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1 İzmirdeki Dövüşlü Maç 

Muhalefet Fırkaları Hü
cumdan Vazgeçmiyor 

Pangalos, V aktile Aİeyhimize Bir İttifak 
. Yaptığını İfşa Ediyor 

Atına, 23 (Hususi) - Henüz, da· 
hili vaziyet n inkiıaf ettiği iddia• 
~ .~~••mayacajı:ı. Vaziyet 
gcrgmhgını muhafaza ediyor. Fakat 
diktatörlük idaresi kurmak taraf· 
bsı olduğu söylenen ve Son Pos• 
taya. verdiği beyanatla bunu 
tekzıp eden Harbiye Nazırı Je• 
neral Kondilis ile Bahriye Na
zın Amiral Hacikiryako ve Da· 
biliye Nazırı Jeneral Metaksasın 
araları açıldı. B:.ı ihtilaf Uzerine 
de efkarı umumiyede diktatörlük 
tesis edilemiyeceğine kanaat gel• 
di. Çünkü zabitler arasında bu 
bususta anlaşamamazlık vardır 
ve bir kısmı diktatörlüğün aley
hiııdedir. Bundan başka Başvekil 
M. Çaldarisin liderliği altında 
,bulunan Halk fırkası meb'uslara 
diktatörlük meselesinde ihtilafa 
düşmüşlerdir. Bazıları diktatörlük 

( Devamı 8 inci Hyf ada ) 

"Spn Posta., nın 
yeni tef rikuından 
birkaç eabr daha ı 

Melek H. hak .. 
lcındaki mahkeme 
hükmü okunurken 
.amiin arasında bir 
de gen9 gazeteci 
vardı. Eıı çetin kör
düğümlerine benzi. 
yen meseleleri bi· 
le kolaylıkla çözen 
bu adam, ouun 
mahkeme salonun
dan çıkarken söy. 
lediği ncı sözleri 
de duymuştu. llu 
gen9 derhal işe 
koyuldu. Kısa bir 
müddet içinde bir· 
çok deliller topladı. 
Melek Hanımın avukatına bir la .h 

•lr'agan M. Çoldo,.is 

ve y · . ı yı a Yazdırarak te · ... enıuen cereyan eden muhak . . myız mahJcerneaine yollattı 
oeıa~an kurtardı. eme netıceaında Melek :e: 

Şımdi sorabilirsiniz : anımı o, uzun 
j(: Kiralık Kalp ne olduf 
~ ıralak Kalp belki ebediyen bot kalacak 

aktı. Fakat ortaya hiç ümit edil d'k b~yahut tekrar bin bir kiıiye klra-
me 1 ır adam çıktı ve onu, aatua aldı. 

P rşe be 
u p on o ,, ınd 

Ba eter, GAVUR unu..uı;ww, 
-lll.u;maz·& twib·wn yeriai •'v•' w.. 

Dün Baş1ıyan 
Bayram 

Tezahuretının Tetsllltı 
11 inci Sayfamızdad1r. ___ _,,_, ___ .__ ... ,.,._ ... ---··-··.....-

Çin Türkistanında 
Sovyetler Vaziyete Hakim 

Oldular, Deniyor 

Şanghaydan "Tan., gazetesi• 
ne yazıhyor: Şarkı Çin Tnrkista• 
nında şiddetli bir mücadeleye gi· 
rişmiş görllnen lngiltere ile Sov
yet Rusya arasındaki dava, şim
dilik Sovyet Rusya lehine halle-
dilmek istidadını gösteriyor. Zi
ra, Kişgır şehri, elyevm Sovyet· 
Rusya nlifuzu altına girmiştir. 
Halbuki KAşgır, lngilterenin bi· 
maye ettiği bir Müslüman cümhu· 
riyetin merkezi idi. İngiliz nüfu-
zunun Cenübi Tilrkistanda da ze
vale uğradığını g8sterir alametler 
vardır. Bu mıntakada, Sovyet 
Rusyanın yeni yeni tayyare ve 
mühimmat fabrikalan tesis ettiği 

bildiriliyor. 

Şarkl Türkiltan Ctlmhur Reilliilal 
illn eden 

Hoca Niyaz 

----·------------------------
Esnaf Bankam lt2 

ı Dil NJfa••sdadaı. 

Saha, Adeta Bir Harp 
Meydanı Haline Gelmişti 

Toplar Patlayor:-Direkler Biribiri 
Arkasınca Yıkılıveriyordu 

Altag takımı 

lzmir, (Hususi)- Cuma gtinll 1....--~ 
Alsancak stadyomunda, ıimd:ye 
kadar dilnyanın hiçbir yerig1e t 
tesadüf edilmediği iddia oluna· 
bilecek bir rezalet pbeseri oldu. 
Stadyomdakl kale direkleri eara· 
rengiz eller tarafından devrildi, 
oyun esnaaında banımh erkekli 
bir sürü eller faal bir vaziyete 
geçerek oyun oynanan toplan 
binlerce dikkat eden g5ılerin 
önünde jilet bıçaklarile, çivilerle 
patlattı. Yorulan babın verdiği 
bitabi ile tokatlar, yumruklar 
ifledi ve oyun yarıda kaldı. 

* Bu maç, fzmirin pmpiyonluk 
maçıdar. iki kıymetli finalist; 

Altayla lzmirspor takımlarıdır. Hôtll••tl• tfehıetll 1'lr sili• glgen 
Cuma sabahı, saha mlldilıil ıdad· Velıap 
yoma gelince hayretle kale direk• .......... .-......... - ... -··----........... -
lerinin yerlere serildiğini l'Örmilf, 
derhal tertibat alarak yeniden 
direk diktirmiftir. . 

Ve nihayet oyun .. ati •.• Stad-
yomda alb bine yakın seyirci 
ve Jcuyyetli bir inzibat tcrtibab 
ahnmıfb. Hakem lakoçy.ah Miıter 
Favler. 

ilk ipretle, top yaymdan fır
hyaa bir ok Jibl Datadane pu

l Devamı 10 UD01I uyfada n dünkl 
FeDN • t.taDbul.tpor ... utloeleri JİM 
.. .,.,,,. .. J 

İmtiyazlı Şirketler
den Şikayetiniz 

Var Mı? 
Bu huauatald ankeU• 

mlz, 9 uncu .. ,r.mız· 
dadır. LG,r.11 oradan 
..kip ediniz. 

L------------.---



2 Sayfa SON POSTA Niıan 24 

( Hcdkın 
23 Nisanda 
Çocuk 

Sesi)! • ( Güniin Tarihi J 
Hava Filomuz 

Moskova Yolunda 
Dün çocuk hafta81nın ilk gUnU 
idi. Biz bu münaeebetle bu an
kcı sütunumuzu, çoouklımmızın 
intibalarını kaydetmiye talıeis 
ettik. Ve bayramlan hakkında 
intibalannı sorduk. Bize, 8§8• 

ğıda kicevııplan 'erJıler: 
Peran Hanım (Kumkapı. Jan Dark 

mektebi uçüncu sınıf talebe inden ) -
Bugün biz.im bayramımız.dır. Mektet:.i
miz tatiL İşte gördüğünüz. gibi burada 
eğ'eniyoruz. Uçurtma uçuruyoruz, ip 
athyoruz. Bu aabah bütün tanıdığım 
çocuklar mektı::plerioe gittiler, müsa
mere verdiler. Onun için ben de lir 
Turk mektebine gitmediğim için çok 
milteeaair oldum. 

lf. 
Hat ce Hanım ( 44 üncü ilkmektep 

dorduncü aıoıf talebe•inden 836 nu• 
maralı) - BugGn Millet Mecllıinin 
kuruldutu pncfür. Memleketimizi 
düıma.olar paylaııyordu. Bu mediı 
kurtardı. Buna mektep müdilril bu 
aababki koııferanaında aöyledi. Biz de 
bu toprakları hiçbir vakit düşmana 
~ermemek için neı'cli gürbüz yeti4-
mek için bayram yapıyoruz. Bugün 
otomobille ıez.eccğix. Yalnız hoca 
hanım bir hakıız.hk yapb. Müteessir 
oldum. Her aınıftan onar talebeyi 
Beyoğlunc müsamereye götürdüler 
beni oedeoıe ıeçmediler. 

* Fitnat Hamın {Dordüncü ilkmektep 
birinci sınıf talcbes nden 50 N'>.) -
Bu aabah mektebe gittik. Sımfta oy
udık. üıamere yapbk ıonra da 
eve geldim. Bugün (23) nisan bayra
mıdır. Ablam Bana bugün niçin bay
ram yapbj'ımıu anlatb. Dur bakayım 
ben de aiz.e ıöyliyeyim. Ha düt
manlar memleketimizi almıtlarmıtt 
Büyüle Millet Meclııl tekrar elle
daden seri alm14- Şimdi Gülhane 
parkına sldeeetlz alqama kadar ora
da eğleoeceju. Salıncata binec~ı. 

i' 
Yıldıı Hanım ( ü 6.nci1 mektep 

birinci 81nıf No 101 ) - Bugün çok 
Mvinçliyim. Yeni ~lblıelerimi aiydim. 
Sabahlayın mldilr bey bize mektepte 
kooferan• nrdi. Bugiin mdn bayra. 
mınız.dır. Gülün, oynaym, mplayın 
d~di. Dün mü•amere proHa yapbk 
bugün de T epebatmdaki tiyatroda 
müıamere yerecetiL Ben de bahriyeli 
elbiaeei airecejim. Sonra da otomo
billerle l.taabulda reıecejiz. 

• Ayhan Bey- (Fuhpa§a caddeli 25) 
Bupn biüm bayramımıı bak yeni 
elbiıelerJmi giydim. Sabahleyin ablam 
mektebe fitti, ben daha küçütüm. 
Gelecek aene bende mektebe gide
eetim. BlyüdGpmde uker olaeatım. 
Dqmaolan tilfekle YUraeatım. Babam 
bana Bugila Yeloapit alacak, annem 
de uçartma yaptı. Şimdi parka gide
eejiz, orada kayacağız. 

Bir Karmanyolac1hk 
Sabıkalı Ahmet Kadıköyde 

Modadaki evine gitmekte olan 
Sabahat Hanım isminde bir ka
dınm çantaamı kapıp kaçarken 
bıtulmuıtur. 

J '--------------------------~ 
Esnaf Bankası işi 

• 
Mes'u iyet,Bankalle Alakadar01anlara 

Kimilen T eşmll Edilecek, Deniyor 
Bir müddettenberi Ankarada bulunmakta olan 

Ticaret müdürü Mühsin Bey dün sabah şehr;mize 
dönmüştür. Muhsin Bey Ankarada Esnaf bankası 
meselesi hakkında lktısat Velc:iletinden ban tali· 
mat almıştır. Burada tetkikata başlamış olan Da
hiliye Vekaleti Başmüfettişi Tevfik Talat Beye Ti-
caret müdürlüğü lazımgelen bazı evrakı ve malü
mah verecektir 

1 
edemeyen banka 500 bin lirayı nasıl idare eder
di?. Fakat heyeti umumiye sermayenin tezyidine 
karar verdi. Bu içtimaa Belediye reisi Muhiddin B. 
riyaset etti. 

Banka müdilrü Faik Beyle birgün hususi surette 
görüşürken, esnaf için açılmış olan bankanın büyük 

Dün devair tatil olmasına rağmen mtlddei umu
mi muavinlerinden Ahmet Muhlis Bey evrak fizerin
de tetlrikatına devam etmiştir. 

Öğrendiğimize göre lktısat Ye Dahiliye VekA
Jetleri tahkikab ikmal etmişlerdir. (400502) lira
nın yolsuz sarfiyat neticesinde kaybolması hadise
sinde mes'uller tesbit edilmiştir. Verilen malümata 
göre bu meselede mes'uller, banka ile bntnn ala
kadar zevattır. 

ve mühim iş:erle uğraşmasının doğru olmadığım 
söyledim ve müessis olduğum için ikazda bülu~ 
dum. Faik Bey, muavenet edilmekte olan ve mua• 
mele yapılan büyük sermayeli müesseselerin küçük 
esnaftan daha çok sağlam olduğunu bu itlerin 
emir ile yapddığı cevabım verdi. 

Liman flrk•tlnde yolsuzluk mu? 
Uman. şirketi~de ~~ JoJ.. aarfiyat yapddığl 

ve heyeti umumıye ıçtimamda aGrillttiler olduğu 
yazıhyordu. 

Bugün Ankarada, fırka grupunda Esnaf bankası 
meselesi görüşülecektir. Ordu meb'usu Ahmet İnsan 

Aldığımız malumata göre, şirket heyeti umumiye 

içtimaıoı henüz yapmamıştır. Yolsuz sarfiyatın da 
aslı tahakkuk etmemektedir. 

Beyin verdiği takrire lktısat ve Dahiliye Vekilleri 
izahat vereceklerdir. Fırka grupu içtimaının hararetli 
olacağı tahmin edilmektedir. Ankarada bulunmakta 
olan vali ve belediye reisi Muhiddin Be}İn ne günü 
şehrimize döneceği malüm deği!dir. 

Dün, bu husu3ta liman şirketi heyeti umumi• 
yesinde İktısat Vekaleti namına bulunan ticaret 
komiseri Abdi Bey, şunları söylemiştir. 

- Liman şirketirıin ilk heyeti umumiyesinde 
ş'rketin en büyük hisscdan olan Maliye Vekile
tini temsil eden zat Vekaletten talimat almadığını 
söyledi. Tabıi bu vaziyette içtima yapılamazdı. 

Esnaf Bankası müessisleri meyanında bulunan 
tüccardan Zühtü Sabit B. şunlar:a söylemektedir: 

- Bankanın ilk sermayesi 100 bin lira idi. lkinci topJantıda ekseriyet hasıl olmadığından İçtima 
olmadı. Şimdi mayıs içinde ilçOocli daha doğrusu 
kanun heyeti umumiye toplanacak ve kaç kişi ge
lirse gelsin müzakere yapılacaktır. 

Bilahare bankanın sermayesinin tezyidi 
ıçın yapılan umumi içfmada ben iti-
raz ettim. Çünkü 100 bin lirayı büsnüidare 

Adliyede 
Bir Yankesici 
Yakalandı 

Evvelsi 2i}n Adliyede Miiddei· 
umumllikte bir yankesicilik vak' ası 
olmuı, Hüseyin isminde bir sabı· 
kah cürmümeşhut halinde yaka-
lanmıştır. Muallim Baha Bey is
minde bir zat bir iş takibi için 
Yenipostahaneye geldiği zaman 
cebindeki albn saatinin çalındığı· 
mn farkına varmıt. oradan ayrıl· 
makta olan muntazam giyinmiş 
bir adamdan fÜpbe ederek der
hal orada tesadüf ettiği bir po
lise kendisini yakalatmıştır. Yaka· 
)anan adam maruf sabıkaWardan 
Hüseyindir. Polis saati bunun 
üzerinde bulmuş ve kendisini bir 
zabıt varakasile hemen müddeiu
mumfüğe vermiştir. 

Sultanahme\ Sulh Birinci Ceza 
mebkemesi huzuruna çıkanlan 
Hüse> in bakimin suallerine karşı 
ıunJan söylemiştir: 

- Saati ben çalmadım. Na
aalsa cebime ko.> mutlar. Benim 
hırsızlıktan haberim yoktur .. 

Neticede hakim Reşit Bey 
Hüseyin hakkında tevkif kararı 
vermiştr. Muhakemesine mevlCuf 
olarak devam edilecektir. 

