle için tetkik ederek 
n~hiyeye ve askerlik ıubelerine bildireccldcrdir. Be· 

Murabba lana eçilmeai işleri fU günlerde biti· 
rilcccldir. 

Güreş Takımımız 
Rom Müsabakalarına 

iştirak Etmiy~ cektir 
Haber aldığımıza göre 2S 

nisanda başlam mu arrcr olan 
Romada beynelmilel güreş mü· 
sabakalann.a güreş takımımız 
iştirak edcmiyeccktir. Epey za
mandanberi hazırlanılarak azası 
eçilen bu takımın büyük Mustafa 

ve Nuri gibi iki mühim uzvu 
seçme müsabakalarında nzalan
m ardır. Çoban ehmet ise 
midesinden r hatsızdır. Ne zam n 
iyileşeceği matüm değildir. Ayın 
19 unda hareketi mukarrer olan 
takım, bu aıiyet ar sında mü
sabakalara iştirakten sarfınazar 
etmiJtir. Kel fiyet güreş federas· 
yonu asıtasile ltalyan Güre 
Federasyonuna bildirilmiştir. 

Kın af tda Elektrik 
Kınalı adasında elektrik tesi

satı yapılmasına başlanmıştır. Ya· 
kında bütün adn elektriğe kavu
ıacaktır. 

İş Dala veresi 
Üç Kişi Dolandırıcı~ık 
Suçundan Yakalancı!ar 

Kiryako ve Koço isminde iki 
kafadar Beyoğlunda Kalyoncu
kulluğunda Şeker oğlu apnrtama· 
nında lsma~I Ef. nin 70 lirasını, 
Antuvan isminde biri de Galntn
da Tıkvq otelinde oturan lsmail 
Ali Ef nin 32 lirasını, iş bulacak· 
lanm bahane ederek dolandır
mışlar, fakat yakalanmışlardır. 

Ankaradaki Belediye Heyeti 
Belediye Fen işleri Müdtirn 

Ziya bey dün Ankuadan şehri· 

mize dönmüştür. Ankarada bu
lunan Vali e Eel diye Re'si fo
hiddin, iktisat r lcri üdürü Asını 
Süreyya, hukuk iş!eri müdürü 
Muhlis, Hesap İşleri üdür Muavi· 
ni Nail Beylerin yann şehrimize 
avdetleri beklenmektedir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Agop ismindebiri Tepebaşında 
tramvaydan atlamak isterken dü· 
şerek ağır surette yaralanmışbr. 

Jf Sabıkalı Çolak Ali köprü 
üzerinden geçmekte elan Mehmet 
efendi isminde birinin para cüz· 
danını çalarlcen yakalanmıştır. 

~ K dıköyde Zeliha Hanım 
isminde bir kadının bahçesine 
su içmek behanesile giren beş 
kıpti kadını öteberi çalarak sa
vuşurlarken yakalanmışlardır. 

Jf- Hüseyin isminde biri Kadı· 
köyde Makbule \.e Hat~ce hanım· 
lann eşyal nnı çaldığından ) ka .. 
lanmıştır. 

Fenerde liman şirketi memur
lanndan N:yazi Beyin evinden ve 
Tabimde Şükrü Bey aparbma· 
nından yangın çıkmış ise de 
irayete me} dan verilmeden ön
dürülmüştür. 

lf. B şikta ta oturan Haç tor 
isminde biri Türklüğü tahkir cür
mile yakalanmı tır. 

Yaralananlar 
Kasımpaşada oturarı Rizeli 

Vahap isminde biri şakalaşırken 
kazaen bemşerisi Cahidi bıçakla 
yaralamışbr. 

Jf Uluköyde tuğla fabrika· 
aında çalışan mele Nazmi bir 
para meselesinden çıkan kavga 
netice inde yni fabrika amele
ainden Enveri demir il b şından 
yar alamı~. 

Vazife Ba,ınd 
üddeiumuml.ik Başmu vini 

Salih Bey evvel i :;ün azifesi 
başında bir saat kadar devam 
eden bir baygınlık geçirmiş, der
hal tedavi altına lınmıştır. Salih 
Beyin vaziyeti iyileşmiştir. 

Yarım ~ .ilyon O:çu 
Yeni ölçfiler kullanılmıya ba • 

lanalıdanberi ölçüler ve B) ar mü· 
fettişliği tarafından ayarlanarak 
damgalanan aletlerin miktan 

Mahkemeler 
Hep Bir Araya Toplanması 

Muvafık Görüldü 
Adliyeye tahsis edilecek bina 

meselesi henüz halJedılmediği için 
ad:iye teşkilatı dağınık bir hal
dedir. T opanedeki binnnın alt 
kısınılannda çalışan bütün icra 
daireleri binanın fist katındaki 

büyük salona nakledilmişlerdir. 
B rkaç gün evvel Ankaraya dö
nen Adli) e Vekaleti Müsteşan 

Tevfik NaLf Bey burada iken 
asliye ceza mahkemelerinin vaıi· 

yetini t tkik etmiş, bu mahkeme
lerin müddeiumumilik ve müstan
tik~iklerle sıkı alakalan bulunduğu 
için esas itibarile birleştirilmele
rine karar vermiştir. Esasen yeni 
postane binasındaki birçok salon
lar ve odalar boş durduğu iç.in 
muvakkaten de olsa ceza mah
kemeleri buralara nakledilecektir. 
Bugünlerde nakil için Ankaradan 
enir beklenmektedir. 

Bir Karar 
Başkatipler Kaydiye için 

Pul Bulunduracaklar 
Mahkemelere verilen bütün 

istidalar kaydiye puluna tabidir. 
Halbuki adliye veznesi yeni pos• 
tane binasındadır. Sultanahmette 
l:aı mektepteki mahkemelere 
istida verenlerin. kayıt pulu ya
J. aştırmak iç.in yeni postanenin 
üst kabndaki vezneye kadar 
gitmeleri lazımdır. Müddeiumumi· 
lik halk için çok zor olan bu 
vaziyeti ıslah icin mahkeme baş
katiplerine kayıt pulu verilmesini 
kararlaştırmıştır. ...................................................... __ ..... 
ynrım mi'.yonu geçmiştir. Damga· 
lamu işi son gfinlerde eski hızım 
kaybetmiş olmakla beraber, gün· 
de 15CO kadar kilo muayeneden 
geçirilmektedir. 

Nisan 18 

Günün Tarihi 

Mıslr Tahvili 
Çekildi 

Kah re, 17 (A.A) - Mısır 
fonıiye tahvillerinin son çekilişind 
1886 tahvillerinden 155.471 ve 190 
tahv:llerindcn 410,08! numaralara yü 
biner frank. 1911 tall\ illeriod 
134,424 numua dli bin frank ka
zanmıthr. 

İnsu!I Amerika 
Yolunda 

Rom .. , 17 (A.A) - lzmlrden Ame
rikaya hareket eden müflis banker 
Samuel lnınılJ, cumartesi g-ünü, "Pre• 
•ideot • onroe" vapuru ile Napoli'yt 
gelecektir. Banker. karaya çıkmaya• 
caktır. 

Roma, 17 ( A. A. ) - Müflis Ban· 
ker Samuel fnıuli'G ta4ımakta olan 
Ekailo a vapuru bu sabah Katona 
•uluıoa vasıl olmufiur. 

lnıull, sıkı bir muhafaza altındadır. 
Vapur limanda kaldıjl milddetçe, 
zabıta memur:annın adedi art.ınlmıı· 
br. Amerika muavin konıo~osu da 
ayni vapurdadır. Eksi!ona vapuru, 
atfebi ihtimal M,lino, Palermo v 
Kazablanka tarikile yoluna devam 
edecektir. 

Katana, 17 ( A. A. ) - E i!ono 
vapuru içinde lnaull olduğu haldt 
bu aabah limanda demirlemiştir. 

Yakalan n Kaçak Eşya 
Kaf, 17 - Kaçakçı ara karşı tid· 

dctli müc dcleye devam edil;yor. Mü
him miktarda kaçak eoya yakalao
auıtır. 

Doktor Voro of 
Şehrimize Geldi Ve Gitti 

Gençleştirme aşııanıo mucidi olan 
doktor Voronof evvelki gün tehrimi
ıe gclmit ve tekrar Franaaya gitmlf" 
tir. Doktor ba •efer de inıanlarm 
hakiki yaflannı anlamak için yeni 
bir usul bulduğunu söyleme eair, 
Bu uıulle Zaro ağanın da hakiki yqı 
anlqılabilccekmi .. 

Rize Şehir Mecllslnda 
Riz.c, 17 - Bugün Şehir Meclial 

açılmıı. belediyenin bir aenelik iperi 
hakkındaki izahoamcai lllif akla ta ... 
vip olunnıuıtur. Müteakıben bütçe 
S0,600 lira üzcr:nden teıbit edilmittir. 

inşaat Faally6tl 
Mut!a, 17 - lntııat mevsiminin 

gelmesi müna ebetile 9ehirdc faaliyet 
bqlamıttır. Şehir, evvelce yaptınlaa 
yeni plan göre •e sür'atle inkipf 
etmekte ve bilbaua ovaya d.otna 
geııiııemektedlr. 

Ankara 
Stadyoınu 

ihalesi Yapıldı 
Ankara, 17 - Şehrimizde yapıla• 

cak olan stadyomun inşaatı dün ihale 
edilmif Ur. Münakasaya üç gnıp gb"" 
DJİJ, inıaat heyeti fenniye ve Y maa 
müttehit tirketlerine ihale edilmiştir, 
Stadyom için bir buçuk milyon har
canacak ve en asri muauam l:ıir e.eı 
vücuda 2etirilecektir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Be71 Digor Ki: l 

- DCJ11in CinümOmen geçen 1 .... Hcpüm 
bir aJay ihtiyan ırördiin mi yordu. 
Huau Bey? 

~ı 
.... Bu kadar aevinmcleriDia. 

aebcbi ne olu ıerdr 1 1 
·- Acaba tekaüt maap 

almıya aidiyorlar? 
1111 1 a ... n B. - Yoh canımı mqhm ~ 

lDI &fi•• mue eli Vonaofıı aJya.cte sid yorhır
dır.. CUnkU l.taabul. •.AiiW cb17 ... 
.ı.aldar. 



He s .. n 
Mtnd ricatımızın çoklu• 
landan dercedilememiı
tir. 

Mareşal' 
Hindenburg 

Gazi Hz. ne Samimi Ta
ziyet 1 erini Sildll'diler 
Beriliı, 17 (A. A.) - A'm• 

Reiaicllmburu, 'rürki1e Rei.,.._ 
..... Gazi Muatafa Kemal Hz.ae, 
IMldeaiJm yen vefab, vatanı leia 
tamiri taJl'İ kabil bir ziya tqldl 
eclea Kemalet:.ha Sami PafUUD 
illmi dolayasi.e aamiml tasiyet
leriai ltildirmişt:r. 

Alman Reia clDJhura. tazi1et 
teJırafmda diyor ki: 

«Almanyanan Adak doabmml 
laataruım daima ftllaan ve mla
netle muhafaza edecej& • 

Fırka Grupunda 
Abonelerden Alınan Saat 

Parası Konuıuldu 
,.,~ u (A. A.) - c. H. 

-. ..... "''..:.....c..... Reia vekili Cemil B. in 
ınde toplandı. Muhtelif 

Resimli Makale a insanları Üzen Şey a 

Mlll~ll•"!' muluıdderatuu ı.ı.,. eden harp meeU.ı itti-• ball..._ o.tada pdltlnk .. rp -.ı... Aoaı;no 
fQrur, kın, bil., dalaYere loabnçhk Te yalaanJıJsm Bltla 8eJDeha0el .. alana Ye llonferamlana JfJld. ... 79 

iba,.et olduhı içindir ki, inaıtnlmr d"imA h•rn lrorka~ içinde yapmaktadır " ..... lravuımaJan sif ............ 
~= . - = 

• SON TELGRAF HABERLERi 

Tütün Kongresi Mesaisini 
Bugün Bitiriyor 

pr erdeki elektr,k, hava gazı 
IU firketlerinin istiblikitını 
llçm.,e mahaua koyduklan aaat• 
ler için ~tolar, kira veya 
llede talcaiu Cıbi unvanlarla tah
lil ettıkleri Par.a.r ve faizleri 
hakkında zo.-ıc1a1c meb'usa 
ltifat Beyin takriri lzerine Nafıa 
Vek il A i Beyin izahata ve ba 
mesele üzerinde •ika.et tetld
kabm ikmal ederek tedbir .ı.
cajul(I f;1air beyanab ~ 
ıaq·,., edi.di. Ankara, 18 (Huıual) - Tlltla Bualln ISğleden 80nra amaml yeşil, çllrl\lc, hastalıklı, budr, 
Muhiddin Ben kongreli din ele meaıi&ine devam içtima yapa)aeak, 1mnrhır azaya ezik olanlan ayn Ye ~erial 

~ etmif, e .... nı., lktuat Vekili tevzi ve IOD defa okuacak ve ayn denldere kopaaya •••••· Cevan Veriyor Mahmut Celil BeyiD de huzurüe kongre kapaaa~. l•k•rbl Ve L•IHJ.•to Yok 
r nihai kararlarını vermişlerdir. Muhtelit eaclbg,eıace kabul Hakem kararile olmak11DD 

Anhara, 17 (A.A) - !atar.bul Saat 4,30 ela lktıııat Velıili edilen ..., lwnm -- oı... ialu.nto •e ilkarta ftJ& diğer 
lıeledi)e meelioiade '31 ._.,, 11.lımat CeW a., ......,,.._ lranufar•ıı..r- kıw•lıın ...,.... .....ıa.ıa fiat ft1a ollılet IMllll 
bt'ili etr.ıf ında C8l'eJllll .._ ionıre azaıba l>lr ... ., zıw.feU dır. ·dara ve su .. LaUCılaaden mtltwftl. aizakereler baklwada Vali ve y- ı- T ... .._ 

Beled ye Rei&i llubiddia Bey 18 •erilmq ve ziyafette, Ziraat, Denkler N Y-..ıa.c.k ? it tenzillt mOateau- tarafeyn için 
bcyuatta bul111UDUfbır: Maarif, G&mrllk Ye inhisarlar later cBıl. ilterı demet, ı.ter memnudur. 

"9J 1 ae.neai içinde 500 bin llra Vekilleri ile Meclla, bltçe ziraat, kahp wep herhangi tekilde olur- HiWmcla laareket ecteaa. 
bdar b r paranın Belediyece iktıaat enctlmenlerl azalan, Kiri- .. oa..a. tatla ahm aatum denk t-*8 eclllee miktarm JO mlill 
brpbk .. ı o arak Arfedildiji -,.. ciye kl~bi amamlai veklletler ba&ne ifrat edilmeden yapılamaz. ,.,. cen•a tAlil tebalar. 
almaktadır. erkAm ve murahhaslar bam bu- Çifçi tlltlba maliaaIGııU denk Tebaa• ludlade H elD tai'll 

b Ba baberlerdeıı ·= ~. yaparken, lunnb, ...azıeme, Jamk, ölaaar. bıwwwdaabız ve = _....;;•._v_:___:_ ___ ...,.. ___ :--------::-

WWÜ ulibj . - Den
1

iz V'oiJ~r~ 1 Yunanistanda İzmir Yolunda ::=. ~b:.uktaafikir ld E b" t • tı_! H d t D!_ Ot bili• ~ .. are .ene ı ımanlarada Askeri Diktatör- uu ay u aw omo 
iiljiJll .-... .. muhtemeldir. Şılep f •?etecek -k Mı .. ? Soydular -~.-. liieMlenin ula •uit ., l ı __ f_ (H ) Akhisar 

o.a chpn kat'ı aurette Ankara, 17 (A. A.)- H.,.U U U mmr, uauai - • 
temin eder·m. Bir tek aaatimiae Vekile; deniz )ollan ifletm4t mi- Atiaa l7 _ Si.,..S ...m,.t bir yolunda ıilihh iki haydut 
kadar bütun masraflu ~.... d~&jG tqkilltı, ıuretl iclareil pttikçe ıerıia bir tekil almak- bir otomobili aoymuılarc:br. 
verilen ta s t ve mlta:._..,. .. Jciada )en den yapılan bir ta- tadar. Harbite Nazan Jeıaeral Haydutlar yattıklan pusudan 
binam ya &lmışbr ve hiçbir Yol• ~·-11 kabul etmiftir. • Kondili.s ile ffllrriyetpenerler otomobiliD berin• alet etmit!er 
mlulı: mevcut değildir. Açık el- tWı Yll'Dıi :redi •a+hlik .ıa. ıı. Reiol M. Meteba ukert bir ft ~ .,...._. ıı.ndirl 
,. ~ve aıı.ıer·ımeı. ilteııa .. ı.lj'~ - ~ diktatorlak teoi.11 h-da .. tıadaa ,..ı.claktaa .,.... ıet nt h emrecta.. h ma.. eriade muntazam pcda mutabık kalmıflardır. Hatta Je-
raflan kar ı ayamayarak 'Lir IDİk'- *•leri. inlıiunm iJ1etmek Deral KOftdilia hlkeinetia ..... Y olculanb para, saat " Mir 
tar borç devredilmeainclea Ye ~~· kurulmUf el.r ..... kadar .fkticlar mevldiade etJalanm aLp AYUflllqlardır. 
f>aD hizmetlerin henOz yapıl- -..... Y.u.n •-ı 1 dd ti taki dil-
-• olmUJndaa ibarettir,,. ._ .~ _t • lf etme daral kalmaauwa ıllplaeli oldajmm llr Soyguncular ti e e p e 

1 H kkı p Tlrld •-......_. batka gerek lemiştir. mektedir. 
Top8l smail a ... ,. De ecaew ••mıleketler Bahriye Nmn Haa Kiryako-

vefat Etti :::!..-:_..,. ....w u... ama cliktatar1&1c te.Wade ,arc1am tat1r1Dk tem ec1~ bak1aac1a 
Umumi ha:-p HDeleri nö •ıla lftiıal ecleh .~•b • • etmeli tekli~ rechletmiftir. kenclWne imal edilen ma1• 

1:~1! 
7

.,... ~ ır==l=;=S~Tt:Eti:Rt:=:~.-==A:~~...m.=~;~~=.ı:;-~E~~~·~· =;~N:ıeA:1a:.;·N~·:~M~5A~:,=~ 
iiatimal 

, 18 ( Hasuıl )- latan
llcla ktlk6met o lıiuedar olduğu 

flrketlerden birinde idare meclisi 
eza11Ddan b.r r in 17 hin lirabk 
bir maL f rkete 25 bin liraya 
aathğı taha kuk etmııtir. Mesele 
tahkik ve t k p olunmaktadır, 

Voroşi of Y oldq 
Vartova, 17 - Mayıs ayı zar

fmda M. V roş'lofun hususi bir 
Yas fe ile Ankaraya hareket ede
!!11 bvvetle söy~eomektedir. M. 
~f Ankaradan Romaya, 
••d• ela Parise 1Jiclecektir. 

