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Uguşturucu 
Maddelerle 
Mücadele Eroin 

BL 

F abrikacıları 

Gmniin T arilıi 

ada 
lciıinaslarımız Şerefin 

Bir Kabul Resmi Yapıl 
Moako.a, 21- Vokı cemiyeti dG 

Ankara lluılJd Muallim Mektebi m 
dOrO Zeki •e ofla Ekrem Zeki lle'tra. 
ıuefine bir reımi kabal tertip etm 
tir. Meraıime Türk ıefareti erkinil 
TGrk t.Jebeal, hariciye komiıerli 
eark ıubui mldürG, bariciye Ye m 
arif koadaaladerinin Jlkaek mem 
lan, Vob ve Turkıtroy Cemiyeti 
erklaı, maruf Sovyet beatekir 
aan'atkirlan " matbuat mGme..W 

Uyuştanıcu maddeler ktıDanan
Jara lı:IU'fl •çılan mücadele •r• 
rimli bir tekilde devam ediyor 
Te polisimiz bu gibilere aman 
Yermıyor. Bu hueuııta balkın 

fıkirleriDi toplachk Şan.,a 'P" 
&ıyoruz: 

Saim B. (O küdar Pqakap111 n) -
luar, kokain, ero·a, afyoa sibl sehlr
ler 1alnız kulJananlana aaullannı aıh
.. tlerini bozmakla kalmıJOr, baDlann 
urarlan in tarlkile ~oeuklarana bre 
pçiyor. Bunların çocaklan IU'a?a, 
.. aten ek1erl7a .teli olarak ....... 
lar. Bu muaır maddel.,.. kUfl aplan 
alcaclel..U. mayaffak oıaı-u aar-
41111.ce lfflnlyorum. Dan de Takaiaıde 
._..,. kabaldarile kafaları tGtlüliyen 
(7) kiti yakalaam ıtır. Bu maddelerin 
sararlanm ••zeteletimJ& ~bi cloktor
Janmm •• muaUimlerlmb tle laalka 
aalatmabcbr. 

• 
Wettüı Bq (BeJanl Mithatpaıa 

_.,. l) - Çinla allfuaa (300) mil· 
7onclan fulad.,.. Bu aGfu• ratmea 
Çin hlr •YUÇ Japona matlOp olmuı
tur. Buaun ..... lal biraz da afyonda 
aramak ll11mdw. Çla afyon ayaku-

•anda aymkea J ........ ~abfblar, 
Jilkaeldiler ve niha,..t ...... dGDJ•J• 
aaeydan okuyacak bir .... ,.,. cık· 
talar. Afyon ve e1rar r)bi ......_ 
milletleri " feıtlui berbat eder. 

• 
Selim Be1 ( Tabİla Snuelviler 

101 ) - Bizde bir Y •fil Hil'1 cemi• ,.ti •ar. Bu cemiyet mlıldratla mi• 
cadele Her. lllaldratm aran U,on 

" ....... ....... '9k aınhr. Bize 
içki oo ...... n c...ı, ..... ..,... 
•1uıtaıuca maddelerle PfPlf"M Wr 
.. ..ı,et llD••· Rala. ...... •• 
... , ... uran o katlar ..... •ıa ..... 
Fakat atekl zeblrlerla tesiri .aw.,. 
llrGJW. PoU. " flmrlk ....,.za 
lna11UU1danlıfl kaçakçahlda ciddi bir 
nrette meı•ul oluk•• Utlplerlmb, 
laocalanmu ela kah•ehaae mGdaYim· 
lernin de btltuabilecefl yerlerde ak 
•k k•fer ..... r nrerek bu seblrlerba .......... ........ ....... 
24 Saatin 

Hadiseleri 
Birçok lunal..._ f.m .ı

daiundaa una amaai..,_.., 
rabdaca ........ lda oJaa uıJa 
............. AıtıMif ••ile maruf 
ulnkala Niyai llihayet enelld 
,an F atilıte dolta Aliyenin eYin
de yakalamnlr Adliye,e te.1im 
ecliimi,tir. 

Baade• .... .. final dlrt 
•aite 1ç laumbk Wdi111i 01....._ 
woiD ~- Od bfadar ,..._ 
lanmıı, iki yaralama " iki ele 
otomobil imam bycledilmiftir. 

Dün Yapılan Muhakeme Neticesinde 
Hapis Ve Para Cezası Yediler 

Elr mOddet enel Beyoğlunda bir eroinci 1 
tebekesi yakalanmış. auçiulan bl1 ilk bir ıermaye 
ile eroin imal ettikleri iddiasile dokuzuncu lııbaaa 
Mahkemesine ffVkedilmlflerdi. 

Epey zamandanberi devam eden bu mllbim 
elen aeticelenmiştir. Muhakeme ıonunda, açlular
clan Le6aclros'un sermaye.sile Beyoj'lunda lmaual bir 
lmallthane vilcude ~et:r;Jdiği ve burada eroin imal 

edilerek gizli vasıtalarla birlosnumn harice glnderiJ. 
diği anlaşılmıf, Hrisosun 10 ay hapsine, 203 lira para 
ceuaı 6demesiıae Leandroıun 2 1ene hapsine 500 
lira ağır para cezuı ademesine Koço ve Hnınilnln 
birer sene hapiı:erine ve 100 lira para ceı881 öde
melerine karar verilmişfr. Suçlulard.m ppkaca 
Marko Te kimyaker Artaki Efendiler Af kana
nundan istifade etmifludir. 

claYet ecllaaif!erdlr. 

ç.nkırlCI• Yol F••llJ'•tl 
Çaakara, 21 - Çaalan .aay 

.. hDlncle Ukbahu yol la ... baa ba 
lanmq•v. Kutamonu fOHSİ lzerlnd• 
A,.. u,t cl•armclald yolda 
amele pl•ı•aktaclar. Ankara Jol Yumurtacılık f Takas 

Samsun KongresiDin Ka- Suiistimali 
rarlan Tatbik Ediliyor ,,.., _ '-k .k t 

Geçen ay zarfında Sam.unda, ~ un l Q 1 
birçok yumurta tacir •• ihracat- Takaa Ozerinde yapılan miia-
çıJanmn Jftirakile toplwn timılia tahkikatüe mqgul bulu-
Jumurta kongresi 1>an mnlıim 11a11 heyet llç aydanberi devaqı 
kararlar ftl'IDİflL eden çabfmalara rajm"a benli& 

Ôfrendliimize Jlre; yakında IDeaailİDi bitirememiftir. 
bu kararlann tatbikine geçilecek, Fazla ketiim daYr&nılmuma 
ba iflerle meşgul olmak lizere nğmen fimdiye kadar yapılan 
yumurta lstihaal eden villyetlerde tabkikabn mllspet bir neticeye 
komisyonlar teıkil edilecektir. Yardığı anlatılmıftır. Heyet, glm-

Her -yden evvel yumurta- rtıkteki kayıt ve doı} alana tetki· 
_. kinden ıonra, bLhaua kereate 

lana temiz olarak toplanmasım ticaretile uğrqan tacir ve ibra· 
temin için köylüniln tenviri icap catçılann defterlerini de g5zden 
etmektedir. Bu da ihracat mero geçirmiye bqlamıfbr. Bu arada 
kalerindeld mliltahaille ahcuıın 9dl aenesindenberi yapılan ke-
ııla bir tekilde temam neticeaJI- reste ihracab etraflı bir pkUde 
de mflmkiln olabilecekt r. tetkik ed.lmekteclir. 

Kongrenin verdiği kararlar- Taku heyeti, bir taraftan da 
dan birisi de )'Ulllurtalarm yanm ba lfle allk881 g6rlllen ve taku 
Jul 720 lik Nndaklara koaulma• ıuretile harice mal ihraç eden 
aıdır ki; ıon vaziyete göre; 15 tacirleri dinlemiye b&flamlft don 
ma,..un itibaren büUln ~marta de piyaunm tananmlf bir kerate 
AndıkJan yanmıpr olarak dizil- ibracatç111nın mal4matına mftra-
lıecektir. caat edilmiftir • 

TavukçaJafmmmmaalalu bab- Yangın Davası 
Iİnde yumurta kongresinin Yeıı-
cliği kararlar da lktısat Vekiletl Adliye Yangını Sorgusuna 
tarafından ehemmiyetle tetkik Devam Edildi 
eclllmektedir. Aallye birilld wa •.u •ıul 

Telsiz işaretleri din adliye yanpn ctava11na ait 
Poata •• Telgraf Umum Mn.. Kocaeli .... ceza mahkemesi 

dllrl8;;..a ticaret ıemilerimiz için tarafından g6nderilen iatinabeler 
• .., ile metıuJ oldu. Mahkeme elyevm 

Jeaİ telsiz ptırma " taauna H 
ifaretleri teabit etmittfr. Bmadaa tevkifhanede bulunan Üae) la, 
ı<>nra umumi muhaberatta ve Haydar, Cafer Hamdi, Zafer, 

;:..._ .. , da b • ti Halil, Ômer ve Ali Efendileri 
telli& çaJ5 ........ aruı u lf&re er mGdafaa tahidl olarak dinledi. kuDamlaCaktır. 

11 ... ...a.. • T · ...a• Şahitlen IOl'Ulaıa mal, yangmıa 
..--ııı annı-. (&} i 1n.icle alt irattan çaktığı ve 

l>abyolan idaruiaia Kan- h 
deniz vapuru Halice almm:ı, ma- aekizi elilde itfaiyeye aber veri!• 
kinesi de dahil olduğu halde eliği pldindedir. Şahitlerin hemen 
birçok lmımlannın tamirine bq- hepm ele yaapa ilk defa dobza 
lanmıfbr Biltiln tasirat için aar- çe,tek kala ıördülderinl, budan 
fedalecfk paranuı. 111iktan 40 W. 80Dra dtıdtlk leli itittilderini ve 
liradır. o ..... da da ikinci katta birisinin 

Sarkınhtı!t Etmi' gainmekte oldupa llylediler. 
Sabıkalı Mmtafa, P...,.. Şahitlerden Salih Efendi hapiaha-

ftlne ptmekte olan Muazzez De)e ıittiti için ıelmemifti. 
Hamm isminde bir kadına ar- Muhakeme bu phitlerin celbi içia 
lantıhk ederken yakal•nmıp. aah sinine tehir edileli. 

ı Bombacılar c1a111 •iri blJGlı c11t•" ıo •etreWl.I 
l»etoa Ud ldiprGnGn inıa• için 

Dünkü Ce!sede Şahitlerin llllaklar 1apdmaktadır • 
ifadeleri Alındı lıpa baa ... dald w, ,._. 

,.,.._,. bqlam11tar. 
Dla ulıe lçladl ceza mah- Bir .. Ykufun 611111111 

kemeaincle ._._ ~ Ye Eb-aflnchl 
ciirim tamiiacl• -cim...,._ ar .._... mçqadaa dola11 te 
lbrahim Beyle klb1>l Cewat. ~.._O-.. El. laminde b" 

~ - tevldfaaecle alm 
pavrili Mehmet we Hafız llelamet •· AJGU•• ••• llftııllıi .s19 •lclclei 
Rapp Be1leria muhakemesine de- •••mlllte mtlracaat eclerelr Oıa.aa 
Yam edildi. Gfizel aan'atlar eka· Ef.ain dötüldüfünü ve bu Jibcl• 

öldiitil halde aaWrriedea alm&ı ri 
demisi Şark teıyini an'atler mü- •lSaterlWll al iddia etmİftil'· llldd 
dllr maa't'ini l....ail Halda 11q w....sılk, muay&alerdea Fuut Be 

.. lcldiaJI talakika memur etmiı 
phit olarak clinleacH Ye: " Eiz Ceaet baaila mezardan ~akanlara 
latiktap yaptık. Yadan mektup- Tıbba Acl.t mleue••ine aald 
lardakl •azalar Cent Beyin yazı. cektlr. llorpn ftreeeli rapw beır..-ı 

ı tald .. t 1apdacakbr. 
adar ,, dedi. Bundan 10nra çak- Yem Her Sergi" 
makç.lardt kitapçı Bimen Zar- Her •ae otdafa ,..,, bu ... • 
bmpD Efendi dinlendi ye enela 12 Atutoata Galatauray Hnll Ua 

.... W Jerll .. 11ar Hrflal a 
dedi ki: ••Benden b6yle bir kitap eütar. a. ... e1c1 eersinia ae 
alında. Fakat al•nm yGz6ae iJI •••l•nlea ...._ cok m11s .. ..a 
bakmadım,, dedi. Sonra da: .. Ben- •aum temin iç.a ıu ıilnlerde 

111-..-.. -~f -!jiliıi•;· · de bir 1ersl ko d.w,........ .. 
lis memurlan dnkkinıma burada MUtehasaıa B•,.t.rl•• 
g6rclljilm efendiyi setirdiler. Bea Awapadaa lkmalitahalldea •• 
havle bir kitap aattı;r,.- için ala- •• •.a~ mlte•H111 baJtulan 

ı ..... daa Eanr AJalotaa O., 
nıa bu efendi oldujmm annettim., 1aarw ·~ Ye En•er lamail 
dedi. Ba 16zler daYacmaa ftkili apahk mtllelaa .. lhldanaa, Ze ile iddia maka•.....,...,,,_ l&Wdia Bey bakterlyo:or!utaaa 

Beiatet Refik BeJ de U&uaya 
uzayaa bir mlaabfayı mucip ,....._..~ ••k• ............... 
,.W.. Bmiclaa ....,. hadiseyi tah· tayüa etlilla ..- •• yazifelerine Nr 
kik eden poliı memurlarile baza lamıt'ardar. 

VekAJet B•,tar u. .. Mldlll'IG 
tramvay memurlaruwi falıit olarall; f aca ıekaiyon mGdGrG Nazif B 
ifadeleri almcb " bafka phit!e- lataalaal Baytar Müdürü Etlaem Be 
Ha çağınlmaa için muhakeme ile ltirlllde l.tubal VilA1et1 .... 
b ... bir pe bıralaldı. tlamazlak ~· Aba aı.ak la 

•• srat:eı.. Azaltılacak Bulıariataada ._!aaap ıimd5" 
,.. kadar 31 bota •tltayaa etmlflercllr. 

Maliye Veklleti, alAkaclar Ve- G • .. /J d •l' I 
kiletler YUıtasiJe bl\tun resmi agrımu Q ı ıer 
daireleria iç aylak aaaara1 ceıveı- Bono Ve Para 
lerlnl lıtem;ıtir. Bu cetveller 
eAıb bir tekilde tetkik edi:ecek G.,n mGbadlllere alacaldarnla ...... ,.... .... 
masraRann ugarl hadde hıc:ln.;. ,..ı. ,..._, bet boao teniab 
meai lıaaa1UDda bir karar veri- laazırWdua bqlanıhmfhr. BoıDOli~ 
lecektir. buılmua 1f1 biter Wtmu 

Yugo.ln meb•usıen ~·.ı Mdffektlt. 
Y•roalaT meb'nlarmdaa ( 20) t.taikaldara maka'bll ,.... te 

ldflllk bir kafile •afla tehrilDiu lfla heaGz reıml Mr emir 
p.eeelderdlr. Milafir meb'u.ı. 1.- rilmemiı• de mzaa .. beden ti 
tanbuldao AalraraJ& ıtcleceW. _. timdilik yibde Jir•I bet aia.beti~ 
kloı hilkOmetimble .._.. Mecek- bono. ,We yana Diabetlade Ü 
lerclir. teni ffllecektir. 

Son Posta'nın Resimli Rikagesi: Pazar Ola Hasan Be1 Digor Ki: 
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22 Nisan 

Hergün 

Mıindericaiımızın çoklu
gundan dercedilememiş
tir. 

...... ______ _ 
Üç Talebenin 
Ciinayeti / 

Bükreş, 21 - Bu·· tU 1 . n meme-
kett heyecana d" - . . . . uşuren esrarengız 
bır cınayetın içyüzü n·h t 

ı aye mey-
dana ~karılmıştır. Geçen şubatın 
27 ncı s:ecesi maruf avukatlar
dan Meb ~s M. Popoviç.i evinde 
ın_eç_hul . k~mseler tarafından öl
durulmUştu. Bu cinayete t·· ı-. 1.. r;.l uru 
tür u mana ar verilmiş h tt~ . 

. St . k ' a a cı-nayetın .. avıs i rezaletile alaka-
dar oldugu bile ileri slir .. l .. t-'h umuş u. 
Fakat m ayet katillerin l6, 17 
ve 18 yaşında üç lise talebesi 
alduğu, anlaşılmış, üçü de yaka
lanmışlar ve suçlarını itiraf etmiş
lerdir. Bunlar bu cinayeti hırsızlık 
maksadile yapmışlar, fakat yalnız 

bir mürekkepli kalemle hir çift 
eldiven çalabilmişlerdir. Ertesi 

gün de hiçbir şey yapmamışlar 
gibi mektebe gitmişlerdir. 

Fırka Grupunda 
Sah Günü Esnaf Bank 

1 . G·· ası 
şı orüşülecek 

Ankara, 21 - Esnaf B k 
i . . I .. .. f an ası 
tının sa ı gunu ırka g d 
görüşülmesi ibtima:i ku::ı~~· a 
Hükumet meseleye layik old ır~ 
ğu ciddiyetle vazıyet etrniş u 
Dahiliye Vekaleti Çorluda bulve 
nan bir mülkiye nıUfettişi:: 
derhal lstanbula giderek tahkika
ıa başlaması emrini vermiştir. 

Bundan başka Dahiliye Ve
kaleti lktısat Vekaletinden banka 
muamelelerinden anlıyan bir mü
fettişin tahkikata yardıma memur 
edilmesini rica etmiştir. 

Ağaçları Koruma 
Kanunu Mecliste 

Ankara, 22 {Hususi) - lstan· 
bul şehri ve civarındaki ağaçla
rın korunması için Ziraat Vekale
tince hazırlanan Iayiha Dahiliye 
Encümeninde tadil edilmiş, Mec
lis heyeti umumiyesine sevkolun
muştur. 

Liiyihaya göre, mülkiyeti her 
kime ait qlursa olsun belediye 
hudutları dehilinde Ziraat Veka
letinin ilan edeceği mahal
lerde ağaçların ynşama ve inki
fafma mani olacak budama 
yapmak ve nevi ve cinslerini 
değ:ştirmek Ziraat Vekaletinin 
yazılı emrine bağlıdır. Bu kanuna 
aykırı hareket edenler iki aydan 
iki seneye kadar hapis cezasile 
cezalandırılaca.klardır. 

Saray Bosnada 
Bir Maden Kazasında 

Yüzlerce Kişi Öldü 
Belgrat 22 (A A ) 0 .. . ... 

· · - un og· 
leden sonra Saraybosna k' . 

k . ya nun-
de iın KakanJ· d . 

nıa euın-
de vukua gelen müth' 

SON POSTA 

Resimli Makale a Ht1r Karanlığın Sona Uçurum Değildir a 

Bazan te bb- . 
n t' fe us elbğımiz bir iş ilk hamlede müsbet 

e ıce \'erme 
._ z, 0 zaman içimizi sıkıntı baısar, etrafımızı 
11:ar oh'· .. .. f 

• _..._ onumüzü harabe ile dolu zannederiz. çimiz:de 
gerı donmek ve b ki d . . d' . . • unca eme e vficu e getır ığımız eserı 

olduğu yerde bırakm.ık hısler lieJmr. Bu, zaaf es.:r.ı. r. 
Unutmayınız ki, her harabcnın sonunda uçurum yoktur. 
Sebat ediniz:, bekleyiniz, karşınızda ümit günetinin par
layacağı zaman uzak değildir. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 

·safir er·miz Gıdiyor r 
--

M. Gazi Hz. Yugoslavya ıra na 
Y e~tiçle Bir Mektup Gönderiyorlar 
. M. Y evtıç cenaplarile refaka· misafirlerle Belgrat elçimiz Haydar 

tmde bulunan zevat dün sabah Bey, Yugoslavya konsoloshanesi 
An'Mr~an .şehrimize gelmişlerdir. erkanı, Kolordu ve Deniz Kuman· 

Vi 
· evtıç cenapları istasyonda danlarile C. H. F. sı lstanbul 

dayet ve Belediye muavinleri idare heyeti ve Ticaret Odası 
~erkez Kumandam, Emniyet Mü~ Reisleri, Muhtelit Mubadele ko-
dum ve birçok zevat tarafından misyonu ikinci reisi hazır bulun-
karşılanmışhr. Bir polis müfrezesi muşlardır. 
selam resmini ifa etmiştir. Ziyafet çok samimi olmuş, 

Misafirler doğruca misafir edil- !ü~k - Yugoslav dos~uğunun 
dikleri Pera ala . . . ınkışafı hakkında mfitekabıl sami-
lerdir. p s otelme gıtmış- mi temenniler ifade olunmuştur. 

lstanbul Vali ve Bel d" R . . Mlsatfrlerlmlzln Gezlntllerl 
vekili Ali Rıza Be e ı~e eısı Mösyö ve Madam Y evtiç dün 
dan misafirlerimiz şe~ef ar~ı?- Dolmabahçe ve Beylerbei saray-
13,30 da Tokatlı ı~e Un larım, müzeleri, Topkapı sarayını, 
öğle yemeği ver·{~nt.oteylınde bir muhtelif camileri gezmişlerdir. 