~ 24 
Çocuk Bayramında 
Annelere Öğütler Saatin 

ller ağ adtğı uman, çocuğun LJ '""d • 1 • 
eğzına hemen memeyi tık&şt.ırına; na ıseıerı 
dıkknt eh Deı.Ierini mi kirletmiş, mu- Galatada Etnoğraf matbaa-
~ambamn kalın yeri bir tarafına 
mı batıyor yoksaı tahtakurusu ve sanda çalışan 13 yapnda Jak 
pireden mi oıkayetçi1 isminde bir çocuk makineye ki-* ğıt verirken bacağım makineye 

Çocuğuna meme veriyorsun; bak kapbrm•f, kemikleri lonlmıtbr. 
kusu;> or; enkın memeye hi\lii devam Jf Balıkpazannda V arfixadi9 

etme, anla ki mide doludur, islıralıate biraderleri tecarethaneainde çalı-
ihtiyacı var, birlca9 saat bekle. tan haınal Mehmet sartında yük 

1f- ile giderken düterek ağır surette 
İşte çocuğun bir yaoına yakl&ıJb, yara.anmııhr. 

one, yalnız meme veımiy,e deva01 lf. Haliç şirketi kaptanlann-
edccek misin, bak, çocuğun nıunl dan Niyazi 8. Ayvansarayda la-

·- ıararıp eoluyor, eebebıni era§hr, 
artık yalnız ıüt kifi gelmiyor, vü- mail Ef. nin marangoz dükklnm-
eudu, ba~ka eeyler de ı~tiyor. da bir ağaç keserken kazaen bir 

Pr/. Dr. llıaan Hu .. ı parmağını makineye kaphrımJbr. 
\. 

M. Vitemur 
Yine Geliyor 

Amerikada bulunan Bizans 
eserleri Enstitüail (50) bin dolar
hk bir tahsisatla memurlanndan 
M. Vitemur'ü AyrSClfya camün• 
deki mozaiklerin fistündeki boya• 
lan çıkarmıya memur etmişti. 

M. Vitemur hu işi yaptıktan 

Esrar Ve Eroin 
Tophanede oturan aeyyar ek• 

mekçi] Sadettinin fizerinde 40 gram 
esrar ile bir miktar eroin bul~ 
narak müsadere edilmif P,.. 
-------------~~-------------1 sonra bu hususta bir eser yar.
mak için Avrupaya gitmişti. Öğ
rendiğimize göre M. Vıtemur fU 
günlerde tekrar şehrimize gelerek 
Ayasofyada temizleme ifine de-

' vam edecektir. 

Moıkova, 23 - Türk tayyare ff. 
Joıu Harkofa gelmitt aakeri ve mQlkl 
hükumet erkana ile hariciye komiıer
lij-iain mümeHil!eri ve g"azetecile• 
tarafından karşılanmııtır. Tayyare 
karargahı Türk ve Sovyet bayrakla
riJe donatılmıştı. Türk misafirler 
raıimei ihtiramı yapan kıt'aoıo t~k· 
mil haberini almıı ve muz.ika Türk 
•e Sovyet milli marı!anoı çalmııtır. 
Ankara bayramlanna iftirak eden 
Sovyet tayyareciai illin Türk tayynre-o 
cilerini karplamak üz.ere Mo•kovadaıa 
Harkofa uçmuıtur. 

Gizli Nüfus Yazımı 
Rize 22 - iki ci kanun biday~ 

Unden mart ıonuna kadar iiç ay zar .. 
fıoda merkez. ve mülhRkat nüfuı 
dairesinde 981 kadın va 341 erkek 
yeniden fescil ve 3284 kız, 3108 erkek 
doğum tespit edilmiıtir. Vilayetin ni• 
aandakl umum nüfua mıktan 324,776 
dar. Nııanın bir:nden 21 ine kadaı 
relen defterlerde de 2,688 evlenme, 
S,780 dofum, 4,233 ölüm te•bit ediJ. 
mittir. 

Taksim Cinayeti 
Kadın Yüzünden Eir 
Delikanlı ldürü dü 

EYYelki gece Taksimde Şişli • 
katında bir cinayet olmuş, Reşat 
iınıinde genç bir berber çwrağı 6ir 
kadın.. yüz.ünden Bedroı ıminde b~ 
ıoför muavinini bıçakla nraralr öl• 
dürmüıtür. 

Bedros bir müddettenberi Bey
oğlundalıı.i umumhanelerden birinde 
ıermaye olan Nazmiye ilminde bir 
kadın ile doıt hayab yapmaktadU'. 
Geçenlerde Re.at laminde bir ber
ber çırağı ile tanıtan Nazmiye, Bed• 
roıun haberi olmadan bununla da 
ara ııra gezmiye çıkmıya ve doat 
bayatı yafamıya baslamıfbr. Nazmiye 
bir milddet her ikj tarafl )dare et• 
mit ve bir gün kendiıioe .İ.ltedikl 
hediyeyi almıyan Re4ada: .. lıteraen 
al. Umurumda değiL Bedroıum aaf 
olaun" demİıJtir. Bedroıun mevcudi
y~tinden haberdar olan Reıat gizli 
fiz.li Nazmiyeyi takip etmiye başla• 
mııbr. Nihayet evvelki akpm Be~ 
oğluodw çalgılı bir meyhaneden 
çıktıktan aoı:ara Naz.miyeııin pefine 
takılan Reşat, ŞitU aokatının köşe
ainde rakibi Bedroe ile kavgaya 
tulufmuıtur. Retattan daha kGçUl 
~uvvetli olan Bedrot, rakibine bit 
kaç tokat attıktan soDra bıçafım 
çekmi1t fakat bu •rada Rqat daha 
atik davranarak Bedrosun kaııfına 
ye muhtelif yerlerine bıçr.k saplıya .. 
rak kftçmıttır. Bedroı biraa ıonra 
ha.tanede ölmüf, kept ta bir saat 
IOnra yakalanmııtır. 

Bundan batka •on 71nni d&t ••t 
i~lnde birkaç yaralama bldl8eai dJha 
olmaıtur. 

Mo$kovada Türk 
Konserleri 

Moıkova 23 - Kızılordu eYinde 
Türk musikişinaslan Zeki Beyin ida
reainde çok muvaffalc·yetll bir aenfo
ııik konaer vermiflerdir. 

Son Posta 'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Be 1 Diyor Ki: 1 

liuan Bey - Pazar ola lm
JUIDCU bapf 0 elladeld tq -
... adar? 1 

Kuyumcu - Mehek tap 
aan Be,. Bu tap. .. 

Alt re sindeki b'r Jldlfe b'r Huan Bey - Amaıa adsh• e tqtaa l Haaan Bey - A'bn aaçh kadı ılar s: Ha-1 kil .··~ .~~ace11 .-a laaklkate• 'alha ı bir tane de bana buhar mu1Un? tikçe çoğalıyor. Bu taıı onla~ııı aaçlan 
01J 1 olmaclıi aJUUUD dereeeelal Kuyumcll - Ne 1f1Ge ,..,.,.... Haau aGneeflm, hakikaten altıa rensr ade mi, ~~ 
....:.... ..... ..,.., - ....... - ... , .... - aalQacat-: 
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Sayfa S 

/ Sözün · Kısası , .~ 

Münderecatamızın çolclu
tundan dercedilememiş
lir. 

Aşağı yukan on 1enedenberi 
Çocuk muntazamen her 

aene çoçuk kafta .. 

• 
isken derunun 

Hofıası •ı yapıyoruz. Bu 
hafta zarfmcla çocuklanmw eğ· 
lendiriyor, mektepleri tatil ediyor, 
yazılar yazdınyor, radyoda kon· 

JJize iadesi 
Etrafında 

feranslar verdiriyoruz. 
Halbuki g~çende çocuk hafta• 

11 bazır4ıklan yapmak için yapı· 
lan bir toplantıda hanımlardan 
biri, yamndakilere, çocuk hafta· 
•ımn manasını sormuı, ve garip
dir. Kendisine o mecliste bu haf· 
tanın manasını anlatan bulunama• ..... 

Yeni Adam mecmuası ilkmek· 
tep talebesi arasında bir anket 
yapmış. O.ılara muhtelif aualler 
arasında çocuk haftasının ne ol· 
duğunu soruyor, çocuklardan bir
kaçı biç cevap vermiyor. Bazıla· 
n havadan cevaplar veriyorlar. 
lcJeriDden hiç biri bu haftanın 
mana•ını anlamış değildir. 

O halde ClD senedenberi ço· 
cuklara ve halka çocuk haftasının 
maniıım anlatamamışız demektir. 

* . Şekerden alınacak İ•tiblik 
Birkaç v.ergisi münasebe· 

~ R tıle Büyiik Mili t 
akam M li. e 

ec sınde hara-
retli müzakereler cereyan etti. 
Baza mebuslar şekerden mütevel
lit kin tah:ı!ara kapbrnııyarak 
devlete vermek veyahut fiatleri 
indirerek halkın şeker yemesini 
temin etmek lizımgeldiğini mu· 
dafaa ettiler. 

Bu münasebetle aşağıya bazı 
raklremlar kaydediyoruz: 

Bulgariatancla ıeker ( 1 O - 12 ) 
kuruttur. 

Avrupadan getirttiğimiz teker 
hudutlarımıza kadar ( 8 ) kuru a 
mal olur. 1 

Türkiyede tekerin toptan ki
loeu (39 • 40), perakende 50 - 60 
kuruştur. 

. .,,,,,, .. ,,. .... 
Bu resimde görülen her iki adam da hayatta ayni yerte Ye ay~i vaziy~tte bulunuyorlar. F•kat bir tanesi omuz• 

an~da bu!ük bır yük vanııif aibi batı içeri çökmüı ve 
y~zunde buyiik bir ııtırabın, elemlerin çizgileri okunuyor. 
Dıteri ten, ıatar her tarafı parlak gören kunetli bir 
adam: itte bu lki adamdaki göriUen bu fark fena bir 

terbiyenin, bayata fena hazırlanmanın tesiridir. ÇOnkO 
biri zayıf ye bayabn manilerine l'lStG• ,.erecek takati 
yok diğeri kuvvetli ve ufak tefek maniler onu miiteea
lir ;tmekten uzaktır. Elbette ki hayatta muvaffek olabile· 
cek olan bunlardan ikincisidir. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

M. Yevtiçin Beyanatı 
Hariciye Nazırı Bufg-a-rl_a_r_a_A- nkaradan 

Çok Eyi İntıbalarla Ayrıldığını Söyledi 
Sofya, 24 (Hususi) - Anka· ı 

rad~n. dönmekte olan Yugoalavya 
Hancıye Nazın M. Yevtiç Sof· 
ya litaıyonundan geçerken Bulgar 
hükümeti namına Maarif Nazın, 
Hariciye müstetan, Kırahn mll
ıavir ve yaveri, Yugoslavya, Türk 
ve Yunan sefirleri tarafından ıe• 
llaılanmıştır. 

M. Y evtiç kendisini hududa 
kadar teıyi eden Bulgar gazete· 
cilerine vaki olan beyanatında: 

~ - Ankara dan çok iyi inti· 
balar ve neticelerle aynldım. Çok 
memnunum. Yakında Tiirkiye ile 
ticaret ve diğer liç muabade 
aktedecet:m. Ankara mlizakere-
lerinde tabii Bulgariatandan da 
bahsettik. Tevfik Rllftll Bey, Bul· 

garütamn samimi bir dostudur. 
bundan emin olunuz. Mayısta 
Sofyaya geldiğimde bu husuı 
için daha ziyade görtlşürt\z. Ş:mdi 
ziyade bir ıey a6yliyemiyecejim. 

Ben yalmz Bulgari•tanm değil. 
Arnavutluğun da Balkan misakına 
pmeaine taraftar oldupmu aöy· 
lemiıtim. Bu, Bulgari•taDJD h0.n6-
niyetine bailıdır.,. demiştir. 

Tlirkiyenin senevi ıeker •ar-
fiyata (70) bin tondur. Bu wekeri Giresunda Fırka Grupu Zonguldak'ta 
hariçten ıetirtip bugtm aldığımız Kadınlar Artık Peçe Yeni Bir Kömür Olug" u 
snmrnk resmini alsak devlete Bugün Toplanıyor 
(17) milyon lira varidat temin Kullanmıyacaklar Açıldı 

Bu k •· c· Ankara 24 (Hususi) - Fırka A 
eder. atın te er sanayuni hima-- • ı~esun, 23 (A.A.) _ Şehir grupu bugiln saat onda toplana- Zonguldak 23 ( .A.) - Bu· 
Je için şekerden aldığı gümrük Mecbaı azadan doktor Nami Be- cak ve lktısat Vekili Celil Bey giln Kozluda yeni yapılan büyük 
•aridatı ( 4,400,000) liradan iba- yin takriri üzerine peçelerin Esnaf Bankaaı hakkında sorulan kömür oluğunun açılma merasimi 
rettir· Aradaki ( 13,500,000) lira- kaldınlmaaını müttefikan kabul suale cevap verecektir. yapılmıştır. Bu olukla Kozludan 
hk fark şeker sanayii lehine bi- ~tmiş ve bunun Belediye yasak· Bu izahattan sonra Esnaf kömür nakliyatı gilnde bin ton 
sim cebimizden çıkar. ;n arasına konulması için Bele- bankası işinin tamamen tenevvür artmış olacakbr. 

Ttlrldyede tekerin maliyet fi- ~ye Reisine mezuniyet ve sali· edeceği anlaşılmaktadu. 
atı (14-IS) kuruıt~r. Biz bu ıe- yet vermiştir. Gazi Hz.nin Kıymetli Troçki Nerede? 
keri (50-50) kuruşa yeriz. Aradaki B ) 
f k b U garla B J Hediyeleri Barbizon, 23 ( Frannda ) - Dan 
ar ID yarısı ükumete, yarısı rın orç arı alqam Troçkinin oturdutu Ker Monik 

eeker sanayiine gider. Sofya, 23 - Lo d p ri Aydın 23 ( A.A )- ReisicUm- kötkünOn parkı içinde birçok filimler 
11 dönen Maı· n ra ve a aten bur Hz.nin Halkveine arma&oan bu-

Alpu u ıeker fabrikasıoan ser- lılarile ur.u-:e ~a"zal n, Bulgar alacak- • alınmıştır. 
Dlavesi (3

0

) milyon lu" adır. Halbukı" va e i bir anlatma mü yurduklan imzalı fotograflan iki otomobil ile yirmi kadar fo-
, zakeresl )'aptatını ve b - b f h b" • T k' i k • "b" bu seneki blinçosunda (2) mil memnun oldu"'u undan çok ugUn merasimle yerine konul· togra mu a ırı, ro~ ın n atı ı 

ihti yon • nu •CSylemiftlr t M. Marael tarafından parka alanmıthr. 
Hr• yat akçesi ve (1soo000) Amerikaya Borcu oı. 1 mut ur. Kö7kiin biitGn pencereleri aydın· 
lir• kir görünmektedir. , • • an ar lkhsat Vekili flerekeyi hkb. Fakat kepenkleri kapalı idi. 

Tllrk' d Tehdıde Ba•ladılar Troçkinin evde olup olmadıtı anla· 
ıye e nufus batına bir Y Gezecek •lamamıttır. 

teaede d&şen teker miktan (4 112) Nevyl,ork, 23 .... Nevyorlc Amerikan Ankara 24 ( Hususi )- lkbsat BGtGn bu hareketlerin Troçlcinin 
kilodur. Halbuki medeni memle- razetea Amerikaya harp borçlusu V kT C l.!ıı nerede olduj'u hakkında fiiphe uyan• 
k ti d o~an devletlerin, borçları azaltılmadığı e ' ı eaaı Bey haraketini per• dırma~ için yapıldıtı unnedillyor. 

e er e nüfus başına (S0.60) kı"lo takdirde Amerika ile ticar-t mu"na•e- . fembeye tehir ebnittir. Mumaileyh d 
k f b "' .. TltUleako Cenevre • ffl er sar ederler. etlerini keseceklerini Amerika hıı. lastanbulda '!» 4 -"n kalacak 

k u ;,- 5.. Paria, 23 - Romanya hariciye 
Bu ~•kamlar, bize şeker fia· iimetine müttereken bildirdikler:ni dönllşte Hereke fabrikasını ziyaret nazırı M. TitOle.ko dün aktam 

Suryeden yazı!ı)or: Geçen 
haftalar içinde Surye efkla 
umumiyesini tiddetle alikadar 
eden en mühim mesele, lskende
run sancağının Türkiyeye iade 
edileceğine dair olan pyialarcb •. 
Bu şayialar bilhassa Türk mah· 
fellerinde ve Türk dostu Surye· 
liler arasında o kadar kuvvetle 
yer bulmuştur ki, nihayet fevka· 
lide komirer Kont dö Martel 
heyecanın önünli almak için resmi 
bir tebliğ neşretmiştir. Fakat bu 
resmi tebliğ efki~umu~iye tara• 
hodan manidar bır ıekilde karft-
lanm ışbr. "lakenderun aancağuıın 
Türkiyeye iadesini istihdaf eden 
bir meselenin düşünülmediğini " 
bildiren bu tebliğ çok gevşektir 
ve kat'i bir maaiyette görülme-
miştir. . 