Eeuf ...... nsaletl ......... rualu .......... 
• .. fura dikkat misi cdbettl 1 

1 

• oaak DID feaa bir •ulJette elclllfa Şehir ... , ..... 
(19SS) aenHlade " ilk defa aıe......_ ..._mittir• a. ..... .,. 
"" l Şebw lw •el •I Bltçe l•ıkı..a ..... ••h- .....-.. 
Hamdı B. ••nubalaa etml9t1r. O waldt te Mec leh flddelll ... 
salı.ere~er el u tar. (ltu) ......... felair ....... de Hr ...... 
ronua ..... tal.kik..._..._...._..._... r. B• keaıa,. 
~ ....... .._ ._ .... •••tlssit Mı .... A.I n luuıll 
•• a.,ı. .................................... --·· 
lttlraldle ·••kll ......... . 

... , ... dialuıt ....... Yarı ................. tahkiki .. 
ll•r• •er lktea taa (7) •J aenraclar ki S.ledlJ• .. a• ... • 
JOllU ndf ,. .... t ... fllr• (2') ., .. , (JtSS) tvlWI 8e..,. 
.-... ••k.,...a ...... ı.n.I Mltaa.da 11....,.. ...... 
fWilm t •> komlJo• full~ ppalftlr. 

•ba lso.ala7.,.. aecll• 1ıar.,... n .... INı•Wı ._ 

Söz" 

Kelde Perçem 
Arıyoruz/ 

'-------- A. E 
Bir vakitler blltlD baftalak 

mecmual•rda moda haline ıel
mifti. Mutlaka ıöztın&ze çupe 
llhfbr: 

Bir i111&11 Yeya haJftll resmi, 
ba l'dlDİD albnda da yanmpr, 
yahut birer Antim blJlldltlnde 
birer liyah leke halinde kırk eJI 
tue, hattA daha fala Jekdiieri
ne bememea ıeHller .. 

Sizdea iatenilea feJ U. ı 
Bu ••killeri birer birer kaecellııt 
ain:Z, yan yana ,.tireeebinil. 
Heyeti mecmaumdu 7ukancla 
g&rdllğiinOz reami yapmak matlup. 

Bu yeni tekil hilmece, bir 
zamaıı!ar ıalgın ubde blltla 
evlere _ ıirdikten sonra mutalcla, 

"ttL Yalnız .. yer Jldnde JealIP _u..a_ 
den halk edileıa •.,a ~ 
meYat olup ta kaybolan biçltir 
.., pldur,, auari1eline teı.. 
tekrar clirilmit. prp memleketle
rinde pla t.ılaca ejlew:eli .... 
liai ... 

Bir mealektatm ulattıima 
bakahna: 

- Tre11d., otobllte, hatta 
tramvayda halk bep bununla 
m91guld8r. Aile mecHsl-!-cle 
ayni ıekiller b6tlln cla•etlilere 
dajıblarak aralarmda dr'at •l-
aabakuı J&pılmaktachr. ~--
mllklfat welilmektecl& 

.. _ ... _ aaridirı ilı'1•" ..... .,.. 
IDVUll , ..... .. 

b"u de r!'!:_~Clepıi var IDl-

~ıli:ii: biru aabar ile 
lifibsla lçindea çskabileceii bir 
o~ur. Varacaiınız bedeli blJI. 
yonanm. Bu hedefe ormak için 
takip edeceğiniz yol da &ntıntızde. 
bir birkaç tekli doğra yaplfbrdı
mz au, &at tarah Karakulak _. 
yudur. 

Bm makabil, ... ,... ...... 
durap~ldlialle~ 
dıja maadel~ıı. IWta_;..:· 
Bakahm •JDI nıa,ı.Ha 
varabilir misiniz? 

N&manesi meydanla: Zeklnilia 
,OvealyonAfl& eaaf Nak• itill 
aGdnllzlD lallne koyabilirim; 
tahillb malam: 

- Beledi19 klcfık- ..... 
Jrim •aba.dile Wr _. t 
llUf. 100,000 lira ....-ye koym*f. 
Sonra •• aerma1e coj'ala çofala 
<•~ f ....... - nilaa1et ........... , 

NUaJ, • tlWltle. ldnia elile? 
Klğıchnııa ,..,..._.it•• ilk 
tekiller ba aaalltre ~ 
cevapbr. Neticede çıkacak reta. 
ise ilk ve eaalı mea'ulti g&tere
eektir. 

Me,claa l1zin, buywanmr, 
vaffak olunamz, gueteye ~ 
rir llnli, bizim yazı iflerl mlcll....... ,.,ar. 

Yalmz dikkat ediDiz: ...._ 
bulup meydana çakanrkea ,__. 
catanıı yazıda adaaua pim · 
tahkiri mateummıa keli•• ·••_,: ...................... 
de .,er .,.,tAWlirl 
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r P-kirdağ nda 
abani Donıuz

larla Ücade e 
Tekirdağ, (Hususi) - lnecik 

ve Bar baro nahiyeleri Tekirdağ 
merkezinin ormanlık .mıntakalan 
dnhilind en azl y bani -domuz-
1 nn bannm lilna "e çoğalması 
müsait olan muhitlcrdir. Her y z 
me :simi d~ o uı.1 r köyl"ler1mi
zin mahsuller;ne çok zarar ynp
m tadırla!. Bil assa mahsulatın 
barınan zamantanndaki günlerini 
bin türlü meşguliyetle geçiren 
köylü ve reçberlcrimiz geceleri de 
tar alarmı beklemek mecburiye
ti adedirler. Bu bekçilik mecburi· 
yetini meydana gelir.en mllZ.lr 
m hlüklar.ın it.IJifı için v.cılanmız 
faaliyete gepııişlerdir. Bu mile • 
d lede B ut ve Fi :ek İııhi n n 
h t surette hazırlattığı I'§~ 
lu fişekter kullamlar isabetli 
ab far t in edil ığinden muv f. 
fakiyet elde edilmektedir. üca
dele esnasında sllrülerle domuzla· 
r tesadüf edilmi,ş, bazan 
ıiddetli bücumlarl domuzlar üze
rine ( 20-30) kur§UD birden tıl
m ştır. 

Bu e nada kıymetli bir 
köpeği d domtnlar tarafından 
parçalanmışhr. lnecik1 Barbaros 
nahiyeleri köylüler:nin iştir:ıkile 
yapılan mücadelede JO domuz 
uıulmuş l:>ır&aklan aa yanılan

mıştır. Muzır bayvan!ann itlafı 
mücadelesinde avcılanmızıD gös· 
terdikleri gayret :zikre ayruıdır. 

63 zadan milleşekkil bulun n 
&Yc.ılar klübll Halkevi por şu
beain liltihak ettiğinden d ha 
bnytlk faaliyetler gö tenniy 
b 1 dır ... 

Balıkesir de 
23Nisan 
Hazırlıkları 

Balıke ir, (Hususı") - 23 ni n 
h ıarlıklann iİJDdiden başlanmış· 
tır. O b ft urfırda orta tahSil 
talebeleri arasında Himayei Etfa
lin himayesinde büyük bir tle
tiz.m şenlikleri yapılacaktır. 

Lise, kız ve erkek ort ve 
mualıim mektepleri de birer mü

mere ver ccktir. 

Darlllbeda i Ba1ilcesirde 
E lıkesir, (Hususi} - Darül· 

bedn~ i le il heyeti 15 nisa;nda 
ochrimize gelecektir. Temsiller, 
yeni tesis edilen ,Şehir ı;inema· 
ında verilecektir. 
B lıl<e ir Vi14yet Kongresi 
Balıkesir, (Husu i) - 'aym • 

k mi rm ve nahiye müdürlerinin 
• ır kile yapılan vilayet kongr i 
1hayet bulmu tur. Bu sene vil .. 

y in iman eahasınd her ne
den fazla ç cağı görülmek· 
tedir. 

Halkavinda Yunus Emre Gecesi 
Balıkesir, (Husu i) - Halkevi• 

miz büyük ölüleri hürmetle anan 
gecelerine muntazaman devam 
ediyor. Bu cu gecesi de Yunus 
E re gecesi tertip edi: işti. Bü
yük halk airinin uhtelif 'irleri 
okundu. Edebiyat Muall:mi B ki 
Bey tarafından da mufa sal e 
çok müfit bir konfera verildi. 

Rize Belediye Riyaseti 
Rize. (Hu usi) - Dahiliye Ve

kiletinden gelen bir em!rde ba
dema Rize be~ediye reislisliğinin 
intihdp ile değil tayin uretile 
ıeçi.«eği bilcıirilm~tir. Asili ge
linciye kadar da belediye rei 
veki;~ğine muzır hayvanlarla mü• 
cadtı!e memuru lsmail Bey tayin 
edilMİştir. 

• 
1 

• ee ıyeye 
Ça ış 
alikt•r 

Bilecik (Husu
si) - P zarcık 
n hiye i Bursaya 
9 , raköy i • 
ta!yon 10 ki
lometre mesafe· 
de ve Bursa• 
ki hir osesi ü· 
zerinded.r. Ka· 

b 1500 evli 
ve 6000 nüfus· 
ludur. Kasaba 
işg Id yandığı 
h ld çalış n 

ahalisi yeniden 
i etmişlerdir. 

Belediye de bu faaliyetle kendi· 
ne düşen vazifeyi yapmı tır. Be
lediyenin 933 bütçesi 9 bin lira· 
dır. Bütçesinin darlığına rağ· 
men nahiy müdürü Bedri ve 
belediye reisi 'Mustafa Beylerin 
kı) metli mesarilerile k b 
ihtiyacı karşılanmaktadır. Kasaba 
uları kireçli olması dol y · e 3 

kilo tre me af eden bir içme 
SU} u getirilmiş ve depo inşasına 
b~lanmıştır. Kasabada sıhhi \e 
ldirgir bir bala yap ıştır. Bir 
yerde mezbaha inşa ttirildiği 
gibi etlerin da kapalı bir nraba 

Samsun~da 
Ze ~n ·B:r Y.erli allar 

Sergisi Aç.ılıyor 
Samsun. (Hususi) - 21 .nisan

d aplacak llçüncll {Yerli Mallar 
Sergis:) i'in lı zırlıklar deva 
etmektedir. Sergi, ene eç 
seneki binad açılacaktır. 

Binanın tamiri ve te.mWiği 
bitmek üzeredir. Eu eneki ergi· 
ye, Eskişehir, Ankara, Bur , 
Adana .gibi .büyük chirlerden 
bazı firmalar rla iştirak edecek· 
tir. lıtanbul ıtri}·at e tu fiyeci
leri, .ku lllyü, trikotaj f rikalan 
Sümerbank f abn1'alan, Ziraat 
B m Ad mensucat fab
rikası ve in isarlar idare i de iş
tirak edecektir. Şehrimizin maruf 
tücccarlarından müteşekkı1 bir ıko
misyon, 1 tanbulun bazı fabrika• 
lnrile anlaşaralc, bu sergide mal· 
lnnnı teşhır cdebıleceklerdir. Ge
tirilecek eş} nnın ucuza al1labil· 

e i için çareler düşünülme tedir. 

Çoruhun eni Butçesi 
Çoruh, (Hususi) - Viiliyctin 

933 varidat bütçesi 15 fasılda 
3' 3,620 lira olarak tesbit edil· 
miştir. Şimdiye kadar hal a vi ... _ 
yet fidanlığından 60 bin narenciye 
fid nı te zi edilmiştir. 

Resimli 

Pazat'Cık Mezbahası 

il n killeri temin edil · tir. Bun
d n b k bir de fınn yaptır.I· 
mışhr. Temizlik işlerine mümkün 
lduğu adnr dikk t edilmekte

dir. Belediyenin do toru vardır. 
Tenvir işleri bu seneye kndnr 
petrolle yapılıyordu. Fakat bu 
ene k abada faaliyette bulunan 

Ali R hmi Bey dew•rmeninden 
i tifade edilerek bir dinamo ge-
tirti' iş v ddeler elekt:r&l 
tenvir edildiği gibi e\•lere de te-
. t ya ı ıy lbaş!anm tır. Be

lediye elektrik için fabrikaya ay• 

da mu yyen b 
par vermekte 
ise de önümüz· 

' deki sene tesisatı 
tamamen Bele· 

di1eye maletme~ i 
düşünmektedir. Ô· 
ınümüzdeki ser. e 
yapılacal< en mü
him işlerden biri 
ae kasaba orta-
ınd pek f n 

bir m nzar 
:zeden hayv n pa-
zarım kasaba 

haricine ,ı'kararak 
bu eydanı park .haline koymak· 
br. 

Pazarcıklılar nahiyelerinin 24 
köyll 15000 nüfuslu olduğunu 
ve k za merkezi olan Bozöyüğe 
45 kilometre uzak köyleri bulun
du· nu ve nebi) merkezinin de 
20 kilometre mesafede olduğunu 
e binaenaleyh bükümette işlerini 

takip için çok sıkınh çe tild rini 
i 'eri ürerek nahiyenin kazaya 
hiç olm %sa tam teşkilatla nahi· 
) eye tahvilini istemişlerdir. Maa-

afih lbu • teğin yerine getirile
iyeceği anlaşılmaktadır. 

1 
M. Kemalpaşa'da 1 Gazi Hz. 

Nufus Kesafeti Faz1alaşıyorl Edirne Türk Kültür ıEir· 
M. Kemalpaşa (HususQ - Af 1iğine Jtt:fat Buyurdular 

k. nunuoun ~at- Edime (Hususi) - Türk Küt. 
bı.kabndanşım• liir I.irliğinin çılm ,. münasebe-
aıye 1kadar tile Rei • cümbur Gazi Hz. .ne 
n_üfuı da~e-: çekilen tnı.im telgrafına r:iy eli 
ıınde a75 gwı Cilmhur umumi itip ekili Ha-
e~-~nme, :soo ıan Rza Bey tar.afmdan şu tel· 
g1ıl! ôogu'? iJ'afl& cevap verilmi§ti.r. 
va'k a tescil .. Avukat Hay.im Bebmoara 
eöitmiotir. Ka- Beye,.: 
:tamı:ı:ın ntiTusu .. Edirnede açılm • • 
(~7500)0 baliğ yapıl n Türk kültür birliği:a İ.;ı~ 
0 muıtur. Nn- • Kemafp şa na· dirc.i·"niz g yedndcn ve a'h lan 
fu memuru /uı memura JHu h kı- d ki t · d l d 
M 

&-·r B ,, 
8 

a KID a emız uygu nnn n 
usuua ey to.1 a . • c- . · ı · ta . • .. . k k reısı umbur Hı.. pek mlitebassıs 

ış erm oz.ımı ıçın ço ç ışma -
tadır. oldular. Memnuniyet!e ve teşek-

kürlerile beraber muvaff ki} et 
Diyarıbekirde Hi. ayeiatf ı 

ongresi 
Diyanbekir (Hususi) - Hima

ycietf al Cemiyeti senelık ıkongre
ini ,Ycpmış, yeni bütçe 2081 lira 

olarak k bul edilmi 1 intihap 
ticcsind! Rei !iğe a' ıık t Mu· 

· ddin, muh &ipliğe Aliieddin, 
emedaibğa ıavukat Fikri, aza• 

lıklara da doktor Ali Rız Bey 
ile m allim Mihrib H nım e
çilmişlerdir. 

dilediklerin:n bütün azaya ibla· 
ğmı emir buyurduklannı rz ile 

tavassutonuzu rica ederim efen• 
dim . ., 

Bandırmada Tayinler 
Bandırma, (Hususi) - lnbi· 

arlar Müdürü Halim Bey, M. 