__ 
1 mış il. emekte Misafirlerimiz bugün Büyükada-

ya gidecekler, Kalipso otelinde 
şerflerine hususi bir öğle yemeği 
verilecektir. 

Mösyö ve Madam Y evtij bu 
akşam Avrupa ekspresine ilive 
edilecek hususi bir vagonla Bel· 
grada hareket edeceklerdir. 
Gazi Hz. nin mektupları 

Reisicümbur Hz. M. Yevtiç'e 
Yugoslav kıralı Aleksandr Hz.ne 
verilmek üzere bir mektup tevdi 
etmişlerdir. 

Bu mektubun bulunduğu zar
fın üzerinde "Haşmetlü Yugoslavya 
Kırah Aleksandr Hazretlerine " 
ibaresi ve altında "Gazi Mustafa 
Kemal kelimelerinin ilk harfi 
olan d'. M. K. harfleri vardır. 

Dii ~kü 
ı· . Ankara, 22 (Hususi) - Mec
ısın dUnku l . 

Meclis Müzakere eri 
Meb' l ~e sesmde Macar 
Maca ur~ tarının zıyaretini iade için 

ıs ana bir M b' b gönd ·ı . e us eyeti 
d erı mesıne d . R 
ivanı tezk . aır iyaset 

ran v . . e~esı okunmuş, buh-
. . ergısınıo t d"l 

mılı halda d . a ı ve teş-
hası ile 0 akı kanun liiyi-

nıuvaz.ene . . . b' sene dah vergısının ır 
a tenıd·d· h 

layiha müz.aker~ 1 akkındaki 
edilmiştir. ve kabul 

Bundan sonra istihltik . . 
k b. . . vergısı anununun ırmcı madd . . d 
w. ti .1 . h k esımn e
gış rı mesı a kındaki layiha mU-
zakere edilmiş, şeker istihlak 
resminin mevzubahs olması do· 
laymile lzmir meb'usu Hüs-

nfi Bey şeker fabrikatorları· 
nın çok kazandığını ileri sürerek 
fabrikatorlardan alınan 4 kuruş 
verginin sekiz kuruşa çıkarılma• 
sını teklif etrniştiı-. 

lktısat Vekili Celal Bey de 
bu münasebetle beyanatta bulu· 
narak şeker sanayiinin zarar teh· 
likesi en fazla olan sanayiden 
olduğunu, Uşak ve Alpullu fab
rikalarının senelerce zarar ettik
lerini, kazanç devresine yeni 
girdiklerini ve kAnn zannedildiği 
~adar çok olmadığını söylemiştir. 
. u~un üzerine Hüsnü Bey tekli

fını geri almıştır. Bunun üzerine 
kanun maddesi şu şekilde kabul 
edilmiştir : 

Dahildeki fabrikalarda istihsal 
edilecek şeker kilosundan 12 ku· 
ruş istihlak vergisi alınır. Bu 
kanunun neşri tarihinde faaliyet
leri henüz bir istihsal senesini 
tamamlamamış olan fabrikalar 
mamulatı için bu resim 10 kuruş 
olarak alınır. 

Ancak icra vekilleri heyeti 
1935 ve müteakip senelerde bu 
mahiyetteki fabrikalar mamulatı
na ait resmi birinci fıkradaki 
miktara çıkarmıya selahiyettardır. 

Yukarıki fıkralarda yazılı şe· 
ker tabiri küp, kare ve toz ha
linde bi!cümle şekerlere şamildir. 

Meclis perşembe günü toplainfilakta birçok kimselerin ölm~! 
olmasından korkulmaktad ş· 
diye kadar 12 naış çıkarı;~~. ~m- r---.i;S-:--T~-E--R~::::::::::::::===::..-=.:=-=-====:=:=-:-.:=:=--~::=--~=::::::.::::::::::~=:..:.::...::: 
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nacaktır. 

betleri meçhuldür. 

Y ozgatta Soğuk Dalgası 
Yozgat, 21 (A. A.) - Alta 

gündür devam eden soğuk dalga· 
1 lınvanın açık olmasına rağmen 

suları dondurmuş me}valara zarar 
vermiştir. Soğuk dalgası bu sa
bnh dinmiş hararet yükselmiştir. 

Ak mları evle · b. ·· · N' · S J h tt ki 
d rıne ıraz geç donenlerın çarşı 1 ıtekım diln anbah sant ona do~u u tnna me e pn:r.nr an ger 1 • ' ' • • 

Ç- k" d" ,.nıe erı hemen hemen milmkün dekildir. Tapu dairesinin önünden geçenler, bırkısım Tıcaret 
un u ulık ·· · • . . · · 

d . tin onlen, ıçerıden dışan fırlatı'nn süprüntü Mektebi talebe ve hocnları, bır seyyah kafılesı 
umanı ıle •· .. b · ·ı . gozgozü görmez bir hale gelir. Mevsim mendillcrilc burunlarını lcnpamıya mec ur oldular. 

ıyı eştı. ş· d' d 
V 1 ım 1 c erken sokakn çıkmak zehir oldu. Çünkü daire hademeleri cndde ortasında paspas 

t uru dun paspas ve değnekle dövülen kirli halı temizliyorlardı. Bu şerait altında, bu ochrin, arhk bir 
ozun an h h • ı b"I • · seyya 4e n o o ı cefıne: 

JST R iNAN ISTBR INANllAI 

Sayfa 5 

Sözün Kısası 

lbrahim Tali 
Beyef endige .. 

·---------------- A.E 
Yolunuz açık olsun beye!endi, 

Edirneye gitmek üzere olduğunu
zu söylediler, sevindim. 

Geçenlerde Şark vilayc tlerin
den henüz gelmiş hir dost : 

- Orası memleketin diğer 
kısımlarına benzemez, her köşe· 
sin de bir yol, bir yapı, bir kımıl· 
dama hareketi vardır, demişti. 

Yurdun bu en uzak parçasın
da ilk canlılık tohumunun evvelô 
sizin elinizle atıldığını hatırladım • 

Yurdun en )&kın parçasında 
da vaziyet öyle olacaktır, inşallah. 

Bazı yıldönümlerinde gazete
lerin ilk sayfalarına iri harflerle : 

- Giizel Edime, 
Kelimelerini yazmak yetişmez. 

bilineni neye tekrar etmeli! 
_ Edirne Allahm yarattığı 

günden güzeldir. 
Ve: 
- Bir bayram arifesinde üze

z:inden ateşli güllelerin geçtiği 
gündenberi de haraptır, cansızdır. 

İbrahim Tali Beyefendi; 
Edirneliler bilirler ki mazinin 

tekkerrürli imkanı yoktur ve hiç
bir gün Sultan Selim camiinin 
şerefeleri üzerinden ateşli gülle 
geçmiyecektir, geçemiyecektir. Bi· 
naenaleyb memleketlerini imar~ 
hazırdırlar, fakat evveli yem 
çahşmn sahasında, yeni çalış~a 
ma1<inesine iptidai hareketin 
verilmesi Jazım. 

Bunu siz yapacaksınız, eminim. 
Fakat doğrusunu ister misiniz? 
ilk seyahatmızı otomobille yapa- · 
cağınızı duydum ve üzüldüm, 
müsaade edermisiniz, Size bir iki 
tavsiyede bulunayım: 

- Sakın tek otomobil ile 
gitmeyiniz. Arkanızda bir ikincisi, 
bir üçüncüsü de bulunsun. T esa
düfen birisi kır.lacak olursa, yo
lun orta yerinde bir kağnı araba-
sının zuhurunu beklemek, tah
min edemiyeceğiniz kadar sıkın-

tılıdır. . "f 
- Fakat tek otomobil ile ıkti a 

ed;lmiyerek küçük bir kafile y~
pılması da kafi değil. Otomobıl
lerden beherine bir çift kazma, 
bir çift kürek, bir çift urgan ve 
hendekleri atlamak için de ikişer 
tane sağlam kalas koymalı. 

BUtUn bu tedbirleri ittihaz 
ettikten sonra az çok müsterih 
olarak yola çıkabilirsiniz. Fakat 
sakın yine ihtiyatsızlık ederek 
vaktile şose olarak yapılmış olan 
çukurlaı:dan müteşekkil çukurlar 
z·ncirini takip etmeyiniz, eşekler
den, beygirlerden ve arabalardan 
ibret almalı. Kudretten yapılmış 
tarla yolu varken lüzumsuz teh
likeye atılmaktan çekinmelisiniz. 

Az evvel, Edirneye karadan 
otomobiJJ ile gideceğinizi işitince 
üzüldüm, demiştim ya, bu tavsiye• 
leri yaptıktan sonra dinleyeceği
niz ümidile üzüntüm geçti, yerine 
hafif bir sevinç kaim oldu: 

- İbrahim Tali Beyefendi. ~u 
sıkıntıları çekerek Edimeye gıttık· 
ten sonra ilk işlerinden bir~ lsta.n· 
buldan Edirneye tayyar~ız gıt
mek için bir yol yapbrtmak olur, 
diye düşündüm. 

Hürmetlerimi kabul etmenizi 
dilerim efendim, muvaffokiyet 
temennilerime ilave olarak. 

Yeni Bir Yolsuzluk Mu? 
fstanbuJ şehir planı münase

betile bazı yolsuz muameleler 
cereyan ettiği ve bu husustaki 
liizımgelen vesikaların hükumete 
tevdi edildiği, tahkikatın başla
mak üzere bulunduğu haber ve
rilmektedir. 

lktısat Vekili GeliY.or 
Ankara 22 (Hususi) - lktısat 

Vekili Celal Bey birkaç gün kal· 
mak üzere çarşanba günü lstan
bula hareket edecektir. 
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Memleket Manzarası Ormanlarımıza Dai 
L 1 

İzmitte Pirinç 
Ziraati Sıtma 
Yapıyor 

lzmit (Hususi) - Vali Eşref 
Beyin ve sıtma mucade!e heyeti· 
Din sağlık işlerine karşı gös~er· 
dikleri alaka cidden şayanı tak· 
d:rdir. ~urutulmasına. kimsenin 
imkan ve ihtimal vermediği Oip
ıiz, Seymen, EakırJı ve Altmcıoğ· 
lu batak!ıklarının kurutularak zi· 
ranta elverişli birer tarla haline 
getirilişi feragatle çalışmanın eser• 
lerindendir. 

Fakat bu bataklıklann kuru· 
tulmasına rağmen lımitte sıtma· 
nıo temameo önüne geçmek müm· 

kün olamamıştır. Bunun sebebi 
Pirbç ziraatinin devam etmekte 
olmasıdır. 

Vilayet dahilinde pirinç, fenni 
ıekilde ek:lmemektedir. Tarlalar 
içinde daima su bulundurmak la· 
11m geldiği için bataklık oluyor, 
bu da aofra •e ıivri sineklerin hu· 
dutsuz, ıartsız çoğalmasına ve 
dolayısile sıtmanın devamına amil 
oluyor. 

Burada 11tmanın 5nfine geç
mek için pirinç ziraatinin islahımı 
lüzun vardır. Maamafib bu sene 
lzmitte pancar ekimine müsaade 
edilmiştir. Eğer çiftçi pancar eki· 
mini daha faydalı ve karlı bulur
ıa şilphesiz fazla pancar elrimi 
yapacak, bu suretle pirinç ekimi 
de azalacağı için belki sıtma• 
wn önünü almak kebil olacakbr. 

Milasta Müsamere 
Muğla - Halkevi tarafından 

Milas sinema binasında güzel bir 
müsamere verilmiştir. Müsamere
den evvel eski ve yeni edebiyatın 
mukayeseli bir izahı yapılmış, bir 
doktor tarafından içki ve kumar 
hakkında konferans ve halkevi 
reisi tarafından açılıı gününden 
bu ana kadar yapılan işler hak· 
kında izahat •erilmişUr. 

lsparlada Hilaliahmer Kongresi 
Isparta, 21 (A. A.) - Hilali· 

ahmer cemiyeti Isparta merkezi 
umumi meclisi toplandı. 

933 yıh idare heyeU raporu 
okunarak sabık heyetin faaliyeti 
takd:r ve tcıekkllr edi:di. Münhal 
azahklar seçimi yapıldı. lçtimaa 
nihayet verildi. 

Donanmamız Tekirdağ 
va Sinnpta 

Tekirdağ- Ham:diye kruvazörQ 
limanımıza gelmiştir. Vilayet na· 
mma mektupçu, belediye reisi 
ıemiyi :ziyaret etmiş, müteaddit 
toplar atılmıştır. Zabitan mahf~ 
linde bir z·yafet ve1''1miştir. Kru· 
Yazörllmüı. sahildeki halkın coşkun 
te:ıahürab arasında buradan 
aynlmıştır. 

Sinop - Limanımızda bulunan 
K.ocatepe ve Tınaıtepe torpidola• 
nndan karaya çıkanlan askeri bir 
müfreze deniz şehitleri abidesine 
merasimle çelenk koymuşlardır. 

Gebzede Hayvanlar Muayena 
Edildi 

Gebze (Hususi) - insanlara 
da geçebildiğinden tehlikeli bir 
hastalık olan beygir cınsının 
mankafa hastalığına karşı kasa• 
banın bütlln hayvanlan baytar 
tarafından muayeneye tabi tutul· 
muştur. Bu muayene neticesinde 
46 beygir, 34 kısrak, 29 at, 13 
ester, 111 merkep gözden geçi• 
mit ve salim görülmüştnr. Bu 
muayene köylere de teşmil edi· 
lecektir. 

G•• t• S · ._ · T • Memleketin Bu 
ODeD ID U J tIJ8CI em D Tabii Serveti 

Edl.Jı·yor Nasıl Korunmal 
f stanbul ve Borsada yap 

tetkik eyahatinden dönüşün 
Ankarada Hakimiyeti Mili G6nen, (Hu

susi ) - Gönen 
ka plıc a 1 an vo 
arazisinin h e r 
nevi mahsulü 
yetiştirmiye kud• 
rcti ile şöhret 

bulmuş, güzel 
kaza lar ımı zdan 
biridir. Kazanın 
başlıca istihsal 
maddeleri tütün 

ve ipek kozası• 
dır. Kaplıcalar 

civar halkının 

harice gitmemek
le, sırf ) erli çi· 
mento malz~ 

me kullamln:akta 
belediye fen me• 
muru Servet ve 
reis İsmail Hak· 
kı Beyler bizzat 
çalışarak beton 
künkler kullan· 
mak suretile suyu 
kasabaya akıt· 

maktadırlar. lstan· 
bulda yaptın!an 

11.:~ makine ile 
her yaz akın et• Karıuleiinnfnl •ııgıınuıı akıtma ameligai burada ôO santim 

boyunda ve 12 santim kutrunda 
kafi miktarda knok yapılmış ve 
maliyet fiati de 18 kuruşu geç
memiıtir. Künk dizme ameliyesi 
fen memuru Servet Beyin nezareti 
albnda ilerlemektedir. Senderden 
beri ihmal edilen bu gUzcl kasa• 

tiği birer ş:fa kaynağı baliııd~ temine mu\ aff ak olmuştur. 
dir. Gönen hususiyetlerine ve Son seneler zarfinda beledi· 
verimlerine rağmen her nedense yenin malt kudreti derecesinde 
ıimdiye kadar imar sahasında kasaba yollan yapılmış, kasabaya 
geri kalmış, batta içilecek iyi bir 5 kilometre meaaf ede bulunan 
suya bile kavuşamamıştır. Kasa• Korudeğirmen köyü ıırtlanndaki 
banın lüzumlu ihtiyaçlarım göz su membalan bir araya topla• 

narak ve birçok müşkilita da 
önüne alan belediye reisi faali- karşı konularak kasabaya geti· 
yete geçıdş ve cidden tnkdire rilmesine başlanılmıştır. Belediye 

ba Cümhuriyet devrinde medeni 
ve zaruri ihtiyaçlarına kavuşm"k
tadır. Bu da Cümhuriyct idare· değer teşebbüsler yapmış.- lrnsa· bu iş için 2500 lira sarfetmek· 

banın en lüzumlu ibtiyaçlannı tedir. Bu paranın kırk parası bile sinin verimlerindcndir. 

Mardinde Çekirge 
Mücadelesi 
Başladı 

Mardin, ( Hususi ) - Havalar 
çok güzel ve sıcak gitmektedir. 
Bu yüzden Derik ve Kızıltepedeki 
işlcnmiyen arazide çekirgeler infi· 
cara başlamışbr. Bunun üzerine 
mücadele teşkilab derhal harekete 
gecmiş. Garzan ve B:şiri kazala
rından dönen vilayet çekirge mü• 
cadelc memuru Sadettin ~ey de 
bu sahaya giderek mücadeleye 
bizzat nezaret etmiye baş.amqtır. 

Kula' da 
Yeni Dokuma Tezgahlan 

Tesis Ediliyor 
Alaşeb ·r (Hususi) - Kula ka

zası halıcılıkta çok ileri gitmiı 
kazalanmııdandı. Amerika \'e İn
giltere piyasalarında Kula halıla· 
rının büyük şöhretleri vardı ve 
pek fazla rağbet görürlerdi. Fakat 
iktısadi buhran bilhassa halıcılık 
Uzer.nde çok fena te:.irlcr yap
mıı, binnctice bu aan'at gerile
miştir. 

Şimdi Kulada dokumacılığa 
rağbet edilmekte ve ehemmiyet 
verilmektedir. Kulada yüzden 
fazla dokuma tezgahı kurulmuş· 
tur. Halkı dokumacılığa teşvik 
için konferanslar ve van.zlar ter
tip edilmekted:r. 

Kula muallimleri de 23 nisa~ 
da verecekleri müsamere hasılatı 
ile bir dokuma tczgihı alacaklar 
ve fa:ebelere dokuma öğretecek· 
(erdir. 

Burada hususi bir teşebbns ola• 
rak inşa edilmekte olan mensucat 
fabrikası da 3·4 aya kadar ikmal 
edilecektir. 

Bu fabrika sahiplerine ait 
mevcut halı fabrikası da yeni 
tesisat ilavesile ıslah edilmiştir. 
3-4 ay sonra Kula'da mensucat 
aanay i bir hayli ilerlemiı bulu• 
nacakbr. 

Macarlar Tekirdagım Ziyaret 
Etti!er 

Tekirdağ, 21 (~ A.)-Alpullu 
fabrikasının fen müdliril riyasetinde 
30Macar gelerek Macar milli kah• 
ramanı Rakoçinin evinde mera• 
sim yapmıılar, nutuklar aöyle-
miflerdir. 

Yırca Köyü Çoçukları Somada , 

Tale6eler Soma lıüldJmet •rkanile 61r aratlG 
Soma (Hususi) - Yırca köyü mektebinin ikinci ve 6çüncil •ınıf 

talebeleri muall:mleri Bünyamin Avni Bey tarafından hayat bilgisi 
dersi tatbikab için kasabaya getirilmişlerdir. Talebeler hük6met leş
kilibnı öğrenmek için fırka merkezinden baılayarak hükümet ve 
belediye dairelerini gezmiıler, bocalannın verdikleri izahatı dinlemiş• 
ler, sonra da çarşıya giderek ticaret, alı§ veriş muamelelerini gör
mllşlerdir. 

Yırca kayn mektebi emsali köy mektepleri aramında mümtaz bir 
mevkii ha:zdir. Bilhassa talebesinin bir ömek giyim ve kuşamı naza· 
ndikkati celbetmektedir. Avni Eey, mektebin ileri &itmesi için çok 
çalışan bir muallimdir. 