Efkarıumumiye bu şayıalar 
üzerinde el'an durmakta ve bu 
meseleye, kat'i şekilde bitmit 
nazarile bakmamaktadır. Hatta 
lskenderun ıancağınm yakın~ 
zamanda Tilrkiyeye ia~• ı:kki 
mesi bir emri vaki olara te 
edilmektedir. 

Yemen-Hicaz 
Harbi 

imam Yahya Bizden De 
Tevasıut istiyor 

Beyrut ( Hususi )- Yemenden 
gelen haberlere g6re, imam Y ahy• 
Hamidettin, TDrkiye hak6metine 
bir mektup göndererek. Hieu 
Kıralı lbinisauut ile aralannda 
aevam etmekte olan ibtiliflann 
hallinde Türkiyenin hakem olma· 
ıını rica etmiştir. 

Türkiye Cümhuriyeti bilküme-
tinin bu müracaata vereceği veya 
verdiği cevap benllz belli değildir. 

Diier taraftan Mekkeden 
gelen bir habere nazaran, Hicaz 
Veliahb Emir Suudun kumanda
sındaki Hicaz orduu b&yllk bir 
zafer kaZaDIDlf ve Yemen ordu
sunun hatb ricatini kesmİftlr. 

imam Yahya, Mmr Hililiab
mer Cemiyetine bir telgrafla 
müracaat ederek, harpte yarala
nanlara sıhhiye heyetleri giincle
rilmesini rica etmiştir. 

iki Tayyare Kazası 
Varşova, 23 (A. A.) - Mo· 

kotsof Varvşunda iki tayyare, ek 
zersiz yaparken biribirile mDaa
deme etmiş, alevler içinde yen 
düşerek her ikisi de parçaıannu.
br. iki pilot telef olm~r. 
Sorgunda lki Y enı Eser 

Yeşil Ova, 23(A.A.)- Sorgun 
kazasında on yataklı yeni fh ~ 
panserin açıllf ve bet 1101 • 
ilkmektebin temel atma mera11ml 
lapılmıfbr. 

Italyan Donanması 
tını duşürmek, şeker sana .. . ;;_z'"""ıy=or=.='-==== edecektir. Cenevre'ye hareket etmittlr· 
himaye ederken halkı k yu.nı ----------..:::.:.-.:..:.::..:c=--:..::..:,..:-..:--::=-=:::=:=:;:::::."=-::::,: _____ -------____ :_=-_-_ .... _=_=_~:,=----=\ 
hük.. t" • şe ersız, r ,. 
lizı ume l ldv~:~datsız bırakmamak 's TER J /\. A ıV j' s TER i NAN MA I 

Kuvvetleniyor 
Livurn, 'J.3 - Emanuel Filibert 

iaınindeki yeni ltalyan kruvazörll 
denize indirilmittir. Geminin boyu 
187 ve gen itli ti de 17 112 metredir. 
Sürati 27 mildir. Silahlan 152 mili
metrelik 8 topla, 100 milimetrelik 6 
tane tayyare topundan ibarettir. 

m ge ıgıni ispata kafidir, 
tanırız. 

Bir Babnda Dört Çocuk 
Beyrut (Husuai) - Şehrimizin 

" Burcülberacma " köyünde bir 
kadın . bir batı:ıda dört çocuk 
~rmqtur. Çocuklar ve anne.
len aıhbattedirlei. 

Edrenıitten bir okuyucumuz yazıyor : 
" Edremitten l.tanbula haftada iki posta Yardar. 

Aralık poata•ı.,ı ( Band1rma ), ıür"at poataaanı (Antalya) 
Yapurları yapar~ar. Çartamba gilnleri Edremitten bette 
Yeya albda hareket eden bu •Gr'at po~taaı (?) yolcu• 
lannı cuma aababı l.tanbula çıkarır. Daha dotrusu 

IST~lf iNAN 

EdremitJe fstanbul araaandaki mesafeyi vaaatt ( 36 ) 
saatte kateder. . . . 

Gazetenizin ilin .,,.falarıada okuyoruz. Bır ecnebı 
yapur kumpanyasının vapurlan lıtanbul ile Hayfa 
arasındaki mesafeyi ( 71 ) saatte katediY.orlarmıt L. 
latanbul ile Edremit uaaandaki mesafe ise lıtanbul ile 
Hayfa aruındakl me1afenin on birde biridh·. 

ISTBll INANllAI 

Yeni Bir ltalyan Torpltoau 
Cenevre 23 ( A. A. ) - Sirokko 

torpido m~bribl diln denize indiril-
mittir. Torpido, 104.10 metre usunlu-. 
tunda ve 15 metre l'ealflitf•dedlr 
Silrati 38 .ndlr. 



Memleket Manzarası 
L A 

Ef /anide Köylüler 

~z;ı 1Jı~amlardır Diyarıbekirde Gazi Heykeli 
Eflani (Hususi) - Eflanide 

halk birkaç çeşit iş yapar. Köy· ş h • G •• 1 ı ı• B ı• 
lülerin en büyük kısmı köylerinde e rın uze eşmesi çin ütün nşaa t 
çalışır .• Ziraat, arabacılık yapar-

lar. Bir kısmı da fstanbulda ka· T v ı v K • 1 y 1 yıkçılık ederler. Fakat bu lstan· ug a e Jremit e aptırı ıyor 
bulda kayıkçılık edenlerin mem-
leketlerile daima alakaları vardır. Dl yan bekir, 
Mesela onlar, kardeş, baba, am· (Hususi) - Ev .. 

. .. , .. 
ca milnavebe ile köylerine gidip veJce Diyarıbe-
relirler... lstanbulda kayıkçılıktan kir ve civarında 
para kazandıkları gipi köylerine inşaatta tuğla ve 

kiremit kullanıl-
reldikleri vakit te çift ve çubuk- mazdı. Hemen 
larile meşgul olurlar.. Bunlardan 
başka Eflani köylüleri arasında bütün binalar taş 
IOn zamanlarda duvarcılığa, d ül- kerpiç ve top-
ıerliğe de kıymet verilmiye baş- raktan yapılardı. 
lanmışbr. Köylüler bu sahada da Belediye ~eh· 
epey ileri gitmişlerdir. Hele Zaf- rin müstakbel 
ranbolunun .:Kıranköy» mahalle- vaziyetini tesbit ederken binala· 
ıindeki taşçı ustalan mübadil ola- nn da asri bir şekle girmesi ve 
rak Yunanistana gidince Eflanili badema kerpiç ve toprak bina-
ustalann muhitte kıymetleri bir lar yapılmaması cihetini temine 
kat daha artmııbr. Bu ustalar . karar vermiş, toprak dam yapıl· 
biltün Zafranbolu köylerinde du- masım menetmiı ve çablı, kire-
varcılık ve dülgerlik y&pmakta mitli dam yapılması mecburiye-
oldukları gibi muhitte iş bulama- tini koymuştur. Bu karar üzerine 
dıkları zaman Ankara ve sair Yenikapı civarında hususi teşeb-
uzak inşaat yapılan şehilere gide- büslerle iki sene evvel bir tuğla 
rek para kazanmaktadular. ve kiremit fctbrikası kurulmuş· 

Eflani köylerinde halk, av tur. 40 beygir kuvvetinde bir 
yapmıya pek meraklıdır. fstanbula motörle ve mazotla müteharrik olan 
gelen bir delikanlı üç dört ay bu fabrika on saate 6500 kiremit 

kayıkçılık yapıp ( 5 - 10 ) kuruı 
kazandı mı ilk işi bir av tüfeği 
almak olur. Burada köylü!er 
avladıkları hayvanların etini yer
ler. Tilki, tavşan vesair hayvan
lann derisini de köylere kadar 
gelip deri toplayan tiiccar sim.
aarJarma satarlar. 

Eflani köylerinde bir de iptidai 
tezgahlarda mensucat bez doku
ma işleri vardır. Fakat vaktile 
burada çok büyük bir kazanç. 
vasıtası olan bu iş son yıllarda 
kısmen varidat temin edemez bir 
bale gelmiştir. Çtiokn burada . 
köylü dokuduğu bezi artık tüc-
cara satamamaktadır. Kastamo
nuda ıon zamanlarda kurulan 
tezgahlarda geniş bezler do
kunmaktadır. Buradaki tezgah
lar iıe eski halini muhafaza 
etmekte ve binaenaleyh (35 • 40) 
santimetreden ziyade genitlikte 
bez dokumaktadır. lıte Kasta• 
monu bezlerinin ıu ıekildeki 
tekemmül ve istihalesi Eflani 
bezlerinin tamamen sürümünü 
kesmiştir. Şimdi köylü eskisi gibi 
satmak için değil yalnız kendi 
ihtiyacına göre bez dokumakta
dır. Eflani köylerinde, köylü hu
.sus1 tezgahlarda bir .. kırba,, 
dokur .. kırba,, dan erkek elbisesi 
ve pantolon yapılır. Bunun siyah 
boy asmdan tutun da yUnlinO, 
ipini hepsini köylü haricin bir 
tek maddesine ihtiyaç gösterme
den hep kendisi kendi malından 
yapar. 

Eski devrin ıan'at, ziraat ve 
ticaret itibarile en zengin bir yeri 
olan Eflini ıon zamanlardaki 
tekAmille kendini pek uydurama· 
dığından zenginlikten fakirliğe 
doğru mfihim bir istihale geçir• 
mektedir. Köylünün uyanlması 

Ye yeni hayat ıeraitine uydurul· 
maSJ lizımdır. Mehmet EaYer 

Uşak Butçest 
Uşak, - Nisan ortasnıdanberi 

lçtimalanna devam eden şehir 
meclisi bütçeyi 48,598 lira olarak 
tesbit etmiştir. Bugünlerde men'i 
israf at kanunun tatbiki için de 
kat'ı kirlarlar· verilmiı bunların 
tatbikına bqlanlDlfbr. 

Armutlu 
Kaplıcaları 

Armutlu (Hususi) - Marmara
mn en gilzel limanlanndan biri 
olan Armutlunun başlıca şöhretini 
kaplıcaları teşkiı eder. Kaplıcalar 
kasabaya 45 dakika mesafededir. 
Suları 57 derece sıcaklıkta nebean 
etmektedir. Üniversite profesör
leri tarafından yapılan tahlil ne
ticesinde bu sularda birçok ıifa 
hassaları bulunmvştur. 

Armutlu kaplıcalannı 60 sene 
müddetle işletmek hakkım Hilmi 
Bey isimli bir zat almıı ve kap
lıcaları imara başlamıştır. lık iş 
olarak 24 odah bir otel yapılmış, 
yeni bir kaplıca inşasına da baş· 
lamJmıştlr. 

Kasabanın birici noksanı posta 
ve telgraf tesisatıdır. Bina mevcut 
olmasına rağmen ne posta, ne de 
telgraf muhaberatı için burada 
hiçbir teşkilit yapılmamıştır. 

Çapakçur' da 
Fırah Yüzerek Geçmek 
f steyen iki Köylü Boğuldu 

Çapakçur ( Hususi ) - Kasa-
. bamızın civarında bulunan Fırat 

nehrinde iki kişi boğulmuştur. 
Bunlar Diyanbekirden gelen iki 
köylüdür. Bunlar Fıratı yllzmek 
auretile geçmek istemişler, fakat 
muvaffak olamamışlar, boğul• 
muşlardır. 

TaşköprUda Bir Müsamere 
Taşköprll (Hususi) - Himayei 

Etfal Cemiyeti menfaatine Merkez 
mektebi muallimleri tarafından 
bir müsamere tetip edilmittir. Bu 
müsamerede "8ir yuvanın tarlası,, 
piyesile Molyerin " Zornikihı ., 
temsil edilmiştir. Mllsamerede 23 
nisan çocuk bayramında ~O çocu
ğun giydirilmesine kAfi huılit 
elde edilmiştir. 

T ekirdagrnda Oç Memur 
Tevkif Edildi 

Vazifelerini suiistimal ederek 
zimmetlerine para geçirmekten 
suçlu muhasebei hususiye sabık 
merkez kitibi Ahmet, tahsildar 
lbrahim ve tahakkuk katibi Kini 
Efendilerin mevkufen muhakeme• 
}erine karar Yerilmiı ve tevkif 
edilmittir. 

leketin biiyük bir 
ihtiyacına cevap 
vermiştir. 

50. bin lira 
ıarfile vücuda ge-

tirilen bu f abri· 
kada yüzden fazla 

amele 3 usta ve 
bir ustabaşı ça· 
!ışmaktadır. F ab-

Digarıbekir Talla ve kiremit /abriluua rikanın çıkardığı 

ve 12 bin tuğla imal etmektedir. kiremitlerin Marsilya kiremitleri 
Fabrikanın çıkardığı tuğla ve ayarında olduğu anlaşılmıştır. 

kiremit Dlyanbekirden maada Tuğl,anın bini 12 liraya, kiremi-
Maden, Siverek, Urfa, Muş, Eli- din tanesi 8 kuruşa satılmaktadır. 
ziz ve Mardin gibi civar vilayet- Dlyarabeklrde Gazi Heykeli 
lerde de satılmaktadır. iki sene- Belediye meclisi Diyanbekiri 
denberi de Diyarıbekirde bütün Gazi Hz. nin bir heykelleri ile 
inşaat tuğla ve kiremitle yapıl- süslemiye karar vermiştir. Bu ka· 
maktadır. rara nazaran heykel bu sene için-

y eni yapılan binaların çoğal· de rekzeclilecek ve gelecek sene 
ması karşısında da tuğla ve kire- Gazi günü olan 5 Nisanda küşat 
mit ihtiyacı artmaktadır. Fahri- resmi yapılacakbr. Bütçeye hey· 
kanm tam zamamnda kurulmuı kel için konan tahsisat alkışlar 
ve faaliyete başlamış olması mem• arasında kabul edilmiştir. 

Yozgat'ta İmar Faaliyeti 

Yozgat çaınlılıntlan ıelırin görilnü,ü 
Yozgat (Huıuai) - Burada hararetli bir imar faaliyeti bal"' 

lamıştır. Büyük rehberimiz Gazi Hz.nin emrüişaretleri llzerine 
Yerköy• Yozgat şosesinin asfalt olarak inpsına başlanılmak tızeredir. 
lcabeden ketifleri yapmak üzere Nafia vekaleti tarafından iki mü
hendis gönderilmiştir. Şehrin imarı için teşekkül eden komisyon faa .. 
liyete geçmiş, meşhur Yozgat çaınhğının park haline ifrağı, elektrikle 
tenviri, civannda köşkler inşası için çalışmıya başlamıştır. 

Cümhuriyet bayramında temeli ablan Yozgat hastahanesinin in· 
şaatı da başlamak üzeredir. 

Y ozgadın Midilli çayınnda da Ziraat vekileti tarafından bir taı 
deposu açılmaktadır. Yozgat yakın zamanda büyük bir inkişaf arze
decektir. 