Kemalpaşa Mildürlüğilne1 Çanak
kale lnhi rlar Muhasibi Mes'ulll 

M hmct Rıza Bey de Bandırma 
Müdürlüğ.- e tayin edilmiştir. 

emleket Haberleri 

l - Mnnis Necaü Bey llk mektel>inC!e 3 ne 
evvel t ekkül eden himaye heyeti devamla surette 
elli yoksul çocuğu hiıuay etmekte, onlara elbise, 

hast bakıcı hemşire kıyafetile fttirak etmişlerdir. 
Balo pek müke mel ve eğlenceli olmuştur. 

3 - Tr bzon Halkevi köylülerle çok yakından la· 
k dar olmakta ve bu alaka köylüleri mütehassis et
mektedir. Köylere yapılan gezintilerden köylüler çek 

istifade etmektedir. Resimde köylUler Trabzon Hnlkevi 
öDilod )'AphkJan bir ejleııti Cillaa&nda iÖrillmektedir. 

ayakk bı ve aire ve ektedir. Resimde himay 
edilen yavrulardan bir grup görülmekted;r. 

2 - Çanakkalede Hilaliabmer menf an tine bir 
b o verilmiJtir. Baloy Hilaliab•cr aza b ar 

Fransızcaya 
Çevrilen 
ılk Romanımız 

Nurullah Ata 
Yakup Kadri Beyin « Sodoaı 

v Gomore inin fran ızca ter
cümesi bir Fr nsız nasiri tar • 
fından Par~ 'te neşredildi. Kitabın 
kuşağında -: « ~ .. ~ çeden tercüme 
edilen ilk roman» deniliyor. 

Ziınnedcrim 'mdi} e kadar 
ntmancaya birkaç lritnbımn: ter
cüme ed.lmi§t~; onlar.n o mem• 
lekette nasıl karşıl dığını bilmi• 
yorum • . ~r nsızlar :{imdi) e kad 
bizim fikirlerimiz, nalimizle 
değil, yan ş irane, yan garip 
bulduklan hallerimiz ile meş-
gul oluyordu. Bittabi siyasi 
veya iktısadJ endişeler il 
Türk dostu olanl dan bah el· 
miyonım; öyle damlar her za· 
zaman, .her yerd çıkar ve onlnra 
bir şey demeğe hakkımız yoktur: 
Menfaatleri bizimkilere uyduğu 
zaman onlarla uz.laş.r, uymadığı 
:taman da kendimizi korumağ 
çalışırız. 

Ôbilr cine, yani Picrr otl 
gibi « air.an » tnrafımrza bayrnn 
olanlar d ha korkunçtur. Çünkü 
onların karif erine bizim hakkımız~ 
da verdikleri f 1kir ağı l ukan 
şudut: Türkler se!vi gölgelerinde 
y ayıp n rg le!erini içen1 bahtm 
itemine de, cevrine de ldırmıy o, 

hazperest, mlltcvckkil in nlardır. 
Şiirleri ile, fikir~eri ile uğraşm ğa 
değmez.. Bu damlar minarelerin 
denizdeki gölgesinden hah eder 
amma e erlerinde bir tek mima• 
rımızın ismine tes düf olunmaz. 
Onlann tasvirleri birer in an 
r minden ziy e ·r r ure-
... -. ...... » , irer « p y agc » dir. 
Pierr Loti e emsalin· 
bize ettikleri iyilikten b hsedilir; 
fakat Bogaziçi'nde akşam efanm 
dünyanın en asilane harekeli ay• 
mıyan fikir adamlan nezdinde biz 
ettikleri kötülük, o İ) Llkten kat 

t f d1r. 
Y kup Kadri Beyin romam

oın tercüml1 edilmiş olmasına 
bunun için sevindim; bununla 
F.renklere kafamızı, anntimiii 
göstermiş olaccığız. O kitabı 
okuyan Fnwsızlar, beğenseler 
de, beğenmeseler de. bizi 

kkımızda doğru bir h ber ala• 
calqar. Tam demiyorum, çünkll 
Yakup Kadri B<: yin kitabı ancak 
bir tek sest:r. Fakat n de ols 
bir başlaogıctır; hem de değerli 
bir sanatkarııı eseri ile başlangıç. 

Kitabın ismini, fransızca «So• 
dome et Gomcrrhe» diye başka 
bir kitap o duğu için değiştirmiş• 
ler; b~nce Yakup Kadri Bey bu• 
na rnu olmamalı idi, çünkü «Ley• 
la (niçin Leila), fille de Gomor
rhe» ismi, • ayı bik yedeki kıza 
çektiği • çin e erin asıl ruhunu 
göstermiyor, «Sodom e Gomore• 
gibi isimler ise ile warccJ Prcust'• 
un mahchr, ne de Yakup Kadri 
Be)io. Onlar bütün in an'.ığın 
baba miı'. sıdır ve hepimiz kull • 
na biliriz. 

Daha Fran ız münekkitleri bu 
kitaptan bahsetmedi; an!arın bil· 
kümlerini de merakl bekliyoruz, 
çünkü bir erin ıl kıymeti 
zaman geçtikten sonra nloşılır; 
eıcnebilerin hükümleri ise istikba• 
linki hakkında b:r haber mahiye-
tindedir. Elbette ecnebi!tr eserin 
birim üzerimizdeki tesirini bizim 
kadar iyi anlal maz ve eserin 
yazılışındaki güzelliğin de, tercil• 
mc arasınden, ancak bir gölgesini 
aezerler; fakat bunun için belki 
daha bitar f olmalan kabildir. 
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Karilerin 

(Siya.et Alemi )1 BABİC:I TELGRAFLAR I[ Gönül işleri l 
Yahudilerin 
Dünya Cehenne
mi: Romanya 

Bitin bir rejbal tehlikeye dOfl

Fransanın 
Son Sözü Japonyada Harp Talimleri Sorduklarına 

Cevaplarım 
rebUeeek olaa Romaapdald Bat Alman yanın SilahJ~nmasına 
YekWa katli da.ua aihayet •oaaau 
buldu. 29 IWauaueYYel 1933 te M. Jo• Şiddet!e Muhalif 

Yapılan Manevralara En Son Sistem 
Tanklar Da İştirak Ediyor Dukanua demir mulaafız tetldJAbaa Parla, 17 ( Huaa ) - Ôvr 1ra:ute-

menıup Gç kitl tarafuadaa 6ldllrllme- •ine sire •llllısızlanma muka•ele-
8;0e lnhl1ar eden bu da•aaıa ... ..,.. •inia tatbik zammıluına ait olup 
53 kitinin zan albna alınmauna icap Londraya tladerilmek üzere hazarla
ett:n..itti. Da•• ranlllrkea tamam aaa nota yClbek milli mlldafaa ko-
803 _.dafaa pbidi dinlendi. Bualana mitrmde derlada cleriae tetkik edU-
kumı Azama eaki Batvekillerdi. An,. mif, iL H91JO·- reUlitinde topla-
larında pek çok ta nazır ve yüksek nan komite Dotada ha tadilit 
rütbeli zabi.ler, profesörler vardı. yaplDlfbr. Bwıdan anfqıldıtuıa ıare. 
COmleal de Yahudi düşmanlıkJannı Fraa ... ~man7aaın tekrar silihlan-
Jizlemiye lflzum bile gBrmOyor~ardı. ıuaaa ~ddeUe ınuhaJiftlr. Ayni za-
ltham t•h"tlerhıin miktan ise (45) idi. maada. em~ yet IDeseleal hakkında 
Bun'ann on ikiıi davete icabet etme- da temınat ıatrnmeaiDde urar etmek· 
diler. Dava, tamam on bet gün •irdO. tedır. Notanua bu teldi yana koaai-

Bu arada çok ıayuu hayret haki- tede tekr.' tetkik edilecektir 
katlere ıth basıl edildi. Demir muba- Pariı, 17 (Havaa) - Hariciye Na-
fız.arm reiai Jeneral .. Zı&i Cantaguzene,. zın M. Bartu kabineye, ıi:ahlar me• 
ile muavini • Codreana " Yahudilerin ıeleıi hakkında izahat vermittir: 
ıı!ih kabul etmez düımanı olduklarını Kal:.ine, Almanyanın tekrar •ilihlan~ 
açıkça söylediler ·ve aihayet, yine bu kallna 'katiyen taraftar olmamaya 
an aalarda bir müddet evvel kaydet- arar verm:ş ir. 

_t- _.aLı t h f"f Silih ar meselesinin bundan ronra 
• - •

0111 saye a ı cezalarla Ak k rt d l vara Cem.iy.etindo görütüleceği 
•JI u ar 1 ar. O ıuretle ki, zannedilmektedir. 

cllvaaıharp atasının verdiği k 
1nDteakip gözleri yaşarmıştı. ~:~~1 Bltarafların Bir TeşebbUsU 
aıahk6mlan alkışlıyordu. Bir ad~O: Londra, 17 (A.A.) - Si:iablan bı-
ayafa kallcb ve batırdı: rakma hakkında Holandanın da ta .. 

- Aaa1 Yahudiler bundu vibile D1animarka, Norveç. l.veç, 
ayaklarım teta1c •laual llODra ispanya Ye l..içrenin verdili beyan-

Romanya .. d fÜnd~rY ahudiler • la nameler Londrada alaka Ue karplaa •lr cehennem olnuıthar s·· ~ mıştır. A•rupanın teskini ve •ilAblan 
____ • - ureyya l ırakma iı:er:nde bu hilk6metlerin 

iki İngiliz N:ızın ehcmmiyB:ı~~k~Dd:IDIDlfbr, 
İtham Edildi StavisJ<İ İş ne Benzer Bir 

Eunlar Salahiyetlerini Rezalet Patlak Verdi 
S .. . Pariı, i7 (A. A.) - Brükael'den 
uustımal Etmişler Jurnııı ıazeteaine bildirilditine ıöre 

Londra, 26 ( A. A.) _ Avam Ka. Mal.o adliyea;• nıilycnla,.ca litr~ 
lnaraaında M. Çörçil, HinJistan benzine tealluk eden ve hazineyi 
Nazın SiJ' Samuel Hoar ve L d rr.him ıurette zarara ı:okan bir 
Derll'yl itham eden bir "aallb· ortl hllelchhk ketfetmittir. 

·ı . ı ıye H 
IUı atama.,, ihban yapmıı, bu busuıun ayret verici it:rafat Ye tevkifata 
tetkiki için Ur komite aeçilmeai intizar o!unmaktadır. 
kararlqtırdmııtır. Bir r-ııcla 

BP itham Londrada çolc büyük Pariı 17 (A.A.) _ !Jampinzi'de bir 
•ır heyecanı mue P olmuştur. mektep binaaı yıkılmıt •• altında 

Almanya'da MUthlf Bir b.rçok amele lalmıttır. Bunlardan 
Sıcak Var biri •rır l.,ir lalde \&kanlmıtbr. 

Berlia 17 ( A. A. ) _ C!-Mrde __ Diterlerinin kurtanlmaaına hararetle 
~ ,._ çabtılmaktadır. 

aenedenberi görnlmemlt fevkalide 
bir hararet MllsDm .ermektedir. lnglltere Ve A•kerllk 
S.cak!ak derece.& 28 e ~lmiftir. l.ondra, 17 ( A.A ) - A.kw •• 

...... ,. Keblnealnde l.abı-iyelllerl mesleklerinden •otut-
Ma*ltt 17 - Adlip DaZaft iatifa- maya tet•ilc eclt'nler hakkında mH• 

- -.mlfllr. cut kaaunu tidde.lendiren bir liylha. 
p Avam kamaraıında kalul edilm:ttir. 

•Son Po ... " nın EdeM T.-frıka,.: 46 = 

Barlıen C•luı 

ALAY EMRi 
88fllll çevirmeaile llllnireJI Kank, lhnitalz lrir eesl minl-

,armeai bir oldu. , danll' aibl cenp •ereli: • 
Daha. oturmadan ata.du - Sana &llınlek arı 
- Nerede idin. Nipa WiDI bm. Onlan almak i 

1~ • a;ar 
Ge.nç kız ,WOycrda. al Ve silrprizden n6kt-ı: ~ ım. 
Bu mukabele NeC:cletl ""' yan bu adam •i • be h an anu-

leadirme klfl ıeJcli: çuı Y ude aah-- s!!a m(llJOl'Um. Niçin ~-=~er yaptığını amabnak tater 
laaltetmeye indin! gıbı yanındaki paketleri ona 

'llalre onun son :zamanlarda doğru itti: 
De kadar çabuk parladığını öğ· - lı te bunlarL 
renmifti. !ferkeıin yanı:ıda yüz Ve sonra gazetesini aldı' lllak 
~zartı~tır tekle dökülebilecek gözlerini etraftakilere gösterme-
li~ m qayı uzatmak tehlike- mek için başım sayfalar arasına 

• salda~ 
~na yanındaki paketleri bir- Necdet sapsan olmUfh. 

leşt.rıp yer açarken cevap verdi· Ondan ,.. h ı k b" • • up e enme , ona 
- Sana ır •ürpm yapa- hakaret etmekle ne büyük bir 

caktım. .. h · ı d'- · · ı . . guna ış e ıgını an amışb. Ken• 
- Lakırdı dınlemıyorum. Nl- dini dA·ünen cnunl gu1 1 çı · d"nJ U9 • a meş o an, 

D ın 1 
.. • ona hcı görünmek için çalışan 

Genç kızın yllzunde denn bu genr kıza b h k t .ı._ 
1-~aı h · k • gil . ... u a are yapllll' 
11111 ve oşnutsuz u çıı erı mıydı?. 

~~!irınişti. Elleri titriyor, gözleri Beyni bir dinamo gibi ifliyer 
vt1111t&am,ordua içinde mahcubiyet ,. inldta.; 

Japonya burGa tam mana.O• 
mOHllih bir memlekettir. Ea Jenl 
harp •ilih Ye Yaaılalan, ea yeni laarp 

•emileri Japon ordu ye doaanmaa11111 
elindedir. Şimdi de Japonya aoa 
•İstem tanklar yapbrmııtır. Buradaki 

resimde, ha 1enl tanklardan birinin 
hi••,e•mde olarak Japon piyadesinin 
Ucuma kalkbtıaı garüyoraunuz. Bu 
mauar-. istikbal hul=inin timdiden 
bJr timSfll mahiyetinde kabul edi
lebilir. 

Almanya Milli Miidafaa 
T ahsisabnıNiçinArtbrmış 

Londra, t 7 (A. A.) - Alman kara, 
deniz, bava ordulan bütçelerinin art• 
tmlmaama alt lnl'iltere bükimetiaia 
izahına Almanyanın Yerditi cevabi 
notada ezcümle ordu bütçesine konan 
172 milJOll mark fazla tahaisalm 
ordunun kıaa hizmetli b:r tekle tahvili 
buırlalr.lanadaa mütevelı.t olduj"u 
a6ylenmelrtedir. Ba meblijın bu 
••yeye aarfa, ailAhlan bırakma mese
leıine mltealUk miiıakerelerin yuJ. 
yetindeu ileri relmektedir. Tahmiaen 
elli mUyon sarfını icap ettirecek olu 
bahriye bOtçe.t Alman donaamuınıa 
uzun mGddetteal;ell a:ate11aatik Wr 
tekilde aınıfiarıaı kaybelmit olu 
•emileriniD tecdidi için tahü edil· 
mittir. Bu l(emilerİD yerlerine bqka-

yaratbjı fiddetli bir teeulr 
7ımıyorda. 

Bir ~ikan pbi parlamuına 
rağmen bir ye:ken gibi sanll\·er
miştL Evde karıp geçirdiği anne
mle Giüıüme fiadi Münire de 
iltihak etmiı oluyordu. 

Genç zabit kalbinde dll)'daia 
nedameti belli etmekten akala
yordu. 

Mllnire hiçbir ıabnm okema
dan çevirdiği pzete aa:yfcıları 
arumda derin bir dllfGnceJ• 
dalant garibınycrc:lu. 

Vapur Eewiktq iSnibıe ıelin
ce7e kadar hiç konUflDAdı!ar. 

Sakin gnrtınmiye çalıpa Nec
det ona sokuldu: 

- Bizim fikrettea mektup 
aldım, dedi. Hamma da ıana 
selim ediyor. 

Mlbıirel gazeteyi yDzllnd•a 
çekti. Gözleri kızarmıştı. 

Dudaldan hareket ettia 
• - T qekkilr ederim. 

Genç kız bozulmuş. lanhmi 
gibi isteksiz. cansız kollllfUyorda. 
Her zamanki neteaindea uer 
kalmamııtı. 

Necdet onu aöyletmek için 
mevzuu dejiştiriyor, bahisten ha
bise geçiyordu. Fakat Hisara 
ıelinceye kadar Mibıirenia o tabii 
Dele.i av41t .-.dl. Yalmaa .._. 

1 

lan yapılmam, mGrettebaba emniyeti 
noktainazarından artık ıerl bıra
kılamaz. 

Havacılık blt~nl Wr .ıl .. luma 
.,Otçeai olarak tellkld edllemeı. Bu. 
sadece bir bava nakllyab •• bir haH 
himayesi biitçeaidir. 

Sivil halkın hava hiicumlarına 
kartı müdafaası için d• eW adl70n 
tahsis edileeekUr. 