• • 
lzmir Mıntaka lzmirde 
Birincilik Maçları At Koşuları 

lzmir - Mıntaka birincilik!~ İzmir ilkbahar at yanş1annın 
rine devam edildi. Tllrkspor - dördüncüsü Buca koşu sahasında 
Şarkspor takınılan arasında yapı· kalabalık bir halk kütlesi buzu· 
lacak mtisabaka meçhul eller ta· runda yapıldı. 
rafından kınlan kale direklerinin Eirinci. ~o~uda .Ahm~t BeY!n 

1 Ü Ü d • kaldı Ceylinı bırıncı, Emır Salıh Beyın 
o maması y z n en gen • kü k Ki ·k· • ı · ı d. 
Albnordu • K. S. K. 2 • 2 bcra· .. çü • • a1ı 1 ın~ .ge -~~~ e_r •r: 
b k IcLI lkincı koıu bınncılıgını Zıya 

ereAl a ar. 
1 

b k" b" Beyin Selameti, ikinciliği de Salih 
~ay gllze ve a ım .11 Paıanın Serdan aldılar. 

o~n ~e. müsabakayı . 3 - 1 ~alip ÜçOncil koşu birinciliğini Prens 
bıtirmııtır. Bu vazıyet A!tayı Halim Beyin Aknatonu, ikinciliği• 
fimdiden İzmir ıampiyonluğu için ni Akif Beyin Bekin aldılar. 
rakipsiz bırakmıştır. Dördlincn koşu, birinciliğini 
Urlada ipek Tohumu Tevziatı Fikret Beyin Yıldırımı, ikinciliğini 

U l (H i) Z. t V k~ Prens Halim Beyin Semiri aldılar. 
r a usus - ıraa c u• B · · k d e· · · R 

l • f d x d ·ı · k eşıncı oıu a: ırmcı ıza eti tara ın an gun erı en ıpe B • F h ·k· • Rasi B 
böceği tohumu ziraht memurluğu .eyıyo I erru u,ld'l ıncı m e-
tarafmdan halka tevzi edilmiştir. yın ı mazı ge ~er. • .. 
Bu hastalıksız tohumlar bu sene Ercişte TUrk lsımlerme Ragbet 
tecrübe mahiyetinde olmak üzere Erciş ( Hususi ) - Arap ismi 
yalmz kozacılık san'atine vakıf taşıyan Türk çocukları . mahke· 
olanlara verilmektedir. Fen m~ meye müracaatla Türk ismi al· 
muru Münif Bey de kozacılığa mıya başlamışlardır. İbrahim Bey 
alt konferanslar vermek suretile isminde bir zat ta mahkeme ka· 
kozacılan tenvir etmektedir. ruile .. Attila .. iamioi almıtbr. 

gazetesine beyanatta bulun 
müsteşar Abf Beyefendi: 

- Böyle giderse on beş se 
sonra Türkiyemizde orman k 
mıyacaktır 1 diyor. Buna seb 
olarak ta intifa kanununu gös 
riyor. 

Milletin hfisnn niyeUe yaptı 
intifa kanunu kö)'lünün ihtiyac 
zaruriyesini, odununu, kömürün 
ve san'atı iktizası bu nevi mata 
geçinen halkın maişetini temind 
ibarettir. Eğer bu hüsnü niy 
suiistimal ediliyorsa kabah 
kanunda değil kanunun tatb 
kabiliyetinde ve idaresinded 
Böyle bir ihtiyacın temini i 
köylüyn b~ tek apan ağacı ve 
bir dingil parçası tedarikind 
mahrum etmek kanunla mene 
lemez. Köylüyü tatbik edilemiy 
cek bir kanunla te dit etmekten 
ihtiyaç teminini mubah kıl 
kanunla musamaha etmek da 
evladır. 

Ben: On beş senede ormanl 
nn biteceğine inanmıyorum. Çü 
kn böyle bir takdir mevcudu 
bilinmesile olur. Mevcut mallı 
olmayınca tahmin muhal olur. 

Ormnnlann tahribine mani o 
mak için yangını da ihmdl etın 
m ::k lazım. Bir kıvı:cımın kuru 
tuğu ormam yüz.bin köylll balt 
sile kesemez. 

rm k ·n • 

kanununu kaldırmakla değil b 
intifaı tahdit etmekle pek 
mümkündür. 

Bugün ocağında odun yak 
1'öylüyü hiç bir mantık bu oca 
im tlltmeıinden menedemez. 

Odun kesmek ormanı kerest 
yapmak kadar tahrip eder. Çü 
ldı odun her yaş ve her çağda 
ağaçtan olur. Kereste kart ağa 
tan yapılır. Soğuk ısbrabı vey 
para tamaı için kesilen odun mi 
tan Türkiyemizde hiç ihmal e · 
miyecek kadar çoktur. 

Odun yerine maden kömü 
nnn sarfını, lstanbul, lzmir, da 
hil olmak üzere bütün knra v 
Akdeniz sahil memleketlerine te 
mil eder ve bu mecburiyeti ceb 
ren değil de kömürün maliyeti 
odundan aşağı indirmek auretil 
yaparsak ormanlanmıza büyü 
yardım olur. 

Bu kömürcülük proğramın 

Samsun Havzadaki ve Güle, 
zincan, Çorum, Kayıseri, Gelibo
lu, Kemerburgaz, ve T ekirdajl 
linitlerini ilave eder \•e Zonguld 
ğın da inzimamile Devlet dem· 
yollannc!a her mesafe için a~ 
ve asgari tarife tatbık edere" 
hem demiryollarımıza iş ve bedi 
de Devlet müdahale ve tesbili' 
tile köylO elini ormandan çelı'
mck pekila mümkündür. 

Kereste yliı6nden tahrip edi
len ormanlan da gümrllk tarifele
rile icabında pekili himaye ede
biliriz. 

Yoksa Allahın dağında, as"!" 
11z, biten ağaçları kanunla lıi' 
maye etmek ve böyle bir kalld' 
nu tatbik etmek pek müşkül 01' 
cakbr. 

Onnan l\lühendisİ' 
Fe11~l 



[ ~et Alemi ]I 
Çıkmazdan 
Batağa ..• 

Silahlan tahdit meseleııt· etrafında 
büyük devletlerin biribirlerilo yap
bklan ınü21;akere)er bir çıkman gir• 
~lek üzeredir. Çünkü F ransanın in- . 
gı tereye d. 
1 t ver ıği cevap, artık bu 
f en bir h b ki • • miste . nyır e enemıyeceğınf 

o - rıyor. Çil ,_,.. 
Almany nl'Iu ı dava mevıuu 

anın ail-hl • -
c:ıığı, bu a anıp •ılablanamıya-

erece ıilahlada de letlerin de ne 
bilecekleri ~ndan fedakarlık yap • 
cevııp, bu nı:k ~ğduna göre, verilen 
ba.Hnlamnk lıt"da der •uali caa ından 

F ı a ında b • 
ranaa istiyor ki u unuyor. 

T hdıt Konfera davayı, Silahlan 
ıevkettirsin. Çü r;:n• unıuınt heyetine 
h- ı • ] n oradA k . a um o an ke d' • . -. c ıeraycto 
1 1 • n ısıdır f .1 ta ya ıae, lı:endıl . . • ngı tere ile 

erının h·k· 
duklan konferans b- a nn bulun. 
baJletmek i lenıekt ~~osqzıda davaya 
kadar yapıl n rn- e ~rlcr. Şimdiye 
feyn. yekdiğerini ~n~t"':11arI~ tara. 
ıürükleyip aürülde b • ı.tedıği yola 

Yernıy"c ,.,. . h ıaphyordu ş· d. 1: cı.ıoı e· • ırn ı, va • 
tm'ş, herkes kendi zfıkye.t tevazzuh 

u_ • • • rınde ıar .,.arar vcrınıştır. iş zaten k ara 
imdi batağa girdi S çı nıazdayd.I, 

• - ureyya 

Staviski 
Rezaleti 

yeni yeni ifadeler 
Ahnıyor 

Parla, 21 _ Sta . , 
lu~arındcın Gr ndJ•Vlldid rezaleti suç 

' .. ıyc ek' .. 
Bayon beled.ye ba le 1 sorgusunda 
tnhrıf ettiğini söyİc al;& defter.erini 
K h d . nuş, ku 

o en e sıyasi ad nıJ. .. yllrncu 
üzere Staviskinia kend1•8~ra ver;Jmek 

ıoe Ilı~ 
rat ısmarladığ.nı biJdirrni•t• ucevbc-

M b• 1. . ... ır. c usan mec ısınde1<" 
da a'gorta· kumpanya) ı koınisyon 
b k b nrına B an ası onolarını ta., . ayoa 
be:ıareti umumi kit&b· ıuyM. eden it 
dinlemiştir. 1 ~on'u 

M. Aron bu mektubun vazıl da b k • , maaın-
sa ı ış nazırı M. Dalimye'nin 

hiç ir emir vcrmı-diğini ve nazırın b 
• .. h da. usulsüz hiçbir 1 yapmadı~ 
•oylem. tır. 

ana a Kanalının 
Mü afaası 

Panama. 21 _ K 1 için yapılacak rn ana ın müdafaası 
fdo.sund.ıa 101 a an~vrKalara Amerika 
lhndaki büt- oemı, • anal ınıntnk.a. 
ı~urak ed uknt. Amcrıka kuvvetleri 
" ece ır. 

Sard r yı Umumiye 
Roma 21 - M Jletlt"r Cemiyeti 

Sar'da yapılacak arnyıumumiye fart• 
1 rılll tetkikn memur edilmit olan 
komi~ .i~inl bitirmif ve bazı kW"arlar 
errnı.nır. 

Onn biraz süt içirdi!er. 
Ertesi akşam uzun ve yonıcu 

bir seyahate çıkmıya hazırlanan 
gen.ç kızın geçirdiği buhran Nec
deti. ~e annesini çok müteessir 
etmıştı. Annesi : 

imkanı yok. Yann önder
mem, diyordu. 

Sonra NE>cdete sordu: 
- Sen yahya ne yazdın f? 

GUlsilmUn bavddıa h 
ta tt w " .ını, as· ya ıgmı. 

ihtiyar kadın d d u aklannı 
büktü: 

- Tuhaf şey. Merak edip 
elmcdiler. 

Necdet ses çıkarmadı. 
Gözleri kapalı )'atan gülsnmnn 

olgun yüzllne hafıf bir kırmızılık 
gelmişti. Dudakları oynar gibi 
oldu. Fakat hiçbir ses işitilmedi. 

•
1 

Ve genç kız ayıldıktan, tama• 
mı e kendine geldikten sonra 
onlara yalvardc 

- R· 
gidiniz. ~ ede~im, siz 1alıya 

N d 
ernesınlerl 

ec etin aıuı • 
_ S e atıldı: 

en onu d .. liı 
Bizim niyetimiz yo~ ~~ kızım. 
onu öyle! ~ ııaa~ 

G ce yarısın doğru Gllls 
tamardJe e ki halini bulmuştu~m 

Necdet, nnesi, yanında idiler 
Bir aralık ihtiyar kadın dı~ 

çıktı. Gülsüm: 

- Hediyt:leriniz beni çok 
mahçup etti Yüıbaşı Bey, dedi. 
O~Iarı ömrüm oldukça aak!ay • 
cag.m. 

Necdctin içine bir sıcak acı 
çökmüştü. 

, Bu durgun, gösterişsiz, battA 
k a ın ruhlu, geç anJayı.şh görünen 
ızm ne ince hisleri vardı. 

Mırıldanır gibi cevap verdi: 
. - Bunu tekrar etmeyin Gül· 

siim Hanım. Bense daha çok bir 
ıey yapamadığıma müteessirim. 

SON POST·A 
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Gülslimüa dudaklan oynadı: 
- Öyle söylemeyin Yüzb~şı 

Bey. Böyle şeylu kıymetle, çok• 
luğu, ezlığı ile değil, yapılırken 
duyulan sacıimi=retin derecesi ile 
ölçülür.. böyle olmasaydı •• 

- Evet? 
- Y anJ s:ımimt olmadığınıZJ 

bilseydim. 
- Evet? 
- Hediyelerinizi kabul et• 

mezdim. 
Necdet heyecan içinde idi. Bu 

hobat, kafası ağır işler zanne
dilen köy kızının ne derin vo 
ince duygulan vardı. 

Anne.sinin avdeti bu mükale-

k
meye nihayet vermeseydi. Deli· 
on!ı çok müşkül mevkide k • 

lacaktı. 

* Okadar lsrara rağmen GUl-
ıümü ertesi akşam D;yarıbekire 
B\ldet kararım.an vazgeçireme
diler. 

Ve o glin Necdet geç vakte 
kadar evde kaldığı halde yalıdan 
bir haber çıkmadı. 

Öğleden sonraki ilk vapurla 
Gülsümü lstanbula o indirdi. 
Annesi çok allŞbğl ve sevdiği 
Gülsümün trene bınerken geçil"" 
mesinde bulunmadı, ihtiyar kadın: 

- Müteessir olurum. İstanbula 
iniyormuş gibi olun. Diyordu. 

Necdet onun iki büyük çanta· 

Sajfll 5 
rit *t --

Gönül işleri 

GOJsnmnn birşey beğenip al• 
dırmasına imkin yoktu. Nihayet 
kendisi bir camekanda gördük .. 
leri mevsimlik. güıel bir mantoyu 
gözü;ıe kestirdi. Gülsümü adeta 
ısrarla içeri soktu ve zorla prova 
yaptırdı. Ayak üzeri yapılan ufak 
bir değişiklikten sonra manto 
adeta ısmarlama gibi wzın .Ucu• 
düne oturda. 

Gülsnm heyecan içinde idi. 
Diyanbekire dönünce}·e kadar 

okadar lakayt, batta bigane ga
rllnen yftzbaşı birdenbire ona 
yaklaşmıştı. ... 

Hislerini zaptedemeyecegınJ 
bildiği için onlan adeta kalbinden 
taşırmamıya ç.alış o Gülsilm adeoo 
ta avdetine nadim olur gibiydi. 

Fakat gözlerinin önüne birkaç 
g0n evvelki hidiseler gclioco 
Uşümllş gibi titredi Zevki ve 
arzusu gibi hıncı ve kini de giz• 
Iiden gizJ:ye, kendi aleminde can· 
lemp yaşıyan genç. kız kendine 
bak'm oldu. 

Vapur \·akü geli)tOrdu. 
Döndüler. · 
Necdet, müteessir, mahcup ve 

durgun görünüyordu. Onu vagona 
yerleştirirken konuşmuycrdu. 

Konuşmıya başlasa teessürilne 
galebe edemiyecek, belki de ağ• 
lıyac ktı. 

(Arka ı var) 



vunga nrrars~ ,,....,. ____________________ J...., 

Bir Meraklının 
Başına Gelen 
Felaket 

- Osman Ahi, Be! .. Osman Ahiiii! .. 
Osman Ahi, Beni De Gör Be!. 

Aao yanardağının tepesinde Allah Gazete Müvezzile-
8,, Taı tetkika~ içia do

lqan bır meraklı 
K. opsagdı sönmiif bir halde 
Arzın Aler- bulunan bu volka· 
kezin.• Ka- nın içine diifmüı· 

"'1ar Gıdecektı tor. 

S6nük ve faaliyetten mahrum 
olmuına rağmen volkanın• içinde 
bunaltıcı bir mcakhk ve bir takım 
razlar bulunduğu için kazaz•de 
dlfer diişmez derhal bayılmıı Ye 
on saat baygın bir halde kaldık
tan 10nra bir mucize kabilinden 
ayılmqtır. 

Yalkardatın iç kiamıntlald ka
rahklara yavaı ya••• brm~arak 
•olkamn baca ağzma gelmeai için 
)'irml dart saat geçmiştir. Teıa• 
~üfen yetişenler zavallıya yan 
1ilmiiı bir halde hastaneye götilr
mllflerdir. Kazazede ~· gelen 
-.u felaket Ye cfatm içi baklanda 
fU malümab vermİftİr: 

- « Ayağın- kaydı, dOftlm. I~ 
tarafta qağ! doğru yuvarlanmam 
yirmi dakika kadar rirdD. Ken
dimden geçmifim, aklım ba11ma 
geldiği vakit genifçe bir çıkıntı 
&zerinde yattığımı mGphede et
tim. Bunaltıcı bir •cakhk ve ko
JU bir duman içinde idim. Elle
rimle yoklıyarak kaya çıkıntılar... 
ararken kopan taı parçalanndaa 
bazdan bacama dip tarafına dor 
ru yuYarlandı. Çıkardıldan tealer 
derin bir kuyunun içinden gelir 
ıibi oluyor ve uzun zaman yu
Yarlandıktan ıonra 1e1 bojulup 
sidiyordu. Ve bundan anhyordum
kl içerisi tahminden çok fazla 
derindlr. Ufak bir yanhıhim be

rini Dert, Mihnet, Cefa Ve 

Kahır İçin Yaratmış Ola
cak! .. O, Ne Çırpınışbr ?, 

Allah gazete müvez· 
zilerini, dert, mihnet, - Mızıroreun 
cefa, kabar için yarat· Mıstık 1. Ta91 
mıfbr. Biltnn bu ezici Kalk gltetmel. 
teYler kal'f1S1Dda gazete 
mllvezzii, yine neş'eli yine F 
vurdum duymazdır. Ha• 
yatta ıanki birkaç apar
bman yapbrmq imanlar 
gibi rahat, b:r iki çiftlik 
sahibi olmuı kadar ne- [: . 
ıelidir. Sabahın karan- il 
hğ;ndan, gece yanlanna 
kadar ıehrin c,ddelerini, 
IOkaldanm gezerken, hep 
aym keskin. aepli, pG
rtızaOz ıeaile haylanr, 
durur, gam, tasa nedir? 
Bilmez ıörllnllrler. Fa-

Minimini bir mU· 
vezzlpatrona h .. 

sap veriyor ı .. 

ni ta arzın merkezine götlirebile
ceği korkusu içinde yavq yavaş . 
tırmandım ve hayabmı kurtardım, 
baııma bu felaketin gelmif olma• 
11ndan dolayı müteeuir de;ilim. 
BilAkia memnunum!,, .. • Bir in~ gazetesi kadm 

okuyucularına "en iyi ko
.... 1'_a_d_1,.-,-a-,,-,.-. ca,, DlD nasıl ol• 
Aratlılcları ması IAzımgeldi· 
ı ğini aormut. bu 

..... ·'d<~•~l-Kı_o_c_a_, ıuale yllz bin ka· 
dıadau cevap gelmiştir. Ba cevap
lann ekserisi kocalan ela qağıki 
ıartıan ve ha11alan aramak icap 
ettijinhıi bildirmiıtlr. 

1 - Namusklrhlc. 
2 -- Ocaia bağlılık. 
5 - Sıhhat. 
4 - Geçimlilik. 
5 - Çocuk 1evgisf. 
6 - Hot aobbet oJmaA 
7 - Cearet. 
8 - itidal Ye kanaat. 
9 - Cemiyet adama olmak. 

10 - Mealetinde mnaffaki1et 
lraıanDUf olmak. 

11 - Yemekleri kolay beyea
melr. 

12 - Cazibeli olmak. 
Bu cevaplan yazanlarm ~ 

hakkak teerllbeH 'fe 1•fh kadın· 
lar oldufu iddia edilmektedir. 
~ genç Ye hoppa lmlarai 
tia kadar mDıkoJpeaent olacaklan 
Ye ba kadar tedbirli hareket 
edecekleri zannolunmamaktadar. 

=TAKViM~ 
GID 
so 

PAZAR Kaa.. 
a2 NiSAN 934 16' - -Arabi Rami 

7 Muharrem 1152 t •Nfna•ISIO 
tııwAo 

Vak't Eaaat Vu" 

v~·m·r-GLet 10 17 5 12 Akta• -;;:"" il H 

otı· 1 17 1112 Yam ı J9 JO 31 
ı..... •• 15 00 ...... •21 ' il 

- Osman abl be ı .. Bana 7& ver, O•man abl 1 .. 
kat gece yansından sonra, tek bat-1 nihayet 1eylrcilerden biri iti 
lanna kıldıldan zaman blltiln acı- halletti • 
lan bir anda ilzerlerine ç&ker; Dizili taflan biranda elile 
ya dertli bir anne ile ufacık iki aileli: 
kardef, yahut sarhoş bir baba, - l.top dedi. Baştan ba .. 
basta bir kızkardeı, ihtiyar birkaç layın •• 
ric:ut vardır. Gazete kartonlan Gzerine eli· 
S.~ lstanbalc:lakl .suete ailen tqlar darmadatınık olunca, 

mllvezzllennın ytlzde sekaenı 0 '!bet oyuncular aealerini kesti ve o~ 
yqından daha kllçllktür. İçlennde ye "d b ı dıl 
IP--ı) I d h n- " k nı en aı a ar. ,v- .yq ann a, en"" ıut çocu .. Bu ııraaa taş methalde, klğlt 
lan da vardır. ince, basta, zavalh bobinleri &zerinde bir konser 
çocuk seslerile bağırqıp, çırpını..- bqlam11b, bir alay çocuk, en~ 
lan g6zDnDzde yaılannı büyDtnr, rindeki dejnekleri bobinlere, ga• 
biranda kal'fllllzdakini kOlkoca zete kartonlanna, kaplDID demir 
lnaan uyanuıız.. parmaldıklanna, tqlara vurarak 

itin feı.efuini bir kenara bı• .. rumbada, rumba, rumbal •• ,. di· 
rakmadan tunu. ~abrlatayım. ~ ye ıız~rmıya bqlacblar. GOrOltO 
ha~at mOcadelesmıa ~ ~h ti°!; 0 ka fazla oldu ki, qap ida-ı 
alı ıazete mllvez.zilendır. Bır reden Diba et biri camı açb 
lokma kuru ekmek ıçin geceyan• aealencli: Y • 
lanna kadar o, ne didinme, o,_ne - Heyyy, biru yaYq olun? •• 
hofuıma, o ne ~pımf Ye d6g0- Çocuklar pifkin.. birkaçı bir-
tlfttlr? · den afiaa çı~. Kaıla g6z ara-

Jf. 1111da: 
Sabah uat doku ltupk... - Ne haber? işler nuıl? lyi-

Bizlm balkondan qajıya bakar- mlain abil.. diye untblar. 
anız, bir yığın gazete mnvezzüııi Caddede yeni bir oyun bat-
kOme kiime, arıa taşlan, parkeler, lamııb. Ona yakm sarı yDzlll 
kaldırımlar Ostllnde görllrallntlz. gazeteci, uzuneıek oynuyor. "Çuı 
K6ıede bir dörttaı kavgamdır ulan, nalını toprağa mıhla!,, diye 
bqladL San ytızlO, afak tefek hızlanarak biribiri llltllnden ath-
bir kOçllk avazı çıkbğl kadar yorlardL 
batınyor: Bu aırada zavallı bir çocuk ta 

- Ulan nah, ifd ~:llm 6n0me boyuna gOmbllrt&ye getiriliyordu. 
aksın ki, tap ilifme · •• Mızıyor- .. Çatal matal kaç çatal?,, oynı-
1Un.. Ulan, on para içinse al. yanlardan uka, cıhz biri alta 
vereyim.. 7alm11t ıırbnda iri yan, demevi 

- Baa ulan, auzan ıemin. biri blnmifti. 
Kolunun altmdaki tqa blkgit - Catal matal kaç çatal? 
ettin lall'ho... - Olrt! •• a. ata 1sa.- ... .._ - v.,..,.ı. ........ Jat 

qağal Sesleri arasmda çocuk ça
tallan bildiji halde dalgaya ge
~orlu, demevi, iri yan- çocup •w ta.la •Piı indirmiyorlardı. 