Garip Değil Mi? 
Yedi Aylık Doğan Bir 
Çocuk " Anne, Allah " 

Diyerek Ôlmüı 
Eskişehir ( Hususi ) - Burada 

geçen pn bir hanım yedi aylık 
bir çocuk doğurmUf, çocuk dört 
gün yaşamış ve 6lmüttilr. Hidise 
buraya kadar tabiidir. Gayritabii 
olan, çocuğun kısa mUddetli 
doğuıudur. Fakat hidisenin garip 
tarafı ıudur ki çocuk doğumunun 
dördUncii günll akşamı, yani 
ölümll gecesi ailesinden sekiz 
kişinin huzurunda Uç defa gayet 
fasih bir ifade ile .. Anne ,, de• 
meıi, sonra da yine Uç defa 
.. Allah ,, kelimesini teliffuz etme
sidir. Tabiatile bu, aile efradının 
iddiasıdır ve hadise ölnme tekad
düm. eden aaniyelea:, dahilinde 

Kayseri de 
Cümhuriyet Meydanına 
Gazi Hz. nin Heykelleri 

Rekzedilecek 
Kayseri - Yüksek sanatkar 

Mimar Sinanın Kayseriye yadigan 
·olan cami ıimdiye kadar harap 
dOkk&nlann arkasında görünmez 
bir halde idi. DAhi Mimarın bu 
bUyllk eserini kurtarmak için 
camiin 6n6ndeki 400 den fazla 
dükkan Belediyece istimlAk edil
miştir. Bu ıuretle bu gllzel eserin 
önil açılarak Ctimhuriyet meydanı 
genişletilmiştir. Belediye,meydanın 
tesviyesine azami gayretle çalış· 
maktadır. Cümburiyet meydanı 
Büyük Gazimizin heykelleri ile 
silslenecektir. 

---------------------------vuku a gelmiş olduğu söylendiği 
için tees~llrden1 doğma bir samia 
ıalab olarak kabul edilebilir. 

Niaaa 24 

1 Ev Doktora 
1 

Kel 
Asırlardanberi insanlann 

tına tam manasile bil' f ela 
teşkil eden bu çirkin hasta 
• halihazırda - ta babetlıı iftih 
edebileceği bir surette kolay 
kat'i olarak tedavi olunur. 

Asırların tecrübesile kel k 
filnün [mikrop] unun saçların içe 
sinde ve köklerin etrafında oc 
kurmuş olduğunu öğreneni 
çok eskidenberi yegane teda 
çaresi olarak saçı köklind 
kopanp atmakta bu~muşlardı 
Maatteessüf çok barbar olan 
usulden başka bir tedavi vaSlta 
bulunmadığı için bu usul uz 
zaman devam etti. 

Bugün bile ekseriya sokak i 
ıaatında kullanılan ve kolaylık 
eriyici bir madde olan zifti erit 
rok sulu bir halde zavallı hast 
mn başma döküyorlar. Bir müdd 
sonra tabii bu erimiı zift serti 
ıiyor ve bütün saçları arasın 
zaptediyor. Bundan sonra işken 
sahnesinin ikinci perdesi başlıyo 
Yani S'!rtleşmiş zifti arasında b 
lunan aaçlarla beraber çekip k 
parmak facıası oluyor. 

Halbuki, basit ve 
vasıta olan rontken ıuaitı k 
hastalığı içiıi birebir bir füiçtı 
Saçları bir kere bile rontge 
ıuaabna maruz bırakmak 17 gü 
sonra diplerinden ve tamame 
dökülmelerine yardım eder. 

Y aJoız rontken tedavisi esn 
aında şuaibn lUzumundan az v 
yahut lüzumundan çok olmam 
sına dikkat etme!idir. Çünk 
birinci halde saçlar dökülme 
ikincisinde ise saçlar • ka vrulara 
mahvolur bir kere daha neşvün 
ma bulmaz ve cilt fena hald 
yanar. 

Yukarıda söylenildiği gi 
mütevazin Ye kifi miktarda gö 
terilecek rontgen şuaatının dö 
tilğü saçlarm yerinde iki ay mUd 
detle lium gelen tedavi ve temiz 
lik yapılır ve yeni saç geldi., 
vakit bir daha kellik avdet etme 

Memleketimizde kel henüz ke 
retle tesadüf edilen bir hastalıktı 
Bu iıte her ferdin ciddiyetle ali 
kadar olması lazımdır. • 

Ankarada MubidJin Beye; 
Evveli kendinizi itimat etti' .. 

niz bir doktora esaslı ıurett 
muayene ettiriniz. Rontken mua 
yenesi isteyiniz. Eğ~r Ankarad 
buna imkan yoksa lstanhula gel 
meniz fena olmaz. O takdird 
bize uğrayınız. Size bu husust 
bir fikir vermeye çalışırız. lf.. 

Ercişte 
Bir ineğin Karnından lk 
Başlı Bir Buzağı Çıkarıld 

Erciş ( Hususi ) - Kasabay 
beş &aat mesafede Tonduras k 
yUnde bir ineğin karnından b • 
boyun tızerinde iki başlı, 
burunlu, dört g6zlü, fakat • 
kulaklı bir buzağı çıkmıştir. 

Bu buzağının anası kay ah 
liıinden Kaı.mın ineğidir. ine 
doğuramamış, ölürken kesilmiştir 
Buzağı da karnından ölü olara 
çıkanlmış ve kas&baya getirili 
Kaymakamlığa gösterilmittir. 

Kasım fakir bir adamdı~ 
Ölen ineğinden başka malı miilk 
olmadığı için devletten kendisin 
yardım edilmesini istirham etmişt · 

Kayseri de Yol Faaliyeti 
Kayseri - Havalarm müsait 

gitmesi ve inşaat mevsiminio 
gelmesi üzerine Vilayet yollarmıo 
her tarafında inşaat ve tamirat 
faaliyetine başlanmııtır.. 



Si~ et Alemi 
Lehistan 
Fransadan 
Uzaklaşıyor Mu? 

P.-ansı:ı Hariciye Nazırı M. Bartu• 
nun Varşovaya yaptığı eeynhat hnk· 
kında henüz esaslı tafa.lat yok .. 
tur. Fak t bu seyahat takaddüm 
eden Romen Hariciye Naı.ın M. 
Titüleskonun Paris ziyaretinden Öğ· 
rendiğimiz ıudur ki Fransa, bu seyn• 
batle, son zamanda Lehistan • 
Çekoslovakya arasında hasıl 1 aoğukl~ğu gidermek, Fransa 

0 ~: 
milttefıkleri ara ınd ki biç J 

h. • o mazsa 
za ıren gevşemış görünen ittifak 
b~ğım. da kuvvetlendirmek iıtemekte
dır. Bılh sa, bu cihe• Leh • F 

.. b l · · -. r nsız 
mÇ ~nak~e Ma ı hıçıal'fvücup derecesindedir. 

un u: u e ı beynelmilel hlidiaeler 
karşısında Frans ile Leh' t ö-- I • d 18 Din g 
ruş erın e pek çok defol r fark 
b~lu~d~ğu ~nlaşılmışbr. Fransız harİ· 
c ye ının sıyasetine mutlak aurette 
~ağla bulunan e.ld uh Hariciye 
Nn~n M. Zal~akioin yerine miralay 
Bekm gelme ı de bu görilı farkının 
bir ifadesidir. 

Bir zamanlar her hareketini Fr n-

spanyada 
Umumi.Grev 
İlan Edildi 

Madrit, 23 - Bu aabnhtanberl 
umumi grev illin cdilmiolir. Şehir 
sakindir, .. okaklarda pek az ad m 
vardır. 

Madrit, 23 - Katalonyanın bazı 
şehirlerinde cümhuriyetçi va komü
nistlerle sağ ctmııb menauplan ara• 
aında çarp.t,;malar olmuştur. 

Madrit, 23 - Muhtelif tchirlerd 
po:isle komfinistler ar aında müan• 
demeler olmuft Avila kasabasında 
aoknkta bir bomba p t!amıt. ahali 
f ırknsı erki mm getiren b'r t • rene 
Madrit civarmd meçhul kimseler 
tabancalar' ate etmiıler, bir kifJ 
ynralanmıştır. 

a e anın aözüne uyduran Lehistan, bu- azası 
,On kendi dOdükünO yalnız başına 
6ttür bileceğine kani olduğu gibi Fran- Saray Bosnada B. 
aanın Sovyet Rusya ile yaptıkJ an. 
ıa1mııden dolayı da iğb:rar hissetmek- F acıa Oldu 
tedlr. H buki, bilmuknbi~ Almanya Bel t 23 
O b• k dav lan d 1 grn • - Saray- Boan clva· 

e ır ıaım n a an omıştır nndaki köınQr madenlerınd.. wuJ·u 
Onun, Fransay kar ı iıtiknakar bf • b l " " • 

· t 1 d b 1 r u öD lnfılak, mad•"' koV1•)arından •aı:ıye a ması a, u an noman b. f ...... " -
ııeticesi gibi telakki edil bT ın 8ır z.l mık tarda gaz intiıar etweal 
t'llZİyette, M. Bartunun Var e 

1 ır. u yüzünden olmuftur. Kurtardın :.ine •= L h F şov ıeya. or d 1 -. l kl e • ransız görüş farkını kolay man ve ma en er nazınnın huzuri)e 

Bı ilaktrtaldan. kaldıracilğa benzemez~ de•~m ediliyor. F kat crazinin çBk· 
• ehıstanın k d" 1 meu •e •u b ımaaı yüzünden kurta• 

ı t oa,ına filirnet teİ:k~İ P~~ı8lıya rılma f~indc zorluk çekiliyor. Ôlenle-
rektır. Pek yııkın b" 41 

1 mck rin mıktarı çok fazı dır. HGkOmet 

SON POSTA 

Fa az 
" • ..-..ı:• • • ..,,..,,., ..... ..:r:~:• • -

Fikirler, Mahiyeti Tamamen Ma iim 01-
m yan B·r 

----"'""- Ra atsız-
• 

k çin 
ded·r 

Bu resmi bir Fi' 11 ız gazete inden aldık. Başı külahh olan ve çnntruıımn 
Gıerinde R. F. yazılı bulunan kadın Fransız Cümhuriyetinl (republlque Fran• 
Ç iıe) i temsil ed"yor ve ihtiyacı olduğundan; para iatiyOl'. Mükellef lı elini 
cebine atmıf, para çıkarmaktadır. Fakat daha evvel soruyor: 

- Ya meL'uslar? Onlar ne verdiler? 
Bu reıim Franıı da, fikirlerin ne derece rnbatsızlık içinde olduğunu gÖı· 

teri yor. 

• 
usuıta tenvır __ ed_e_c_ek_1~_r. ~ s~:yyi, bau fel4ketzedelerin ailelerine ~udım 

tmektedir. 

Fransız Hariciye Belıırat, 23 - ~öken maden ı.u. İtalyan ariciye Müsteşarının Londra 
Nazırı yularından şimdiye kadnr 60 ceset z· . v s· M·· A 

V bıkarılmıştır. infilak çol· tiddetll ıyaretı e ır ta aa 
arşovada .. M1 .ühiın Şey!er oımuı ve iki kilometre uzuniuğundnkı 

S b" k d Londra, 23 (Hava ) - M. Süvfç'in l kerelerin lGzumsuz vey g yrlkabfl 
oy &ıyor ır uyu a insan ve ena namın ne burayı ziyareti, Franr.ız cevabi nota- olduğu telnkki indedir. 

M. 
VBarkşobv ' 23 - H riciye Na ... n ~a~sa hepsi Yi!nm şt.r. Mndendekl ıından nvel bir teşr.fat mahiyetinde Deyli TeJ,..raf, doğrudan do~ruya 

1 "' ı~ç.le.rd.en ancak iW l inf kurtul"'• t Jr::.kk" d 1 6 

N 
e M' u

8
ray ge.en .Fransıı Hariciye bı.mıştır. ... .. 

1
e" ı e

1 
i iyordu. Fakat .şimdi silah- gör~şnle tnraftar!ıkJ yapmaJda, ran-

azırı • artu ş rcf me dün akşa BI ~r meıe esi çıkmaza g'rdiği için l:u sn ya bu uauısta bır tazyik yapmanın 
milkcil~f bir ziyafet vermişlir. .ht r De Otomobil K zası ~yarete büyük bir ehemmiyet veri· hata o) cağını 5öylemektedir. 

s .,,. s 

Gönül işleri 

Rüçü" 
Bir Kızın 
Derdi 

"Ben henUz kUçük bir kııım. 
Bir genç beni istemiş, annemi 
babam da razı olmuşlar. Şimdiye 
kadar bir netice çıkmadı. Fakat 
benim rızam ve haberim olmak· 
BlZJn bir r.işan falan yapıyorlarsa 
ne yaparım? 

Kony dnı M. T. R. 
Eskiden adetti, analar, baba· 

lar, çocuklarma sormaksızın onlan 
küçük yaştan biribirlerile nişanlar, 
onra rUşte vannca nikablayıp 

cvlendirirlerdi. 
BugUn bu şekil evlenmenin 

artık manası "kalmamışbr. Ana 
babanın kızlarım zorla küçük 
yaşta evlendirmeler:ne kanun 
müsait değildir, bizde evlenmek 
için kanuni yaşa varmıyan bir 
kızı ailesi zorla ev!endiremez. 
Onun için iz i t ezsen" onlar 
bir şey ynpamazl • 

* Şehzade başında L. H. Beye: 
Kız hakikaten ktiçfik değils 

demek ize vermek istemiyorlar. 
Kız sizi sevebilir, fakat evlene
bilmesi için aile inin muvafakati 
l zımdır. Binaenaleyh onları kan
dırmıya çalışınız. 

* Alaşehirde O. E. Beye: 
Ben ne bileyim. Demek mek

tup yazmasını bilmiyorsunuz. 
Yahut tanıştığınız kızlar sizinle 
münasebetlerini ev!enmiye kadnr 
gütürmek istemiyorlar. 

IIAKnlTEYZE ........................................................... Bek bır nutuk söyliyerek Fran ız· A!es. andria, (italya'da) 23 _ Bir hyor. Y pılacak görOımelerdo orta lf-
Leh ittifakının a almaz sağlamlı- o.to1?obl yarışında bir otomobil dev- Avrupa meaelel rl en başt yer la· mcleri projesinden nt.geçt ği, bun 
ınd n b hsetmİf, bun cevap veren rılmış, bir k'o ölmüş, biri y rnlanmı•- cakbr. Sil hl r i inde mukavelenin P ri ' 23 - Maten gazetesine mukabil lngiliı Kenya'sıodnn bir kı· 

M. Bnrtu bu dostluğun histen ziyade ba~k" bir otomobil ynnmış diğer bir tatbiki hususunda bir anlnşma olacağı göre, lngiJiı hü u eti, Fran ız nota• 11ın r ıi iated:ği na ılıyor. 
ouur eu·ri o'dı;:~unu ve Vıır~ov,, a otoı_n?~il de aeyirciler arası~a scirerek tahmin diliyor. Esasen ltalyada sına birkaç güne kadar cevap 'ere- Jtl.. 
~:~n~ı~·~; i i~tifakımn devam zaru~ 6 kışıyı yarnlamııtır. bütçe sıkıntı ı olduğu için halyanın ::~!:.: A~!;00~~şeobu~ak~~;~a, oı!::~~ Londra, 23 - M. Süvlç dan ek• 
de=i~u;'ki: çın geldiAini aöylemio ve Amerı• ka silah yanşına girmekten ve bir anlııo- derhal Ccn~neye dönmek prensibini f m buraya areldi. Bu aııbah Makdo-

"_ Dostluğumuz, sulh • mayı imkansız b rakmakt n çekine- •1 • " k 1 nald ilo luııa bir görü mc yaptı. 
ı l O f t , ı erı surece tir. ngilterenı·n "'ı' "hlnrın Td" B ve emnıyet D ceğ umu uyor. iğer tara tan ta·.ra- a " 

1 il 1 ır. craLer hareket et iz onanması nın, AJm nyayı tekrar Milletler Ce- azaltılma ından ı.iyade bugünkü sevı• lf 
ç n bizi her ey birle titmekted:::m miyetine girmek hususunda ikna yenin istikranna ve tehdidıne matuf Paris, 23 - Tan gaıeteııi M. Sü .. 

lf. Panamayt 24 Saatte edeceği de ingUteredo k na t halin· olan italyan projesine iltihak etmeai vlç'in Londra ıeyah:ıtinden bahs der• 

U 
Varşova, 23 _ M. Bartu gaz te- dedir. de muhtemeldir. kcn diJOr kır "M. Süviç Londraya 

e!e tunları söylemi,tir: Geçecek ltalyanın istekleri Fr"ll&anın silahlar işindeki kat,i nok• 
- Devlet adamlarınızla yapaca. D 1 Paris, 23 ( Havas ) - M. Süviç talnazarını açıkça aolamıı bir ekılde 

ğ Pa 23 ( eyli Meyi, na>i1terenin siltihJ .. nn d d f\• L b 
•1m görüşmelerden çok oeyler bele- 0 ma, - 101) gemiden mD· 6 .. Lon ra n ıısar Südanı ve i ye hu- gitmektedir.,, 
lı.}orum. 1921 Fransız-Leh ittifalı;ı rek ep Amerika donanmasının Pllna- lıtikrannr istiyen ftalyan planını ka- dudunda çıkan ihti af arı da görüşe. * 
temdit edilecektir. Çünkil bu ittifak ;n.a kanalım (24) sarıtle geçebi'mek bul edeceğini yaznıakt dı. cektir. Jtatyanlar buduUan 20 kilo- C i .1 }' 1 "ki l k t" d ğ'I A J1° yapacağı tecrübe manevrafan Deyli Herald ile Morning Post metre içeride iki kaa bayı işg 1 et. enevre 23 - Fransantn nga te-

a nız ı - mem ~ ; !n d e ı, • vru· 1 olayısiJe bütün iıinli efrat ve z b•t t J • • k f 1 •- reye verdiği son nota, ıilahsıı.l nma 

er a vazı e başma çntırılrnı~hr. l nmnsmd o evvel iyasi yeni milzn- oimalden cenuba bir demiryo.u döşe- çıkarmıştır. ~p~a~n~ın~m~u~v~a~z~cn~e:s~ı =çı~n~cMz~ar~u~rı~d:ir:."~;:~e=r =d~h~·.~~·f~~:~:!~=a~ı ~-~!g:a:ze=e~e~rı:, :::u~m:tı:m~ı~~o:m:i~sy~o~n:u~n:to~p-~'~m=iş!le~r~dı:"r.;=ta:y~n:n!:H~a~u~~c~ş::a~tn~n~d~n~~m~u:':n~ve~leai etrafındaki ümıtler' boş 
" Son Po t ,, nın Edebi Tefrıkası: 5 2 --=-

b ur/1011 C..c/ııt 

EM · 
~ki~~~ okadar içli bir sevgi 

izler•. gorunen gözlerinde şimdi 
vahşt ve şehvet dolu bir ihtiras 
parlıyordu. 