M. Troçki Fransadan 
Çıkanlıyor 

Parf .. 17 ( Ra1rer ) - il. T~Jcf, 
ıiyaai faaliyette l:ulaamamak halık-. 
da.ki yadinl tatmadafıaclaa Fr•aa 
btlkGmetl, kendis;.ia Fran•a•da lk .. 
1net m6aaadealnl seri almap karar 
ye1111if'i1'. 

ne ıeldilderi zaman genç im 
elini uzatmadan bqile oma ae
limladı: 

- Allabaısmarladıkl 
Necdet durakladı: 
- Gece g6rlfmiyecek miJia? 
MOnire gözleri :yerde cenp 

Yerdi. 
- Bu akşam nhatsmm bira 

Mamafih geçerse haber yollarım. 
Necdet ısrar edemedi. 
Açılan kapıdan Münire ıölıe 

pi ka1boldu. 
Necdetia aabalataoberi. hattı 

d6n~oberi lanp seçirditl tam
dıklanna karşı duyduju ap ae
damet bir zehir gibi İÇİM çl
kliJ orclu. 

Münirenin kap• •afif l>lr ,._ 
r6ltn ile kapandıktan sonra kal
dınm UatUade nekadar 1alms 
kaldıjuu anladı. 

Yavq Y•Y81 ~evla• 4ôl
nı ~ ... 

Evdekileri de- hatlamafb. Ora• 
da da Wr siler Jiiz görmek im
kim JOktu. 

KaPJI korkarak çalc:h. 
Hizmetçi açtı. 
- Annem nerede? 
.Miaafir o duaoda.. 
- Kim var? 

l 

- Uman reisinin han•ml YU-

ch. Simdi ıittL 
NeaW oclap pdlil .... 

V. Naciye Hanıma: 
Sevgilinizi tekrar elde etmek 

isUyor munnuz? O lialde onun 
aJcl.ğı •azİyete hrfl IBlmklia 
olcfutu kadar Hğukkaah, llka,t 
danmaz. Siz ODD ar&m&JllllZ, la ·ç 
lir teJ aonDaJIDd. Ve aiz kWriw 
görtlniioiiz. O bir miiddet pdild 
vaziyetini muhafaza etmi1e çab
tac:a k. aoma kendisi sokulacakbr 
O vakit dahi kendinizi pahalı 
aabmz ve ona ea.r olmayum. 

• Ankarada Ferdi Beyeı 
Kaskançlığınwn mana11m an

lamadım. Evıi bir kadm koca· 
LDdaD kıakanıhr 

lf-
Ahınet Dllihall Beyeı 
Genç kızlar gençlik uikasll 

bua hayallere kapılır!~. Onun 
Harbiyeli genci aevmuı de bu 
hayali sevdalardan biridir. Er geç 
:zevale mahlLümdur. Çunkü o 
Harbiyeli onunla evlenemez. bb~· 
enale,th a.z üzülmeyiııiı. Y alnı 
ailesi kıza hakikati göıtermi) 
çalışsın. Omitsa bir ıevgiw ı 
kendiai için tehlikeli olduğunu 
anlatam. Ondan vazgeçtikteıa 
sonra size dönmemesi i~ıo aebep 
yoktur. Onun için bence beld .. 
yiniz. Ümidinizi kesmeyiui&. 

* Y. K. 671, R. S. BeJ91 
AnlattafımA nazaran kmn 

ndyeti ıopheli garünüyor. Böyıe 
Jlib bir hayata alışan bir kıı 
gü~ zapt6rabt alhna girer. Hele 
sizin gibi kazancı kıt bir genç 
onu gayet güç idare eder. Bina• 
enaleyh henüz başlamı1 olan bu 
savda oyunundan vazgeçmenin 
çaresine bakın. 

HANWTEYZB 

Hindistan' da 
Medeni itaatsizlik Hareketf 

Devam Ediyor 
BombaJ 17 C A.A ) - Gaadi'ala 

medeni itaataizliği durduraıaııa• rat" 
men mevlcuf'konıreciJer aert:.ut bar .. 
•aJauyacaldardır. L--l-e-c1an bqluı açblr ,,..... -....-
.... o1ea OH,.mJlalı H&Dlll te.ldfiae 
itiraz eclea aeaçler, PqaHf kataabM 
teftip p&ea 11arep1 Şemat'•n oto
mobilial pup!am .. ardar. 

annesi dlfarl pkmıya lıazırlam
yordu. Hemm elleriae aaraldla 

- Nasılsın anne? Geçti .a 
rahatsızlığın ? 

Daima affetmeye tepe mlalc 
ruhu galeyan etmişti. BoJ__. 
Jetiftirip bfiJ&ltüjn madaam ba 
1umvıak ve sıcak sokulufU ihtiyar 
kadım mllteeair etm.ipi. Gö&!eıl 
IUlanarak ona aanlda. Ana cıiul 
bir zaman sessiz biribirleriaia 
nefeslerini di~er. 

batiyu kadm bir ......... 
larpthjı tazelemekt• lmrbt 
sibi ona bir PJ .....,orc1a. 

Necdet Jilarda ..... .U~ 

80fda f U--- ..1-_,. GIJda namuu Del'eutt .... ., 
batı,- kadmua gözleri doldu. 

Boj9lar tibi: 
- lstaabula indi, dedi, lflal 

keDdi 16recek zavallı. 
Necdet buz gibi donmqtu ı 
- Neden? 
- Gidecek.. Treni anltmı,a 

indi. Bu ıabah aurat etmipiD 1 
Genç zabitin içine acı bir 

ağırhk çöktü.. Sabahleyin ona 
pek nazikiae bir cevap Yermedi
ğini biliyordu. 

Annesi ilive etti: 
- Kızcağıza içim mlıyor. 

Okadar yerdea i&tirahat iÇla 
pldi. 



6 Sayfa 

Tavukçuluk Bahsi <•> 

Ci'vciv Ve 
Piliçlerin 
Büyümeleri 

Hayvani yemler tavuk, civciv 
ve piliçlerin başlıca ihtiyaçların· 
dan biridir. Diğer yemler ne 
oluna olsun; hiçbir yıyecek canlı 
ıvun kadar bunlann neşvünemasına 
hizmet ettiği görülmemiştir. Biz 
çiftliğimizdeki yumurta için bn
yiltmekte olduğumuz Lcgornlara 
hergün kafi miktarda canlı av 
yedirerek senede her birinden 
(200)il mütecaviz yumurta alınz. 
Bazı kimseler brtıl, aolucan, kurt, 
böcek, sürfe ve sair böcek ve 
hayvancıklarla tavuk civciv ve 
pi.iç!erini beslemeği düJfinemez 
ve hatta bunlardan iğrendikleri 
görülnr. Bu gibi kimselere vah
ıet halinde bulunan yaban horoz
lan, beçler, çiller sülünler, kek
likler dere ve batakhk ken3fanda 
yaşayan ördek bağırtlak kuşu, su 
tavuğu, bıldırcın, ehli CSrdek ve 
kazlanmızın ne ile yaşadıklannı 
aoraraanız cevap veremezler. 
Bunlar dere ve bataklıklarda 
pişmiı yemekler ve hazırlanmış 
paleler mi bulurlar ? Tabiat on-
lara danelerden ziyade böcekleri 
vermez mi ? Bununla beraber et
lerinin lezzeti gübrede tane ile 
beslenen hayvanlardan çok farklı 
Ye lezzetlidir. 

Böcek hayvanların etlerini 
bozmaz:; bilakis lezzet verip genç 
hay\anlarm ıilr'atle büyümelerine 
mühim bir surette hizmet eder. 
Canla av etlerinden başka daha 
birçok hayvani yemler vardır ki 
tavuk ve pi.içlerin yemlerine pek 
bUyük hizmet ederek yağlanma• 
lanna, büyümelerine, etlerinin 
lezzetlanmelerioe ve yumurtlama• 
lanna sebep teşkil eder. 

Tavuk ve piliçlerin bu cah 
avlar üzerine birçok masraf ve 
emeklerle yapılmış herhangi bir 
yemden daha ziyade hırı ve ter• 
cihle nasıl atıldıklanna bir kere 
görmek kanaat hasıl edebilmek 
için kifayet eder. Böcek, kurt, 
aolucan toplamak için en ko!ay 
çare geceleri bir elektrik fen eri 
ile çayırlarda, bahçelerde geze
rek birçok kurtlar toplamak ve 
bunlan nem'i bir çukur içine ko
yarak miktarlanm artırmaktır. 

Erenköyı Bereket Tavuk Çıftllfl 

(J) Tavuk ve Tavukçuluğa alt olaıı 
mUf Dllarlıılzf ıorunuı, mOteha1111 ılse 
cevap verecektir. 

Yevmi, aiyul, Havadie Ye Halk ıruetul 

Eskı ZabU)e, Çutı:lçe~me sokağı, 25 
ISTANBUL 

.. Gaz temizde çıkan yazı 
ve resimlenn biıtun haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 
ı--•·------

TORKIYEYE 1400 750 400 150 
ECNEBiYE 2700 1400 800 300 

Abone bed h p ıudir. Adreı 
degı tirmek 25 kuruştur. 

Gelen euralc geri verilmez. 
llinlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap içm uı ktuplara 10 kuruşluk 

pul ilüvesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgrof : Sor po ta · " 
Telefon: :.0:.03 

SO?i POSTA 

Bu Mübarek Sandıklar da Kadın Gönlü Gibi .• İçinde Ne 
Var Bilmezsin!.. Ne Çıkarsa Bahtına! .. 

- Görllnen 
g&ze kılavuz iate 
mcz beyimi Sen 
bu dağ gibi pOl'
takal sandıkla

nna bakıp: 
"-Ulan, Am

ma da para eder 
hah!. •• " Deme ••• 
B:r de bize sor .. 
içimiz çıra gibi 
yanıyor! .. 

- Ne oldu?. 
iflas mı ediyor
sunuz.?. 

- Ona ya
kın birşey.. Bu 
sene portakallar 
para etmedi •• 
Her geçan yıl, 
öteki ) ılı arabyor.. Bir zamanlar 
ben bu portakal dağlarının on, 
on bq misli büyüklüğünde por· 
takal getirtirdim de, yine kal
maz.dı.. Şimdi 6yle mi? Yaz ge
liyor, portakallar çürüyecek, alan 
yokl. 

Portakal tüccan, .. alan yok!,, 
derken, aşağıda pazarlık edenlere 
bakbm: 

Posbıyıklı bir kUrt, çekiıe 
çekiıe pazarlık ediyordu: 

- Ho çoh istiyun bu porta· 
bala!.. Bir sandığıni virimiscn 
ucuzdan! •. 

Portakal tilccan benim baktı-
ğımı görünce derdi büsbütün 
deşildi: 

- GördUn mO, dedi.. işte 
bu, bu işte!.. "Virimiseo ucuz· 
dan!,, diyor.. ucuz vermezsen 
alını) acak.. portakal satacağma, 
kalkıp elma satacak.. yine ziyan 
eden kim?. biz. •• 

Allah yine Yemişin, Meyva• 
boşun bahtını açık çıkarmıst.. Bu 
pisliğe, bu cıvıklığa, bu berbat
lığa karşı, bir de mis gibi cana 
yalan portakal kokuları olmasa 
Yemişin, MeyYahoşun hali niceye 
varır! •. 

Zavallı İstanbul 1.. Senin için 
ıairler yutkuna yutkuna ne be
yitler yumurtlamamıılar, 
Bu ı b i Stanbul ki bimishi bahadır, 
Bir •engine yekpare Acem mülkü 

fedadır. 

mı dememişler. 
Albnda mı, üstünde audir ceonetial8, 
Elhak bu ne halet, bu ne ho ibü

ha vadır. 
mı diye hayran olup kalmamış

lar. Acaba şimdiki pis ve berbat 
Yemiş ve Meyvahoş o zamanlar 
çok mu güzeldi, çok mu temizdi de, 
şair böyle divor, yoksa " Nedim 
Efendi,. burasını gelip te görme
miş midir?. dersiDJz .. 

Bu koskocaman portakal ticaret· 
baneainde girip çıkanlara dikkatle 

- Balan iiçünll çcrekteıa 9uddurıınm . 

Yemiıte bir portakal agıklagıcı 

bakın, mutlaka kokudan burun· 
larının buruşuklukları ancak, bu· 
rada a;ılabiliyor .. 

Aşağıda bir aralık hararetli 
bir pazarlık başlamışh. ihtiyar 
köse sakalla, ski kahya tiplerine 
benziyen biri ince &esile adeta 
çık şıyordu: 

- Neuzilbillab, canım efen
dim.. Paşa efen dinin canı pah ah 
portakal yemek isterse, götürüp 
verecek değiliz yal. Elbette ucuz 
ve ilkin iyi portakal olacak!. Ben 
öyle iki nndık alıp götürmiyece-
ğim.. Bana 20 sandık lizımt. 

ihtiyar, boşmeırep esnaftan 
biri kahya kı!ıklı adama takıldı; 

Y okıa paşa evleniyor 
mu? •. 

- Ayol, neden evlenecekmiş 
ki? .. 

- Ôyleya, benim bildiğim· 
paşa, ihtiyardır. Portakal suyunu 
içip bir de gençleşmek var da, 
bani hayra alimet değH diyo· 
rum .. 

Etraftan birkaç esnaf kahka
hayı basta .• Kahya sıkıldı, utandı. 
Önüne baktı.. sonra başmı salla· 
yarak mırıldandı: 

- Ayol, Kazım Çavuş, sen 

' 

runın.. 

- Deme bel •• Gaç tana bula· 
cağın kim undan!. 

- Dur hele, bibah, arayam da 
naaıl buluyoml. 

Hani kapınızın 8nilnden: 
- Portohaaal, bal gibin Ya· 

fanın dır!. 

Diye geçen o kilfeli portakal· 
cılar, h.-r sabah mallarını buradan 
alırlar •• 

Uzun pazarlıklardan ıonra, 
aandıklannı yükler, meydanın bir 
köşesine konuverirler.. Küfeyi bir 
tarafa, sepeti bir tarafa koyar, 
aandıklan açarlar •• 

- Bu buraya, bu şuraya!. Diye 
bir sınıf portakalı, birkaç sınıfa 
ayınrlar •• 

Çürükler, 6 sı beşten, az: vu• 
ruklar beşi beşten, sağlamlar dür
dü, üçü, ikisi beşten gider! •• 

Bu saf esnaf an, Yemişte bir 
portakal tasnifleri vardır ki, değ
me gitsin!.. Öyle dikkatle ayıraş
ları, elbise kollanna, yakalarına 
sürüşleri vardır ki, ilk hatırınıza 
gelen şey bunlann acaba cuma 
gtinleri, temizledikleri portakallar 
gibi, kend.\er.ni de temizleyip 
temizlemedikleridir 1 

lf 
Batakhklı, pislikli tahta iske· 

leye bir kayık azmcım yanaıta •• 
içinden dışan san yanak yüzlO, 
beyaz ıalvar donlu biri atladı. 
Taaa, karp dUkkinlara doğru 
bağırdı: 

Hasssan Efendiiil. Ha bağa 
bah bel. Aslan motoru yoldadır. 
Ha bizde getürdük portahal san
duhlerinil. Ha conder. Birkaç 
kişide cotirclum bunları .. 

* 
Otuz birrrr!.. Otuz ikiii! •• 

Otuz üç, otuz dört, otuz beeeş!.. 
Daha mı var bel. Ulan amma sonu 
gelmez şeymiş!. 

- Süleyman efendi. arslan 

NiMD 18 

Kari Mektup/MI 

vardır. 
lf

Şiolide Sedat Beye: 
- Sorduğunuz suallare ancak 

mensup olduğunuz askerlik şube
sinden cevap alabilirsiniz efendim. 

* Sımıarlı Halil Efendi oğlu Oamu 
Efendiye! 

Şiir neşretmiyoruz. imza koy .. 
madığamz mektuplan da neşred4r 
meyiz efendim. 

·------------------motorunu çağırtahm mı? •. 
- Ne yapacaksın?. 
- Kartala sipariş var.. YOı 

yirmi sandığı götürsek diyorum. 
- Daha vakit var •• 
- Vakıt yok Süleyman efen• 

di, Ahmet ağa bugün mutlaka 
gönderin, yoksa baıkasıodan ah· 
rım, diyor. 

- Alırsa alsın, o da amma 
Allahan belası hal. Ulan bizden 
yüz. yirmi sandık alırsa ıhya mı 
eder sanki .•• 

Kayıklardan, motörlerden 
portakal sandıklan geldikçe, 
dört iri direkli dilkkin, tavanları 
kadar yükseliyor.. mal aabibinde 
biç nqe yok. 

- Mubarekler kadın gCSnlD 
gibi.. içinde ne var bilmezainl. 
Hele bir açalım da, bakın görila, 
diyordu. 

Sandıklardan birini çekti, bir
kaç keserle kapağı açtı ve n .. 
tündeki kağıtları kaldannca, biJ'l-
birinin içine girmiı gibi ezili, bir 
bir sandık portakal çıkb. Mal 
sahibi ellerini kalçalarına koyarak 
ıöyle bir yan yan baktı: 

- lnnallahe maassabirin 1 •• 
lnnallahe maassabirin !.. Der gibi 
başını salladı, sonra bütün hızile 
portakal sandığına müthiş, deh• 
baş bir tekme savurdu .• 

- Allahından bul e mi Saltık 
Ağa 1.. diye homurdandı. - * 
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Epeyce zaman evvel Şehzade
başmın lokantalarından birine 
nıun boylu bir adam mllracaat 
tti: 

- Lokantanızda bir adam 
istediği şekilde yemek yimek 
1 rtile kaç kuruşa doyabilir? 

- Kırk kuruşa! 