Çocukta takat pttikçe keü
liyordu. Etrafmclald haylazlar bo
JUD• takalıyor: 

- Çuı ulan, oynqma bet.. 
Deiirmene arpayı kim göttırecek? 
Hah, del.. Diye alay ediyorlarda. 

Bu sırada birdenbire derinden 
• bir makine uğultusu bqlack 

Kenar k&ıede, dört ta1t kuta 
kutu, birdirbir, azunepk oynı1aa1 
konaer veren bir dr8 çocuk: 

- .. Osman abliiiiül,, diye çij
hk çığlığa makine da· 
buinio kapısına dof
ro kofUftular. 

Arbk çatal matal
daki o ıavalh, mağdur 
rocuk ta kurtulmuıtu. 
Makine gOriUUlleri ODU 

ela ba dertten Iaut.r
dlqb. 

1 

Gazete bambyor •• 
makine dairesinin ka· 
pısı hıncahınç.. yırtık 
pantolonlu, soluk g&m• 
lekll, san benizli gaze
te milvezzilcri tıpkı aç 
bir tavuk sürüsll gibi 
biribiri DsUlne Jıiıl-
mış.. sesler, çıflıklar, 

knfiirler, yaygaralar biribirini 
takip ediyor. 

- Oıman abiiiJ Ulan Oımaa 
abiüil .• 

- Olman abiül Etme alan 
Mıatıkl .. 

- Ulan P,oz, ıllmtıtnne tO
kOrdlğllm.. baı geril •• 

- Osman abüiiJ uı.. llaaa 
ela bak be Osman abil •• 

- Bana 70 ver Oaman abil. 
- Oıman abi bel.. Ulan et-

meyin be ulan! •• 
- Çaylangoı, geçmifine d .. 

dirtmel.. Osman abilal •• 
- Ulan O.man abi bel •• Ulu 

beni de gir be Oımaa abiL 
Bu aralık kalabahk ., ...... 

bir g8rllltll koptu: 
- Vur ulu, TUl'I.. Sealerl 

aruında iki bbadaJI ..,tlak 
gırtlafa, biribirine ..ıclırdı. Ka. 
ftlrlln bini bir parayıL. Nihayet 
biri bobinlerden birine takıldı 
yere yuYarlanch. Öteki yine: Os
man abilil 

Diye bainfarak kalabahp 
kanşb. 

Bizim 1ermtıvezzl, bu 10rllltll
:re. bu patardıya nasal dayanıyor 
hayreti 

Kıh bile oynamıyor, içeriden 
aldıfa psetelerl, mOthif bir IO

fukkanhhlda çocuklara aıabyor, 
baimflara, klflrlere metelik •er
Cliii yok! .. 

KalabelalrNlildWilmlala..: 

.ı Kari Mektup/tın 

• 
Bir istasyon 
Şefin.in Temennisi 

Karacabey gençlerinin ıpor 
Ye musiki aahasında daima iler
lemek azmi ile teşekküller vOcude 
getirdiklerini ve hoca tuttuklanm 
gazetede iftiharla okudum. K.... 
pyaka gençlerini de b6yle bir 
emelle bir araya toplanmıı gör
mek yalnız benim değil, gençliği 
seven bütün Karpyakalılann dile
ğidir efendim. 

İzmir K&rfl:yaka İatUJOD 
ıefı Rııuf 

[ Cevaplanma 1 
Koıtk1&da m&kıue ve b.ILklet • 

mirciai Kemalettin Beye: 
- Söylediğiniz mesele hak

kmda Kanunu medenide ahklm 
vardır. Bu İJİ tanıdığınız bir a~ 
kata danışmak muvafalr olar 
efendim. 

Jt 
Ereıı köyünde Mukadder Beye: 
- Bu şiklyet Erenk6y 10, ıah

... tamdıjımız bir zat brahndan 
J•pdmıp. Ayal umanda bu 
husuta belediyeye de mllracaat 
edilmif, hatta Şehir Mecliliade 
mevzubaha olmuıtur. 

• 
Mabmutpa1&da Halit Efendiyw 
- Bahsettiğiniz liaan den

banesl Ocretlidir efencllıa. 
• 1 

hmirden H. Z ltaretil• mektup 
ıönden ıate: 

- DarGlbedaiye ıirmek için 
Darillbedayi mlldOrlDillne, line- l 
ma artiati olmak için de ipek 
filim atlidyoaun mOracaat eclie;.. 
ehlidiDi. 

Hadice Sellin Hanmw 
- Hasta bakıcı mektebtne 

girmek ıartına maliluiniz. Mektep 
leyUdir. Doğrudan doğruya Ak
uray, Yuufpq•cla mektep mll
dürltığOne mllracaat etmem IA
ıımdır efendim. 

bnda, omuzunda geziyor!.. Geride 
kalan içlerinden biri iyi bir çare 
buldu.. Du•ara bmcliı Kalaba
him llstiinde durdu: 

- Ulan geliyorum, Yarda, 
depuinl.. diye kendini o kal• 
balap lllt&ae atta •• en ane de 
ıeçtL 

Bir arahk mllthif. korkunç bir 
Pli* kopblf kllftbiler, yayganlar 
aruıncla minimini, ufacık, pancar 
,ozıe, bir çocuk, iki JDIDl'litil• 
alzlerini ofufturaiak bacaklar 
ara11ndan çıktı, IOrDldene ıllrlk
leae ,nrtıdll bobinlerin yanmda 
doya doya ağlamaya bqladL 

Ne aea, ne Hal.. Sanki hep.i 
her ubah taze yumurta içiyorlar .. 
Hele bUlll lllaya ıeliaee, yayıa
rayı •Ulkla Hapta. uyduruyor: 

Oamaa abi de, O.an abil 
Diye tutturuyordu. 
Bir arahk yine bir .. vur alan, 

vur!,. lealeıi bqladı. Kavp ba 
Hfer kalabalık araaında patla
mqb. Biri eakua yumruk aale 
larken, bir kaçına ela vurdu. Z.. 
yallıya hepai birden lfOltD n 
al aıaia ettiler •• 

ilk partide gazetelerini alaa 
birkaç açık 181, bir anda demir 
kapıdan fırladılar ve apja yokufa 
dojnı bOtlln ıealerl, blltlln ku.
Yetlerile kendilerini koyuYerclilen 

- SOOOON POSTAAAAI-
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Karısının Hırsızlığını Yakalamak çin Erkeğin Kurduğu Tuzak 

«.,.,.,,., 
ctll'nıiimeıla t la 

A 
u alinde gakalam•k için Mider Obrien'in 

Dıerikada Ob • lcııl/andıiı kuta 
•ır rıeo • · d nı6teahbit k ıınıın e kocasının cebinden para aşırmaya 
cebinden para anıının kendi baş!amıştır. 
olınalc: için garip a~rmasına mini Erkek hikayeyi mahkemeye 
kadını kurduğu tuz: .. çare ~ulınut ıu suretle anlatmıştır: 
dlnnümeıhut hali d ga dOşurerek « Tahsisatını azalttığım için 

Obrien son b~: yakalamıftır. karım bir şey ıöylcmedi. Fakat 
par&ca sıkınbya duır:~ t dolayısile bir müddet sonra cebimdeki para-
ce . karısına haftada 1 ~r. Evvel- nın eksilmeye baıladığmı gördüm. 
Yenrken, on zamanda b S dol~r Evvell bir fey söyleyemedim. 
ıab 10 dolara indirınişti u iahaı· Fakat param eksildikçe karımdan 
bu para ile Yaş&ya1118~·1 .. a_d~n füpbe etmeye başladım. Aradım 

gı ıçın taradım. Cep çantası boyunda 

Dünya Matbuatında j 
Gö dükl imiz 

Mldenlu Fotol,.o./isl:~· .. ·········-······························· 
Ç k B . 15000 Ki~ili'-' aran ır ft1akine " 4 

air .Saray 
Mid~nin fotoğrafisinl almak 

llıere bır fotoğraf icaded'I . t' B k' ı mış ır. 

k~ ma ıne gayet küçüktur. Ma-
ıne "d . mı eye okuluyor. Sonra 

mıdeye hava verilerek makine bir 
kenara itiliyor. Orada makine bir 
saniyenin iki yüzde biri kadar 
kısa bir zamanda 16 fotoğraf Çl• 
karıyor. 

Milyonerler 
Azalıyor 

D'?1ya?ın her tarahnda milyo
oerlerın mıktan günden gtlne aı.a
byor. lngilterede senevi varidab 
50 bin lngilizden fazla olanlara 
milyoner derler. Geçen sene bun
lar.m .mi.ktarı 333 olarak tespit 
ed~mıştir. Halbuki bir sene ev\1el 
lngılterede 460 milyoner varmış. 

Amerikada dolar tahbndan 
düıen. para kırallan daha çoktur. 
Amerıkada milyonerlerin miktan 
1919 da 65 ki i iken, 929 da 
613 çe ,.,k ·d· · r 

:r mış ı ı. r akat geçen 
ıene Amerikada yalmz 20 milyo
ner kaldığı görülmüıttır. 

Aalan Naııl 
Terbiye Edilir? 

• 
Amerika muhaber• 

1 • d ~ mektep-
enn en biri muhabere tarikile 

isteyenlere aslan tt:rbiye t . 
11 .... e menın 

)'O annı ogretmektedir D 1 • crs a an 
adam .aslanın kafesine girebildiği 
pn dıploma almak hakkını ka
ıanmaktadır. ,,. 

Okganu$/arda Ne K.ada, 
Gemi Vardır ? 

.Okyanuslarda işliyen gemilerin 
mıktan 9,400 dlir. Bunlardan an• 
~k ellisi saatte 20 mil sOr'atle 
sıder, ve bunlardan ancak birka-: 
•r 31> Mn toruf1tn "nk,.ndrr. 

Cavada Solo Sultanının sarayın
da 15,000 kişi vardır. Bunlar, 
kadın, dansöz, hısım akraba, pa· 
p~ ' asker, zabit ve müıtabdc
mınden mürekkeptir. 

Y•dl De/a 
Evlenen 1'.u 

• B~lgaristanda 19 yaıında bir kız 
11mdıye kad di . nr ye defa evlen• 
myıı ve yedi defa boranmıtbr 

ed' le T • 

1 
1 ocasından da tazminat 

a rnakta 
Dl k 

ve rahat rahat yaşa· 
a tadır. 

Kaç Kelime 
Kul lınıırsımz ? 

• 

Yapılan t tk"k 
okunıu b" e ı ata nazaran 
kelime~enır ~damın lehçesi 4000 
adam d ıbarcttir. Cahil bir 
kullanır.8 •ncalc 300-400 kelime 

lngiliz lisanında 400 • 
vardır. Fakat bın kelime 

\1asat bir in T 
ancak 4000 kelime b'ı· y gı ız 
Ş k • ,. . ı ır. alnı:ı; 

e spır ın lntaplannda IS b. 
kelime kullandığı tahmin d~ln 

k d• e I • 
me te ır. 

Prof esgonel 
Bir Kadın 

Tayyareci 
Belfast ile Londra arasında 

işleyen tayyare postalarında Mis 
Drinkvater isminde kadın -bir pi· 
lot vardır. Ve kendisj henUz 22 
yapoda elma1ana r~ea 100,000 
kilometrelik uçuı yapmıfbr. MUfl 
'""'"' rtıtntmY"P:'• 4~ JTr,_.1,,.. 

Amatör dete1ctlj kümealnln kapıaıno 

/otojra/ makinesi kogugor 
M.ıter Norbury merakh bir 

çiftçidir. Fakat çiftliğine lunızlar 
musallat olmuftur. Birkaç defa 
polise fikAyet etmiı, fakat hırıız· 
lan yakalamak mümkil~ olama· 
mıftır. 

Bunun üzerine Mister Norbury 
mUtehassıı bir detektifin aklına 
gelmiyecek bir çare bulmur 
tur. Kllmesinin tam karıısında 
görlinınez bir yere bir fotoğraf 
makinesi aaklamq. Makinenin oboi 
jektifini kUmesin kapısına çevir
mit- Sonra makinenin objektifi 
açan ipini yer albndan kllmese 
kadar uzatmıı ve kapıya bağla· 
mış. O ıekilde ki, kllmeıin kapı11 
açılınca ip çekilecek objektif açı· 
lacak ve kapıyı açanın reımi 

çıkacakbr. 
Bu tertibab aldığı akpm hır

sı:ılar yine gelmi§ler, kUm~si açıp 
tavuktan aşırmıya teşebbüs etmiı· 
!erdir. Ertesi sabah Mister Norbury 
fotoğraf camını develope ettirmiş 
ve hırsıılann resmi meydana 
çıkmış, bu reıimle zabıtaya mil· 
raCMt .~ ~~ b~.awan yaka· 
latmııbr. 

ôt"'tfıı-r.ltf"n ~'·nma M•hlre-

- Odago koştum. Karımı gotolcto 6ulclum. Fakat wmeld kutad•,. 
duman rıkıgortla 

Ko:ktuğu muhakkaktı. Çantam da 1 aparbmanda yapmaya baılıyorlar. 
y~nnde duruyordu: ~akat bizim Fakat nihayet bu ba1ata bılny~~ 
kuçük kutu yerde ıdı ve duman lar ve biribirJerinm aleybıno 
çıkıyordu. Demek ki karım cebimi boıanma davası açıyorlar. Hakim 
kanştınrken kutuyu dllşürmUştü.» allka ile iki tarah da dinliyor v 

Bu hadise llzerine kan koca her iki davanın da sukutuna karar 
ayrılıyorlar. Ayni binada iki ayrı veriyor. 

Hınız girince makin~ lıleteeel 
ola11 tertibat 

Bir Buçuk Kilo 
Ağırlığında 
Bir Limon 

Kucagında ~heri bir buçuk kilolalc 
limon taııgan Florida gü:ıeli 

Amerikada Florida da i\lZel 
~eyva yetiıtirirler. Orada merakh 
bir lıahçıvan bir buçuk kilo •iu'-
Jıiında limonlar J'•tiftirmittir· 

Fotofra/ aıalclnednin lıırn•• 
g•kıalagııı 

melerinde fotoğraf makinulnla 
pbadetine müracaat olunur. Fa• 
kat ıimdiye kadar fotoğraf ma• 
kinesinin bu ıekilde kullanıldıj'J 
ıörillmemiftir. ----
Altı Aylıkken 
Para Kazanan 
Bebek 

lngilwerin mqhur linema 
AD'atkirlanndan (Herbert Mar
.. ı) alb ay evvel bir kız çocuğu 
doj'urmuı ve bu kız çocuğuna 
Jobusa döfeğinden kalkar kalk· 
maz çevirdiği bir filmde rol ver
miıtir. Tabii henüz hiçbir §eyden 
anlamamasına rağmen bu bebels 
rolilnde çok muvaffak olmuştur. 
lık kazancı (100) İngiliz lirasıdır. 
Bu para bankaya yabrılmışbr. 

Faizimürekkep hesabile itleyecek 
ve yirminci yaşında çocuğun elinu 
bir servet olarak geçecektir. 

.............................................................. 
Reıımde gördüğünüz kmn kuca
iında bu limonlatdaıı birMp 
Yardar. 
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Maçuna işe Yaradı 
Almancadan 

Tercüme 
- Zabıta Romanı - lktıbas Hakkı 

22. 4. 934. 

NaklU ı Sadettin R~lt 

Bu tehlikeli maziyi gözU. 
nün önüne gct:rirıe kendisi için 
iyi olmı} acağını hissetti. Haşin 
olmak lazımdı! Zira kwnm istik· 
bali bu zafere bağlıydı. Pek müş-

fik bir anne olmamakla beraber naatine göre modem, başlı boıma 

Mahfuzdur 

Son Postanın 
Tefrikası No.14 

uzağız. Yalnız ııkı pehrize riayet 
ve yemek hususunda arzettiğim 
şeyleri bili ibmaJ yerine getirmek 
lazımdır. 

kızımn istikbalini temin etmeğl yaşayan bir kız kendi hayatını 
bir vicdan borcu telakki ediyordu. kendisi ta11z.im eder, istikbalini de 

- Ah, ben daima vilcuda ta• 
alluk eden bususatta itinalı idim 
az:z dostum. CünkU beni başka 
müşkül şeyler alakadar ederlerdi. 
Ş:mdi artık tamamile iştehamı 
~aybett:m. Hasta olmadığım SÖ)• 

Ayağını, ayağı üzerine atarak yine kend:Sı istediği ıcki:de ha· 
düşünmiye devam etti. Hol'ü .bun- zırlardı, binaenaleyh o, böyle ufak 
dan sonra göJ.den kaçıramazdı. tefek aşkları ehemmiyetsiz görür· 
Onu daimi ularak takip ve taru- dü. İşte Şmit Rişart ile aralarında 
ıut altında bulundurmak lizımdı. ki münr.sebet de diğerleri gibi 
Mösyö Direçkeyi bu; Hiy6z mO- idi. Rişart Berlindeki tereyağı ve 
esseses'inin gayyur direktörfüıü yağ tüccarlarından Şmit. G. Ri-

J Jıyorsunuz.. Ben de kendimi iyi 
1 h!ssediyon:m. Yalnız yorğunuml 
Artık yaşamam liızım ge!diği ka· 
dar yaşadım. Bundan ıonra beni 
kat'i intizam albnda yaşamiya 
mecbur etmek milnasebet almaz. 

Bundan bir müddet evvel Liman Şirketi tarafından aahn alman, 
fakat şimdiye kadar çok a;ır bir yük gelmediği için kullamlamıyan 
Maçuna • Vinç • , dUo limanımıza Derince vapurile ıehrimiz fabrika• 
lanndan birine getirilen 45 ton ağırlığında ve 13 metre boyunda bir 
boruyu vapurdan almıı Te rıhbma getirm:ştir. 

dUşündü. Direçke birkaç işte ona şard'ın oğlu idi. Niste fransızça 
( Arkaaı var ) Resmimiz dünkü nakil hareketinden bir safhayı gösteriyor. 

muvaffakiyet temin eden taki· ve italyancayı öğrenmek için 
batta bulunmuştu. Meseli si· oturuyordu. 
yasJ meselelerde mesaısme ni· Heydi mektuba okuduktan 
bayet vermesi için gelen İm- sonra el çantasına koydu ve ora-
zasız tehdit mektuplan g6nde- dan uzaklaştı. Daha yolda uğri· 
renleri bu müessese sayeıinde )acağı yerleri düşünmekle meş-
öğrenebılmiş ve faaliyetlerine guldü. Halasının iliiçlannı almak 
mani olmuştu. Gerçe Direçke üzere ccz,.haneye gitmesi lazımdı. 
miktan kafi para almıştı. Fakat Çabuk E' e avdet etmek için bir 
tehl ike de bertaraf olmuştu. taks: otorrobi.ine bindi. 

Kapının önündeu kırmızılaş- ihtiyar Kontes Hol • Hol aile-

~-•-m::::::::m-•• .. 26 Nisan Perşembe akşamından itibaren Beyoğlunda ... --------~ 

T Ü R K ve S U M E R S 1 N E M A L A R 1 N O A 

RA TÜ İ ENİN KALBiD·iR 
Bütün Türklerin göğUs!erini iftiharla kabartacak Türkçe özlll bir şaheser 1 

Büyük Gttzinin yüksek rehberi ğıle Türkün yarattığı eserleri bu fHmde görecek ve aJkışlıyacaksınız ı 
V A TA N D A ş. · Bu filml gör ve çocuklar1na göster. 