.Münire en ziyade onun bu 
balınden ıniiteessir olu d K yor u. 

endisine dcta bir bar ka· 
dını. muamelesi yapılma ı izzeti
nefsane dokunuyordu. 

Anne. d··vn b 
• 51 ug n anrhğı için onu 

tazyık ettikçe mlltereddit vehimli 
:~ yapacağını bilmeyerek, adet~ 
ır cereyana kapılmu: gibı" s .... k 

· "d' • ,. uru • nıp gı ıyordu. 

Genç kız bu kararsızlık ı· • d 
b ı d . çın e 

oca ıyor u fo Ne d t" .. b · · b .. c e .n ldıgı 
ır emır ütun kararlan du d d Ge .. b r ur u. 

b nç yuz aşı derhal Erzunı· 
illa areket etmek için emir 
almıştı. İzni bitmcmışti. Fakat o 
mıntakada yapılacak harekat · · 

C d .. "h . ıçın f une ı tiyaç görUlm•iştü. 
stanbulda kuçük bir sıhhi 

mb~yeneden sonra derhal Eski· 

d
e ıre hareket etti. Bu işler oka-
nr · lm en o uştu ki hazırlanan 

d-~ 1 
ugünde b h 
1 n a setmeye bile vakti 

o manııştı. 

Necdet }'alnı M" • . 
Ye ett"" · k . z unırenın hedi-

.gı şı hır t 
alarak yola çıkrnı:rareci başlığı 

Bu başlığı Münire 
hediyesi olarak verecektnia 8d~ğ~n b" v • uyuk 
ır ma~azaya nüm'1ne olarak 

!~l~ız bır t~ne gelen bu başlık 
ıçı ınce kadıfe gibi göderi dı 
kısmı meşindi. Mikalı gözlllkl • 
de kendindendi. en 

Genç Yüzbaşı E ki ehirde 
erkadaşlanna iltihak ettiği zaman 
Yüzbaşı Fikret ona takıldı : 

- Y uzık san • fstanbuJda 
okadar kaldın da bir düğün bile 
ynpamadın ha 1 Bizim hanım 
ikinciyi hazırlıyor. 

O gelinceye kadar iki tayyare 
filosu bütün hazırhklanru yap
mışlardı. Yüzbaşı Fikret il inci 
tayyare filosuna kumanda edj .. 
yordu. Necdet e ki arkadaşlarile 
beraber e yine kendi tayyaresj 

ile bir'nci fi!cnun başın geçti nuyordo. Hizmet nefer!erile bera- det ı . ya n z mnıyetindeki neferlere 
ve derhal hareket ettiler. ber elli kişilik bir manga halinde dctıl mülaz.imlcre de ayni sertlikle 

Ağrı mıntakllsındo, lran bu· idiler. muamele ediyordu. 
dudundan geçen göçebe a iretler Yüzbaşı Fikret şehre gitmek 
ilzerine ·askeri harekat yapılıyordu. için arkadaşından fazla he\i esli 

Bu mıntakanın hava cereyan· görünüyordu. 
lannı ve arazi taksimabm iyi bi- Necdet ona takılıyordu: 
len iki genç yüzbaşı askeri hare- - Evlisin, bir çocugun var. 
kata iştirak edeceklerdi. Biri de yolda •• Sana şehir, kasaba 

Tenkil harekatını idare eden ne lazım, Otur karargahta, nöbet 
kumandanın emrinde idiler. Beklel diyordu. 

Hareket mıntakasında arazi Erzururnda bir in ma, birkaç 
çok manialı idi. Fakat iyi bir gazino ve nihayet okunacak ga· 
tesadüfle gerek yüzb şı Fikret ve zcte, kitap, konuşacak b ş 
gerek Necdet bu havalide daha kadaş bulm k kabildi. 
evvd tatbikat yapmışlardı. Bunun Karargahın şehre yakın olması 
içiy manevralarda müşkülat çek- genç :zabitlerin boş zamanlan:ıda 
miyor ve tenkil kuvvetlerine çok oldukça iyi vakit geçirmelerini 
i abetli malümat veriyorlardı. İlk temin ediyordu. 
günler içinde yalnız keşif yapıyor- Yüzba.şı Necdet buraya gel-
larch. dikten sonra birkaç ay uzak kal· 

Harekat sahası darlaşıp asi dığı m lekine taze bir aşkla sa-
kuvvetler dağlık mınt kaya, Ağn rılmı~tı. Faknt arkad şloın da onu 
eteklerine ıkışmca onlan yerlerin- bu defa tamamile değişmiş buldu-
den sürüp çıkarmak için hava 1 r. Eskiden okadar yumu~ak ve 
kuvvetlerinden istifade etmek fır- hassas olan genç yüzbaşı şimdi 
sah hasıl oldu. en kOçfik emirlerini verirken bile 

Tayyare karargahı hareket nteş, biber kesilyordu. 
mıntakasının az gerisinde, Erzu· Hatta Yüzbaşı Fikret ona: 
ruma yakın bir mevkide idi. Genç - Hastalık sana yaramış, 
tayyareciler vazife haricindeki imdi azılı bir adnm oldun l 
zamanlarında Erzunıma kadc.r Ojye takılıyordu. 
gitmeğe vakit buluyor~ardı. Hakikat, öteki arkadaşları da 

Nöbetleşe karataahta bulu- yni fikirde idiler. Yüza Nec-

BnD geceler umumi kar rgah
tan aldık an emre itaat ederek 
garnizondan S} rılmıyorlardı. O 
zamanlar aralnrmda toplnnıp ar
kadaşça konuşuyor, harekat hak· 
kında mütale yürütüyorlardı. 

Yıi başı Necdet hareketinde 
çok şiddet tnra~tnrı idi. 

- Böy:e da a' n kökünden 
ı,esip atmalı. diyordu. Vaktile 
TruJnak ve Hınçak komiieleri de 
Ermeni haliyi boyle is> nnn teş
,,ik eder, rahatlarını bozar ve 
birçok masmnlann k nın girer-· 
}erdi. Şimdi de bu Hoyboncular 
çıktı. Düny:ıdnn haberi olmayan 
rahatla.... yerinde bir sfirü insanı 
fesada ~criyor:ur. Ba elebaşı·an 
tamamile ortadan kaldırmalıdır, 
Tenkil hnreketi ancak bu suretle 
netice verlr. Halkın ve memleke
tin rahatı anc k bu suretle temin 
edilir. 

Yüzbaşı Fikret te ayni fikfrd 
idi. S.ıkin zamanlarda yumuşnk, 
samimi birer ev erkeği olan silah 
arkadaşları şimdi bütün hislerini 
\: e düşüncelerini vazife!eri üzerine 
toplamqlardı. 

(Arka ı vnr, 
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Hareketten 
Zarar Gelmez 

Biraderinize Biz Ders 

Kari Mektupltl'1 

' 

İşlerinden Çıkarı· 

Her memlekette bir.birini ta· 

B . _ k 1 kip eden hileli if-
,,. &.lan e- 1 A l k b'I . ,,, as ara mu a ı ,.,,, n..azan- h.l . 

ı esız ve meşru 

dılı Şöh,.et olanları parmakla 
a-österılmeye başlanmışhr. 

Onun için lngiltere'de son za
manda kapılarını kapayan bir 
bankanın sahibi dillere destan 
olmuştur. Bu zat tam (41) sene 
bankasının müşterilerine yüzde 
dört faiz temin ve teni ettikten 
ıonra elinde olmayan sebeplerden 
dolayı bu sene ifliı etmit bulun· 
maktadır. 

Londra Ticaret Mahkemesine 
tevdi edilen bu iflia iti içinde 
hiçbir kusur ve suiniyet görWme-
miı olduğundan bankanın t&1fi· 
Jeıi en taJ>ii terait içinde yapıl· 
uiıştır. Banker alacakWarmın 
paralarını tamamen tesviye ede
bilmek için kanunen satmağa mec
'bur ' olmadığı emlakini bile sat
mış ve para temin etmiştir. 

Bu hadisenin halk üzerinde 
bıraktığı tesir gayet büyük olmuş 
ve her taraftan kendisine tees· 
ıür beyan edilmiştir. Bu aralık 
birçoklan bankerin tekrar ban
kacılığa başladığı takdirde ken
disine paralarını emniyetle tevdi 
edeceklerini söylemişlerdir. 

Hulasa ezelden emniyetli ol
malan lizımgelen • bankerler~~n 
birisinin bu yoldakı ha~ekehnın 
nazandikkti celbetmeesı şaşıla· 
cak ıeydir. .. 

Rusyadaki bilyUk lnfaattaa 
Slalin So/· birinin resmi kil· 

tadında hazır bu
rada Servi• Junan bir Ameri· 
Yapıgor kah mllhendiı 

Eveinng Standard gazeteıi mu
harririne Stalin hakkinda fUD)an 

anlatmıştır: 
- 4( Sovyet şuraları umum kl

tibi Stalin bizi yemeğe davet et
mişti. Yemekte hizmet eden b!;z
İlıetçi tabaklan getiriyor, oldugu 
aibi masanın bir ucuna koyuyor
du. Onlan oradan alıp misafirle
re vermek, getirilen e~I keıip da
jıtıpak hülisa kabves.ne varıncı· 
)'a kadar ıervisi yapmak Staline 
kalıyordu. 

• Yemeğin sonunda mumaileyh 
beni bir tarafa çekerek ded!ki: 

- Hariçte hep beni diktatör 
olarak tanırlar. Halbuki bu genç 
kın g6rllyor musunuz? Hakikatta 
itte buna bile ıöz geçiremiyorum. 

Şimdilik Üniversiteye devam 
ediyor, ve kafasında münevver bir 
kadının kim olursa alsun birisine 
lli«met etmesi ayıp olduğu fikrini 
tafıyor.. Dört ıenedir hizmetimi 
hep bu tarzda görür." 
· Gaye adamJannın bem~n be
inen hepsinin Stalin gibi düşiln· 
düklerine filphe yoktur. 

Geçenlerde Londra konferan
aına giden Gandi Londra sokak
lannda • Hindiıtanda geıdiği gibi
yalınayak, baııkab~k ve ya'! . aç 
gezmiıti. Etrafında kendısıne 
hayret ve tecessüsle ~akan ~al~~ 
ehemmiyet bile vermıyor, gıtfıği 
yerde: 