Bir P.o•ap Mucloıl .. 
DLlnyada mevcut ln
saolano dört o biri 

uyurken c!C:tto UçG çal.• 

SON POSTA 

"Ay Tutıllmuı. ,,--------

lık defa oa-o 
rak .000 ac- -: I n• enel · • 

elm uetıır. · 

~~~il vır, Jf'mek yer Yeya cğl • 
.~ n'r, bu gGncşlıı •cyrlne 

tebaan dOnyaoın b ir ta
afı ~ araolık iken 8bür 
tarafının aydı ılık o'• 
mHından Uerl gelir, 

Garip Blr 
Tea'lt Uaulll 

Mlrl Anna • .., 
amealnla 70 in

ci yıldönllmOoll 
toa'lt için deni• 
.. r :rmlt ... 
tamam :0:0 mil 

mcıa'eyl yG· 
aerek katet· 

-- -. _ _:_ 'A, 

r llJX ""dı.l:i..1 

r,...._ 

1 
Adam cebinden clizdamm 

çıkardı: 

v ~ Ben ıize elli kuruş vere
~egı~! . fakat i tediğim gibi ve 
ı~tedııpm kadar yiyeceğim, alın 
ııze bır aylık peşin, razı mısınız? 

- Hay bayi 
Adam ma amn birine geçti: 

mit Ur. 

,.~- - ·~ 
~\\\~ :f.:.>-
#-:~ .,. _: Avustr lyada 

l ı, Adamları 
Rcım"nl glir· 
düğlinGı te
klıde glylnlr-
lr.r, yerlılcrl 

ormanda o-
tururlar, her 

__ l'llo tchre 

inmek için .. 
so kllo-

metre yol 
yllrOrler. , 

ı 

i 
Bir Fil Dlşl llltronerl 

ısır kabile rdı ı ola• (Abınel lbal llelam .. ) 
udoce fil dl~I t :caretl n1eelacle 200 •llJoa lln 
kazaomııhr. Bu ıat ltOS MMelacle W ....... 
llmilftür. Fakıt 6.Grk• IHa ....... Mnell 

rardan 

rer göster
mek suretile 
oyunu tek

çekinmemiştir. 

- Şimdi mevcut yemekJeri• 
Dizden 11ra ile birer kap getir
meye başlayınız. 

Kaplar birer birer gelmeye Ye 
Ye 1ayısı yllkaeldikçe de lokanta
cının gözll açılmaya başladı. Fa· 
kat o gün tamam 12 tabak 
yemeği midesine indirmişti. 

Bu milşteri o zamamn meşhur 
pehlivaalanndan Ahmet Nuri Efendi 
idi. Geçen hafta ise Amerika'da 
çok yeme değil, fakat çabuk 
yeme sahasında bir mfisabaka 
yapılmıştır. Bu mnsabakada birin
ciliği Lilian lhara isminde bir 
Japon, ikinciliği de Olivarung 
iıminde bir Çin kızı kazanmıfbr. 

aore70 .. k!adıi'ını e8Jla...ırfl I~ .. ,., .... 
lalf lıılmae lıtlfade ........... . 

Amerika muhendislerinden Mis· 
Jobn Hodgdoo şimdi) e kadar 
görülmemiş, yepyeni şekilde bir 
tayyare icat etmiştir. Resmimizde 
göreceğiniz gibi bu tayyarenin 
pervanesi ve kanadı yoktur. Ha· 
valanmasını bir mil ilzerine ge
çirilmiş, bakırdan mamul iki üstü· 
vanenin dönmesi ve dönerken de 
cereyan yapması temin etmekte
dir. Bu tayyarenin yolcu ve pilot 
yeri de alelide tayyareninkilerden 
farklıdır, aşağı yukan bir kayığı 
andırmaktadır. 

Bu yeni ı· ıtem tayyarenin di· 
ğer tayyarelere faikiyeti şakull 
olarak yllkselmeye muvaffak ol· 
masadır. Buna mukabil mllhim 
bir mahzuru da vardır. Filhakika 
bu ta) 1 ıre pkuli olarak yüksel· 
dikten sonra istediği noktaya 
giderken diğer tayyarelerin g39-
terdikicri 8nr'ati de gö•tereme
mektedir. Amerikah ~lihen~is 
timdi bu mahzurun da ızaleııne 
çalışmaktadır. 

Mister John Hodgdonun ayni 
zamanda ikmaline uğraşbğa diğer 
bir keşfi daha vardır ki o da 
tayyare ile kabilisevk balonun 
birleştirilmiş şeklidir. Avion·Diri· 
gable ismi verilen bu alet yek· 
diğerine yapıştınlmış bir tayyare 
ile bir balondan ibarettir. O tarz· 

. dakl balon, pervanesi danmedı-ıt 
zaman bile tanareyi kaldararalr 
istenilen yere g6ttirebillr, Ditekim 
tayyare de, balonu içinde gaı 
olmasa dahi htnnde tapmak 
kudretini haizdir. 

Mühendisin kanaatine g6re bu 
sistem sayesinde bava seferleria
de artık hiç tehtke kalmayacak, 
balon patlasa bile aJtmcla tar 
yare olduğu icin dlfllalıecel' 

gibi tayyare de bir arızaya uj
rarsa üstünde kenclııini tutan ba
lon bulunduğundan yere inmek 
mecburiyetinde kalmayacaktır. 
Fazla olarak ba alet pkuli uçar 
lar da yapabileceğinden her evia 
damına konabilecektir. Binaena• 
leyh pek yakında biitUn evlerla 
damlannın defittirilerek aleJAde 
birer düz satıh haline setlril ... 
leri ihtiyaç balilll ·h=-kbi. 



SON POSTA 

SEVDi • iM KADIN 
Almancadan 

Tercüme 
- Zabıta Romanı - lktıbas Hakkı 

18-4-DM 

Nakili ı Sadettin ReıU 

Mahfuzdur 

Son Postanın 
Tefrikası No.10 

- Hiç çekinmeden yallin söy- Her fırsatta nutuklar söyler, gtln 
llyorsunuz.. Bu halis Fransız aşıri gazetelere beyanatta bulu· 
ıampany~nı.. Niçin bukadar müs· nu,rdu. iyi tahsil görmüş, gU-
rifıiniz? ~el bir kad.n olduğu için, her 

- Oo.. Azizem.. bir az dil- tarafta kolayca muvaffak olnbi· 
ıtımeden, rabattça yaşamadıktan ğındaki, muhteşem evlerden liyordu. 
sonra hayahn ne kıymeti kalır? birisinin önünde dı:rdu. Amcaza· Bazıları' onun tehlikeU bir ka-
her türlü kayıttan muyakkat bir desi madam Avüst Sibil1a burada dın olduğunu söylerlerdi. Hatta 
zaman için azade bulunduğumuz oturuyordu. Mösyö Avust hayatta mebus:uk n;azbatasmı, nüfuzlu 
ıu sırada, musiki ve içki bu kara iken burası:ıı almış ve içini en bir çiftlik sahibine metres!ik et· 
renkli hayab biraz güzelleştiriyor.. kıymetli eşya parçalarile süsle- mek :Sureti:e elde ett.ğini söyli· 
daha güzel misaller de gelire- mişti. yenler bile oldu.. Güzel bir kadın 
bilirim. Çünkü çok keyfim var.. Kocası öldükten sonra, 'Sibilla için, mutat dedikodular eksiksiz 
Beni müsrifliğe se•keden sebep- siyasetle uğraşın.ya başlamıştı. olarak, Sibilla hakkmda da söy-

1 
• b" k k ı· ·ı · b d lt"ndi.. Agıw zdan aöıza yayıldı .• 

erı ır te e ıme 1 e ıza e e- Başlanğıçt3, yalnız kadmlan ala· 0 

·1 · ı k w ı k Mecl:ste ilk nutkunu söylcdiai 
yimmı gencım yaşama ' eg enme kadar eden meselelerle ugv raş.rken, 6 

gün, alkışıar arasında fikirlerini 
istiyorum .. kendimizi kuV\·elli his- g ittikçe işi büyüttü .. parti farkı o!maksızm, müttefJkcn 
sederek, yanndan ümidimizi kes· Muhte:if cemiyetlerin azas idi. kabul ettirmişti. (Arkası var) 
m:yelim. Ukalalık etmeyin Emm:1 
Sizde birkaç saat hoşca vakit 
geçirdiği nize sevinin! 

Emmi, darılmanın, mtlnakaşa 
etmenin faydasız olacağını anla· 
yıncıı memnuniyetle bu harikula
de içkiyi bardağın dıbinde bir 
damla kalmayıncıya kadar içti. 
Bu esnada Matmazel Begge taba
ğını muhtelif sebzelerle dolduru
yor, yiyor, İÇİ} or, sonra yine yi
yordu.. Emmi çakır ke} Ü olmuş
tu. Başı hnfif hafif dönmeye baş· 
lamıştı. Günlük hayabndan, ha· 
yali, keyifli yeni bir hayata geçi· 
yormuş gibi idi. Mayısb.. hava· 
ında iç gıdıklayıcı kokusu, 
rüzgarında tntlı bir ılıklık olan 
mayıs gecesi ... 

Begge bili 7iyor ve arasıra 
ıöyleniyordu: 

- Bu kızartma nefis.. hele 
fU Fransız vari pişmiş fasulye bir 
tah eser •• Biricik Emmiciğim, bir 
lokmasını bile tabağında lurak· 
man günah olur ... 

HL 
Hol Yorgen, sokağa çıkınca 

sigarasını attı. Temiz havayı 
ciğerlerinin içine çekerek yilrü· 
yordu. Bir az sonra gideceği yere 
vaktinde yetişebilmek için bir 
otomobile bindi. 

Yalnız kaJdığı zaman diişlln· 
ceye dalmışb: 

Kütahyada 
Kaybolan Eir Mua:limin 

Kan izleri 
Kntahya, 17 (A. A.) - iki 

gtlndenberı kaybolan mual:im{Nuri 
Bey:n Alayunt Köy mez~r:ığmda 
bastonu ile j ileti bu!unmuş ve 
kan izleri görülmüştür. Tahkikat 
derini eştir ilmektedir. 

İl(tısadi İnziva 
M. Şaht Çok Şayanı Dik

kat Söz:er Söyledi 
Berl"n, 17 - Alman devlet ban· 

kHı mfidürü M. Şaht, Elutrallodet 
gazctcaine yaı;tığl beyan tla, hiçbir 

memleketin iktisadi inziva a·yasetine 
tahammül cdem :yeceğini ıöy.iycrek 

demiştir ki: 
"400 milyon Çin'li, 150 milyon Ruı 

ve 100 milyon Şarki Anupa balkı, 
fconi semereluden istife.de etmek 
an.uıundadır. Şimc:iki iktisadi luhran 

ve mübadele an ro:ıi ortadan kallcar 
kalkın z, m il'etlcr arasında tabii 
münasebet teessüs edeceldir.,, 

M. Muşanof 
Berli:ıde A?manya ile Mü

zakereye Gir :şecek 
Londra, 17 ( A.A ) - Burada bu. 

lunan Bu•ger Baıvelıili M. Mu9anof, 
Alman hükumeti ile ikbsadi ve siyasi 
müzakerelerde l:ulun111ak üzere, yarın 
Berline gidecektir. Baıveldlle bera
ber bulunan Maliye Na11n M. Stepa• 

Bir Fransız Grupu 
Filyos fJatbna Ve Mersin 

Limanına Talip 
Ankara 17 (Hususi) - Filyos 

Ereğli hattı ile Mersin limanı 
in~natını bir Fransız grupu taah· 
hüt c~mek isli) or. Bu grupun 
mümessili burada Nafia Vekaleti 
ile temas halindedir. Müzakerat 
devam etmektedir. - V. 

M. Titülesko 
Parisle 

Paris, 17 - Fransız hüküme
tini resmen 7.İyaret etmekte olan 
Romanya Hariciye Nazırı M. Ti· 
tülesko dün akşam buraya gelm=ş, 
istas~ onda merasimle karşılan• 
mıştır. 

Spor 

Bu Haftaki Lik 
Maçları 

lıtanbul l\Lotabıaı Futbol HeyeU 
Riyasetinden: 

Tokslm Sahaaında 
Fencrbahçe • Sülcymaniye B. T., 

EyQp • Altıoordu 1 nci T., Fenerbah
çe • Süleymaniye l ncl T. hakem: 
Nuri Bey. 

Fenerbahçe Sahasında 
Galataıaray - Vefa-Kumlrepı B. T .. 

Anadolu • - Beylerbeyi l oci T., Ga
latasaray • Vefa-Kumkapı 1 ncJ T. 
hakem: Ahmet Bey. 

,... il 

• Yarın matinelerden itibaren•-------

.PEK Sinemasında 
ZENGiN • IHTlşAMLI - NEŞELi ve EN SON TUVALETLERi 

1 GÖSTEREN BÜYÜK BiR OPERET 

1 HULYA PEŞi DE 
1 

Fransızca sözlü bDyük bir eser. Baş rolde: 

KATE DE NAGY 
Bugün matinelerde ve suvarede son efa olarak 

FRANSIZKA GAAL: Ş E. Y TAN K 1 Z 

~---------------.-.(15826) 

Bu akşam 

4 

BE 

._ ____ _.Yarın akşam~-----... 

TÜRK SiNEMASINDA 
YAŞAMAK İSTİYORUZ 

Fransızca sözlü 
En meşhur Amerikan OTtisti ı 

JAMES CAGNEY 
Pek acvimli )Ildız: 

MADGE EVANS 
tnrafındnn temsil edilen munz.zam bir heyecan fitmil 
Bir ürü genç haydutu i&lab etmeğe çalışan bir 

mufcttişle güzel ha tabakıcınm evda maceraaı. 
"' AŞK ve HEYECAN filmi ~ (15832) ~-

MEL Sinemasında 

büyük film müsabakasının sonuncusu 

İ MELEK DEGİLİM 
Oyrııvunla.r : 

YENi ve BÜYÜK YILDIZ.. DÜNYADA KADIN GÜZELLlCt 
TELAKKILERlNl DEGIŞTiREN 

M E WEST 
~e 

GARY GRANT 
Aynca ı P!'ramoıınt el• oya haberleri vo INSUL'ün 1'4tanbul 'ı!Rn ııyrıhşı. 

~------------------.-. (15834)4111 

Bu akşam s JJ R A y (Eski Glorya) Sinamasmda --. 
ED U AR DO Bf AN C O idaresinde meşhur 

ARJAWTI RÖVÜ HEYETi 
lcr fi lOblyata ba1h101 :16 ARTIST • ŞARKI • DANS - MU.ilKl • E(;LENCELER 

NEŞE • SEViNÇ • KAHKAHA 
rıyatbrda .. .,, yoktur. lıı:hci b•lkon 40, biltOo perter!e· 60 ve IUkt ba'koıı 8) kuru~ 
s.ı"a ııada ı DOROTHY JOURDAN taraf.auao temeli edtlen franaııı:ca aöıı:.Q KOCASIZ 
Kadınlar m Jhte~em film nln uıtoal.ıdea ao1tra a • hned• röva be7eıl aa.t 10 d 4 

ba,hyacıktır. l'r atbuat kartlarından b.ı1k ıı d Dbulil acırbcst k art an mu o y a 

~-=--l&'lftlll:Sl[!D> 1ıuveten: FO.' JOUH!\AL .- (15840) 

AJiml_. BugUn Paugaltı ..---. 

TAN Sinenıasında 
GUSTAV FROEH iCH'in 
TALi KlJŞU 
mükemmel, şen ve güzel ş rkı vo 

muı kı li komf'diyi görünüz. 
llAveten : Fox lournal '------mi• (15816) ,..,_.., 

lf> Yarın akşam ._ __ llıı. 

M i L L ET Tiyatrosunda 
Memlekctimlıı:lo 4 marul 

l<omitl b1r aahnede 

NAŞIT, FAHRi, 
Dumbı.ltn ISMAIL 
ve ŞEVKi Heyler 

Arıu> u uwunıi üzerine 
karşı kan,ıya 

Dans • bnle • V ryete 

,....-----~--- (15843) ~-

lstanbul Evkaf müdüriye i iliniarı 

Lira K. 
37 88 Tamamı 21 arşın miktannda Fatih'te Dülgerzade ma-

hallesinde Büyük Karaman caddesinde eaki 9 No.lı 
arsanın l /4 hissesi. (5660) 

- Her noktadan oayanıhay
ret bir davet.. Cazip amcazadem 
beni de çağırmış.. Eskidcnberi 
birbirimizi aramiyorduk bile.. Eir 
yerde ansızın karşılaşsak kaçmak 
için bahaneler arardık.. Tuhaf •• 
Ben herıeyi unuttum fakat bu 
ıefaperest dul kadın, bili maziyi 
unutmak istemiyor.. Acaba leh· 
like bitmedi mi?. 

noff ile M. Stoyanoff Londrada kala. 
rak fngiliı. bamillerile müzakerelere 

devam edeceklerdir. M. Muıanof Ber· 
Jinde kua Ur ınüddet kaldıktan 

Beşiktaş (Şeref) Sahasında 

800 00 Unkapanında Ya\uzersinnn mahallesinde Ayazma cad· 
desinde 558 ve 558 mükerrer ve Hacıbekir okağmda 

1 No. h fevkinde aynca methalli bir odayı muhtevi 
kirgir dükkinın nısıf hissesi. ( 4145) 

Otomobil Niye Graten soka-

SON POSTA 
nın 

iLAN FIA'!L~RI 
"'4" _.,.U ft .... U UUW A:J »UU UZW:tf/I 

1-nanın tek autun • aatın gautenin 
metin yuısile vaaati 'keJimedır. 

2- Ayni yaıının 2 utan t santimdır. 
S - Dıba kalm ve dah' ince yazılar 

santim ile beup edilir. 
4- Sayfasma göro Uinlar aflğıdaki 

fıatlara tiıbuli: 

6-)-fa 

tincl 
il • 
ti. tt

1 , ... ., 
Diğer eayfalaıc1a 
Soa • 

Santimi 
400 Kt. 
aao 
200 ... 

• 100 • 
30 • 

• 

ıonra Romaya, oradan da Budapef
teye gidecektir. 

Eyüp • Altınordu B. T., Galata1111• 
ray - Vefa-Kumkapı 8'CDÇ T., Do
tanıpor • Feneryılmaz; hakem: Kemal 
Halim Hey. 

' 

Emlak ve Eytam Bankası ilanları j ------·---
Satılık Çayır Otları 

Beykoz'da ve Çırpıcı'da Bankamıza ait çayırların otlan açık 
arttırma ile satılacağından taliplerin ihaleye müsadif 28/4/934 Cu· 
martesi gilnü saat on albda Şubemize müracaatları. (.!39) 

Mustafa Kemal Paşa Belediyesinden: 
10/4/934 te ihale edileceği ilan olunan Kasabamızın Elektrik 

tesisab münakasa müddeti talipler tarafından tetkikat yapılmakta 
olduğundan 1 O Mayıs 934 Perşembe günU saat 17 de ihale edilmek 
Uzere kemafıssabık kapalı zarf usulile temdit edildiğinden taliplerin 
M:ıstda Kemal Paşa Belediye Encümenine müracaatlan ilin 