JJütua tB!Jra s oemıJarı nıüJürlerme ı Fılınin gÖ:nt·ruıe tllrıhım tespit içın ( Haka Film ) e telgrafla mııraCMllt edınız 
aııf yfizlil birkaç erkek hürmetle sinin son kont azası - Nisin en 

~üm~u~~~L~~~~ ~dv~~n~~~de o~(~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ketle onlan sokak kapısına kadar u:akta idi. Hasta odasının ma· _ Toplantı, Davetler ) r ., l • . • G .. _, l 

1
_ °'''Bugün, bu akşam son olarak""' 

S · fi ı · d ----------------- l'OSnı nızı Bıze onwer nu 11 

Halil KAmll Film 

leŞ}·i etti. on mısa r erı e ruken kaplı kapısı yazın bahçeye • M • L L -. 
kemiren endişeler, kabiliyeti tat• yat \•erici revnakını 0 buradan Rumlnl:ll l<upoıı ile gBndwl•I• 
gitmişti. Genç kadın ruhuunu açı!ır, güzel kokulu çiçeklerin ha· Çocuk Haftası 1 Sizd Tabia~nızı Sö_qllgt1lim 1 1 Sinemada 

d d di. P 
16 

Klsupoatanbdiuli: er Mu. 

11

N•maze.,.dina4UH• a:.ımı MACAR M A R ş 1 bikiyesinden pek emin olama ığı seyre er . Dışarıda sıcak bir rograml 
planlarile başbaşa. yahıız keldı. güneş parlıyordu. Buz dolu kova• Ayni zamanda BüyOk Millet Mec· * lar kar) olasının etrafına diz.ilmiş, listnin açılma yıldönümQ olan 23 Sakin tavurlu n se-

Matmnzel Heydi halasının basta bakıca kadın havanın tozla· N aan Çocul< Bayramı münaaebetile vimlicUr. Çı&buk kor· 
uykuya daldığı zamandan istifade rını baı;t.rmak için vakit, vakit Halk.evi tarnfmdnn dolıun ve zengin kar, çdciııir, tekdire 

k h · • H" · Lir proğram tartip ed lmiıtir. Bu pek gelemez, dudağı· 
edere posta aneye gıtti. ıssı sun 'i çam kokusu neşreden pom• proğrıımda, bir bnfta müdcetJe devam nı çabuk büker, mıı· 
kablelvukuu onu aldatmamışb. payı sıkmağı undmiyordu. edecek bayının günlerinde yapılacak sum hareketlcrile et-
Hakıkaten Rişnrd'ın mektubu bu Seksen ya~ndaki kcntes ya• toplı:ınh, müsamere ve etlenceler rafının rikkatini tahrik 

k · d elmi · Ga t d k b ) a; rı ayn gösterilmiştir. 

Oymynn ı GUSTAV FRÖLICH 

Nazan dlkk•te ı lfokleuıluu 

4 f.lm müsabakası hcd yeJeri bu 
nkşam çekilecektir. Alakadarlara 
tehşir eyleriz. 

(lfjtı46) 
mutat va din e g sti. ye tagın a artı le essnm e ölümQ Bu mün aebct.e Lütün müeaaeae- eder. Çocuklara mah· 
ıcm~mt, sıcak kelimelerle aa~t beş tieklemekte idi Gönnüşe nan- ler •e rumi daireler Türk ye Hima• aus yaramazlıklar, şı- , ....... _.. BugUn Pangaltı ••••~ 
ile altı arasında gazino tekere:- ran lıerşeydeo usanmışb. Bütün yei Etf.ıl bayrak ari!e donatılacaktır. marıklıklsr yapmaz. TAN 

d" W• B yr ma, Halkevinde saat 3 te bir Yavao yavq gelir, Sinemasında sinde soldan üçüncü ıregın yanın- bir hayabn vadettigı· · her güzel mu.simle b .. lan c1k, Cndet Kerim 
d ., mahzun ve kederli bir ifade i]e bakar. daki küçük a haya avd ediliycr şeyden nu bini alını,, batta yo- Bey bir nutuk söy'iyecck, Köprüln 

H zade Euat BeJ Gazi Hz. nin nutukl•· Du çocuğun neşesini arttırmak ve da• 
ve iJivetcn ber mutat eydinin rulmuştu bile... d L .- 1 t kr 1 ı. ha ku··cu··k yaşta neııesı"zlı"gre olan tem•-

rın an ıwa:ıı parça an e ar 17aca-. • "' ~ 
çok seçdiği buzlu ananastan bu- Şimdi biraz daha yaşayabil· ayni gün sabahleyin 10 da çocuklar yülünil gidermek liizımdır. 
lacağını da şekerciden temin etti· mek b.:rsile doktorun tavsiyelerini Fatih parkında topbnacak. Him•yel • 

d H d Etfal bayraklari e afislü otomobillerle f gw ini "·azıyor u. e,; i çok sevdigı·. dı"n.·ı·yor, Lemen çocuktan farkı el d ki t 19 Reıadiyeı amet Efmdb Sen 
J J ıı müe aea eri ziyaret c ece er, ısaa 

buzlu nııanası duyunca tebeullm knlmiyan bu ihtiyara ancak dok· llde T kaim abidesine ~decekler, muameleye gelemez. 
tti. R" t k d dikk tl• bu sırada meydand ki direğe mera• Menfaatlerinden bao-

e • ışar ne a ar a 1 torun söyliyeceği birkaç söz ne~e aimle Türk hayratı çekilecek, abide7e kalannı da iatifade 
çocuktu. Ona yalnız bir kere ve keyf veriyordu. Karyolanın de çelenk konacakbr. Çocuk aJa11 ettirmek i ter. Yalnız 
buzlu ananası sevdiğini söylemişti. b d h . A lik b köprüden .rcçerken vapurlar dDdülc derli toplu değilse ve 
R. d h 1 z rf aşucun a emşıre nge a e- acdcri'e aelimlıyacaklar, Himayel ışar a fı unutmamışb. a a intizam kuyudatından 

Ya:ı. go-mle<:.;ni beyaz b••lığım Etfal Cemiyeti de tehrill mubte~if 
bl·r daha dı"kkatl"' baktı ve ~un· .e. ' ._... pek boqlanınıt:orsa, .. w • • • • d yerlerine vecize levhalan asacak tay• .. " 
ları okudu: gıymıı emre mlızar e iyordu. yareler d ncizeler atauklardır. bu cihetlerin zapt ve 

Matmazel Destris Gabriyella Heydi oda} a girdi. Doğru hal&· Ayrıca muhtelif yerlerde çocuklar için rapt altına alınması 
k k 1 d eğlenc~ler t~rtip edilecek, Gülhaoe JA d K .ı: • • 

Çu" ki H""ycli daha leyli '-z sına oşara o u a nın an öpuı, 2 d d M k . azım ır. enwmıı ... ın Lu p rkanda, 6 Nisan a a a aım 
d kt 1. . k k rd b d k 1 l . ·ıe k•=- utandırmadan, tavur ınektebindenberi böyle yüksek o or n e ını sı ra so u: ar a çocu ef ence en nrı ce ...... 

D kt k h ve hareketlerine serbeıt bir cereyan 
arl.stokrat ı"sı"mlerı· altında sahte - o or, artı alamdan Çocuk Bayramınd• verilmc11i ve bıı suretle cesareti mede-
adres vererek mektuplaşırdı. memnunsunuz ya?.. MU amere ni7eaiııin arttmlaıası faydalı olur. 

Bu gizli işler, müstaar nama - Hiç bir endİfeye ıebep 
gelen mektuplar onun ruhundaki yok. Ateş kalmamış, nabız mun• 
romantik hi Jcrl tahrik eder, tazam, ruht istirahat hayret verici 
kendisini eski imprato lnk zama• şekilde iyi! 
nındaki asılzadelerin kadınlarına 
benzetmediği için hoşuna gideıdi. 
Bu zarf ona kUçUk zararsız talebe 
aşklannı hatırlattı. O zarif gonç
ler birer birer gözünftn 6ntlne 
geldi, onlarla da ara81ra h&yle 
pastacılara gider, mahşere kadar 
ıevekceklerine dair ettikleri ye
minleri dinlemekten haz duyardı. 

Daha sonra teniı sahasında, 
Ping·Pong masası başında hu 
aşk nağmeleri devam eder, niha· 
yet şekerler, çiçekler, mektuplar 
birbirini takip ederdi ••• Evet Heydi 
dOşüncesiz genç kızlık hayabnı 
zevk, neşe, eğlence içinde sermest 
yaşamış, sevmiş, sevilmiş fakat 
biç birşeyin üzerinde fazla durrni• 
ya lüzum görmeden daima ayni 
-.1 llzerinde iJulemitti. Kat'i ka-

Ba ıözlui ~ten ihtiyar kontes: 
- T qekkür eduimJ Bu öyle 

ferahlik verici komp:iman ki bu· 
nanla kalbime en büyük bir se
vinç Terdiııiz! Vi\cudum yavaş 
yavq baraa o1uyor. Fakat ruhum 
tazeliğini kaybetmiyor. Hibram da 
kuvvetinden birşey eksiltmedi. 
B:.rkere gençliğimde zevcimi sefir 
olarak Atinay göndermişlerdi, 
ben de orada Yunancayı öğrenmi
ye heves ettim. •• 

Ve bunu müteakıp bir snrn 
Rumca kelimeler söyledi. Doktor: 

- Ben bu sözlerden bir ke
lime bile anlamadım kontes, maa• 
mafih batıra kU\ vetinize hayran 
olmamak elimde değil, vücudunu· 
zun yıpranmasına, harap olmas:na 
jelinee, d.ıha bu tehlikede11 pek 

Çocuk bayramı müaa1ebetlle 23 
Niaan Pa:a:arteıi günO aaat 13,S ta 
Oaklldar melrtepleri Selimiye apor 
aahaaında idman ;enUWeri yapacak· 
lardır. Proğram ~udur ı 1 • Sancak 
metaaimi, fatildll mar41, CGmbariyet 
mup ; 2 • idman bareklh 800 çocuk 
tarafından ı 5 - Mü .. bakab Ye tubi· 
7evt ~ocuk oyunları ; 4 Reamigeçit. 
( Aakerl muztka İftİrak edecektir.) 
KtiycUIUk Konferenslerı 

M. T. T. B. Umumi KMiplitinclea: 
1 - 24-4-934 sala pnO .. at 18de 

lıtanbul Halkcvi konferau salonunda 
K<Sycülük Konferaııalan aeriaine M. 
Hir4 tarafından ( Beynelmilel köy 
baf11uıhhan) menuu elHfında devam 
edJecektir. Birlikçi arkadqlann ıel• 
melcri rica olunur. 

2 - 23 Nisan milli bayramımızı 
ayni giln saat 10 da Oniveraite kon• 
fcrana salonunda t~ait edecetiL Bü
tün vatand~lnrın orada toplanmnlan 
rica olunur. 

Amerikan Kole)lnde 
MU sa mera 

lıtanbul Amerikan Koleji TGrk 
Talebe Birliği n :sanın 27 nci cuma 
ıOnü aut 15 te bir müa&mue tertip 
etmiıür. 

• 
23 bbnbulı M.. J. Hamm: 

( Rcam1ıd. derclıal btnıi7or) 
Alaycı ve neşeli ve arkadqlan 

hakL:mua çok muzıptir. Menfaatlerine 
çok düşkünlük göstermez, yemeji, 
içmeği eiirgemez.. Dünyaya erkek ola· 
rak gelmif olsaydı, sözü batmaz, dıli 
çapkın ve bir parça da müsrif olabi· 
lırdı. Kalbinin ıyi olduğunda arkadq
luı müttefiktir. Ve içtımolar eberiya 
on.uz olmu, onsuz meclisin tadı Ç•k· 
maz, bol ve neşeli k11hkahalan hasta, 
kederli •• durgun ruhlara iyi bir deva 
olabilır. 

• 
9 lstanbulı A R. Bey: 

( Resminin dercini latrmlror ) 
Abbi ve tabiati çetindir. Her hu· 

ıusta intizam ister, i§IP-rine müdahale 
edilmesinden çabuk sinirlenir. Başka
larının tahakkümüne, sert muamele. 
ine pek tahammül göater!mtıZ, daha 

ziynde mukabeleye temayül eder. llü· 
yi.ık.lere, kıymet •e ehemmiyeti olan· 
lara karşı hürmetkar davranma"'ını 
bilir. l:lerini görmekte, gördürmekte 
becerikli olur. İyi geçinmek için uysal 
ve eruırlcrıne mutı olmak lazımdır. 
Keorliaine ehemmiyet verilmeemi is
&et. lızetine!iJ bah.BWde aluıgaa olıu. 

GUSTAV FROEHLiCH'in 
TALİ KUŞU 
mükemmel, şen ve güzel oarkı ve 

musikili komediyi görünüz. 
lf Aveten : Fox Journal 

~~!!l!!!!~!!I!!!!!!!!~~ (15816) ---

imtiyazlı Şirket
lerden Şikayetiniz 
Var Mı? 

( Ba.ştnra.fı 1 inci aııyfada ) 
temin c~ir. (Kahire tramvayJan 

"b":) 
gı 

1

3 - Dlinyanın her tarafında 
olduğu gibi her talebeye tenzilit 
yapılmalıdır. 

4 - Araba adedi çoğalbJ. 
malı, diğer memleketlere göre 
biletlerin fiatı indirilmelidir. Bu, 
tramvay içindir. 

Ankara ve lstanbal elektrik 
ıirketlerine gelince : 

1 - Saat para!ı olarak bb
den epeyce bir para alırlar: Ne
ticede saat bize mal olmaz. 
ayn saat alıp taksak mllsaade 
etmezler, Bu mukaveleli manasız• 
lıklar ne ile yok olunur. 
Kunıçeıme, Meaarlık aokak No 2ı Ne,'el 

Durup Dururkeu Bir Mil· 
yon Dolar Kazandı 
Beynıt, ( Hususi ) - Burada 

taş ameleliği yapan Y ervant Oha• 
nesyan ism:nde fakir bir adama. 
Amerikada ölen amcasından bir 
milyon dolar miras kalmışıtr. 
Y e.rvant Sirkinfelt noterliğinden 
resmi bir mektup almış, mirası 
teslim için Amerikaya davet edil
miştir. 
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• jll "Derdimize Derman istiyoruz!" 

l '!s!=D!"~l[ll Tozda~, T op;aktan Buna· tTTIBA ve 
- Her hakkı mahfuzdur -

~==== nfudi-"~·~a··ir;;;;;-·N-;.6s 22-4~:=~' yz::.;:>..Ô/Jü?.. lan Bir Mahalle Halkı 
,.. ,. Zıya Şnkır <=============================~ •• 

Bir Meb'usOliimü, Dahiliye Nezaretinin 
Yanma ı Di kate Şayan ·Görülmüştü .. 

Talat Beyin istifası, çarçabuk 
:n~hılarnanuştı. Aradan günler ve 

a dtalar geçtiği halde halk ara· 
sın a . 
ed· &atıp dedikodular devam 

ıyol"i Babı~ı· ı· k .d 
l d u ı ve mec ıs on or· 
aran a b' 
çnrpışt ~ 01.e uslarla vükelamn 

M '&:' gl.r .ilüyordu. 
eclıste T 1 ıöz'er.e ht a at Beye en ağır 

doktor A;.ufnıl eden Biga meb'usu 
1 srnet B A esrarengiz b. ey• nnı ve 

mişti. A dır ölümle vefat et-
ra an on .. k 

geçer geçmez ( 24 k ~un adar 
l.i26 - pazart:si ) a~unu aani 
karş1 Babı~•.· . gecesı sabaha 

ctJ. nın Şür D 
dairesi dab'ı • d ayı evlet 

.ı:ı e telgr f d 
dan ateş b a o asın-

zu ur etmiş ŞA 
Devlet dairelerile Dab 1:· urayı 
reti kısa b·ır 1 ıye Neza-

zamanda k 
oluvermişti. T b... Yanıp ül 

• a ıı zaoı ı d çok tabii telakki d"l .an ~r a, 
gelen b h . e 1 mesı lazım-

. u idıseler t 
ıuıkasta atf · ' amamen 

o unuyor A .f 1 B } in mahza ı· t"k •• rı smd n ı am • • • 
lendig- :ne· kabı· . ıçın zehır-

' nenın se . f . 
bazı vesikalann • h yyıa me aıt 

ını ası · • d 
Babıaliye ate \'erildi~. ıçın .e 

k . 1 gtne daır 
çı an şayıa ar devam edi • . 
yordu. p gıdı· 

Sadrezam Hakkı Pn ı~ , . d .di N fı şa, te aş 
ıçm e ı . a a ve Ma ·r N 

arı a-
ıırlannın istifası da kabinede 
büyUk bir muvaze"esizlik husule 
getirmişti. Hakkı Paşa mevkiini 
~lden. kaçırmak endişesile Mec· 
listeld ekseriyet fırkasına başvu .. 
ruyor; dahili ve harici mühim 
m~sailden bahsederek, mevkiinin 
~~glamlaştırılması için Meclisten 
ıtımat karan veıilmesini istiyordu. 
Fakat çok gariptir ki talih b" 
türlü yar olmuyordu. ' ll'-

yemen ve Arabistandan gcJen 
memnuniyeti mucip haberler 
yine AmavuUukta başlıyan yenl 
bir felaket:n havadislerine kan
ııyor; her tarafa ye:a ve elem 
aaçıyordu. Bu sefer de Garbt 
Arna~tluk~ M~isorlar isyan 
etm t er; huknmelın cebren t 
lam k istediği silahlan v op-

' erme
dikten maada, bjzzat htikürneti 
ıines:ne çevirmişlerdi. 11 

Mnlisarların isyanı, sadece 
bu zahiri şekilden ibaret görün. 
müyordu. Vaziyete bira~ dik .. 
katle, bakılınca, bu kanh had se .. 
nin esbap ve avamili arasınca 
Karadağ ve İtalya parmaklarının 
~~him bir rol oynadığı derhal 

.. ~~:?. ... ~.~~~•yordu... B bıiili, yine 
··········-······························ 

SON POSTA 
nın 

,_L_~N FIATLARI 
t=iiinl:ı ~k._a~ı.:D t .... ,.. 

4

• ·-. 

~- . -un guetenın 
mel.&U YUısıle vaaati , keı· ec1· 

n A • ım ır. 
~ - yıu yaıınuı a satan 1 . . 
S-Dıbı kalın v .1.L • ıanümdır. 

• • e UA11a mce Y&1.ll&r 
•Mim Ue heeıtp edilir. 

4- Sayfasma göro ilinlar .,..ı:..d-•..! 
fia.tlars tlbidi: e• a&ı 

6&)-ft 

' incJ . " •• d 
4•8 ,, 
Di~er 1&yr.atardlı 
Soo " 

Santimi ... 
400-
aao R't. 
aoo t> 

too " 
eo " 
30 " • 

telaş içinde çırpınıyor.. yine 
fırka karargahlarında alayların 

bandoları: 
Ey gazıler yol göniodil 
Yıne garip St·rıme .... 

Marşının hüzün ve elemle ma· 
la mal ne-.: ha!arını yaralı gönüllere 
lir nvuç kıvılcım g:bi serpiyordu. 
Senelerdenbcri kalpleri sevgili· 
!erinin hasret nte.şi.e yanıp tutu· 
şan Türk evlatları, yine Arnavut
luğun bitmez tükenmez yollarına 

dökülüyor.. yine o yalçm kayala
rın şahikalarında sürllm sfirüm 
slirfindürülüyordu... Bu seferde 
kırk tabur asker harekete geti
r:lmişti. Fakat asiler, karşılarına 
çıkan bazı asker müfrezelerini 
çiğneyip geçmişler; (Tuz) kasa
basile tşkodra civarına ' kadar 
ilerlemiş:erdi. Asilere Karadağ 
zabitleri kumanda ediyor; ltalya 
tarafında da bol para ve cep
hane verildiği rivaJet ediliyordu. 