- Ben yan aç lnaanlann vekili, 
murahhaııyım. Beni g6nderenlerio 
çıplak sırtlarına giyecek ·~~J~ri 
olduğu vakit ben de geyımrım 
diyordu. Bir gün konferanstan 
çıkıyordu. Halk birikmiş konfe· 
rans binasının muhteşem kapısı 
önünde çıkan murahhasları ıty· 
rediyordu. Silindir şapkalı ve tek 
gözlüklü şık diplomatlardan sonra 
küçük vücudunu beyaz bir ihra
ma sarmış olan Gandi gözüktil. 
Göz!er hep ona çevrildi. Ve meş
hur markalı bir Limuzin, Hint 
murahhasını almak için ilerledi 
Gandi önüne getirilen otomobilin 
içine iltifat etmedi ve şoförün 
yamndaki kapıyı açarak onun 
yanına oturuverdi. 

~~~ ..... Veririz. 

- Bir gülle, iıabetli 6ir gülle iateri1n, Şu bayrak gıkılıp ~it•iıt 
On dokuzuncu asnn ser· 1 yapmak istiyordu. Fransız do- 1 barbıne de temel ~atı olan 187(). 

seri ruhlu şahsiyetlerinden biri de nan.ması~, Fransız ordusu~u, 1 187~ bub~ bu vazıyette ytız gö.-
llçfincü Napolyondur. O, Lui Bo- lngılterenın ardına tak~rak Çıne t~rdı. Üçüncü Napol~on, Prene 
napartın oğlu ve büyük Napolyo· gönderen odur. Yetmiş, sek· Bısmarkın arıulanna hizmetk4rlık 
nun yeğeni idi. Korsikah cihangir, sen sene evvel İngilizlerin Ame- ederek Prusya aleyhine harp açb 
Fransa tahtı üzerinden bütün rikadan kovu)dukfarmı düşünmi- ve karşısında bütün Almanyayı 
ailesine krallıklar dağıbrken kar· yerek Meksikada bir şeyler yap- buldu. . 
daşı Lui Bonaparta da Hollanda mayı düşünen ve bu uğurda bir 1870-71 muharebesinin tafsılA-
tacını ve Felemenk diyarmı ba· çok kanlar döken odur. ltalyada b malumdur. Fransızlar, tecrU~eli 
ğışladı. Fakat bu tacı bir ıartla Fransız nlifuzunu yaşatmak MU- ve yeni bir iman ile hamle e en 
kardeşinin başına . geçirmişti. yasile Alp dağlan yamaçlarını Alman ordusu önünde dayana• 
Hollanda Kıral1t Bonapartın üvey kana bulayan ve o dağlann ko- ıııadılar, pek çabuk bozuldular. 
kızı 0

Hortense de Beauharnais,, yi vuklarına, oyuklanna hazineler Paris aokaklann~a: . • ... 
de alacakb. Yani NapoJyon, vefa· akıtan odur. Avrupa hekemon· «Berline, Berlioe»dıye bagıran 
sızlığını ve gönü!den göntlle do- yasım kendi elin~e tutabilmek nUmayiıcilerin arbk sesi çık~-
Jaşır bir kelebek olduğunu bile maksadile Kınm muharebesinde )'Ordu. Çünkü Almanlar Par11 
bile sevdiği Fransa lmparatoriç.a• Türklere yardım eden odur1 üzerine ylirüyordu. 
lığına yükseİttiği Jozefini biraz da· Bntnn bu ~leri, gu!'°runu ok· Bu umulmaz neticeyi hazırla· 
ha memnun etmek için onun bat- f&Dl•k ve • ~ure llzennde ~dım yan harp 1ahneleriaden biri «Se• 
ka bir kocadan kazandığı kızına- alindırml akd ıçm • yapıyordd'u. ..... ,Sı~asi dan» muhasaraaıdır. Üçllncll Na-

,. d t esap ar an, sıyası en ışe1er en ı on ( Meuıe) nehri llzerinde da Jara.ıçe yapıyor u ve ıiyali gayelerden daima uzakb. po y ' 
İşte Üçüncü Napolyon, böyle Kuru bir töhret kuru bir ıeref bulunan bu .kal.ede Almanlar ta• 

bir izdivacın mahsulildür. Amcası için kıtadan kıtaya ordular, de· rafınd!' çey~·~llllfli: Yananda tam 
tahttan düşünce babası da mev· nizden denize donanmalar nakl~ y~z ~·~ kiıılik. bır ordu vardı. 
kiini kaybetmi§ti. Fakat Büyük diyordu ve Fransız para11nı, Fran• Aılesalının ıerefib, ~e!ldi takhb vet 

" F Ş ı k b rf d. • tacı mao çem ennın mu aveme Napolyonun oglu . ransuva - ar - sı?' anım Of yere sa e ıp ıı· kabiliyetine bağlı idi. Eğer o, 
Jozef Bonapart Vıyana sarayında dıyordu. h ak bir manevre ile içine dn-
ve " Duc de Reichstaddt '! adı • Üçilncli N~poly~n~n ahmak :n:rdiği ıu çemberi kırarsa bay• 
altında ölünce Fransızların ımpa• bır kafa taııdıgını ilkın keşfeden . etini ve mevkimi belki muha· 

· ratorluğunu iddia etmek hakkı Ye bu ha~akatind~n ~endi mille~ f~a edebilecekti. Kıramazaa ve 
ona, sabık Holanda Karalının bu Y~ ~evleb namına ıstıfa~e etmegı Almanlann eline dllıerae her fey 
serseri tabiatli oğluna kalmııtı. düşunen mqhur yrenı Bumarktır: mahvolup gidecekti. 

S • b" li d" Çtinkü Herkes onun yuksekten atıp tu O N l k •• crserı ta ıat 'd ıyoruz. lutlanna, Avrupadan Amerikaya, h . çll~c~ t h •toy~ k~ ebruu 
bu " tahtn taç " avacısı prens, oradan Asyaya ve oradan yine amıyetını a n e e en a.-
bUtUn gençliğini kanşık nıaceral~r Avrupaya ordular taşı)'lp durma- hyarak her ~areye baıwrdu, 
içinde ve hayli karanlık bır ıma bir kıymet verirken, daha Alman çembennden kurtulmı~a 
tekilde geçirdi. Adı, sam pek doğrusu Napolyon iıminde yanm aavaşb. Fakat Biımarkın huzurıle 
anılmazken ansıun sahneye çıkışı, asır evvelki haileler kahramanını bilhassa tevke gelen Alman or. 
siyasi hamlelere. t~ebbüs. ed.işi görerek çekinirken Bism~rk, Fran- dusu; .. ~ıralmak. f6~1e durıu~, 
de yine aeraerıcedır. Nıtekım sızlar lmperatorunun kigıttan ata batti egılmek bile bilmeyen, bır 
1836 da lstraz.bur~~ ve 1~0 ~· bindiğini, tahtadan kılıç kullandığım çelik halka g!bi id~ birtllr!O 
• Boulogne " de g~runfişU oyledır, ıezdi ve bu ab yıkmayı, 0 kılıcı sarsılmıyordu. Halbukı yüz ban 
macera arayan bir adaı.n 2şidir. parçalamayı pek kolay gördü. kitiyi bealemek bir işti. Asker, ' 
: Avrupa bllyiık devletlerinin Bunu yapmakla Almanhğı pcra• pek hazırlıksız olarak bu kapana 

Fransa tahtına getirdikleı i Louis· kendelikten kurtaracaktı, birleş- dilşmüıtO, gün gectikçe açlığa 
Pbilipp, büyük Napolyon 'un ıöh· tirmiş olacaktı. doğru ıllrükleniyordu. 
retinl iatismar etmek ve bir külih Üçilnc& Napolyon, Purusyah Ne yapacağını bilmeyen Üç&n-
kapma"k isteyen bu sergüzeşt Başvekilin düze!1leri~e kapıldı. cO Napolyon. basta ve dermanıız 
de'iıi prensi müebbet hapse Avusturyan~n ezı~mesıne ıes çı· adımlarla odasında d6n0p duru-
mahkfim ettirmif ve "Ham,, da karma~ı! bır. kısım Alman htıkG· yordu. Ansızın aklına bir tedbir, 

... k F k M metlcranın bırleşmeaine mUsaade • w , ğ b. delıge b mJıb. a at o, ason- tf k bu birle ikliğin mlieS11r olacagını ADu ı ır 
du. Masonluk ta on dokuzuncu eF 

1 
ve anacaçıktan tehdit 1 etmek tedbir ıeldi: Maaonhıktan istifade. 

· h. · l ranaayı Vakti .. H da ld " "b • asırda haylı mil ım 11 er göril· derecesine geldiğini g6rllnce te• le am ... 0 up gı 1 
yordu. Bu sebeple roman mevzuu lqa dllttU. Likin Biımark, onun burada da Maıonluktan yar~~ 
olacak ntrikalar çevirdi, planlar kısa idrakine gem vurmuıtu, çak· göremez miydi?. Kendiıi o gıdı 
kurdu, Mason yaidlmile yakayı mazlar içinde dolaıtınyordu. ve beynelmilel teıkilitta en yllk· 
kurtardı, Belçikaya geçti, 1848 işte Avrupa siyasetinde yeni aek dereceyi almııb. ~~u.ıy~ 
ihtilali üzerine Franaaya gelerek istikametler yaratan ıon cihan Kırab da ( lm~rator ırıncı 
cümhur reisliğini ele geçirdi, biraz ' Vilbelm ) ayni teş~ılita mensuptu, 
sonra da imparatorluk tacım Ostadılzam paye11 taşıyordu. Ma-
giydi. r == TA KVIM :=::. ıonluğun birinci umdesi karceılik 

Amcasını, o ele avuca aığ~a- ve kardeşler arasında tesanllt 
yan harp ve siyaset yılanını göl- Glln SALI Kuım idi. Kendisi de, düşmanı olan 
gede bırakmak, Üçüncü Napol· !! 24 NiSAN 834 168 karal da bu umdeyi .. .Y!1şadıklan 

on'un biricik emeli idi. Fakat Arabt Rumt müd~etçe • k?rumak ~çın namus ~ vrupa, yarım asır evvelki Av· g Muharrem 13~2 il • Nııan • uso üzerıne yemın etmış bulunu· 
d w 'ld" A • d yorlardı. rupa egı ı. ynı zaman a O .. .. N l b · b 

kendisi de amcasındaki meziyet· Vak't ~ v .... n Vaki! ~ ~·t ç .. u~cu .. apo yon, ~t~n un· 
}erin yüzde birine malik bulun· Gli.ı•ı ıo '' ~ 11 Akfam ı..: - uı 57 lan duşundu . v~ v ~edan • ıstıhkim• 

d y l d Of!• o 15 n 12 Yataı ı 40 20 36 lannın en biıyugune bır Mason 
mh ulyorJ u. da nız guhrurud ,_~ar ı. lmıü ı 21 s 

18 
bayrağı çekilmesini emretti. Biraz u ya an var ı ve ru un BKI ser• lı..ıadı " 03 16 oı Alma d b k d 

'l'kl d d b0 

• ) ıonra n or uıu, u ar 8f"' aerı ı e urma an ır ıey e;_r 

lan Amelenin 
Temennisi 

Diln Trabzondan otuz ıeldJ 
imza ile şu mektubu aldık: 

«Biz Trahzonda Ticareti bah• 
riye kanunu ahkamı dairenaindo 
hüviyetimiz liman idares!nce hU· 
müsaddak ve liman ıirketinin 
vesikalarile vapurlarda amelelik 
ederiz. Kumpanyalara ait vesaiti 
nakliye ile vapurlara gidip gel· 
diğimiz halde şirket kazancımız• 
dan yUzde 10 alır. 

Bize ekmek parası temin eden 
ifçiliğimiz çok tehlikelidir. 

Toplu bir halde bulunmak bir
birimize yardım yapmaktan ba,. 
ka çare olmadığım dllşUoerek 
aramızda Yahdet ve teaanllt te
mini ve bir yardım aandıiı teaia 
gaye1ile bir cemiyet teıkiJ etmek 
itledik. brtiaat mUdilriyeti m6ra· 
caabmw memnuniyetle karşıladı. 
Ve bir de tqekkilmame gön· 
derdi. Fakat liman ıirketi bi· 
zim bir cemiyet vficude getime
mizi şirket aleyhine bir kıyam 
telakki etti ve bu aibaly bizi 
çalıftırmaktan mennetti. 

15 Senedenberi vapurlarda 
çahıır, ev bakarız, çoluk çocuk 
besleriz. Nihayet buglln ekmeğf. 
nıizl elimizden kaybetmit bulunu
yoruz. Çok mllteellim ve muzta· 
ribiz. San'atimizi, if!mizi elimiz
den almak bizi aç bırakmak de· 
mektir. Hükümetimiz daima toplu 
bir halde mütesanit yaıamamw 
emrediyor, faydah yollar g6ıte
riyor. Bunun faydalanoa çok iyi 
inanan bizler her nedenae cemi· 
yetimizi açmıya bir tllrltı muvaf· 
fak olamadık ye nihayet ekmek• 
ıiz kaldık. Neticenin aile perişan
hğına ıebebiyet vereceiini bil
ıeydik bayla bir te~bbllste bu· 
tunmayı hatırdan bile ıeçirmu· 
dik. Biz de yataa evlidıyız. Diğer 
vatandaılar eibi bizim de vatanda 
çabımak, kazanmak, aile bakmak 
hakkımızdır. Bu hakıızbğı ait 
olduiu makamın gözll önilne koy• 
manızı yalnrarak dileriz.. 

bk bayrağının ağır •iır sallandı· 
tına ıahit oluyordu. Vilhelm de 
manzarayı görenlerdendi ve Q .. 
çllncll Napolyonun ne demek İ• 
tediiini anbyarak · ıapsan keıil· 
mişti. Namuuuzluk kolay olıa 
bile namua üzerine yapılan bir 
yeminin göz göre 2öre ayak alb
na almma11 • bilhassa Kırallar, 
lmperatorlar için • hayli güçtür. 
Pruıya 1'ıralı Vilhelm de bu gü~ 
lfiiil sezerek Oıülüyordu. 

Fakat Biımark, böyle ıeylere 
metelik veren bir adam değildi. 
Yakında Alman lmperatoru ilin 
edilecek olan kırahn gizli bir 
llzlintllye tutulduğunu ıörünce b~ 
men yanına sokuldu: 

- Hqmetpenah, dedi, ıid 
Uzen fU bayrakmıdır? 

- Evet, odur. Cnnkn NapoJ. 
yon, bu bayrajı çekmelcle bana 
vaktile kardaflqbğımızı habrl..
byor. 

Biımark güldn: 
- Siz, dedi, görmemezliğe 

gelin baımetpenah. Biz, baıka 
milletten olan bu uydurma kar! 
deıinize ders verebiliriz. 

Ve Mareıal Moltke'ye yanaıb, 
iıtibkimlar üzerindeki bayrağı 
gösterdi: . . •. 

- Bir gtllle, isabetlı bı~ ~ile 
isterim, şu bayrak yıkılıp gıtsın. 

Bismarkın bu arzusu yerine 
getirildi, Mason bayrağı .. bir gülle 
ile parçalandı ve bu gulle, N_a· 
polyon ailesinin Fransa tahtıle 
alakasını ebediyyen kesen alet
ten bir darbe oldu! •. 

M. T 
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Bugünün ucuğu 
Her sözlerine: 
- Peki! 
Her arzularına: 
- Başnstüne: 
Çnnkü : Gün onların gUnn 

hafta onların haftası ve bayra~ 
onlann bayramı •• 

Kendi oğluma dedim kl: 
- Bugün senin bayramındır •• 

lltediğin her ıeyi yapacağım, oe 
latersin? 

Oğlum düşllndU, hem do uzun 
uzun dlltündü, o düşilnfirken ben 

. de dil ündüm. Kendi kendime: 
- Kimbilir, dedim, ne akla 

. hayale gelmez münasebetsiz fc:y· 
ler istiyecektir. 

Hayret ettim, şaşırdım, aı. 
kaldı küçük di.imi yutacakbm: 

.. - ~aba~ dedi, bana münasip 
ıorecegın bır hediyeyi alırsın! 

Her arzusuna peki d' A-1 • ' , ıyece-

•:~' Ya.deltiiinı oğlum yerine e-
tirilmesındo gUçlUk 1 gb' • . • o mayan ır 
ıey .. 1.1temıf\i. Yakaladım· iki 
7anagından öptüm: ' 

* Bir fıkra aklama geJdi· 
- Ben bir çocuğun her ar

anusunu yerine getir.ebi:irim. 
Diyen bir adama bir 

cuk vermişler •• Çocuk kabvalt~: 
m ederken yağl balı gösterip: 

- Bunl rı biribirine kanıbr. 
Demiş, adam yağı bah kanı· 

brmıı. Çocuk bir lokma alınca: 
- Beğenmedim, demiı, bun

lan biribirinden ayır •. 
- Ben bir çocuğun her arzu