olunur. '' 1722,. 

Uzunköprü Hayvan ve Eşya Panayırı: 
Uzunköprü Belediye Reisliğinden : 
Uzunköprüde her sene 1 Mayıs tarihinde açılmakta olan Hay

van ve eşya panayırı bu sene de 1 Ma)·ıı 934 tarihinde baılıyarak 
vç gün cievam edeceii ilan olunur. "1697,. 

320 00 Unkapamnda Y avuzcninan mahallesinde Hacıbekir .so
kağında 8, 10 No. lı üstünde odalan bulunan mağaza• 
lanıı 24/60 hissesi. (438) 

233 00 Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde KalyoncukuUuğıa 
caddesinde eski 29 yeni 37 No. lı gazinonun 30/840 
hissesi ( 809 ) 

229 17 Mercanağa mahallesinde Babıseraskeri caddesinde 
eski 44, 46 yeni 25, 27 /1 No. lı biri bir odayı müşte• 
mil diğeri bili müştemi!.At iki dükkinın 11/24 
hissesi. ( 1138) 

3000 00 Ayvansaray'da Korucu Mehmet Çelebi mahallesinde 
Ayvansaray caddesinde Vapur iskelesi Kalafat ve Bak• 
kal aokaklannda ( 42, 44, 46, 48, 50, 52, 4, 6, 8, 1 O, 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 34, 36, 38, 
13) No. larla mürakkam dfikkfınlann 113 hisscs".(4842) 

Yukardaki 'hisseli emlak satılmak llsere dört hafta müddetle 
ilana konmuştur. ihalesi Mayıs'ın l 9 - cu Cumartesi günU saat 
15 tedir. Taliplerin pey akçelerile beraber Mahlfılat Kalemine 
müracaatları. "1757,. 

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

gUnfinden itibaren tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere asılınır 
tır. Cep tarifeleri de gişelerde mevcuttur ... 1758,, 





IO Sayfa SON POSTA 

Tiitün Kongresi Jıf ünasebetile Sabaha Karşı 
Eğlence Dönüşül 

Ergani Tahvilleri
nin Keşidesi • Is arta Ve Iskonto Mese- 120 Lira Kazanan. Numa

raları Da Bugün Neşre
diyoruz leleri Nelerdir? 

Bu İşin Halli, Türk Tütüncülüğüne 
Büyük Bir Hizmet Olacaktır 

Ergani istikrazı dahili tahvilleri ke
eidesinde büyük ikramiye kazıınfln DU· 

mo.relıın dün De§retıniştik. Bugün de 
(120) lira kazanan ııumarolarla amorti 
kazanan numaraların neşriuc devam 
ediyoruzı 

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

Ankarada toplanan bir kon- 1 
gre memleketimizin mühim bir 
istihsal maddesinin ticaretini inki· 
ıaf ettirmek için görüşüyor. Ajana 
ve muhabir yazılan bu kongrede 
en mühim işi, ıskarta ve iskonto 
derdinin teşkil ettiğini bildirmek· 
tedir. Ekiciler bu milbayaa tar
zının kendileri için çok fena ol
duğunu iddia ederken alıcılar da 
bu işten çok zarar gördüklerini 
ileri sürüyorlar. Ve bu yüzden 
bir anloşmıya varmak bir hayli 
uzun sürüyor. iki tarafta bu me
selede haklıdır. lskar ta ve iskon· 

to meselesi tütün ticaretinin ıon 
ıenelerde meydana çıkadığı bü
yük bir derttir. 

Ötedenberi tfitnn mübayaa
bnda ıskarta ayırmak ve iskonto 
yapmak bir teamüldü. Tfitiln mU. 
bayaa tarzlarının tetkiki bu vazi
yeti kolaylıkla meydana koyar. 

Köylünün bazı ahvalde malı 
daha tarlada iken sabı yapbğı 
görülür. BaZJ hallerde de tütün 
kururken sablır. Bu her iki pa
zarlık suretleri neticesinde köyll\ 

tüccara muayyen evsafta mal 

teslim etmeyi tnahhilt eder. 

Mal hazırlanıp denk haline 
gelince tüccara teslim edilir. l§te 
bu fteseUüm esnasında tütUn denk· 
terindeki bazı yapraklann bozuk 
olduğu görülür. Bunlan tllccar 

almak istemez ve iskarta olarak 

ayırır, Faturanın tutanndan aa bu 
nisbct dahilinde bir iskonto yapı· 120 lira kazanan numaralar 
lır. işte günün mevzuu olan mes• 633 2007 2 .ô9 2291 2742 

6072 6472 6700 6858 7479 
ele de budur. 7496 758! 8010 8t24 96 ll 

P. ) · k ı 1 l\.üçfik kfifeci - Götürelim, ıyasJl ar genış en, a ıcı ar, 10217 10:?75 1086~ ll351 12185 

mahdut olan mahsulil, biribirlerile .. ~::r.!!!!.~:: ............................ " .... '"........ 18856 l l3806 16102 16 Ol 17876 
rekabet ederek kapışırken iskarta 18741 1U347 39;371 20756 21670 
da az ayrılırdı. Hatti, zürra ile Abdülhamidin 21725 2i002 22772 23101 23346 
aralan bozulmasın diye, tüccar 25069 25500 2li661 25'i77 26462 ,,..,orunu A hdu··ı- 2a616 21541 21139 28460 2 954 
bu bozuk yapraklara göz yumar .l ·~ 80"68 31612 33017 3b012 88189 

ve malını işlerken bunıan ay•.. kerı·m E~+-endı· as599 asnoo 8{1404 401sa 40862 
rarak bP.şka pazarlara ve bil· './ ~ 40441 42559 42783 43758 48792l 
hassa Almanyaya ihraç ederdi. ( BattMafı 1 inci 1ayfada , 43916 4:,743 45764 400:.iO 46405 

1929 danberi dünyayı kavu· aldığı istikamette bilyük bir hi1- 47358 47685 47690 47789 48:M8 
ran ikbsat buhranı bütün mad· esi vardır. Bu gazeteler, onu da 4S491 4 546 49056 49208 49944 
delerde olduğu gibi tlitnn istih· İngiltere iJe teşriki mesai eder oo:,o3 5o4;jo 61419 61789 52866 

54490 558J8 54&68 55022 55048 
lakini de azalth. Fiatler düştü ve gör~ekte ve Mançuride yapt ğı 65451 66121 66212 6l>S90 67934 
en ufak bir şeyden kazanmak şekıl ve surette, Garbi Çini ele 68S59 I>9186 697:::!9 60020 60120 
mecburiyetini meydana koydu. geç.irmiye çalışır telakki eylemek· G~ı5L 62365 62601 6:i092 63170 

Bunun için eski senelerde ledırler. Sovyet matbuabna göre, 64:.:104 66317 66400 66701 67t04 
yüzde birkaç olan bu iskonto Japon hükumeti, Mançurinin ba- 650 5 69,t26 70787 70793 70966 
haddi son seneJerde miihim şına nasıl eski Çin imparatoru 71906 7Hl53 73::S36 75122 76045 
nisbetlere çıkarak herkesin şika- « Pu-Yi » yi getirmişlerse, Garbi 76a04 77823 78619 79214 79472? 

Y
etini mucip olmıya bac:ıladı Çinin başınn da Abdülhamidin 60857 8()872 81507 81749 82i87 

y t l 83481) 84189 ~ 5°:,9 s=;.9r:.o 86354 Alakadarlar iskonto ve ıskar· orun nrından Abdülkerinıi geçir- v u "° 
b k mek istemel<tedirler. Abdülkerim 86923 87619 87936 88ti44 sq932 

tayı tülUn ticaretinin ugün ü 90 54 92847 9aHl5 93493 93739 
şeklinde bir zaruret olarak gö- şimdiye kadar Şangbay'da bulu· 9.t2a8 94öS4 94701 9.wo1 96638 
rüyorlar. Bu meseleyi halletmek nuyordu. Fakat birdenbire orta· 96989 97J71 97797 97H55 9 ı061 
için muhtelif fikirler Ankarada dan kayboldu. Gittiği semt ta· 98382 98,84 93!)29 99~06 100027 
Tütün kongresinde çarpışıyor. mamen meçhuldür. 102226 10:i608 104016 104195 10599t 
Bugünkü ticaret teamüllerini de· Abdülkerim, Şanghay'da bir- 106427 107-194 1(17987 108529 109191 
,,. · k ı d kaç ay kalmış ve Singkiyang 110130 111695 111830 1119.:?4 112687 
gıştırme }OUn a alınacak olan h 113137 llııo3 ll6843116097116431 
b k t - J k·· ı·· d ta tmn geçmesi şart]armı Japon• u arar, uccar a oy u arasın a 117928 118087 118477 119380 120885 
d · 'ht 'J~E. l b larla uzun boylu müzakere et· aıma ı ı wa mevzu o an ir 122596 122631 l2l3416 12 '655 124342 

mişti. 
meseleyi ortadan kaldıracak ve . ~''-°"""''- 126050 126jöl 127520 127954 129071 
dolayısiJe tütünlerimizin evsafını ,.--~T~o-p"""'ıa-.-0-.t-ı,-D-a_v_e_t-le......;r.;.;.;;,;,;;;.;;,;,;,;,:J 1294:?4 129670 1296QQ 129708 180Sm> 

düzelteceği için çok mühimdir. 132158 132225 18M70 134057 13-1191 
ilim Ve Usul Hakkında 134123 1348.U 136188 187251 138006 

Denizyol ları 
fŞLETMESl 

Konferans l :i8375 ı 9933 139984 140871 141222 
Edebiyat Fukultcsi Talebe Cemi- 141383 141647 141671 142930 14t298 

yctiudPo ı 144441 144570 145::267 145465 145968 
Fukultemiz Dekanı Ord. Prol Köp- 146813 147957 148144 148478 149496 

rülüzode l•unt Il. cemiyetimizin tertıp 149712 151226 152 GS 153328 15:J613 
ettıği konferamılnr serisinin birincısi 154645 155048 J553lı7 156905 157082 

Beyoaıu UçUncU Sulh Hukuk 
Hlkimliğinden: 1 - Madam Vir• 
jioi ile Dimitri Zarzavaçaki ye Yor· 
dan Ef. lerin tahta tasarruflarında bu· 
lunan 10992 kıymeti mubammenell 
Galatada Yenicamii ıer.f mahallesinde 
iıkele aralığı ve Fermenecilcrde eıki 
ve yeni 1,3,5,24,26,28 No. larla mu
rakkam elyevm Fermenedler cadde
ıinde mn oda üç bap dükkAnı mDt· 
temil ve deniz kısmı yanmıt bir bap 

Acenteleri ı Knraköy KöprObat 
TeL 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han TeL 22740 ·---· ~--... 
olmak üzere 20 Ni an Cuma günü enat 157124 157752 159258 161701 16~470 
on beş te IIalkevl Güzel Sanatlar §U· 165:JOO 1666'\5 166il0 166981 f67621 

bamn tamamı ıuyuun izalesi zımnın

da açık arttırmaya nzedilditin• 
den 21/5/934 tarihine müsadif pazar
tesi günü sant 15 ten 16 ya kadar 
Beyoğlu sulh Mahkemesi Baokitip 
odasında s atılncakbr. Artbrma bedeli 
battı kanu :ıis ni bulduğu takdirde o 
gün ihale edilecektir. Bulmadığı tak
dirde en son arthramn teahbüdü 
baki kalmak suret.le arttırma on be
ılnci güne müsadif 6/6/934 çartamba 
pnü ıaat 15 ten 16 ya kadar icra 
olunacaktır. 2 - Tarihi ihaleye ka
darki vergi, vakıf icaresi, Belediye 
reımi ve tellaliye hissedarlara aittir. 
3 - Arttırmaya iştirak edecekler 
loymeti muhammeneıinin yGzde 7,S 
yedi buçuk niıletinde teminat akçeıl 
nya milıi bir bankadan teminat mek
tubu getirmeleri tartlar. 4 - Arttır
ma b~deli tarihi ihaleden bet (S) filn 
zarfında mahkeme kaaaıana tediye 
edilecektir. Aksi takdirde ihale feah 
farkı fi at zararı ziyan, faiz bili hfl
kllm kendisinden tahsil edilecektir. 
S - 2004 No. lı icra ve iflas kanu· 
nunun 126 ncı maddesine tevfikan 
1rayri menkul üzerindeki ipotek 1ahi· 
bi alacaklılar ile diğer alikadarlann 
gayri menkul üzerindeki haklarını 

hususi ile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını iıpat için tarihi ilandan 
yi rmi (20) gün zarfmda evrakı mn ... 
bitelerile bir.ilde aatıt memuruna mD· 
racaat etmelidirler. Aksi takdirde 
hakları tapu İci .ile sabit olmıyanlar 
1atış bedelinin paylafmasında hariç 
kalırlar; 6 - Şutname Mahk~me 
divanhanesinde herkeıin görebileceti 
yere asıhnışbr. Fazla tı.failit almak 
iıtiyenlerin 933112 numara ile Batkita· 
bete müracaatlan l.in olunur. C1Sl21) 

Ayvalık 
BANDJRMA 

Yolu 
vapuru 18 

N:san 
Çarşamba 19 da Sirkeci 

nhbmmdan kalkacaktır. "17 81,, 

MERSİN 
Sür'at Yol~ 

ÇANAKl<ALE vapuru 20 
Nisan 

Cuma 11 de Sirkeci rıhtı
mından kalkacalc. Gidişte fzmir, 
Antalya, Mersin, Payas'a. Dö
nüşte bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkale'ye uğraya· 

caktır. (1803) 

Trabzon Sür' at 
Yolu 

CUMHURiYET vapuru 19 
Nisan 

Perşembe 20 de Galata 

rıhtımından kalkacak. Gidişte 
İnebolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Tral:zon, Rize, Hopa'ya. Dö
nüşte bunlara ilaveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak

br. (1804) 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 19 

Nisan 

Perşembe 19 da Sirkeci 

111bbmından kalkacakbr. (1805) -1 

heFinde ( Alnyko.;küode ) " llim ve tr.8.:00 168222 170470 174469 175-163 
Usul,. mevzulu bir konferaoı verecek· 176869 177763 177900 178460 
lerdir. Konforno ı arkadaşlarımızın bir 178686 179522 179997 180072 
konseri takip edecektir.Herkes gelebilir. 181030 181889 182092 182391 

Bir Konferans 182673 182772 183116 183131 
Pratik Farmakologlar blrll· 183~89 184185 184244 185520 

aınden: 186242 187873 187970 188150 
Hı-4-934 Perşembe günü ekşamı 188581 190546 190769 192287 

saat 22 dr. l t~obul Hnlkeviode kimya- 192689 ı92693 192971 193492 
kcr .Musttıfa ' evzat Hey tarafıııdan mcs-
lt k hakkında dcrcıler verilecektir, pratik 194017 194735 194771 197958 
f:'ıırmakoloğ arkadaşlarımızın teorıfleri 199386 199492 1997 30 
nca olunur. 

Konser - Alman Banton'u Mös· 
yö Ewıl Ifo.nrad ayın yirmisiDde 'l'ö
touya suloııunda bir kouser verecektir. 
P10ğrnmda Şubcrt, Şuınan, Mozardan 
parç ılnr vardır. 

Diihuliye serbesttir. Bütün musiki 
meraklıları sao'atkiln dinlemeğe davet 
edilmiştir. 

Senfonik konser 
Konecrvatuvar muallimlerinden Sey

feddin Asaf Beyin teşkil ettiği senfonik 
orkestra tarafından cuma güuü Fransız 
tiyatrosunda bir konser verilecektir. 
Geçenlerde verilen birinci konaer çok 
roğbet kazanmıştı. Bu seferki konser 
ıçiu daha zengın bir program hazır
lanmıştır. 

·~ 

Yeni Neşriyatı 
Holivut - Holıyudun (18) Niaan 

nüshası Amerikadan gelen en son artist 
resimleri ve yeni sinema havadıaleri 
ıle dört film müsabakaeı hakkında bazı 
tafsilatı havi oltlrak intişar etmiştir. .. ~· . ·--~-'""""""' 

Fatih icrasından: Bir borçtan 
dolayı mahcuz ve satılması mukar
rer bir adet balyan (polisıj) markalı 
11252 No. lu (po!isıj) makinesi elek
trikle itler 21-4-934 cumarte•l ırGnQ 

uat 14 de Sandal Bedeateninde 
aleni mnuyede ile ıablaeağından ia
tiyenler mahalli mezkOrda memuruna 
mGrcaat etmeleri ilin olunur. (15824) 

20 Lira Amorti Kazananlar 
631 den 610, 2001 den 2010, 2081 

den 2090, 2251 den 2260, 2291 den 
2300, 2741 den 2750, 2791 den 2800, 
den 4180, 6071 den 6080, 6471 den 
3771 den 3780, 4101 den 4110, 4171 
6480, 6691 den 6700, 6851 den 6860, 
7331 den 7340, 7471 den 7480, 8941 
den 7500, 7581 den 7590, 7731 den 
7740, 8001 den 8010, 8221 den 8230, 
8771 den 8780, 9441 den 9450, 9611 
den 9620, 10211 den 10250, 10271 den 
10280, 10i!61 den 10270, 11291 den 
11300, 11351 den 11360, 12181 den 
12190, 13411 den 13420, 136Sl den 
13660, 13801 den 13810, 15431 den 
15440, 16101 den 16110, 16801 den 