Halbuki, Arnavut:ukta silahlar 
toplanırken kafıle kafile Karadağa 
geçen Malisorlarm, böyle isyana 
ablacaklan Babıalice aylardanberi 
bili~i} ?r; fakat . buna ehemmiyet 
venl~ı) ordu. Şımdi kırk tabur 
nskerın K d - h d d k d l . ara ag u u una sev-

e . mesı, siyasi bir ç banba ı 
khoparm.ştı. Karadnğ bükiim t~ 
udutlan:ıın tehd,t altın.. • ed!• .... b h u gır ı· 

gını a ane ederek fer} ada baş-
lamıştı. Rusya hükumeti, hareka-

[ 
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aJ •sr ANL UL - 18.lS p lk netrl7atı 1!1.1S 
ana ıLcrlo.f, mubtc.:llf hCfrlıat, • 19 SO 

\ Grk nıua·kı r. ı t (k • 
bur Meeut B. K.'r 7a 'v eman Reeat B. Tan• 
V dl aııu 1 eclbe H. Muıtaffer B. 

e a k a.a H.) 21 20 J 
leıı, 21,!0 BedrlJe• Ra:ı.:•H •e bo.aa haber-
dana m alklaL anınuıı lftlraldle 

VAHŞOVA - (l41S ) I 
ll,lS po on1a t•rlıılan 1';" li 8 mOıab .. bo 
Harınoalat erin k 1 111 •ahı<be 19,40 
•enfonlk orl:etra oknıe 1, 20 mGaahabr 20 SS 

on•erl 21 5 ' ' föytoa, ~, 15 L b • • O habcr.u9 22 
2S,.5 ıpor' l al em lergten neşeli Df!fr yat, 
mUıal ıab.. d t:l'.eı ' 23,25 dana mualklsl, 

.., •o• muaiklat. 
l:.UDAPEŞTE ,....,. 

maçını 11 kll - <OhlU nı.ı 18,~ futbol 
'-o f a • 19,30 aaloo orkeatıaaı, 20 sa 
" n cranı 21 • 
konaer, i'l 30 1D cnr ı.prkı anndrm mOrckkcp 
keka 1 ' Spor haberlarf. 23 N~ndol 
k b n ldareat d onacri 24 R 1 n e opera orkeat. a11nın 

B0KREŞoya oteli dcın dana muallılaL 
11,S:> kna 11 4-;- ~364 m.) 10 l uhl ııcpi1at, 
o keatrası,' ll plAkl ';tı;ıu•lkh;I, 12 radyo 
14 haberler 14 20 J radyo orkutraaı, 
l9 Motaı o;kut~ aı ~:-1:: t7 kö7.ü bf!fr yctı, 
Orlccı•ra11nı a e•ler, 19,15 Motal 
l>llk 20,4S n kodfvamı, 20 Orıtvenltc, 20,20 
tarafından ıı era a, 21 ıı. axlme Vaailiu 
22,25 rnuhteıT;r;n•r, 21 Radyo orkeaıruı, 

MILANO erde konferana'ar. 
TE, floRANsIORINO,c.ENOVA, TRIYES-

18 hr,oık rn,. lk 
Hlr haberler, 21 ıo• ~ P rçaJın, 19 apor ,,8 
eserleılndea Lir\ oııcor, 2:ı Shal.upe in 
ber.er. eaıal', bOllleaklbcıı ao.ı ha• 

ViYANA - (roı 
baflf muaikl, 21 •ca~ ,,

0 
~ l k 11 mOaahabe. 

parçan Büyük op d f • falıııU halk 
mk.•I ıl. eıa a » mUtealdben akt•• 

HAMBURG - (332 m.) 19 taırannl'I le 
aer, 19,SS piye-, 20,4Q apor baber:er~ ;,~S 
bava haberleri, 21 dana muılkial 2S bab 
ler, 23,SO geco muı:klıL ' u-

BELGRAT - (437 m.) 17 p'ftk, J7 !O 
Yugoalav7a r arlu1arı, 18 dana p1A .tan 19 SS 
müuhabe 20 Mme. Njura Boakovlç. Jova~o
,,ıç tarafından tarkdar, 20,30 müaa1 abe, 21 
tr o k •rinet ve p yano rf!f.ıkntile MOllartın 
eae lerfnden ko'lser, 21,30 ıeklam ar. 21,40 
rad70 orkutra11. 22930 Poplller Strk nuaalkial 
'Ye •11rkılan, 23 muhtel.f. müea.lbea dad 
muS:l&la , 24 dana muaiklaL 

ROMA, NAPOLI. BARI 
21.SS Marla Coatanın eıerTerlnde11 aç 

perdelik •IJ Capltan F ancaua. isimli 0P41rt 
temalll, mnteakiben hab~rler, (Ayni pro:-ra· 
mı 25,45 metrelik kısa dalgalı lataa7oada 
nqred-r.) 

KOt\ISVUSTERHAUSEN - (1571 m.) 
19 pllk, 19,!0 mlJa habe, 'JO Anıelf' ncş lyıoh, 
20,15 har 1ç'el.I rcncbllne mahau• net•IJat, 
20,45 apor 21 dana mualk1•1 23 muhtelif 
haberler, 23,45 duala balMr:erl, H sec:e 
ko&IMl'L 

tın durdurulması için Babıfiliye 
bir nota yollamışb. işe. Avustur
ya da karışmışb. Arbk Malisor
larla uyuşmaktan başka yapacak 
hiçbir iş kalmamışh... Malisorla
rın metalibatı, on iki maddelik 
bir liste teşkil ediyordu. Bu mad· 
delerin arasmdn da, ( vergi ver
memek ) , ( askerlik etmemek ) , 
( hükumet tarafından yakılan ve 
yıkılan evler için tazminat verıl· 
mek) gibi ağır teklifler göze çar
pıyordu. 

Babıili, bu teklifleri kabul 
etmek mecbur:yeti karşısında kal
mıştı. Likin, asiler önünde gös
terdiği bu ric'at ve mağlubiyetle 
de pek ıerefsiz bir mevkie ) u
varlanmıştı... Esasen bu isyana 
ıebebiyet veren ancak ve ancak, 
Hakkı Paşa kabinesinin bir sene
denberi takip ettiği siyasetti. Ka
binenin programsız harektti; idare 
kabiliyetinden mahrumiyeti, reha
\'eÜ, tereddüdO, beceriksizliği 
nihayet işi bu dereceye getirmişti ..• 
Yine yok yere birçok paralar 
saçılmış; yine birçok Türk evlat· 
lannıo kanı beyhude olarak akı· 
blmıştı. Halbuki bütün bunların 
neticesinde, hükümetin vekar ve 
haysiyetini tamamen kaybetme
sinden başka biçbir şey kazanıl
mamıştı... Mesele yalnız bu dere
cede o:saydı, belki unutulabilirdi. 

( Arkası var ) 

y ] 
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lsTANBUL - 18.15 p u. •.• rfyah, ıus 
fra11111ca d•r1t 19.15 AJaa1 babelJerl ve 
aıubtelif Drf"lyat, 19.30 TUrk mualkl netrl• 
)ah (Ekrem s.,,, Ruıea Bey• C.vc!et U y, 
Tabaln Bey, Saim Bey, Vrclhe H. • Bel•• 
tt., Nedime H.), 21.20 ajana •e boraa ba• 
berı.rı. 2ı.30 Necip Yakup Bey orkratrııaı. 

VARŞOV A (10.i) - J8 teganni p'yano 
refaka ile 18.SJ ko.ıferana, J9.10 b~fif mualı• l9 
1'..SO mubte lf bah!..cr, 21.0S lıaflf n u• ki 
konacrl, 22 bir Sovıet k•dınıaa dair, 22.lS 
bOyOk •enfoafk konaer, 25 kaflf mua ki ve 
dana parç la ı 1 mllaahabe, dana muallu•I. 

BUDAPEŞTh (550) - 18 piyano ıefa• 
katile Mocar ıarlu an, J!.30 mllaahabc, 19 
f•Ju aaloıı or»Hlruı, 19.33 almanca den, 
20 teıauuJ. (Madam Marla Lulıaca, 21.10 
fllbarmonlk takım tarafından ve Oııinnlto 
korosunun lftıu'd!c lıonıor, nso r •. tı. 
aııaıı takımı, 2t.l.S konferaoa. 

BÜKl(EŞ - {!164 m.) lJ boraa, p'&k, 
haberler9 p Ak, ıs.SJ tcırannf, 19 haberle., 
19.lS f Dt muılkla'1 19 • .fO konfcran• '° 
Ontveralle radroaıı, 20.20 p ak, 20.ts konlo· 
ran1, 21 radyo orkutrHı, 21.45 ko f'eraoa, 
22 radyo orkeatrası, 22 • .fS muhtelif !hanla~ 
ile haber neırf. ::ıs San Remo lokanlaaından 
naklen hafif mııslkl. 

MILANO, 1 ORINO, CENOV A. TRf. 
YE~TE, FLORANSA - 18.30 fi barmoik 
konaer, musahabe •• arada pllk lıonı~rl, 
22 vlyo onıel koııaerl, 24 babcrlrr. 

VIY ANA (5'1'7) - 18 • .fO lhuHhabe. 
ı,.SS Moıart'ın eıerlerladen •F1tar-ua 
dUill ııı., operet (Vl7aaa opetuınd.ııa nak• 
•~a) 23 son haberler, 2S.1S dana pllklan. 

HA1ı18URG - (S32 m.) 2ı.15 M 111 ner 
rl7at, 22 ._ı1e1t 23 haberler, 21.20 hafif 
mua.ld. 24 ••e• mualklaL 

liELGı<AT - (437 m.) 21 radyo •ku· 
tTaaı 18.40 popUIO!J'ı ~· kılar ,,. orfllutra 
malld•I, l!J.25 aaat a7an •eulro, 19.SO 
aJn>anea d--. 20 pl7ane • lıemaa lıonaori, 
20.SO rekl&mlar, 21 Zarf!P operaaında •erl
l•cek opera temafllnl nakli. 

ROMA, HAPOLI, BARI - Jl.15 pili&, 
Jl.30 filbarmon k konan9 19.30 maaahabe, 
20.40 p:t ., aınayutça haber er, 21.0S pak, 
•uubabe, pilli, 22 G. Platl•onk7 brdıır 
du •lyolonael konaerl, 73 mlitenenl mualkL 

KÖNISVUSTERHAUSEN, - (1571 m.) 
llUO 7enl mualkl Hnatlan, 19.40 lif'rank ile 
k6fede,, lalmıı aaonolot, 19.SS tllr, 20 u
lıe. l koıı•er (Potadaıı'dao naklen) 21 h11bu
ler, 21.lS milli rı04rlya . , 22..lS uker! ı on•c• 
rin dew•mı, 23 ~ ıOn ltaberler, 23.45 den.s 
haberleri Jf ... ko.aaen Jıt.llO ıec• ..ui-

11..al. 

Nakilbent malıallninl damana boğan hir araba doludizgin llerlerkeıt 

Dün matbaamıza birkaç Ha- geçen bu arabalar etrafa toz 
nım geldi. içlerinden biri, uzun toprak saçıyorlar. Bu tozlar da 
zaman dert çekmiş bir içli gibi Nakılbent mahallesindeki evleri 
ıöyle söze başladı: 

« - Beyefendi.. 
derman istiyoruz. 

- Derdiniz ? .• 

derdimize 

Biz, sorgumuzu tamamlama• 
dan Hanım devam etti : 

- Biz, bütün mahalleli sene-
lerdenberi tozdan topraktan bu· 
naldık. Evimiz, barkımız, fistü· 
ınüz, başımlz, mutfak, yatak 
odası, hulasa her tarafımız toz 
toprak içinde.» 

işte esası bu olan şikayetin 
alt tarafını biz tamamlayalım: 

Bu Hanımlar Sultanahmette 
Nakilbent mahallesinde oturuyor
lar. Civarlarında dört tane iskele 
var. Fakat yapı yerlerinden deniz 
kıyısına toprak ve moloz götüren 
ara balar hep bu caddeden 
geçiyor. Nedense öteki iskelelere 
gitmiyorlar. Tabii günde yüzlerce 

Yeni 

istila ediyor. 
Hanımlar diyorlar ki: 
" - Bu mikroplu tozlan yuta 

yuta verem hastası olacağız. 
Çoluk çocuğumuzun sıhhatinden 
e 1dişe etmeye başladık. Seksen 
defa müracaat etHğimiz halde bizi 
bu mikroplu vaziyetten kurtaran 
olmadı.,, 

Biz bu şikayeti yazmakla iktifa 
ediyoruz. Umarız ki alakadar 
makam bu mahalle aki lerini 
tozdan, topraktcı.n kurtaracaktır. 

Filhakika foto mubabirimiı 
burada gördüğünüz resmi almıya 
gittiği zaman bu mahallenin baş
tan başa bir toz der} ası halin do 
olduğunu görmüştür. Bına yaptı· 
ranlann toprak ve mo ozlan de
nize dökülecekse bu mahalle 
ba~kının ne kabahati varl 