•unu yerine getirebilirim 

Diyen adam, bu tekllf kartı· 
11nda ne yapacağını ff Şırmlf. Ve 
tabiidir ki çocuğun arzusunu 
)'erine getirememiş: 

* 
Yeni bir vak'a ile, eaki bir 

fıkra; yeni ile eskinin farkını ne
kadar iyi gösteriyor. 

Evde; peri masalı, umacı kor
kuıu, mektepte falaka ile )'eti 
tlrilen bir çocuk tabiidirki: ,. 

- iste denildiği zaman yağı 
baldan aynlmasmı ister, bugGnn: 
çocuğuda babasını şaşırtacak ka
dar -tabii ve manbki bir arzu 
a6•teriyor. 

Çnnkll gUnUn çocuğui ne uma
cı korkusu bilir, ne peri masalı 
dinlemiştir. Ne de falakayla der• 
liııe çalııtanlayor. 

Yavruların haklan dır, bir haf· 
talık . bayramlannda gülsünler 
eilensınler. ' 

- ------ ~azaroıa-

A Harfi 
Ba.ıan gür.er deni%dft 
"Ak "A · ag,, ın ,, sı gıbi •• 
Bulunmaz bendenizde 
"Ak • "A çe,, nın ,, sı gibi-

Yollarda bin bir leke 
Görür pek çok tehlik• 
Çıknıı tır göza peke 
"A /alt,, ın "A,, sı gibi .• 

Ba.ıan sokakta gezer, 
Ne görür ne de sezer, 
Bir ham armuda benzer: 
"Armut,, un "A,, sı gibi .• 

Bazan ela barut, silah .. 
Ne hak bilir ne günah; 
Fena, berbat bir matah; 
''Alem,, in "A,, sı gibi .. 

P. O. H. B. 

Bir varmış Bir yokmuş 

Cevap 
Hasan Beye 

sordum: 

- Sen Fran-
İızca bi:ir mısm 
Haaan Bey? 

- Yesl 

- Yes, de
mek lngilizce 
evet demektir . ' 
ben ıana Fran· 

ıızca bilir misin 

deye oruyorum. 

- Ben de ver-
diğim cevapta 

Tıi • ır· r " ' ı . 

. 

r l / y il • p • 1 f' 11 arıt J!•·' Buhranla 
Mücadele 

Hasan Bey 

ıişman bir ada-

mı gösterdi: 

- lk tı sa dJ 
buhranla müca· 

dele eden yegi· 
ne insan işte 

budur •• 

- Ne it gö
rOr Huan Beyi 

ayni ıamanda 

İngilizce de bil
diğimi söylüyo· 
ruml 

Hasan Bey-Vapur hazretleri lütfen Köprübaşına kadar teşrif edip, 
otomobiaere, otobüslere, tramvaylara kaza yapmadan bir yerden __ bir 
yere nasıl gidileceği hakkında bir konferans vermeni2İ rica edecegım 1 

- Ne İf gar
dllğünü bilmiyo
rum. Fakat çok 
fazla yemek yer, 
bu yüzden dnn
yada iıtihlAki 

arttınr. 

Hakkınız Var 
Hasan Bey çirkin kadının 

,:kasında çirkin bir elbise gö
nce söyledi: 

f - Hammefendi elbiseniz çok 
ena dikilmiş .. 

b - Zarar Y .:>k Hasan Bey, ı 
ana iyi R•di H ;or. 

gibif akı ı ıız var. O da 
............. . ... 

- Tramvay, Elektrik, Telefon 
ıirketleri gibi şirketl~re neden 
imtiyazlı şirket demişler Hasan 
Bey? •. 

- Her istediklerini yapmıya 
kendilerini iQıtiyazh addettikleri 
için! 

... , __ F_ık_ra_I•_, ____ , ... : , __ F_ık_r•--... 1 
Daha Kolay 

Spor oyunlan yapıyorlardı. 
Bu arada ip çekişmesi de oldu. 
Hasan Bey ip çekişenleri gösterdi: 

- Yazık, dedi, bir ipi kopa· 
rabilmek için bu kadar kişi iki 
tnrafta:n çekiyorlar. içlerinden bir 
tanesi bir makas alıp kesmeyi 
akal etmiyor . 

Evler 
Hasan Bey bir dostunun yazı

. hanesindeki daktiloyu, makinede 
yazı yazarken gördll: 

- Dostum, dedi, ıenin dakti
lon evlidir değil mi? 

- Tanıyormuaun Haaan Bey? 
- Tanımıyorum amma, harf-

lere vurmasından anladım. Koca
sına tokat vurur gibi aksi aksi 
vuruyor. 

r 
Her Perşembe 

Son Poato'nın ikinci sag/asında 

Pazar Ola Hasan Bey 
Seyahate Çıkacakt1r 

Perı•mhe pnü kendisini 
fftıyie gelin 

Doğru 
Kansı Hasan Beye etki gUn• 

lerden bahsetti: 
- Yeni evlendiğimiz zaman 

saatJerce ellerimi ellerinin ara• 
•ında tutardın J 

Hasan Bey güldü : 
- Dğru, dedi, şimdi benim de 

aklıma geldi, sen piyano çalıp 
b)lşımı ıişirmiyesin diye ellerini 
bırakmazdım 1 

- Epey zamandır gazeteler· 
de satılan sütlerin bozukluğundan 
şiktiyet edilmiyor, anlaşılan süt· 
çUler hile yapmaktan vazgeçtiler .. 

- Hayır azizim, ne kadar 
yazsalar yine nafile olduğunu 
anladılar da gazeteciler yazmak· 
tan vaza-eçtiler. 

Hiç bir kadın onun kadar gll
zel olamazdı, saçlan albn sarısı, 
yanakları elma kırmızısı, teni kar
dan beyazdı: 

Uzun zaman yanımda bulundu. 
- Bir sinemaya götUrf 
Diye israr etmedi;' 
- Evde kaldım •. 
Diye ağladığım duymadım. 

Otomobile bindiği zaman: 
- ille bir ıpor kostüm fat .. 

riml 
. Diye tUtturmaclı? Eve geç gel· 

eliğim akşamlarda: 
- Nerede kaldın? 
Sözilyle beni karşıladığını gö,.. 

medim. Herle: 
- Komşunun karJsına yan 

bakhnl 
Kıskançlığım hiç göstermedi; 

ne giydirdimse onu giydi, nereye 
götürdümse oraya gitti. 

Yalnız bir kusuru vardı; kD
ç6k bir kusur: 

Kucaktan kuca§'a gezer, kır· 
mızı yanaklanm er:kek, kadın 
kUçllk, bOyilk herkese lip~llrü~dii. 

Bir gece evimde mısafirler 
toplanmıfbi o, yine kucaktan ku· 
cağa geziyor, uzanan her dudaia 
yanaklennı öptllrl1yordu •• 

Birdenbire mkandım, kolun-
dan yakalayınca yere atbm. 

Ağlamadı. 
Ba'ğırmadı. 
Bir ıey demedL 
Kınldı, parça parça olch>. 

Çllnkn o bir taı bebekti. 

Yarım 
_Hasan Bey, insan bir elma 

yerken içinden bir kurt çıkbğım 
g5rilrse ne kadar canı ııkıbr 
değil mi? 

- Evet amma bundan daba 
can ııkicı bir şey vardır • 

- O da ne Hasan Bey 1 
- Elmanın 

kurt çıkması. 
....... 

içinden yarıaı 

- Yani kurdun öbür yarıl>lll 
elma ile beraber yemiştir. 

Nasıl Buldunuz? · 
Hasan Bey lokantada bir bif. 

tek istedi, biftek geldi, fakat o 
kadar kfiçük bir parça idi kf 
patateslerin altında adeta görUn
miyordu. Haıan Bey yiyip bitir
dikten sonra garson sordu: 

- Bifteği nasıl bul~uDU:A 
Haıan Bey? 

- P-atateılerin altında uzım 
zaman aradıktan aonral 

ı:-;aldır KüldUr 
Şuna ban• lcalarım, 
Bend•niz paldır küldür .. 
Etra/un• çalarım; 
B•nd11niz paldır küldfir •. 

inanmam her yalana, 
Çıkartmam lô.jtan mana; 
Kolay gelmem oyana; 
Bend•niz paldır küld6r. 

Kaçana kaçmış derim; 
Gid•ne kıı kış derim; 
Yanlışa yanlış derim. 
Bendeniz paldır külclür .. 

Değişmez asla hayam 
Korkmam tuza kurugum; 
Her iıte do.dogrugum; 
Bendeniz paldır küldür .. 

P. O. H. B. 

__ ı 



SEVDICilM KADIN 
Almancadan 

Tercüme 
- Zabıta Romanı - lktıbas Hakkı 
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Naklll ı SoJettin Reşit 

- Aziz kontesim. Bu benim 
•azifem, Argeljka hemşire ile 
mini mini torununuzun bu huıusta 
bana muavenet edeceklerini ilmit 
ederim. Bu yeni iliç ittihanızı 

Mahfuzdur 

Son Postanın 
Tefrikaaı No.15 

iade edeceği cihetle çabucak kuv- rİlll1I a,W oldufanu 
yetlenecebini&. Allaha ıamarlacLk Ô.lmG dDfDndükçe 
konte. lllJlerl lrpriyordu. 

hııucunda kalmuı ihtiyar lıalanm 
dolpD mir8't clalayaaile kendiaine 
iN 8Ul'etle hareket etmeli emro
lunduğuıı11 zannediyor " bu 
cihetleri dlfOndlkçe cnaplanm 

bil'yorda. 1 balamadığı bir st1rtl euaJ ıözllıınn 
dehpttea IDllne diziliy01da. 

Halanın •ulyetnamellnden 
Doktor telim Yererek clııan. Doktorun balda yarda: Heycli-

çıkb. Heydi doktorun peşini bi- nla aenç, plea mevcudiyetini 
rakmada. Sofada 1almz kalcLklan llOaa d&tlncesi harap etmişti. 
zaman aordw Fakat kendini idare etmek zaru-

- Çok rica ederim doktor; retinde idi. Annesinin aebebini 
balamım vaziyetini daha mı fena bilmediği naaihaUeri mucibince 
bulduauz? Sa•imi1etle bana aöy• IOD dakikaya kadar bu hastanın 

kat'iyen babaetmemeai ht:r hangi 
bir münaaebetle olursa o!sun bu 
noktaya temu etmemiıti. Fakat 
buna rağmen Heydi biliyordu ki 
halanın miruçılan aruır.da 
Hol da ftl'ch. 

( Arkua ._) 
leyinİL .. ._ ...... ~,_. ... ._ ...... ...,._._ .............................. .. 

- Bunu katiyetle 16ylemek A k r·· k. . K ıh· 
kabil dejilclir matmazel. Çünkü D ara, ur ıyenın a l 
bunu içeride de söyledim konta ----•----
Mata değildir, yalım uzviyeti 8 y . f•J T k ... k ı .b •ı Ç k 
eaki faaliyetini ihtiyarlak dolayllile U, enı 1 m e Dl tı an e O 
bybehniftir, binaenaleyh mide Mu .. affak Olmuştur 
Ye bataaldan ber yemeii kolayca .,, ' 
hazmedemiyor. Aklama ıelmifkea 
torayım; pç• atın aiz konteaia 
bazı nöbet gecelerinde aayıklach
iını söyliyordunuz. O aamandan
beri bu tekerrür etti mı"? 

- Bilmem doktor onun ba 
haline nöbet hali denirmi? Halam 
bibraauu birdenbire kaybederek, 
aaçma. aapan konutuyordu. Mazi· 
ıinin renkli hibralanna hali biz'. 
birine kaıışbrarak hezeyan edi
yordu. Her gece ona bu hal ge-
1ıeliyor ve bu mülhit nutuklarla 
bizleri ekseriya korkutuyor. 

Doktor bitkaç uniye kendi 
kendine dU,ündükte IOnr& cavap 
verdi: 

- Eğer bu n6bet -kontesi bir 
daha rahatsız ederse pmdi yaz
dığım illçlardan birkaç damluını 
toiuk limonat ile kendisine veri· 
niz. Bu onun dkiinetlni iade 
edecek ihtimal uykuda verecektir. 
Maamafih onun bu haline katlan• 
mak zaruridir çocuğum.. netice 
itibarile 61ümftn de gelmesi tabii· 
dir. Götenin dediği gibi bayahn 
en tabii neticesi budur. Yalanda 
bir insan ruhunun daha uzaklq· 
masana ıahit olmanız mllstebiat 
değildir. O zaman koatuin a6y
lediği ıözleri hatırlayınız: 

•ôyle biısediyorum ki arbk 
kifi derecede yaıadıml. Kendi 
payımıza bu tevekküldeu biz de 
teselli ve derin bir felaefe çıkara 
biliriz. Şimdilik aJJiha ıamarladıld 
eğer lnzumum olursa evime 
telefon ediniz. ben hemen plirim. 

Heydi hut'anın oclewna avdet 
etti. Artık timdi baluuun lflinle-

SON POSTA 
ma 

iLAN FIATLARI 
tııdwn W d U Ub b b U .. U O 

Halil Klmll 
fılm mlleueseai 

tarafından vllcu
de getirilen "An
kara Türkiyenin 
kalbidir., filmi 
dün Türk'te mat· 

buat mümessille
rile bazı davetli· 
lere gösterildi. 

Mevzuu Ttirk 
miaetiniıı istikW 

savqına girer
ken ve ondan 

muzaffer çıktık· 

tan on sene ıon

rald hallerinin 
ifadesidir. Flim
de, bqlıca husu-

siyet akt6r, ko

nuşma ve sinema 

sahnelerinin mt h-
taç olduğu birçok Gazi Hs. N Rec•p & 

teferrilabn bulunma.aasıdır. Hiı· nı ve aydınlığım daha çok arttır-
ler Ye ifadeler insan ağzından maktadır. Tnrknn glSğıOnO iftihar 
fazla, tqın " toprajm aert eli- ile kabartan bu aan'at eserinde 
llıaden n kat'ı aalibaadu pk- sahneler&ıı biribirine imtizacı 

bilhaua fevkalide bllyük bir 
maktachr. meharetle yapılmışlar. Film, 

.. Türkiye Ankaranm kalbidir,, eertembeden itibaren Sumer ve 
bir saat içinde on senelik muaz- Türk •inemalarmda halka arze-

Yunanistanda Vaziyet 

Muhalefet Fırkaları Hü
cumdan Vazgeçmiyor 

--·········· .. -----.................. . 
( Baıtarafı 1 inci sayfada ) ı 

istiyorlar, bir kısmı ise M. Çal
dariain 15aterdiği dkibıet liyue
tinl tercih ediyorlar. 

Buna karpbk olarak muhalif 
fırkalar arasındaki ııkı bağhhk 
gOnden ,One kuv•et buluyor. Bu 
f akalana llderleıl bep bir atız 
kullanıyorlar ve bu 1Uretle de 
bilkümete kuvvetle hücum etmek 
imkinını buluyorlar. Muhalifler 
ittihadıoın batlideri M. Venize)oa 
dünkn gazetelerde hükOmete kar
ı• hiddetli ve tehditli bir beyan
name neırettL Eski bqvekil di
yor ki: • 

«Bqvekil M. Çaldarla anlam.
hdır ki vaziyetin bu çirkin man
arua devam edemez. Hllkamet 
rleall. •etrutiyeti bırakıp Yunan 
milletln'I n'lmle idare etmek huau· 
sundakl amdarmdu ....-re 
mecburdurlar. Ç '-mlar 
folilil çıkarmak Ye • llsilk 
illn etmek iktidanm hais deil
dirler. Bu vaziyetin devamının 
memleketin lkbaacll bayab üzerin
de bilyük tesirleri •ardır. Muhalif 
fırkalar bu vaziyetin devammı 
elibağlı bir tekilde ilelebet ıer 
redecek değildir.,, 

Bu ıiddetli &özlerden anlatılı· 
yor ki muhalifler ittihadı bugiln 
kendini vaziyete bakim telakki 
ediyor. 

Dtğer taraftan Başvekil M. 
Çaldaris fırkalar arasında bir 
anlaşma temini için tekrar teşeb· 
büslerde bulundu. Çi~tçi ve işçi 
partisi lideri M. Papanastasyu'nun 
tavassutile tekrar müzakere!ere 
başlanıldı. Müzakereler Balkan 
misakı, zabitan kadrosunun ten· 
siki. intıhabat kanunu ve Cüm
hurreia intihabı meseleleri etra• 
fınd~ cereyan ediyor. Fakat bif 
anlaşma yapılabilme6İ hakkındaki 
ümitler çok zayifbr. .. 

rinden bi~isi de iki devlet ar .. 
sında bir askeri itt.faktL Bu itle 
fak neticesinde Yunam.tan ve 
Yugoslavya Balkanlarda hakimi
yeti ele alacaklardı. ittifak Mil· 
!etler Cemi)etİ nizamnamesinin 
on ikinci maddesine muhalif old11 
ğu için gizli tutmuştuk. Eğer ben 