16810, 17371 den 11380, 18251 den 
18260, 18741 den 18750, 19201 den 
19210, 19341 dep 19350, 19371 den 
19J80, 20751 den 20760, 20971 den 
20980, 20981 den 20990, 21661 den 
21670, 21721 den 21730, 22001 den 
22010, 22771 den 22780, 23101 den 
23110, 23331 den 23340, 23341 den 
23350, 25061 den 25070, 25241 den 
25250, 25491 den 25500, 25661 den 
25670, 25871 den 25880, 26231 den 
26240, 26441 den 26450, 26671 den 
26680 numaralar amorti kazanmttlar• 
dır. Mütebaki amorti kazanan numa
ralarm netrioe 1annki allıh .. mızda 
devam edecetiz. 

1/4 K. 45 yerine 

t/2 K. 75 ,, 

1 K. 125 ,, 

30 kuru 

50 " 
80 " 

Haşaratı süliilelerile öldüren 

' Dl 
rakiplerine dehşet veren fiyattan 

damping yapılmıştır. 

DABCOViCH va ŞUrekAsı 
Tel: 44708 • 7 • 41220 

A vnı " & ve Ş&.rk limanlan arasınd• 
muntazam posta. 

Anvers, Hotterdam, Hamburg ve 
Iskandinavya limanlan için yakıod 
hareket edecek var urlan ve dünyan~ 
boolıca limanlarında transbor demen 

Fazla tafsilat için Galata, Freııgyao 
han umumi ecentPlığine müracaat 
Tel. 44707 8 • 41220 ............ 

TBEO BEPPEN 
vapur ocentahDı 

Polisb Palestine Line of the polisb 
Tronsatlnntio Silıpping Co. Ltd. 

Gdynia • America Lino. 
15.000 tonluk 

"POLONiA 
. " Transatlentak vapuru ile 

Kö ttmce- lstanbul- Hayfa - Yafa
Pire arasında muntazıım ve lüks 
azimet ve avdet seferleri 1 2 ve 
3iiocü sıoıf kamaraları vardı:. 
Hayfa - Y nfa ·ve Pire için seferler: 

19 Nisan sant 15 te 
8 Mayıs aaat 15 te 

17 Mayıs saat 15 te 
81 Mııyıe saat 15 te 

Doaru Köstence için sererlen 
16 Nisan saııt 19 da 
29 Nisan saat 19 da 
13 Mayıs saat l 9 da 
27 Mayı• saat 19 da 
10 Htızirnn saat 19 da 

Seyahat mUddetl ı 
lstaubul - Ko:ıtence 16 saat 
İstanbul - Yufa 61 " 
İstanbul - Hayfa 7 l ,. 

Fazla tafsilat jçin Oalatada Freng
yan hanında umumi acentalıklara 

müracaal Tel. 4 4707/8-41220- Ye>lcu 
için atlantik Yapuru acentasına. 
Gdlatn rıhtım caddesi Tel. 40019 ve 
V ogonli - Kok ve Nutta ıeyahat 
aceutalıklanna müracdat. 

~------·;> (15184) --~ 
--~~--~--------·--~-----

lstanbul d6rdUncU icra me• 
murıuaundan: Yeminli ehli vukuf 
tarafından tamamına bin dokuz yüz 
ou üç lira kıymet takdir edilen Davut 
pnşaJa Davulpaşa mahellesinin Tar• 
bana mektep ıolcağmda 7-7 eski ve 
7,7-7/1 yeni Numaralarla murakkam 
önünde aralıkları bulunan koridor 
halinde kuyulu bahçeye naz.ır aaman-
hğı mevcut ahırlar v~ uşak odasını 
müıtemil gayri menkulün tamamı 
açık arttırmaya konulmuş olup 1-5-
934 tarihinde şartnamesi divanhaneye 
talik edilerek 21-S- 934 tarıhine 
müsadif pazartesi günü saat 14 dea 
16 ya kadar lstanbul dördüncü icra 
dairesinde açık arttırma suretile sah• 
lacaktır. Arttırmaya iotirak için yüzde 
yedi buçuk teminat akçası alınır. 
Müterakim .ergi rüsum bedelile vakıf 
icaresi mütteriye aittir. Arttırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde 
yetmiı betini bulduğu takdirde ibaleal 
yapılacaktır. Aksi halde en •on arlb• 
ranın taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma 15 gün daha temdit edi:erek 
5-6-934 tarihine müsadif ula gilnD 
•aatte muhammen kıymetin yüzde 
yetmit betini tulmazaa sabf geriye 
bırakılır. (kanun 2280) 2004 No lı icra 
kanununun 126 ncı maddesine tevfi• 
kan ipotek sahibi a1acaMılar ile dıter 
alakadarların ve irtifak hakkı ••hip.. 
ler:oin dahi gayri menkul ü:zerindt:ki 
haklarmı ve hususile faiz ve masarif e 
dair olan iddia:arını evrakı müsbite
lcrile 20 gün içinde icra dairesine 
b:ldirmeleri la2.1mdır. Aksi halde 
hakları tapu sicill«-rile sabit olma• 
dıkça ulıt bedeliuin payla§m&sındao 
hariç kalırlar talip olanların tartname 
ve takdiri kıymet raporunu görmek 
ve daha fazla malümat almak için 
933-141 dosya No •ile memuriyetimi• 
müracaatlan ilin olunur. (15841) 



18 Nlın SON POSTA 

Esnaf Bankası Meselesi 
• • 
iş Adliyeye intikal Etmiştir 

« Baftarafı 1 inci eayfada ) 
raporu tetkik .edecek ve Dahiliye E çirdik. Bu bilinçolard~ bankanın 
ı~tısat yeıcaıetıer1ne sanderecek: snaf Bankasının kaybolan c 4.oo,so2 )_ ıır•. parau, 
tır. Şebır Mecliıiıı:n karan muci- S b k M••d•• •• ~atlubat fas.ında ıoaterilmekte· 
bi ca rapora i~Aveten gönderile- a 1 ll UrU dır. Diğer taraftan "meıkfık be· 
cek ter.kerede bankayı bu feci ( Baıtarafı ı inci Hyfada ) saplar,, unvanh bir faıı'.da (1500) 
vaziyete sokanlann tecziyesi iste- neden lundan evnlki Şehir Mecıı.. .1 ra gibi kt:çük rakamlar g6ze 
necektir. Belediye de aynca ken- le~ bankanın ziyan ettiği400 bin Ura çarpmaktadır. Kaybolan (400,502) 
eli salahiyeti dahilinde takibatı itıne tema, etmediler? Eaaaen benim lira tahsili ga} ri kabil para oldu-
kanuniye yapacaktır. •laı':' · açıkbr. Muhakkak meydana ğundan bunlann da metkfık he-

;ne• a _ler ~ıkarmak ist~niyoraa, OD• 1 
Gün geçtikçe vaziyet hem an, yıne Şehir Mediai aza'an ara- aap ar maddta:nde ve matlubat 

vuzuh kesbetmekte, hem de esrar- •ında aramak lbımdır. Çünkü: Esnaf faslında gösterilmesi icap ederdi. 
engiz ba:ıı hadiseler meydana Baaka1a idare meelia:ni teıkil ed Meselenin en pyam dikkat cih~ti 
çıkmaktacLr. Anlqılmqbr ki ban- zideLYaKba ekıulıi Şehir Meclisinde .:: 1925 senesi ile 19"9 aeneai ara-
k uarlan mec:Ii.i idare . d 

amn sermayesi en kabarık icra mevkiine k verır, ben sın a geçen zamana ait aenelik 
zamanda (210) bha lirayı geçme- diirlütGıa :ı.aman:!';.dŞeı~ Benim mü- biJ€nçolar ortada yoktur. 
mittir. Halbuki, aermayean:ıı iki deiiletile n mecUai ld rem:ıetl~in • lk!ıaat Vekaleti firkeUer ko-
Dç misli fazlaJığlncla bir talam tetekkill eden Süt anon= fir~r~~ile mısen Remzi Beyin, iki ıene 
ticari itlere girifmiftir. Bu ticari <40,000) lira verdik. Ş:rket ma.. e ~~~ ~v~e~ bankanın heyeti umumiye 
iflerin, eberfainia mahiyeti karan- ~: paralar yandı. Ayni kararla M:m~ ıçtımaında hazır bu!unarak biltlba 
bktır. Ve bugün bu ticari firket• •ulan firketinde 130 000) y· t bu kanşık hesaplar hakkında •e Sa . B ı , ıcare 
lerden hemen biç biri bir mevcu- nayı aokaaında ( 60 000 ) ı· bir rapor yazarak bat v-·-.. ·-kayl oldu. ı ıra c:.IUll...-

diyet arzetmemektedir. Bu işler tine gönderdiğini duyduk. 
nelicemnd.edir ~ (400,502) lira ta· Bunlardan ben nıi me'ulüm? Hi.. Esnaf bankas1DJD ıimdi, (50) 

- ~edarlar telif gö•termediler. Çünkü: k d 
mamea zıyaa ugramı~, yani ban· ılk ıene yüzde ( 18 ) .ki . a ar nama muharrer hisse ıe-
ianın sermayesi kalmamışhr. yüzde ( 16 ), üçüncü 8 ;

0
; d:cı Y~::: nedi ve adedi çok mahdut hami· 

Banka Heyeti Umumlyesl (10) temettu dağıttık. Yani aksiyo- line muharrer hisse senedi vardır. 
E~naf Ba.nkası üç gün evvel nerler verdiklerinin nısfına aldılar. Fakat son günlerde birçok hisse-

1enelik hereti umumiye içtimaını Ortada yenmiş. içi miş bir fey darlar bankaya mllraeaat ederek 
Pp ..... .ı... 8 i yoktur Ye eter mes' ı· t 1 . kt ' ......,..... • a çtimaa bü'-=- h"ıs· L k u ıye nra.. para anoı ıateme ecirler. Diaer d J iftR '-UU 1:an a mecll•i idaresine r .d. Ben t fta e 
IC ar ar ak etmi1. birçok dedıkodu yapmak İaterıai;:;a:. ara n, iami bu işe karqan hey• 
•ilrültüler, mllaali:*falar olm t keltraş Kenan Ali Beyle de gl-
DID banka m~darltiiiıaden, Uf u:~ Adnan rüştük. Onan da söyledikleri fÖY-
pılao bu heyetı uınuıni) e v Y • leair: 

b'IA hakkı e yem ~Odür:ük, murakiplik, meclisi K 
aene . ı nçosu nda izahat ıdare reisliği "' azalıj'ı enan All Ber Anlabror 
latedi~ Bu. h.ususta birtey aöy- zevattır. yapan " - Esnaf bankam iti garftlea 
lenemıyeceğiııı cevabını aldık. AfH Bey Ne a..lyor? ve yazılaralann bisbtlttln aksinedir. 

Fakat )apbğıınız tahkikata Don, bankada (1931) senesinde Vaziyeti size drafiJe anlatayım: 
18re ba~~ bu sene. de dijer çok. kıa. a bir zaman müdurh lük 19'l9 ıenes nde · Amasya için 
1eneler gıbı hesabmı zıyanla ka- f 1 heykel yapbg"ım mrada Esnaf E. vazı esın yapmıt olan Af f 
patmlfbr• ınaenaleyh temettu Besı.·m Bey!e görüştük. Af.ı'f bsnka11ndan bir tanidığım vası• 
dağıtm.ak ~eseleai mevzuubabs B B tane teminat mektubu almı•tım. 
::i~~ Zi e&ım ey Şa} anı dikkat ı • 
..... • yan miktarınm neka- IÖ l k ıey er Bu, banka ile tanışmama vesile 
dar olduğu kat'iyet!e malüm de- yeme ted:r. Diyor ki: teşkil etti. Esnaf banka8lmn o za• 
iildir. Esasen Esnaf Banka• B -k 

1931 
senesi Ağustosunda manki müdürü Faik beyle gtirllf-

I L • an ada müdürlük İfİnİ baoa ve,. tll Y" d k 7a nız r.ar sene temettu verebil- d"l B m. uz e on omsiyon vermek, 
llÜltir. O da, teşekkül ettigwi 

1 
er. ankada yalmz iki gtin ça• yf:.zde kırkını bloke etmek, )&pa• 

d lı se- lışbm. Bakbm ki yaziyet çok .. h k n 
ne fr. k senesi olan 19ı7 f cagım e) e er için alınacak 
aiad" banka hi"'sedarl ır::sene- ena.. Birçok karqık hesaplar var- parama beyeliumumiyeaini temlik 

-. .. ara eh. Vazi)eti açıkça ifade eden 
18 temettu dağıtmlfbl'. . bir rapor yazdım. Şimdi meydana tizere bir anlat"'• • yapbk. Ba 
tenenin verdiii m....,,aldyet çllwı (400402) lira kayıp para o ~ma ~d8!e meclisı tarafından 
Ozerinedir ki, ._..._iflet..ek ~ umaa ..., daaa çaka Bu ra o- laaVlp edildikten sonra ife girif-
birçok..., .. , ....... ime se- ruma._ Bankama mecliai id:..e tim. Eneli itler iyi gitti. Uroe 
netleri.ajj . ...... ,abelmiştir. •zAm bul111111n, Beled(ye reisi mu- Kan, Isparta vi:lyetleri için lıe,-
Falial ,._ :W • muvaffakiyet ·~ Hlmit Beye verdim Vazf- keller yapbk. Fakat, bir ıamaa 
iılll"'11JIİllİ9İllllttir•• 7eb de anlatbm. Soor b. MJll'a, banka ifçtere idenmui 

.,._,_t.:~::r.:.. ld a u rapor •-- ed Dllmtlll,yk binlerce linnm .:yaa ne o u, tetkik edileli . edil KaP en parayı vermedi, daha 
- d" '? D :ı~ 1111, • c1c.ı..... cfi. 8u afraclai aeneler bankanın letelddutı me ı mı uumiywum. Şimdi ara- a·-0 vereme hal ifleıl 

tarihinden itibaren ıeteııa lk bet den :.ı~iı yakan d&t ..... aeçt. abattı. Para kanah tamam• 
1e11edir. O ıam•nlar da 9IMtir ,_. ... lb kaldıktan IOlll'a ela onların elinden geçiyordu. Muka-
Faik Bey it bqmda buhmaıOrclu. Bukaclan İltifa eltim.» •eleyi baaa yaptınyorlar, temlik 

Fllilı 86Jclea aonra 1931 .,. Rapor Nerede? ettijim için de C'8 kendi clle-
nuha~ ... Dnlet Bankau H ~ BeWiye reia muavini :bat:.eçiyordu. u hal iflerimi 
kambJYO ıefi olan AU Bey mil- mlaıt Beye, bu rapc;nm ne oldu- K 
clttr Ohauıı:tur. Fakat Afif Bev ba L:Lda aorduk Hamit D- d- ar9ıllkS1z Deillmlf.-

.. J ..- ._6 .. - Bu vaziyet kaqıamcla baa 
nz'fede iki ıGn kalmqbr. Afd ILIA Yil&: ti · ·d 
n-.A...... ..ıL ~ ......_.tım •oktur. ..._L!d· ye erm ı arei huaadyelerl 
~ ıoara yine Faik Bey bir U111 -7 "An J 1m1aı t · t · d 
mlddet mGdürlllk veklletini ifa evvel bi....._ ~dan gelaıeden azmına iste iler, muka•eleyl 
-•· b ~-- Bir -.-ıclalSyayemem.» yapan ben olduğum için banka •"8N9t Wıuau aonra Balıkçalar 1e11 ober. t · larak ceaıiyeti reid Hamdi Bey midir Mildürltı~n e i Esnaf S.nk.. azmınat 0 Yerd·il parayı 
1 mlracaat ed.!.~!fkama eli Be.ye benim alaczjımdan ketti ve ha 

o muttur. Hamdi Beyi aablk Be- - ... .., -----~---·- JOzdea 40. 60 biD lira ··-ra 
lediye Reli UaaTinl Şerif Bey eliti vaziyeti '-kkınd ..... fllll- firdim. Bnb ile Japlaa --::.. 
~ h.rif Be1: w• ~ almak istedik. Banlraınn •_!-'-t •eleler teminataaz de~'di. .,, _ · 
• ı•plllda-i.tifa tetkik eden komiayoa w:-.retial 1.:1.! ... ft.llr' 

-
••.hl-~- pm" clild B k d ra,,_... fldı...,.ll olarak heykelin umum b~ 

_ _..... an • • a_n~ (5-6) bin Bra bir "' temlik eclilmifti. 
llai:m Be1 nde Hamdi para kaldıguıı ıfade ediyordu. Netice itbarile Eiaaf Bank .. 

se,tlr. Hamdi Bey bu vazifeyi Para. ve iman 11ndan, ftlerimi ıllrtincemec:le 
lcntm olarak llzerine almatbr. Hamdi Bey Bankanuı 

1 
bırakma11ndan dola11 benim tu-

Blrçok itler muı için hüaniinivetle can, •a- mlnat i&temem lizungelir. 
Eaaaf L--• b' 1 p .... D hh 

IHlllUllDID UğrqbiJ bir- ır ıatbr. ffattl, ba maeleain J 8111 EclfioruM 
çok ticaret itleri ara1111da bir de, bu l1lretle herkese ,.,.._.... Bankayı bir bakımdan itham 
Ayakkabıcılık tirketi ifi Yarchr. letem·yor, Bankamn kredisini ediyorum. Ç&nldl paralan yoktu. 
Fakat bu ıirket bu,wa meycut ticari it~banm dllfUrlir, diye ~ Heykel bedeli olarak gelcm.JMl°8". 
detiJc:lir. Esnaf bankaaa, bu •- ıon llmit merhaleainde dahi ku lar da baıka tarafa giclİJOr, ...-

..- . tarmak j....ı... ,. h-m-e -..&-1n-a..orc1u. itham 
kette de (13) bin lira kadar bir ··- 1U11U .... ~, 

.. - P~!- ile ima11Ul kimde _, etmiyorum; çOnldl vaziyet çok 
para kaybetmiıtir. dup belli olmaz. diyor. ur milsait bir pkilde inkipf ettiil 

Yapbğamu tahkikata g8re halde iyi ....... edale41iler. 
banbnua ba feci vazi) ete dlıme- Din pyam dikkat bir feJ Nitekimı IOD Erauna. lıe)'keli M 
line aebep olanlar, bu karışık Bğrendik. Baakaaıa 1929, 1930 •• 1:tart• old1n 
,.... ........... umularda 1931 uwl wıı....-.. ele P' 

Sayfa 1 

İnkılap Dersleri 
~~~~·~~~~~ 