Açılıyor 
~~~~--~~~~~-

Dahiliye 
Müşterek 

ve İktisat Vekaletleri 
Bir Tahkik İşine Giriştiler 

( B .. tarafı l lncl sayfada ) 
Devlet müea.seıesi olmadığını, 
bir Anonim şirketi olduğunu ve 
en büyük bissedanrun da Bele
ciye bulunduğunu bildirmekte, 
merbutan Bankanın nizamname
sini de yollamaktadır. 

Esnaf Bankası da diğer ta
raftan birçok borçlulardan para
s:m tahsil için müteaddit dava 
dosyaları hazırlatmaktadır. Es
naf Bankasından aldığımız 
ma:ümata göre. dava dos} alan 
arasında inhisarlar erkanından 
bazı zevabn da isimleri vardır. 

Bankanın vaziyetini tetkik 
eden komisyonun raporu Anka· 
rada bulunan Vali ve Beled~ye 
reisi Mubidd:n Be~ e gönderilmiş· 
tir. Raporun iki sureti çıkarlıl· 
mışbr. Biri lktısat ve diğeri de 
dahiliye vekiJet;erine verilecektir. 

Esnaf bankası meselesini tah
kik için belediyede yeni bir ko· 
misyon teşekkül ettiği yazılıyordu. 
Dnn, Belediye Reis Muavini Hamit 
Bey, bö) le bir komisyonun mevcut 
olmadığını bildirm:ştir. 
Sabız ld.are mecl'sl Reisi 

Ne Diyor? 
Bankanın ilk ı:amao!annda 

idare meclisi reisliğine se~ılen ve 
riyatet koltuğunda dört sene 
müddetle oturan eski mebuslar
dan hakim Riza Bey, bankada 
yapdan yolsuz işler karşısında 
o zaman ne muamele yapıldığı, 
eğer hiç bir muamele yapılma· 
mışsa niçin böyle hareket edi:diği 
hakkında sorulan suallere şu c~ 
vahı vermektedir: · 

•- Ben meıguliyetimin çok· 

luğundan dolaJ' daha ilk intihap 
edildiğim zamanlarda is~ifa etmek 
iatemiştim. Fakat idare meclisin• 
deki arkadatlanm; .c içtimalarda 
muhakkak aeniAJ bulunmaklığıo 
lazım değildir. Reisi aani ile 
meclisi idare toplanabilir ve işler 
yapılır. Binaenaleyh istif aya sebe.' 
yoktur. Vaktin müsait oldufrı 
zamanlar toplantılara gelirsin , 
diye ısrar ederek istifama mani 
oldular. 

O sıralarda Meclisi idare ikin
ci reisi Reşit Saffet Bey ve ban· 
ka işlerile en ziyade meşgul o!an 
murahhas aza Sezai Eeydi • 

Ben bankanın, maksadı tcşek· 
külünden ga) ri işler yapmasına, 
hatta idare meclisi azalar.na 
hakkıhuzur verilmesine muarızdım. 
Fakat Ankaraya gittikten. s~-~r~ 
hakkıhuzur için karar verıldıgını 
ve bankarun, bir takım işlere 
giriıtiğini duydum. 

Bu işlerin ne olduğunu bilmi• 
yordum. Mütcadc.it defolar istifa 
tqebblLfiDde bulundum. Nihayet, 
bir istifaname göndererek çekil• 
m:ye mecbur oldum. 

Bazı işleri, bilhassa yazı ma
kinesi işini takip için mfidür Faik 
Beyin meclisi idareden bir zaUa 
birlikte Ankaraya geldiklerjni, 
fakat yazı makinelerini get:rmeyl 
taahhüt eden komsiyoncunun sö
zünde durmaması yiizünden mu• 
vaffak olamadıklanm Ankarada 
iken duymuş~um. Heyke:traş Ke
nan Be}İ bankada b rkaç defa 
gönniiştüm. Fakat heykel işinden 
haberim yotur •• 
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A av Me 
Y edl (Aşık) lar . Şirketi 

Her hakkı mahfuzdur 22 - 4. 934 

o. 102 

a •• 
Zaptiye 
mü.deyi 

müşürü, 
doğr ca 

Gavur ehmedin verdiği 
ide b.ldirmişti .. Abd .. lha 

Gavur Mehmedi dört gözle 
bekleyen Beşiktaş Muhafızı Hacı 
Hasan Paşa onu görür görmez: 

Gel bakalım evlat.. yine 
biraz geciktin. Adeta merak 
ettim. lşallah hayırlı bir haberle 
geldin. Malüm, aaa.. yukardan, 
haber haber üzerine geliyor. 

Demişti. 

Gavur Mehmet, Hasan Paşa· 
nan karşısına oturmuş; lngiliz 
Sefareti tercümanı ile mülakatını 
anlatmıya başlamışb. Gavur 
Mehmedin büyük bir dirayet ve 
ınaharctle idare ettiği bu mnIB
kat, Beşiktaş Muhafızının pek 
boşuna gitmiş : 

- Oh... oh.. oh... Domuz ka· 
rmın Yunanistana defolup gittiği 
isabet oldu. Hiç olmazsa, bizim 
başımız dinç kalır... Hele en 
burada otur oğlum. Ben saraya 
kadar gideyim. Meseleyi efendi
mize arzedeyim. Bakalım, ne ita
de buyururlar. 

Demişti... Bu teklif, Gavur 
Mehmedin canına minnet gibi 
gelmişti. Çünkü o kadar yorgun 
ve uykusuzdu ki, paşa gittikten 
ıonra teptil memurlannın odasına 
giderek arkadaşlarından Eşekçi 
Salih Efendinin karyolasına uzanır 
uzanmaz, gözleri kapanıvermişti. 

* Abdülhamit, Hacı Hasan Pa· 
anın anlattıklarını hllyiik bir 

dikkatle dinledikten sonra: 
- Y aaa.. kanyı nihayet 

Yunanistana kaçırmışlar ha •• şimdJ 
kimbilir orada ne fesatlar ka~ 
tıracaklar. 

Diye mırıldandı. Başk bir şey 
söylemeden uzun müddet odada 
ıessizce dolaştı. Ve sonra: 

- Bu Gavur Mehmet çok be
cerikli bir adam. Acaba bunu 
Yunanistana göndersek.. bir tak· 
rip ile bu karıyı kandmp buraya 
getirebilir mi? 

Diyerek Hasan Paşanın ytiz.ti· ............................................................ _ 

Ycvmt, alynıl, Hovadfı ve Halk goıctul 
~ 

Eekı Zııbtıyc, Çutulçcşme sokağı, 25 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı 
ve resimlerin bütün hakları 
maL(uz ve gazetemize aittir. 

- ., 

ABONE FiATLARI 

TORKiYEYE 
ECNEBİYE 

1 6 1 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

1400 750 400 150 
2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adrca 
değiştirmek 25 kuruetur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan me 'ullyet ahnmaz. 
Cevap İÇİ'l mektuplnra 10 kunışluk 

pul ilavesi luzımdır. 

' Posta kutusu: 741 İstanbul " 
Telgraf : Soııposta " 

.... Telefon : ~0203 

ne baktı. Hasan Paşa, zeki bir 
adam olduğu için hünkann bu 
bakışındaki maksadı derhal anladı. 
Bu fikrin ne lehinde ve ne de 
aleyhinde bir söz söylemiş olma
mak için kurnaz davrandı; 

- Ferman efendimizin ... 
Diye müphem bir cevap vere· 

rek bitaraf kaldı. 

Abdülhamit, yine gezinmeye 
başladı. Hem geziniyor 'ıem de· 
söyleniyordu: 

- Eminim ki bu adr.• ı, bu işi 
becerebilir. Lakin, olabilir ya .• 
Bir aksilik zuhur ediverirse, o 
zaman bizim bu meseleye fazla 
ehemmiyet verdiğiğimiz, ve telaş 
gösterdiğimiz anlaşılır. Lüzumsuz 
yere onları şımartmış oluruz .. 
Hayır, hayır.. Gavur Mehmedi 
oraya göndermek doğru değil •.• 
Onun için ben başka bir çare 
düşünlirüm. Yalnız bu adamdan 
başka bir surette istifade edelim, 
paşa. 

- Ne gibi, efendimiz?. 
- Marabetlerin manastırındaki 

kızı kaçırsın. 
- Ferman buyurursunuz, efen· 

dimiz.. Lakin müsaade buyurur· 
sanız bir şey arzedeyim. Ya, 
orada da bir aksilik zuhur 
ederse? ••• 

- O da doğru. 
- Hem, bu aksilik zuhur 

etmese de kız kolayca kaçırılsa 
bile, erte i gün Frenkler barbar 
bağırmazlar mı? .. Malümu seniye
nizdir yaa.. biz, millkümUzUn ha· 
kikaten sahibi değiliz ki .. o, imti
yazlar mtdır, nedir; bizi adeta 
F renlderin elinde esir etmiş •.• 
Baksanıza.. bizim ağa [ 1] yı kaçı
racak herifleri sarayın kapısında 
karı gibi çarşaflar içinde yaka
ladık ta daha hala haklarında bir 
şey yapamadık. Karakolun en 
ferah odasında, ala karyolalarda 
yabnyoruz. Hergün araydan ge
len yağlıca etler, baklava bö
reklerle karmlannı doyuruyoruz. 
Kerataların ensesi, alimailab ki· 
lise direğine döndü.. ne imiş? .• 
birisi, İngiliz elçisinin tercümanı· 
nın kardeşi imiş. Öteki de mos· 
kof tebaasındanmış... Amma, 
eğer hepsi de bizden olsaydı, 
o zaman enselerinde boza pişi· 

rirdik.. kusunıma bakmayın efen
dim. Ben bunlan bu devlete sa· 
dakatimden söylüyorum, Yoksa, 
neme lazım, benim. Ben şunun 
şurasında bir asker olduğum için 
emir kuluyum. Efendimizin ferma· 
nına itaatn borçluyum. Bana 
emredin; ımdi bir manga zaptiw 
ye alıp gidelim. O, Manastır 
dediğiniz yerin altını listnne 
getireyim. Kızın da elinden ya• 
pışarak getirip efendimize takdim 
edeyim. Böyle hileye, düzene ne 
lüzum var?. 

- Hayır, hayır.. olmaz. 
- Evet.. olmaz .. olmıyacağını 

ben de bilirim de ounu için bir 
pot kırmayalım, derim. 

Abdülhamit yine süküt et· 
mişti. Vakıa Hasan paşanın bu 
özleri ona biraz acı gelmişti. 

(1) llnsan Paşa, Sultnn Murada 
(bizim nğa) derdi. 

( Ark.n11 v r ) 

SON POSTA 

Ana, Kız 
Arasında 

- Ben genç iken, babandan 
başka hiçbir erkeğin eU elime 
değmemişti kızım r. 

- Babamla bir emrivaki ne
ticesi mi evlendiniz anne ? .. 

1 1 
1 Dıinga lktısat Haberleri 1 
1 1 

Her Yerde 
Yerli Malı 

Berlinden bildiriliyor: Almanya 
Göbelsin Bir rropa~anda Nazın 

M. Gobels umuma 
Müdahalesi hitaben bir tamim 

neşrederek Alman kırmızı şarap
Jarının Fransız ve fspanyol malla· 
rından nefasetçe daha aşağı ol· 
madığına işaret ederek bu mal· 
Harın kullanılmasının bir vatan 
borcu olduğunu hatırlatmıştır. 

Nazır, yazısında bilhassa hu
susi ve umumi hastaneleri Alman 
şarabı kullanmıya davet et· 
mektedir. 

Maamafih almanyadaki kırmızı 
şarap istihsalatı azdır ve umumi 
rekolltenin ancak yfizde altısını 

teşkil etmektedir. (1932) senesinde 
Almanyada elde edilen kırmızı 

şarap miktan bir milyon yediyüz 
yirmi iki bin hektolitre idi. (1933) 
senesinde bu miktar (1, 799.000) 
hektolitreye yükselmiştir. 

• 
Sofyadan bildiriliyor : Bulga· 

Bulgaristan· risbın nebati yağ 
d ., b 1 .. v ~: istihsaline elverişli 

a "'" a o as • t dd l . • zıra ma e eno 
Maddelt1rı ekimine son se• 

nelerde mühim bir inkişaf ver
meye muvaffak olmuştur. Hemen 
her maddenin istihsalatında her 
sene biraz daha terakki ve istih· 
aalalta fazlalık görillmektedir. 
Kontenjan ve döviz takyidab 
neticesinde bu mahsulün mfihim 
bir kısmanı yerli sanayi işlemekte 
ve dahili istihlakAtm mühim bir 
ihtiyacını karşılamaktadır. Yağlı 
madde istihsalabmn ilerleyiş ve 
ehemmiyeti hak~nda bir fikir 
vermek üzere ton olarak Bulga• 
ristanın (1932) ve (1933) seneleri 
rekoltelerini aşağıya naklediyoruz: 

1933 1932 

Kolza 754 763 
Ayçiçeği 92,983 61,249 
Suaam 4229 3634 
Yer fı tığı 276 35 
Haıhat tohumu 199 64 
Pamuk tohumu 8960 3226 
Keten tohumu 279 163 
Kendir 1820 1268 

• Bükreşten bildiriliyor: Roman-

R ya salahiyettar 
omonga mahafili lngiltere 

Altınlarını milll bankasandan 
Toplagor emaneten bulunan 

(2) milyar ley kıymetindeki al· 
bnlarını getirtmiştir. (388) san• 
dık içinde gelen bu altınlar Ro
men milli bankasına teslim olun• 
muştur. Deveran eden hnberlere 
göre Romanyanın Fransa Milli 
bankasında bulunan albnları da 
yakında Romanyaya getirtilecektir. 
Romanyanın bu altın toplama siya· 
setinin linkiki sebebi malum ol
mamakla beraber bunun ileride 
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lnkı •• •• rsusu de. 
Hikmet B. Dünkü Dersinde Lozan 

Sulhü Müzakerelerini Anlattı 
Maarif Vekili Hikmet Bey 

fın sabah An~aradan şehrimize 
gelmiş ve Üniversite İnkılap 
T aribi Enstitüsünde derslerine 
devam etmiştir. Hihmet Bey 
dünkü dersinde Lozan Konfe· 
ransını anlatmış, demiştir ki : 

" - Şimdiye kadar zaferin 
istibsalinden sonra neler elde 
edildiğini hnrici siyaset nok· 
tasından anlatmıştım. Şimdi 
Lozan sulbünden bahsedeceğim. 
Mütareke akti için yapılan mil· 
zakerelerde Lozanda bir sulh 
konferansı akti lcararlaşmışh. 
Bitaraf bir yerde karar kıldık. 
Bitaraf bir memlekette topla· 
nınca, kimse kimsenin ayağına 
gitmiş olmaz. Konferansta bir ta• 
rafta İngiltere, Fransa, Almanya, 
Yugoslavya, Yunanistan, Roman• 
ya, joponya, bir tarafta da biz. 
Bizim talebimiz fizerine Boğazlara 
ait meseleler görüşülürken, Rusya 
ve Rus camiasına dahil Ukrayna 
ve Gürcüstan da hazır bulundular. 
16 mart 1920 muahede inde Bo
ğazlar meselesiuin mUştereken 
aramızda halledeceğimizi müteka· 
bilen teahhüt etmiştik. Vazifemiz, 
Sovyetlerin iştirakini talep etmekti. 
Mün&kaşalardan sonra davet edil· 
meleri kabul edildi. Bulgaristan 
Nöyyi muahedesini imznladığı 
vakit kendisine Adalardenizinden 
bir mahreç verilmesi tekarrür 
etmişti. Şark meselesi umumi 
surette halledildiği esnada, onla· 
nn da birer murahhaslan bulu· 
nuyordu. Amerika da konferans
ta müşahit sıfatile bulunuyordu. 

Fakat hakikatte bir tarafta 
biz, bir tarafta da İngiltere, 
ltalya, Fransa, Yunanistan vardı. 
Diğerleri sadece konferansa mu• 
rahhas göndermişlerdi. Loz.an 
konferansı ilk içtimaım 21 T eş· 
rinisani 1922 de ya ph. Ve Şu• 
batta dağıldL 23 Nisanda yeniden 
toplandı, 24 Temmuzda da mu• 
ahede imzalanclı. Bu konferaıısı 
kendisi için birinci derecede 
ehemmiyeti haiz addeden üç 
devlet vardı: Türkiye, lngiltcre 
ve Yunanistan sair devletler için 
konferans ikinci derece ehemmi· 
yette idi. Bu üç devlet menfaat
lerini temine candan çalışmış· 
lardı. Türk baş murabbası Baş
vekil ismet Paşa idi. Ondan 
evvel garp cephesi kumandanı 
idi. Gazinin en yalan, itimat 
ettiği arkadaşı idi. Kuvvetli bir 
mevki sahibi idi, Ankara ile 
teması daimi idi. Gazi Hazret· 
leri müzakeratla yakından ve 
munhasıran meşguldü. Lozandan, 
her hangi bir saatta bir telgraf 
g~lse, kendisi uykuda bile olsa, 
uyandırılmasını emretmişlerdi. Bu 
telgraflara derhal cevap verirdi. 

bviçre hükümeti de, telgraf· 
ların süratle çekilmf'si için emir 
vermişti. Herhangi bir meselede 
Türk Başmurahba ı hükumetile 
hemfikir olarak söz söyliyebilecek 
bir vaziyette idi. Diğer murah· 
bnslanmız, Sıhhiye Vekili Rıza 
Nur Beyle, Balkan Birliği Reisi 
Trabzon Meb'usu Hasan Beydi. 

Romanyanın harici borçlannı 
ödemediği takdirde altınlarının 
haczi cihetine gidilememesi için 
bir ihtiyat tedbiri olduğu kuv· 
vctle tahmin edilmektedir. 

Amerika da yapılan resmt ista
Dünya De· tisklere nazaran 

( 1933) senesinde 
mir Sanayii dünyada istihsal 
olunan çelik miktarı (66,175,000) 
tondur. (1932) senesindeki istih· 
alüt (49,836,000) ton olduğuna 

göre bu sahadaki faaliyet bir yıl 
evveline kıyasen ynzde 32 art• 
mıştır. 

Dünya dökme istihsalatı da 
fazlnlaşmaktadlr. 0932) enesinde 

Kalabalık bir mUşavir heyeti de 
murııhhaslanmıza refakat ediyor
du. lngiltere hükümetini Hariciye 
nazırı Lort Gürzon temsil etmekte 
idi. Gürzonun memleketinde bü
yUk nüfuı.ü vardı. lngilterede şark 
işlerinin en büyük mütehassısı 
tanınmıştı. 6 • 7 sene Hindistan 
umumi valiliğinde bulunmuştu. 
Türkiyeden Çine kadar bütUn 
şarkı dolaşmış, birçok eserler 
yazmıştı. 

Yunan Başmurahhası M. Ve
ni:ıelostu, fevkalade salahiyetle 
Lozana gelmişti ... 
I ı me . undan sonra 
(zan konferansındaki diğer mu· 

j 
rahhasları sıra ile saymış ve 
konferansta görüşülen meselelerin 
birer hulasasını yapmıştır. Hik-
met B. bu akşam Lozan konfeo; 
ransının esaslarını anlatacakbr. - ,. 9fltj; ...... .-........... , ________ _ 

Çorlu ulh hukuk mahke• 
me inden: Müddei Çorlunun Kôzi· 
miyo mahallesinden Süleyman Sım 
Bey vekili Zühtü efendi tarafından 
~üddeaalcyhima Çorlunun Sultaooıft
lıgındo mukim iken bilibara semti 
meçhule giden Arnavut İbrahim ve 
biraderi Ragıp knhyaJar aleyhine 
ikame olunan t23 lira alacak davasının 
icra kılınmakta olan muhakemesinde 
müddeaaleyblerin ikametgnhlan biline-
!Dediğinden kendilerine ilfuı~o tebligat 
ıEasma karar verilmiş ve muhakeme 
15-5-934 sah 1aat 10 talik kılınmıo 
olmakla tebligat makamına kaim ol· 
mak ve yevmi muhakemede hazır 
bulunmak üzere keyfiyet ilnn olu-
nur. (15966) 
~--------------------~---1 tanbul beşinci lcrasındanı 
Bir borçtan dolayı paraya çevrilmesine 
karar verilen tamire muhtaç ve bazı 
alatı noksan Kresler markalı otoırobil 
25 4-34 tarihine müsadif Çarşamba gU· 
nü sant dokuzdnn ona kadar Dizdnriyo 
Omer Bey garojmda açık arttırma llo 
paraya. çevrileceği ilan olunur. (16965) 

Zaylı 1929 eeneainde Jeanne d'aro 
Franaız kız Ortamektebinden aldığım 
diplomayı kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hühmti yoktur. 

Refhan Tahsin 

Za~I: 930 aeneainde Silifke orta· 
mektebinden aldığım taadıkn meml 
kaybettim. Yenisini al catımdan bOk· 
mO yoktur. 

Osman otlu Necip ----
Resim Talı/ili Kupona 
··········:··· uu .... bbcJllt 

Tabiatioiti öğrenmek .istfyoraanıı 
resminizi bu lmpoodan '10 adet 
ile bitlikte gönderiniz. · Relftııiııi.z 
eıraya tibidır ve iade edilmez. 

Lim, meslek 
vey ean'a& 

bulunduğu 
memfo&eı 

Resim int~ar 
edecek mii 

Resmin klişesi 30 kWÜOhık 
pul mukabiliııd,? göoderilebilir. 

(39,224,000) ton olan dünya 
dökme istihsalatı (1933) senesinde 
(49) milyon (836) bin tona baliğ 
olmuştur. 

Dünya istihsalatına kıyasen 
Amerika Birleşik Hllkumetlerinin 
hissesi bu istatistike çelikte yüzde 
(36) ve dökmede de yüzde ( 28 ) 
olarak gösterilmektedir. 

* Anglo Persian şirketi tarafın· 

lran dan yapılan he
saplara göre için-

PP-trol ~arı de bulunduğumuz 
(1934) senesi ilk üç ayı zarfında 

lranda istihsal edilen petrol mik· 
tarı ( 1,805,000 ) tona baliğ 
olmuştur. 



Mühim 8jr Rüşvet Davası 
520 Bin Lira Vergi Cezası Gören Şir
ketin Müdürü Adaletin Huzurunda 

( Baştfı 1 inci aayfada ) 
termeleri ve oraya gitmek için 
fazla arzu beslemeleri nazandik· 
kaUmi celbetti. Bunun için Ma· 
llye Vekiletine müracaat ederek 
fabrikaya sık sık gidip kontrol 
et111ek İçin tahsisat istedim. Tah· 

t:~ ~erumedeo evvel Mali~ e 
ril lletine fabrika hakkında ve· 

en bir •u iıliınal ihbar nın bir 
aureli d b · 

e ana gönderildi. 

B Defterler Bozuk 
Q ihb 

aenelcrd b •r.naınede fabrikanın 
lik rea:n:n IÜ'?rük ve iat h
caldığa biid• .• milyonlarca lira 
fabrikaya .~nbyordu. Derhal 
tasdikli deter~·. bk ~ olarak 
Oç aenelik f t rı tetkik ettim. 
bazı kı11 ' a ura defterlerinden 
.. b--·•-~&ruaıa doldunıJmada-
pu, ........... da da defte . . 

cinden e'velki zaman( r~ laadi-
lar yazılc:Lğnu ö ana aıt beaap-
L • b g rdüm ve derhal uar za ıt varakası 
terleri de muh f ~a~bm, def· 
da ki bizi a aza •çın fabrika-

m memurların d 
b.raktım. Fab .k d o aaına 

n a an ayn'ı k oraya itiınat tti... . · r en 
digw im - e gına ıçin g6nder

.. enıurum Sai Be 
pnlan e&yled.: •. 1 bana 

Aybkb Me"'urı .. F b .,__ ar 
- a ra~ benden • 

memurlara aybk ,,eriyo evvelki 
d t kı·f til l'IDUf. Ba-na a e ı et er. T ertiba 

da yakalıyalım. .. t al 
•Vaziyeti OakOdar tah k 

kuk mGdilrQ Amir Beye __ , a • 
S . E . -.uatbm. 

onra ış mnıyet Mtidibil Fehmi 
Beye anlatıldı. Fehmi Bey ele 
merkez memuru Mazhar beyle 
komiser Muhiddin Be) i memur 
etti. Ben Mazhar Beydoa dr~ 
ahlık~ aonra Beykoza dandllm. 
Er\e11 güo evime laak Efendi 
ıeldi. Ve bana ıöyle bir teklif 
rapb: 

.. - Tuttuğunuz zabıt vara· 
kası mua11:ele mevkiine konura 
ıirketin idare mecllai azalara 
ıibi bana da fena muamele 
J•pılmaı.nı icap ettirecektir. 
Bu zapb imha eder m. Eaaaen 
aabıt varakumda K8aterilen nok. 
aulan de bi& tamamen ıslah 
ettllc •• 

Ben bu mtıracaat Ozeri 
tekrar fabrikaya gittim, defteri: 
tetkike baıladım. Defter1er1a b 
eabifeleri koparllarak nok•nı: 
ikmal edilmişti. 

lsak Efendinin stizlerı 
l..k Efendi o aırada yan111ıda 

bulunu memur ArU Be} e işaret 
ederek odada yalnızca kalmamızı 
temin etti ve bana da bu zabıt 
warakat.nın .{mhasa takdirinde 
memn .. ~:ı .edileceğimi ve kaç para 
uted gımı söyledi. Ben teklifi re<l-
dettim M f"b h .. • . aama ı azırladıgamız 
parula ile emniyet müdürlüğüne 
telefon ettim. Cuma ld v • • Jd O ugu IÇID 
fo .... yoktu, erteıi ıabab telc-
i>. nla Mazhar Beyi buldum. Evde 
ı::.cyer hazırladık. Mazhar Bey 

Efendiyi talıaen t k 
1!.tedi. Biz dt. l..ıc Efendi ~·o;,a 
raber motöre binerek T ~ e-
clojru bir ıezinti 1c.....;;:~~ 
Hava bozuk oldu"'-· • . 
T gu açın mot6r 
araby~ya yanaıamacL. Erteli 

1Un yme mot6rle y enik6ye Ye 
oradan da otomobille Galataya 
ıeldık. Mazhar Bey lsak Efendi . 
rldp ederek fahsen tammış:. 
la le güo motörle giderken 

alc Efendi bana her ay 
7tlz. elli lira •ereceiini söylllyor •e ıllc •Jhj'I da azabyorda. Ben 
•hnac:lam. Erteai l8nll emni1et 
........ teJa.. ...... eltliıD " 

cilrmilmethut tertibab alındı. 
Mazhar Beyle Muhiddin Beyi 
evimde aakladım. O giin laak 
Efendi fabrikada bana: 

- Arbk bu iş uzamasın. Bu 
gece halledelim ben karanlıkta 
sizin eve gelirim diyordu. Ben 
evve!i kend"sinin ıubeye olan 
beş bin lira borcunu vermesini 
teklif ettim. 

Para Masa Altlndan 
Veriliyor 

Şubeye beş bin lirayı götür
müş, sonra da bizim eve geldi. 
Karşı karşıya oturduk. lsak Ef. : 

.. - Paranın hepsini ıubeye 
vermedim. (500) lirasını sakladım. 
Onu al, üsttarafma da senet ve
reyim, dedi ve ( 500 ) l:rabk tek 
bir kağıt parayı bana masanın 
altından uza!b. Ben: 

.. - N.çin masama albndan 
veriyorauu, dedim, ne olur ne 
olmaz; ıeytan dahi görmeain 1 
dedi. Üst tarafı için de kendi 
elle bin bqer yüz ı:ralık iki 
tenet yazdı. Onu da cebime 
koydum. 

.. - Bundan evvel defterleri 
tetkik eden iki memura ayda 
ellişer. başka b:risine de 25 J ra 
verirdim. Sana da ayda 150 lira 
vereceğim, di> or ve &OD olarak 
ıunlan i Ave ediyordu : 

.. _ Sen korkma •• Ben ber·ay 
aonu karanlıkta aeoin paranı evi
ne setiririm. Seni yine Beykozda 
herkea na~uaıu ~isin. Ben (14) 
aenedenben bu ışlerin profe "ril 
oldum. Seni ele vermem.,, 

80 

Memurlar Meydana 
Çiloye»rl•r 

itte tam bu 111rada memurlar 
dolap~a? çıktılar, benim ve lsak 
Efendınuı lizerleriır.iıi aradıl 
E b. ar. 

aasen ır gün evve:inden do!a-
ba küçük delikler açmıştık olam 
biteni görmllşler ve duymuşlardı.,: 

Bundan sonra suçlunun avuka
b tahitlerin 86zleriae itiraz etti. 
Ve Maliye VeklleU Başmllf tf . 
lntfü Beyin raporunda fabn·ke ışı 
bir ka--•- anın 
ed·1m· yaalçıdhk yapmadığının tesbit 

1 
' lf o uğunu vaktile memar-

ann defterlerde b· k • ar no san gar-
me~ıı olduldannı, bunlann da 
tahıt olarak çağınJmasuu latedL 
~hkeme de bunlann çağınlma11 
ıçı? muhakemeyi ( 15 ) mayıaa 
talik etti. 

• 
ri ~ ~llnn&mefbuttan eonra fab-
" ita . •çın ( 520 ) bin liralık bir 
ergı cezası tarhedilmj.t:. o_ 

llzc · J ,..... uuaua 
mak°~ . •ak efendi haczi durdur
lir IÇin f abrikasıoı (250) bin 

ı.poatyalc Maliye Vekildi namına 
e ettiih ·b· 

Yüzde •· lfl 1 mevcut malının 
ae •ai · be · d teminat \'e--·..: a&a tin e de 1 •ua&y~r. 

kinci Bir Kaçakçılık M 7 
. . lı~ b~disedeıı IODl'a fabrAJs!cla 
ıkınca bır kontrol )•Pılmat 
(120) ton bir, (20) too da bir :.~ 
mak 6zer.. iki def ada (140) ton 
~ça~ olarak v~ .motorin namile 
gumrukten g~~ı~ılmiı gaz yaka• 
la__nmııtır. Dahhi ııtihlik kanununa 
gore bunların da kiloşundan (80) 
huruı caza aranmaktadır. Maliye 
V ekileti bu huausta tahkikat 
Y•pbrmaktadır. 

lstanbul a.,ıncl lcn1 Memur
ıuıundanı Mahcuz n paraya ÇeY• 

rilmeıi mukarrer bir adet kadife 'H 

iki oda talama 28141934 tarihine mGu· 
dif Cumarteıl •iloil Nat 9 buçuktan 
ltibarea l.taabal Kapah Çal'fl Aphaa 
Caddell 34136 numarala mobilye 1Da

l ..... da Nblaeaktu. btefl oJular 
hazv lto1""8,calr mem.. _..catlerl 
........... Ci5M1) 

SON POSTA 

_::a; j1 
?~~-
Yunanlı Gençler 
Ş~hrimizde 

A tina Üniversitesi ıenç)erinden 
mOteıekkil bir ıporcu grupu 
ıalı günll ıehrimize ıelecektir. 
Bu gençler f stanbulda Galataaa
rayla bir basketbol maçı yapa· 
cakJardır. Bu temas, iki memle
ketin gençliği arasında bu mev• 
aimde yapılacak temaalann biri~ 
ciai olacaktır. 
Futbol ikinci KUme Maçla• 

r1nın Netlcelerl 
lstanbul mıntakası ikinci gilme 

ıampiyonası maçlan heoüz ta· 
mamen bitmemiı olmakla bera• 
ber bu müsabakalann akıbeti 
dünkü Eyüp • Altınordu maçı~ 
dan sonra tamamen teayyfın et• 
miştir. 12 nci ve ıonuncu karp
laşmasmı AJtmordu maçı ile 
yapan Eyüp takımı, on ıalibiyet 
Ye iki beraberlikJef devrcyi pmpi• 
yon olarak ikmal etmiştir. 34 
puvan alan Eytıpltıler bu 12 
maçta attıklan 34 gole mukabil 
10 gol yemişlerdir. Şampiyon 
takımın diğer rakiplerine karp 
aldığı neticeler tonlardır; 

Hilil 3-1, 5-2, Anadolu 1-0, 
'1·0, Topkapı 3--0, l· I, Kasın:pa• 
fa 1·1, 3-0, Altınordu 3-1, 3-1, 
Beylerbeyi 7-0, 3·2 • 
Tel·AvJv Panayır1 Ve Spor 

MUaabakalar1 
Beynelmilel Amatör Atletizm 

Fedenayona Tel·Aviv de açıla• 
calc olan beynelmilel pana) arda 
milletler araamda bir atletizm 
müsabakası yapılmasına müsaade 
etmiştir. Federasyon bu karanm 
bütün teıekkiillerine bildirmiş ve 
keyfiyet Türkiye, lngi:tere, ltaıya, 
Fransa, Bulgariatan, Yunanistan, 
Yugoslavya, Mıaır federasyonla• 
rma yazılmıştır. Mayısın 18 inden 
21 ine kadar devam edecek olan 
Tel·Aviv panayın spor müsaba· 
kalarına boksörler de davet edil
miştir. Şimdiye kadar Mısır, Yu
nanistan ve Balkan devletleri 
amatör boksörlerine mtıracaat 
edilmiıtir. 

LASTER SiLBiRfl.ANN ve ŞO. 
Tel: 44847 • 8 

DOYÇE LEV ANT Linye 
Hamburg, Brem, Anven, latanbul 
ve Bllhriaiyah aratıında azimet " 

avdet muntazam poetaldn 
Hamhurg, Drem, Stetio, Aovere ve 
Roterdam'dao limanımıza muvualatı 

beklenen vapurlar 

Heraklea vapııru 21 Ni1&Da doin 
DerlndJe ,. 22 ,. • 
Atto v1tpuru 8 Mayısa doğra 
Deloa _vapuru 8 ~ayın doğru 
Buı gaz, Varna, Köstence, Kalu 'Ye 

İbraıl için lımanımızdan bn:ket 
edecek vapurlar 

DerlndJe vapuru 22-23 Niaana 
c..loğ u 
Atto vapuru 6-8 MaYJI& doina 
Y 11kında Hamburg, Brem, .Ao.ven w 

Roterdam limankn için hareket 
edecek vapurlar 

Anlta L.IL .. _ .. ,_...._ 
nımızda 

Herakl• ftpunl 14-18 Niuna 
doğru 
Aqull• wpwa M lıfayı• doğru 

y duada Loadra için hareket 
edecek npurlar 

Aqulla vıptm1 6-8 Mayı• doğru 
14'aı.Ja taf.ııilit ioin Oala&a'da Ova. 

kimyan hanında Luter SıJbermann 
ve Şüttkiıı vapur aoentaJığma mü· 
ncaat. Tdefon: 44847-8 (161~) 

iLAN 
23 Niaan 934 tarihinde kqf de 

olunacağı ev'Yelce i~ln olunan 
Eşya P.yanfOMIDUD 30 Haziran 
934 tarilaiae talik edildiği ilin · 
olunur. Aı.,te'hlr 

Genflir BIWflll 

Say& 11 

Japonya, Avrupanın Hid 
detini Uyandırıyor 

Dava, Mançuri Ve Çinin Zenginliklerin 
Kimin Konması Lazım Geldiğidir 

llll Jl•llf'I" l•peratorrı ilan elliln Pa-Yl'aln t•' 6'~ • .,...;~ıd ki 
Londra, 21 - Buradaki Çin Japoa hllkametinın Nankan e 

Elçisi, Japonyamn Çin hakkındaki J•pon 1efirine g6nderdiği mub-
aiyasetioe dair bir tebliğ neşret• taramn bir suretini Amerika Ha 
miştir. Bu tebliğde, Japonyanın riciye nazınna vermiştir. Bu muh 
Asyada bir istili ve taarruz tarada Amerikanın Çine tayyare 
siyaseti gOttOğO, Çin hüklimetinin satma11 ve muallim pi!?tlar g6a-
Asyada bir Japon hakimiyetine derilmeai hakkında hiç bir ,., 
boyun eğmiyeceği, Uzak Şarkta yoktur. 
ıulhiln devamı için Çinin garp Japonrenın Bir Nol8•• 
devletlerile dostane münasebette VafİllftOD, 21 d- .A~a~-!~ 

M. Kin emıftır u bulunmasa lizımgeldiği, Japon- 11Dclaa g t k d .. 
• is .1.. . • •- Japonyamn a an ıgı IOD 

yanın gemsız tı a ııyaaelinuı eh · ti t k. clil-
ise Uzak Şark sulbünD tahrip nzlyet emmıye e a ı~ e 

d ... b·1d· nı· mek llzımdır. Fakat vakit geç-e ecegı ı ır yor. b ı 
lnglllzlerln Fikri ·~lrpr meden . J.apony~ın 1Ul • yo una 

Londra, 21 _ lngiliz efkAn· döne~eğinı ~e butün mılletl~~le 
umumiyeai Japonyanın Çine karşı mesaı ortak~·~~a karar vereceginl 
takındığı son vaziyetle el'an kabul edebılırız.» 
ıiddetle allkadarcbr. Fakat yalnız Jurnal Japon mUdafll 
Deyli Meyi gazeteai Japonyayı ParZı, 21 - Jurnal guetal 
mildafaa ediyor ve diyor ki: Uzak Şark vaziyeti hakkında 

•• Japonya, Uzak Şarkta sulbü diyor ki: • ta 
muhafaza için kendisine aalihiyet .. Amerikahlann Çı~ .YY~ 
Yeren ve Çinde bunal bir nüfuz ciliiini tanzim ettiklen, Çın mı • 
Ahibi olmaaıoa hak verdiren li> et perverlerinin meyd~n °.k~ 
cofrafl aebepleri bildirnıelde ynı!anna Milletler Cermyetinm 
iktifa etmiftir. Japonya, lng.ltere bile 16z yumduğu, Uzak Şa1:1' 
ile Amerikanın busaal vaziyetle- b ·rliiinin ıöderdıği be~etlena 
rini daima tanallllflar• Bu itibar azlaıma tetebbnalerıni aknn in-
ile Japonyanan Çindeld t•fevva- rakmaya u çabşmadıklan gaz 
kunuıı ne için mllaak•p mevzuu 8nlne aetiriline Japonlar tara-

ld .. birtllrlD anlqılamayor fındaa Deri .nrnıen itbamlana
7 0 

ugu Ma · d k k haksıs oldufa aöylenebilir mi 
Ja~~kJ•Y1

1 nçun en ovma Şüpbealz Japonya Aayada uayif 
delili o ur. -~ · t · ld .. k bil Mill ti Ce- ve m~enıye tampıyonu o up 

. B~~ mu. ~ • e er nu, Jllkaek ıesle ilb ediyor. 
mıyetinı~ fıkırl~ne tercü.m.an Japonya diğer devletlerin mepa 
olan Nıyua Kronild gazetem 118 tepbbüalerine karşı yükselmiyor. 
f6yle diyon Fakat bu teıeb büslerin, Japon-

.. ŞDphe 1ok ld Ja~ aiyaaetl yanua cotrafi, ıiyaal Ye iktasadl 
ltaqa, Ame?"- Ye dıjer meml~ vaziyet itibarile e.inde tuttuğu 
ketlerde hiddetle kanflk bar hususi menfaatlerine hllrmet et-
eudifeye ıebep olmuştur. meleri de f&J'lbr. Amerikalılar •• 

Cenevrede mUtallalar lngilizler meşru yayılma ile em-
Cenevre, 21 (Havas) - Japon- peryalizm arasmdaki ince = 

yanın aon vuİ} eti milletler cemi- bundan başka t6rll mi te 

yeti mahafilinde f(Sy le iub ~eitm~ifl~er~d~i?ii.·"~iiiiiiii~iiiiiiiii''· 
ediliyor: ::iıiİ J J 

.. Japon,.... beyte bir .. a,et Denizyo arı 
takınma11, Çin meaelealııi glriife- / Ş L E T M E S 1 
eek olan Milletler Çemiyeti mec- A ... tet-1 ı Karak4'A Klprlb•t 
lilinia 15 mayıa toplanbaile allka- TeL 42362 fi:. si:~~7:1rdanade 
clardar. Ç&Dkll meclia bu maele ~--11 

baklanda mlhim 1rarar1ar..,... ıskenderive Yolu 
cektir. 

11111et1er GeaJ• erlrlard• IZMIR 
bir sa clemlftlr ldı • el 

vapuru 24 
Nisa o 

41 _ Japoa)amD h~ • 
aerlere malaalefetl hayret yerıcı 
bir ıey detiJclir. Eauen Japonya· 
nm Çinde yalmz baıma bakim 
olmak iatediti atiklrdır. Ma.iim· 
dur ki Çinde 11hbi mllessese.eri, 
nafia işlerini başarmak ve çay ıi· 
raatini f eyezandan kurtarmak için 
mühim teıebbtialere girişilmiftir. 
Japonya ba tqebbüaü akamete 
ujratmak için ~ahııyor. v..-.-. ı• -Japoa ..&rJ. 

Salı 11 de Galata rıhtımın
dan kalkacak. Doğru İzmir, 
Pire, İıkenderiye'ye fidecek 
ve dönecektir. "1894,. 

Bartın 
BURSA 

Yolu 
npunı 23 

Nisan 
Pazartesi 19 da Sirkeci 
nhhamıcl• blkacallbr. (1895) 
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Galata'da Karaköyde meşhur 

LSİO 
Büyük Elbise fabrikasında 

ısmarlama kostOmler 

23 1/ 2 Liraya 
' 

Kadın, erkek ve çocuklara 

KOSTÜM 
PALTO 

MANTO 
ve Muşambaların 

En müntahap çeşitleri 

Tediyatta Teshilat 

Yün ve Pamuk ipliği ve Akmişe vesaire 
imaline nahsus Türk Anonim Şirketinden : 

14 Mart 1934 tarihinde adi ıurette toplanmıı olan hissedarlar umumi 

heyetinde 23 numaralu kupona ait olup heyetçe taavip olunan temet' '1 
bisıesfoio tediyesi tarih veya tarihlerinin tayin ve teıbitinin MecJisi idareye 

bırakılması karar altına alınma, olduğundan iıbu karar mucibince 1 Mayıı 
1934 tarihinden itibaren kuponlar delinerek hamilJerine iade edilmek ıuretile 

beher kupona isabet eden hisaei teınettüa mahsuben (491) dört yüz doksan 

bir kuruıun tasfiye edileceti ve mlltebakl hissel temettüün de delinmiş 

kuponlar mukabilinde tediyeai tarihinin bilabara ıa:ıetelerle ilin olunacağı 
tlrket hiueda.rlarının itblaına vaıolunur. (15941) 

-

.-~Operatör~, 