Siyasi fstiklil, lkhsad 
lstiklilden Ayrılamaz 

Dnn de O~venite konferans ı ğini, inkiıaf için e~elA zira 
salonunda eski Adliye Vekili sonra aenayün ve bi;ibara tica 
Yusuf Kemal Bey tarafından elden geçmelİ lüzumunu zira 
in~p denlerine • devam edil- zor olduğunu, aenayiin ' iae 
mıftir. kolay temin edilebileceğini a 

Yusuf Kemal Be, dllnko kon- mıfbr. Ymuf Kemal Bey bu 
feransında bilha11a memleketin yauda demiftir ki: 
unayilqtirilmeaini mevuzuubaha • - Siyul istiklali, iktı 
etmif ye eski devrin ıanayi faa• latildille birleftirmeden beka 
liyeti ile bug6nkil Ye gelecek ınaz. Biz m&stemleke ve esir 
zamanın ikişaf1nı mukayeae et• mıyacağız. lkbudl istiklali 
miftir. Hatip ba meyanda on elde ~deceğiz. ,. 
dokuzuncu asırda Osmanlı illke- f!atip. ~iiteakiben yeni gti 
sinde bir ıanayiin mevcut oldu· tanfeleruu, 927 de tqviki sa 
M•• • • • d 1 kanununun çıkanlmauDdan 10 
15-ana, ııraatin sa ... yıe uy uru· · ti · h etm" ---L· 1 
d ha 1 k 

vazıye aza lft muaııyet 
uju ttA bqka meme etlere ılan • mık ilerini 

de ihracat yapıldıfmı aolatmıı. yap AD&ı~•-yıtt 6es b. a 
n ___ , ı.w b• yi d . mJf, mem e&e e ID 
vmm-:uıugıa ır sana. evreaı ıubelİladen 61 inin iki &ç kiti 
ge~~ıkten IODr~'. ~ea:ıııde kal~ Lfbrdı· 

1 
bunun bir el uayii 

ğma, ilerleyemedığim ızah etmıt- clu.. gı bildirmiştir 
w. Yuauf Kem.U Bey clemiftir ki: ~nuuf K al B biıd 

- Arbk bOynk sanayi uuJI, .. 111 il 
1 

e'!l il eyi ' • e 
mak• k ti ki nayun er e:yıp er emıyece 

ıne uvve , ma ne sana• 
yü gelmfttir. Osmanh.lılria sa- ~~lat!r~e'!, köylilnlin ~er za 
nayii himaye edecek tedbi 1 ıçın ıyı bır amele olacagını, ke 
alınmadı. Çünkü kapitü:asyo:ı: işçi ve bam maddemizle memlek 
vardı. Memleket o halinde yalnız iktisadi istiklAlinin kurtardacağ 
mevaddı iptidaiye yetiştiriyordu. planla bir sanayi ile nizam 
1884 te sanayiin inkişafı için bir intizam çerçeve•i içinde ve 
teşebbila yapı d:se de, bir netice letin idare ve parmağile bu • 
elde edi!~dL . Memleket ham mutlak llU'dle muvafpkiy 
madde venp mamul eşya aldı ve b ;:.a--·I J;..... ..x..ıemif we 
buna bir itibarla efendilik, bir ag~ ~c•a- -1 

itibarla da uşakhk denir!., mfstir ki: dra ..,........... 
Yusuf Kemal Bey, bu vaziyeti :- Lon 1.:6.&a_ d 

• h ttikt h metinden 8Glll'* u .una ıza e en sonra, am madde ,......s ela "dd tli 
verip mamul qya alan memle- deyJetlws .,.tilll fi e 
ketlerin bir mtistemleke olabilece- mlCadele bafladı. Bunda 
i<n, a:yasi iatiklilin, ikbsadi ı.- de YAl'll Ye çok mühim 
tiklille telif edilmai Jhungeldi- cadeJeler bqıımclayıL., 

liraya anlqmıpık. Banka evveli 
S bin lira avans aldı. Fakat hey• 
kelin bitirilmesi için lir.ımgelen 
paraya Y91Dedi, itler kaldı. VilA
pt tazminat iatedL v. adenen 
12 bin Jirahk tazminab baııka 
benim alacağımdan ketti. Şim• 
di ayni heykel için ( 8) 
bin liraya bir mukaYele yapbk 
w ba ı.e,keli ben kendi lınabama 
hazırlamakla mqpllim. 
Ke ... n Be~ Bank•Y• Bor9lu 

BatOıa bu itler prülilrkea, bir 
heap yapblar, fev'bllde komaI· 
y~, fasla fa&ler i11Ye ettiler. 
HulhaJ hen ltorçla çık yor
dum. Bu anda b- imal111 ... a1ı 
oJarak ceste ~e aldığım paralar 
IPa 9e11et imza ettirdiler. Belki de 
liesap yanlışlığı buradan doğmuo
tu. Neyse, .. Mesele uzamasao; 
iı mahkemeye clüşmedea bal 
edelim ,, dedik. 

Soa rapbğımıa anlqmıya 
,ere; bankaya 5 bin lira 
bor~a oldujuıiıu kabul etiDJı 
eziyette~ Bunu dm d&rt 
aenede &diyeceğim. 

Bankanın Diler ltlerl 
Maamafib ıurasuıa bilhassa 

lpret edeyim ki ; bu ifte banka 
idari aıemliyeti deruhte etlllİf 
nzlyetteydi. Hallmld m..ıA pi
Janıo itinde Mkik8l• lraqıhk
llZ olarak yOz binlerce lii'ahk 
kredi açdclajlnı pek yalda .. 
hili) oram ve mahdkak ki; dijer 
iflerde bnkaDID paraa hakikat ... 11 .......... IU 

heba olap gitmlttir •• 
Kenan AH 89Jİ11 •erdili ,__ 

hata alre ı •e1W 1•..- ,._ 
mukabil .,_cflalite ftrilea_,..._. 
mildan ~ ~ ·ı...lflta; 
Kır~ .... .. F.nm;am Yi-
11,.tltrfje 7apdaeak heykeller 
if1D ahaan (64) bin (500) liranın 
(9) bin (500) lirası. Kenan Ali 
Bey bugiln için Bankaya (5) bin 
lira borçlu olduğunu kabul et• 
.... dre ber ikainln yektinu; 
(14) bin (500) il bulmaktadır. 

it AdU,ecle 
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sebebi 
1:ı·ıdanuı taze olnıcınzusıdır. 

W'emek dolaplarında, mutfak raflarında ve ya kilerde muha· 
faza edilen sut ve her nevi y~yecek, hararet karşısında gı· 
dal kuvvetlerini kaybetmekle kalmayıp aynı zemanda sıhhat 
için de bir tehlike teşkil ederler. çunki sıcaklık mikropların 
inkişafını "C rutubet ise küflenme hadısesını ıntaç etmektedir. 
Mevaddı gıdayenin bu suretle tegayyure ~aşlamasında koku 
ve küf bıdayeten belli olmadığı cıhetle istıhlak netıcesı bir 
takım hastalıklar baş gösterir ve çocuk bilmeden bu tehlı· 
keli mikropları yutar. 

Frigıdaire souk hava dolabı, içıne konulan her turlü mevad
dı sabıt 'ile kuru bir hararet derecesınde muhafaza eder ve 
bu suretle me'lladdı gıdaıyenın gorunür gorurımez tegayyura· 
tına mani olur . hatta mutlaktakı fırının ncşrettığı şıcaklık ve 
buğuların ıevlıt eyledığı rutubete rağmen mckülatınızı bu 
dolaplarda !ı>ıhhi bır şekılde gunıerce saklamak kabıldir. Bun· 

FTigıdaire markasını ta$ıma. 

wan her so9uk hava dolabı ha· 
#ulu FA İ G I O A İ il E değıldit 

dan mada dondurmaıarınııı Frigıdaıre de ıhzar edebılirsiniz. 

90u R LA B IR ADE LE R ve Şsi 

·-E~t~l~lMAllK!!K!.J:~ 
(..f'DCflt l\\uhtt nıe..,.~l•h 

Ticaret işleri Umum üdürlüğünden: 
Sigorta ş:rket:erl.nin teftiş ve mürakabesi hakkındaki 25 Haziran 

927 tarihli kanun bükfimlerine göre tcsçil edilmiş olan 

ITiMADI Milli SiGORTA SiRKETi 
Bu kere müracaatla yangın sigortasından maada 

NA iY AT SiGO T ASiL 
de uğraşacağını bildirmiş ve lazım gelen vesikaları vermiştir. 
Keyfiyet ka ıuni hükümlere uygun göriilmüş olmakla ilan olunur. 

ikinci yenileme bUrosundanı 
Fakihe H. tarafından Laleli Talit lf. 
sohk l No. da kocası d:şçi Kadri 
B. aleyhine açılan bo~anma ve nafaka 
davasının yenilenmesi esnasında: 
Müddaaleyh Kadri Beyin halen ika
metgahı meçhul bulunduğu zal:ıtaca 
yapılan tetkikattnn anlaşılmış olmakla 
mumaileyh Kadri tı. hakkı:ıda ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiı oldu
ğundan tetkikııtın icra luhnacatı 

2914 934 pazar günü saat 14 te bura
da hazır bu:unması lüzumu tebliğ 

olmak üzere ilin 

Ga?ata 'da Karaköyde meşhur 

K 

Elbise fabrikasında 

Kadın, erkek ve çocuklara 

Ü 
ALTO 

MANTO 
ve Muşambaların 

En müntahap çeşitleri 

T ediya tta T eshilat 

Onu senel"'den beri tanır. ağrılarda ve soOull 
algınlıOındaki çabuk tesirini bilirsiniz. 
E9 markasının tekeffül elliği ASPiRiN, sizi bun

dan sonra dahi memnun edecektir. 

lsrarla PİR• 
2 ve 20 komprımelık ambaıoııarda bulunur. -....~ ...... 

~~ ..... 
Ambalajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde El? 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 

Fevkalade tendz ve nadide ~rk~~~!~nd~~p~nnta 
küpe ile bir pırlanta bilnik ve bir broş 19/4/934 Perşembe günü öğ
leden sonra Slndal bedesteninde müzayede ile satılacaktır. Nadide bir 
mücevhere malik olmak iı:liycn'l"r"n o gün müzayede mahalline gelmeleri. 

(15751) 

istanbul üdürlüğünden: 
Muhammen 

Cins ve Mevkii bedeli 
Muhterik Adliye binası bahçesinde evvelce itam ve eramil 200 
maaş tevzi mahelli olan harap bini enkazı. 
503 F.yat markalı binek otomobil. 150 
latan bul Emniyet Müdürlüğü deposunda mevcut eczayı tıbbiye. 46 

,. ,, ., ., " telefon levazımı 73 
ve muzika aliıtı. 

,, ,, ,, ,, ,, muhtelif e ya. 5 
Yukarda cins ve mevkileri yazıla enkaz, otomobil ve muhtelif 

eşya hizalarmdaki kıymetler üzerinden açık arttırma usulıle 2/5/9J-l 
Çarşamba günü saat 14 te satılacaktır. isteklilerin pey akçelerilo 
müracaatlarL (M.) "1535,. 

Ben hiddetli miyim? 
Hayır ... 

~· ••• Fakat cltdJ yağh olan kadınlara 
diyeceğim şu dar ki: 

Onlar, cildi kuru olan kadınların kul
landıkları pudradan başka bir pudra 
kullanmaları tazımchı. Ciltleri yağlı 

oıan kadınlar, büıün gün sabiı kalan, 
cildin yağlı ıabakasını masseden ve 
münbesiı mesamaıın tah:ırrüsünü ıes· 
kin eden bir pudra kullanmatıdırıaı. 
Cillleri kuru oıan kadınlar ise. ıaıit 
bir tazelik hissini veren, lekr yapmı· 
yan ve kabarmıyan biı pudra kullan· 
m:ıtarı fazıfl'dır. Brnim heı ild pudram: 
danı. saıonıarınaa .fazla ıerlemedeo ve 
rüıg!rlı "e yağmur ki havalardan 
1cat'in·e11 muıresir olmaz. Her ikisinin 
terkibinde cıld ı ıaze ve nermin ıuıan 
kuvveıli maddeler vardır. 1 en in ize 

Asliye mah"kemelerl yenile· 
me bürosundan: Na:ı.lı Hanım ta
rafından Gazlıçeşmede berber Abdüs
aamet Efendi aleyhine açtığı boşan
ma davasının yenilenmesi esnasında 
balen ikametgahı meçhul ,bulunan 
müddeaaleyhe ilanen teblignt icrasına 
karar verilmiş olduğundnn tetkiltntın 

icra kılınacağı 28/5/934 pazartesi ııa .. 
at 14 de büroda hn:ıır bulunmnsı lü
zumu tebliğ makamına kaim olmıık 
üzere ilan olunur. (15828) · 

Zayi: Çorludan aldığım nüfus ve 
Anl,ara muhafız kıtahndan aldığım 
terhia te:ı.kerelerini zayi ettim yeni
lerini clacatımdan hükümleri yoktur. 

Yalova Millet Çiftliğinde müstah
dem Çorlunun Karamehmet 

köyünden Abdullah oğlu 
Ahme'' 321 

şayanı hayret bir güzellik \Crirl~ 

Hiçbir muvarlakiyeısiıl i k tanımazlar. 

Her hususta memnuni}etbahş semere• 
ıer garantidir, Yağlı bir cilı için PerO 
pud rasını ve kuru bir cilt için de 
Peıatia pudrasını kullanımı. 

Samsun tahkikat hakimli• 
Dinden: Samsunda mukim Fıkret 
licımm vekili avukat Abdullah Ha!iı 
Bey tarafından ikametg hı meçhul 
aigorta müfettişlerinden Erzurumlu 
zade Bedrettin Bey aleyhine ik me 
olunan boşanma davasının istida su-
reti mumaileyhin ikametgnhının meç• 
huliyeti hasebile ilanen tebliğ cdildığf 
halde müddeti kanuniyesi zarfında 
cevap vermediğinden tahkiltah 30/4/ 
934 tarih pazartesi gGnü saat 14 
de talik kılınmış ve dav t"yeniıa 
bir sureti mahkeme div nhnn a ne 
talik edilmiş olduğundan yevn i mez• 
kurda gelmediği veyahut bir vekil 
göndermediği takdirde hakkında 
gıyap karan verileceği ilan olu• 
nur. (15827) -------
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