~~~~!!!ı .. ı~~~~ 1 
hBBtu kabul eder. TeJ. 20437 1 

~--·----. (15891).,,, 

l / 4 K. 45 yerine 

1/2 K. 15 ,, 

1 K. 125 ,, 

30 
50 
80 

kuruş 

•• 
" 

Haşaratı sUlalelerile öldUren 

FAYDA'nın 
rakiplerine dehşet veren fiyatlarına 

damping yapılmıştır. 

Çiftçi, Bahçıvan, Çiçekçi l 
HAYAT GÜÇLEŞTL.Toprağını bes· 
)ersen aynı işle daha çok ve daha. iyi 
mahsul alabilirsin. YALNIZ şu mar· 
kalı ALMAN GÜDHESt KULLAN: 

AMONYAK 
NITROFOSKA 
FLORANID 

@f) 
~ 

G0BRESINI BiR KERE TECRÜBE ET 
ÇABUK OL ve fU adreslerden 

Jıümune ve tafsilit iıte: 
latanbulda: C. Fröblich, Sultanlı&· 

mamKendroa Han No. 6 
lzmlrde: Mu: Unz. 
Samsun 1 Hochstrasser ve Şr. 
Trabzon 
Ankarada : Rasih zede biraderler. 

Müracaat ederken bu ilanı da leffediniz 

&on Posta Matbaası 

.Sahibi: Ali E.'<rem 
Neıriyat Müdürü: Halil Lütfi 

r ~ 
DABCOViCH va Şürekası 

Telı 44 708 • 7 • 41220 
Avrupa ve Şark liınanlan arasında 
muntazam poıta. 

Anvers, Uotterdam, Hamburg ve 
Iskandinavya limanlan için yakında 
hareket edecek vapurlan ve dUoyamn 
ba~Iıca limanlarında transbor demena 

Fazla tafsilat için Galata, Frengyan 
hım umumi acenteliğine müracaat 
'I'el. 4470718 • 412~0 ............ 

TBEO REPPEN 
vapur acentahDı 

Polish . Palestine Line of the polish 
TrensatJantio Sihpping Co. Ltd. 

Gdynia • America Line. 
15.000 tonluk 

"POLONiAn 
Transatlantik vapuru ile 

Köstence - İstanbul- Hayfa • Yafa· 

Pire arasında muntazam ve lüks 
azimet ve avdet seferleri 1, 2 ve 
Süncii sınıf kamaralan vardır. 
Hayfa • Yafa - ve Pire ioin seferler: 

19 Nisan ııaat 15 te 
8 Mayıı saat 15 te 

17 Mayıs saat 15 te 
Sl Mayıa saat 15 te 

Doaru Köstence için -ferlen 
16 Nisan saat 19 da 
29 Nisan saat 19 da 
13 Mayıs saat 19 da 
27 Mayıı saat 19 da 
10 Haziran saat 19 da 

Se~ahat mUddeU ı 
İstanbul - Köstence llS saat 
İstanbul - Y.afa 61 ,, 
l.stanbul - Hayfa '11 ., 

Fazla tafsilat için Galatada Freog
yan hanında umumi acentalıklara 
müracaat. Tel. 4-4707/8-41220-Yc,lcu 
için atlantik Ynpuru acentasına. 

Galata nhhm caddesi Tel. 40019 ve 
Vagonli - Kok ve Natta seyahat 
acentaJıkl.anna müracaat. 

~-----~(15184)--

Kiralık Depolar 
Akay İşletmesi Levazımından : 
Haliçte Camialtmda Akay idaresine ait dört 

" 1 • 3,, sene müddetle kiraya veriJecektir. 
Talipler pavyonları görmek için hergün levazım Şefliğine mtı

zayedeye iştirak için 1 Ma~ ıs 934 tarihinde saat ikide idare En
cllmenine gelmeleri. 0 1820,. 

• 
lzmir Liman ve Körfez Şirketinden: 

lzmir'de Birinci Kordonda Bandırma tap ile yaptınlacak yirmi 
veyahut yirmi beş bin metre murabbaında kaldınm iti Mayısın 
beşinci Cumartesi giinll uat on beşe kadar müddetle mnnakauya 
konulmuştur. · 

Taşı ve işçiliği mnteahhide kumu Şirketimize ait olmak nzere 
beher metre muzabbaına en az fiat teklif edene ihale etmekte 
ıirket muhtardır. Şartlarını öğrenmek istiyenlerin Şirketimize mnr~ 
caatlan ilan olunur. "1813,, 

lstanbul Milli Emlik Müdürlüğünden: 
Dolmabahçe sarayı karşısında Bayı dım, yoklama ve Sarayın 

merasim kapısı tarafeynindeki bahçelerin otlarile imrahor ve aynalı 
kavak köşkleri bahçelerindeki otlar ve Bayıldım bahçesindeki dut• 
lar 6/5/934 Pazar günü saat 14 te açık arttırma usulile ublacak
tır. isteklilerin şeraitini ve muhammen bedelini 6ğrenmek llzera 
pey akçelerile müracaatları. "M,, "1728,, 

lstanbul dördUncU icra me• 
murlulun1an~ Tamamına bin yedi
yUı elli lıra kıymet takdir edilen lstan· 
tJu.d 1 Aksarayda Y ukupağa mahalle-
sinin KemalPııta ıokağıoda 1 iln 3 No. h 
a.rsuıla'.I müfkez sağ tarafı 9, 7, 6, 6, 
ar kuı 2178/4 ve ~178/5 ve 2178/6 ha
rita V.J çap No. lu mahaller ve solu ve 
arkası d Jkuz metrelik yol ile mahdut 
l/S No. h arsanın üçyüz otuz metre 
terl..ıiinde olup derununda cari nıs.f ~a
sura ve üo hıliil tatlı auyun kırkta yır
mi hissesi açık arttırmaya konulmuş 
olup 21·4-934 tarihinde şartnamesi dl· 
vanhaneye talik edilerek 26-5-934 tari
hine rnüsadıf Cumartesi günü saat 14 
den 16 ya kadar İstanbul 4 üncü icra 
dairesiude satılacaktır. Arttırmaya işti
rak için yüzde yedi buçuk teminat ak
çesi alınır müterakim vergi, belediye, 
vakıf icaresi müşteriye aittir. Arttırma 
bedeli muhammen kıymetin % 75 şini 
bulduğu takdirde ihalesi yapılacaktır. 
Aksi halde en son arttıraoın taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma on beş gün 
daha temdit edilerek 10-6·934 tarihine 
milBadif pazar günü aynı saatte en çok 
arttır na ihalesi yapılacaktır. 2004 No. lı 
lcra kanununun 126 ıocı maddesine 
ıe~fikan ipotek ıahibi alacaklılar ile 
diğer alikadarlana Ye irtifak hakkı , .. 
biplerioio clabi ıaıri menkul iilırin4eki 
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İKİ VEZNEDAR 
Aranıyor: 

Türk; okur yazar olmak ve ke
falf::ti nakdiye vermek ıarttır. 
Posta ile tahriren müracaat. 

Posta kutusu ( Galata: 3) 

~------· (15944) 

, Acele Satılık Hane 
Dakırköyünde Zeytinlikte Orta sokak .. 
ta Ttlşevler caddesiude 7 oda, hamam, 
mutbah, çamaşırlık çat.ı arası, sarmç, 
kuyu tulumbası ve elektriği havi ~ 
No. lı kiigir hane acele satılıkbr. 

İçindekilere müraca.al • (15896) • 

haklarım ve hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını evrakı müsbitcle
rile yirmi gün içinde icra dairesine bil· 
dirmeleri lazımdır aksi halde hak.lanOI 
tapu eicillerile sabit olmadıkça satj 
bedelinin paylaşmasından hariç kalırl 
işbu maddei kanuniye ahkamına gö~ 
hareket etmeleri , .e daha fazla malıllP 
almak wtiyenlerin 938/~76 dosya~ 
maruile aıemariJetimiH •W.0-!':"' .. 
ilin .ıu.au. '1~1 