iktidar mevki:nde kalaydım Bal
kanlarda vaziyet bugün b,mbq
ka olacaktL Çtınkil ben Lozau 
muahedesine muhal.fUm ve be 
ittifak Türkiyeye karşı yeni bir 
harp açılması neticesini verebile
cekti. Eğer hakkımdaki tenk.t!eı 
devam ederae ittifaknameyl ar 
nen neşredeceğim. ,, 

Fak at Jeneral Pangalomn bu 
sözleri çok fena bir şekilde kar
şı!anmıı ve pek kötil bir tair 
yapmııtır. 

Şunu da haber nreyfm ki 
dahili vaziyet ne olur!ta olSU11 
Yunanistan ile komşu devletleı 
•...._haha Ye bilhaua 
Tnrk;y. a. Y-·zlat•ı ..... 
sındaki sağlam •e ar ı.maz 
dostluğa kat'iyen halel gelme} e• 
cektir. Bütün fırkalar •e YanaD 
efkinumumiyesi bu kanaat etra
fında birleşmiştir. - A. V. 

F1rkalar Anıa,1rlarsa .. 
Atina, 23 (A.A.)- Gazetele

rin haber verdiklerine g6re, he
nliz hilkümetle muhalefet erkaru 
arasında bir itilaf hasıl olmamı19 
br. Kat'i bir itil:?f husulil a.üm• 
kiln olduğu takdirde Meb'usan 
Meclisi, intihap dairelerini tevsi 
ve ekseriyet sistemini kabul ede
cek bir kanun kabul ettikten 
sonra, kendi kendini dağıtma ka· 
rar>. verecektir. 

Diktatörlük ilanı hakkındaki 
ilk teşebbüslere dahil bulunan 
jeneral Pangalos burada çıkan 
Aneksastitoı gazetesinin bir 
muharririne beyanatta buluna• 

Başvekil M. Çaldaris, gazete
cilerin sualine cevaben, vaziyetin 
normal surette ~kişafı lüzumuna 
dair, M. Kondilis ile kendi ara
sında lanı bir mutabakat bulun
duğunu aöylenüıtir . 

• 1 1 •• ·~---------

rak artık böyle hareketler-
den auzak kalacağını söyle· 
miş, Balkan misakının Yuna
nistan iç·n kenc.i diktatörlüğü 
ı.amanında Yugos avJa ile yapı· 
lan anlaşmadan daha muzır ol· 
duğu hakkındaki söilere karıı da 
şöyle Ce\·ap vermiştir: 

" - Yunanistan ile Yugos
lavya araıında aktedilen o anlaş
mada Yugoslavyaya Selanikten 
denize bir mahreç verili~ordu. 
Millet bu anlaşmanın yalnız bir 
tarafını bilmektedir. Fakat bu 
anlaşmaya, çok mahrem olarak 
şahsen Yugos!avya kıral le ara
mızda yapılan müzakereler neti
cesinde vanlllllftır. Meselenin 
ehemmiyeti dolayıaile bu mllza
kerelerdeo ve neticesinden o sa
manki nuarlann bile hal>eri yok
tu. Eter mahrem kalan bu ciheti 
de miltete bildirseydik Yunan 
milleti bu anlaşmayı alkışlıy._cak· 
tı. Çünkil anlaşmanın maddele-

Açık TeşekkUr 
Dört yaşındaki kızım Semaha• 

tin nasılsa yuttuğu nikel bir ku
ruş!uğu, gece yarısındaki müraca• 
atimi hüsnükabu: ve çok büyllk bir 
hazakatle derhal çıkararak sevgili 
yavrumu muhakkak bir ölümden 
kurtaran memleketimizin iftıhar 
edebileceği doktorlanmızdab Balui 
1smet Beyefendi ile Cerrabpaşa 
hastanesi vazife sever doktor 
eeylerle hemşire hanımlara gös
terdikleri alaka ve insaniyete 
alenen arzışükran eylerim. 

Adapazarmda Silahçı 
EyUp Sabri 

SARAY Si:ıeması - .... 
26 Niaaır. Perşembe saat 18,30 da 

BONSIBVATUAB 
K01'1BB BIYETI 

(Yaylı Sazlar orkatruı) 

( iKiNCi KONSERi) 
ef dorkeetr CEMAL REt;IT Bey 

f:iol st ı AU &EZAJ Hey 
Şimdiden biletler sablmaktadır. 

Fiyatlar: 60-100-150 kuruş .. 

1-lliom tek aiitu 1 ..mt pıetenio 
metin ıaıaailı vuatt • kelimedir. 

1-Ayni )'UIDlD a latan t aaotimdır. 
8-DAa kaim ve daha ince yu&lar 

... ile .... edilir. 
4 - Sarlamna göre ilblaı ... ğıdaki 

fiaüaıa tlbadia 

zam tarihi yqatmaktadır. iman dilecektir . 

onu seyrederken hayret ve iftihar ~~::;:;:;.:ı:ı:ı:.:.;.;.;.;:.;:.~~;.~2~6~N~is:=,:a:n~P:er'.:ş:e:m~b'.:e~a~k:şa:mı:=:n~d~a:=n=:;itia·b=are:=.n:JBe~y:o~ğl~u~n~d=a~~:m;-~-----~;J 
hislerinin imtizacından doğan 

Sa) ofa 8-tiai --- -~--~ , mel t100 ırı. 

• • RllO • 
a. .- aoo • 
•·•• IOO • Diler ..,r.Jara. eo " 
Boa ., 30 • 

garip bir duyguyle sonuna kadar T O R K ve S U M E R Sinemalarında 

:~ ;:ıı:~~c:ı!:ı"n:.:~·: ANKARA T0RKiYENiN KALBiDiR 
kunetli cümlelerle söylediği Bütiln Türklerin göğüslerini iftiharla kabartacak Tiirkçe aözlll bir pbeaer 1 
P.utku ile IODUDda Gazi Hazret• Büyük Gazinin yuksek rehberi ğ.le Türkün yarattığı eserlon bu fılmde görecek ve alkışlıyacakauıız 1 
terinin Cümhuriyetin onuncu yıl· VATANDA ş - Bu filml gör ve çocuk1•r1na göster. 
dönOmtı mfinuebet le söylediği Butua taşra smem•İ•r1 muJiarlımne ı J.luıuo gosterme turıhıuı tespıt içın ( Haka Film ) e tt>Jgrıtfıe. muracaat edıoız. 

nutuk. b11 bllrük deatama beyee.. ~-----------------------• HalU KliDU tilai 



SON P.OITı, 

lTTIBAT va tTIBAKKi imtiyazlı Şirketlerden Ş · 
kiyetiniz Varsa Bild.riniz - Her hakkı mahfuzdur - Nasıl Defdıı?. 

Naıl Y oflldı?. __ .. ______ _ 
il~~~~~~ Dördvncü Krsrm No. 70 2•-•- 9M Nnıl ôıt1B? .. 
,. Ziya Şakir C====================='=' 

imtiyazlı ıirketler aleyhindeki tikiyetleria aeırine devam ediyor& 
Sim de ıikiyeüııiı vana derlla1 ltiWiriDia. Guet.aiz bu tiki,..._ 
tunif edip mütterek bir istida haliade Nafıa Velır.ilMine n Büyük MiW 
Mecliıine bildirecektir. B•kkıow araywz. 

Arnavutluktaki Vaziyet, Gün Geçtikçe l9çlnln Sigorta Hakkı 1 - Tram•aylar aaat 12 c:leD 
Baa firketlerin fabnnlarmcla 14,S • kadar kalabalık aaatlerde 

f:lükiimeti Çok Düşündürüyordu 
- Re;a BeJ, timdi me11111un 

İf Jeıieriade çahpa bir~k ame- •• pce aeferlerincle laep 
leler, gllalla birinde bir kuaya mevki olarak İfliyor. 
uğnyarak ya kolunu, ya ayajım. Bunun 6nllne pek kolay olarak 

...... z mu.? 
Demekle iktifa etmifti. Fakat 

'- aual kaqıaında cevap bula
mı1ao Ahmet Rıza Bey ıtıktt 
ederken Pirilliae Meb'UIU Fuat 
Pqa ayaia kalkmış: 

- Bizim aazanm•ıda, bir k
uvut meb'uı tahkir olunmuttur. 

Diye baiırllllli Arnavut Meb
llllaruıın: 

- T eca•ls deiiJ.. Tokat.. 
Tekat... 

Sesleri, medi. aalonunda 
kindar akisler yapmıştı. 

Birçok •iu' hücumlar karşı-
buan müstehzi bir hal 

alarak ve baıan de tehditkar bir 
Bsan kullanarak İfİ talhya bağlı
yan Hakkı Paşa, bu meseleyi de 
.... kesmiş ve lsmail Kemal Beye 
kup o derece ısrar etmemiı 
olaaycL. tlpheaiulir ki bu hidise 
zuhur etmiyecekti. Hele, di .. er 
rikelinın cLa aaze k g 

arışması 

fatmayı kör&lde..:-a Me-ı:_ •• . I --... Qlll reısı 
n11tasıle smail Kemal BeyiD 
ı6zlerini tashih •e ta9Zih ettir
mek, kap edame tarziye ,...~ 
•ek Yeyahut tecziye ettirmelr le 
*11ml .. dtl. Fakat Halda p ... 
hem hakkım ve hem de haddinl 
tecavüz etmiş, dahili liyuette 
pek elim bir tesir husule getiren 
bu bidiseye sebebiyet vermişti. 

l.tmb.ıtt.a. • .. ... 
.... pkllya ... tokat, .. 

,.ı-... ···tile Anaavtatluğa 
ebed.U orada •itlıit bir infi.. 
ilk tarralua ..... le getirmişti. 

* . ~'t'lltlukta .,_1a,.. bu 
llmaci ıhtilil •leti bina .,.~ 
ıllme1e istidat k_...ttiii bir 
zamand.. kanetli Wr l&Jİa -. Yel'.. dıMJ• .. .,. •• tb- Baza 
ltaııa paeWeds lta11a Kıraliye-

11 ..... den olu mqhur 
cmwm...a 1onmu < Riçyoti 

"Gü ... Cll ) ala AnaaqtJukta JeDİ 
lrıti1ll çıkarmak lçin &lntllll 

topladığından.. ve çıbrtac:alı 
bir ihtilal neticesiade Arna'f'llt. 
.. iu ltalyaya iHıaka çahfhiJndan 
.. b•diyorı.nb. ltaıya hlkt-.ti 

Mlteri nmmen tekzip etti. 
Fabl '- .._ .. ltaı,a aaze
Weri Osma.Aa blildlmeti ale7laine 
*' piUdınaektelerdi. Nimreamı 
pzeteler bie : 

( Am.ev'ada.. TnbimsarbL ) 
, •11'iı albada laeyecanb ma':1'·••• JaDJodar; ltaıyamn eski 

.,... Iİcalİlldea (Kui.pi) .. ... 
brabndan bahaediyorlanb. ıc.n.p 
..._ (1811) ımeai.... J.apt.e 
•Frama •11111q-.; Franaa-

T••bki laeftiiai taWdm 
.. ılı ........ ıw,. bülrhe-
~in de Trabluıprbi ilWı ecle
bileail .. kla.da h iki devlet· 
ten •••d ılanşb. Bu me'zuumu-
2!' ılikadar etmeyen birçok 
ı~y~i manevradan ıonra ıc.. 
rupa ha fikrin tahakkukuna 
ait letebhlWere hqlamqtr. 
TnWaaprptald ibdya "oosalu
haneai, açıktan •m bir ....... 
S da Ye faaliJet mıeıkai a'-1 
ta. Da bemata Jerli alaali araun-

•leuir olmk 6we (Kara
.... Hma) illDiade bir .... _ ... 
lnn'llUfbı. Sonralan (Hasine PllP) 
--.a..-ıw,...ı.na. 

(Yemen)•• (Aair) ailerlniıa t-'ip o. ul&leı• _ _. A._.ıi abrı,. 
Yerde o uraalar (S jct.a 1 - Ylbbatl H,fi e., '5e1fl Pata), 2 - Ylablıp lılballl 

Bey (•erfııııır) 5 - YGıl>atı Salih 8e1 (Sallb Pqa), 4 - Yibb... hftet BeJ, 5 - Yls· 
.... ILmrla M t•ıl All a.p) 
p ~el .... 1 - Kalaiw Al&altlm S.7 (llllıra 1 _ _... •• .... nW Alletlla 
at• • - Edlaaı.u. ko1-la11 fa.et B., (8qnk l la•et Pa .. Ha.) ' - Kolai ... 
•ırh A... ~. 4 - D.k.. A'"'98••?8.d. Ber fp• .. >. s - Erkbabartdyet .... ...,. 
nW Ye Y~ ı..._.. ...._.,_ .... ad._ hrl• ..... P..., 6 - Çerk• Sldl P .... 
7 - Ani Pa.-,. 1 - K1olafaıu Ka•• Bey <Pat~ 

Oçihcll aıra ı Bat.rtye aabıtlerindeıa _.. Bey, _ (alYll) Utlp ilhamı BeJ, (alYll} ı"fre 
lıllibl Slk,.aa 8-. laet P ..... 7ft•I (M .. lr l'uet Pap ntle) .... t .... ~ ı-
laum), YaMI' Alumet Bey. 

nüfuzile belediye reisi olaa bu 
adam, ltalyanlardaa mlhüa mik
leda para çekiyor; aeasiz sada-
llZ mnı•naiarLı yerli ~ 
ltaı,amo tesiri altına M>lunağa 
çahşayorcla. Az bir zama •oma 
Kırispinin iktidar meYkiinden düf'" 
mui, İtalyanın bu gizli siyaset 

faaliyetilli felce ağratmqtı. Dm 
biaaen ba fikir, bazı mafritleria 
dimağı.ada bir ha,Uden ibaret 
kalPYfb. l.Akin-. 10D zamanlarda 
AlmB11Ja111D (Fu) amanın& mi
clabale etmesi, ltalyanlarua da gö
daii &ÇllU.fh. 

( Arkall nr} 

yahutta vtıcudunun herhangi bir aeçileceiini zamıediyorum. 
yerini kaybediyor. Şirket bu ka- PMta • ...,. Palırt 
zaJI g6rm6yor ve zavallı ameleyi 
bpı dııan ediyor. Bu yilzden 
mağdur amele biç bir tezminat 
almadan ve şirketin himayesin
den uzak evi, çocuğu ve ailesile 
perifan oluyor. Acaba Nafia Ve
klletimiz buna da nazan dikkate 
at.o mı? 

ICadıllly Yehlettr-e:ıl •a. 110kalıı 
Ne.6' ......... 

••rk ••mendlferlerlnd•• , ... ,.ı 
lmt11uh firketlere ait fikiyet

lerim plardır: 
1 - Şark fimediferleri kum

panya11 eskiden akpm saat yir
mide kalkıp ubah sekizde Edir
aeye muvualat eder. Postayı on 
d&t Ye İl aahiplerini on iki saatte 
Jerlerine yetiftirerek bliyük bir 
kolayhk g6sterirdi . ..Şimdi ise aa· 
bü .Jmde lıareket ederek akşam 
Edinaeye vanyor Ye bü Jlizdea 
postaya Ye ticaret erbabma oa 
sekiz saatlik mühim bir n•• 
kaybettiriyor. 

2 - Heqeyde. lıer JWde ten
ailit yapddağı lıaJde ş..rk p.eadi
federinde IMletl• ~ cleiiflDedİ. 

3 - Gidip gelme biletlerde 
temilit pek az ve 15 günlük 
paOb)et pek luaacbr. 

Tramvaylar baklandaki fikl-
1etlerim de ıunlardır: 

Slgortalere ltteı,. Hl•••I 
- imtiyazlı P,rketleriD Wt-

11zhldanndan biri· de flldor: 
Birçok mlpıta firbtl.-i b ı• 

hilif ına olarak mllfterilerilldı• 
% S itfaiye hissemi ahrlar. ar 
mesele bir nkitler gazetenizde 
menuubaha ectilmi1t bir atldcllıl 
bu yolsuzluğun ini alınDllfb. 
Fakat vaziyet yine eskisi tiW 
devama bql-ıbr. Ba ylizde 
betin Ankara. L.ta.W. 1ımir 
gil:i bllytik şelairlerde elli ... 
yonluk muamele yapıllDJf old•ğa
nu farzetaek, balkın keaeaind• 
iki buçak mİlJOll liralak bir-"' 
ecnebi kualarma airiJ• ... 
meldir. 

Ba ~5 itfaiye ltirad .t.lelfe 
kabul eclilmit bir vergi ffJlt ,.. 
aim dejilclir. Semra itlaiJ8 ~ 
diye tarafmdaa ~ ... 
ballr. dijer pllir _..ıreri meJ • 
.... .._. da masrafım mu -
telif ftllfalarla verir.. s· gorta 
firketlerinin aldıklan para IBzmn
IUZ ve yersizdir. Bundan başka 
ıigorta mukavelenameferine zam. 
medilerek müşterilerinden almak
ta olduğu % 2,5 boru masrafı, 
%2,S muamele vergisi, ~15 pul 
pera11 el. tetldlra deyw. 

1 RADYO I 
24 .. ._ .... 1 2s Nl-n Ça••• Yanlış Ölçüler ı Yangına K_arşı_ 

fSTANlUL - 1Ll5 p.lk aeplyart, 19.15 lsTAMBlJL -ıı.u p.& •.~tı. U.• L 
lreaut ~mn s~,. tarafından çoeak.ııra _. franaaaca der1t ws lluammer e.,. tara- Çelik Metreleri Satanlar Miizeter için 44 Bın ıraJI 
•I, 19.• \Grlr mue M aetri1at (Ola 1a SUI fıadan mı•·of, 19.!0 Tllrk aaudd ....... İh V 
a.-. SaıM a...1W11s &.>. ıı a.tık .u....ı ,... ta... a9ft -.... e.,.. <A..r.t s .,, Takip Edi:iyor tiyaç ar 
tasllfıad• "°9feraa., 21.20 •Jaa• •• bo aa Y...,._ Bel\ C.... S.,,, ş..t a. VcelM kak b l --- atik& Dzelerlnde ft 
.._lert. il,• rad10 .ıceatra11 t .. faadma H. a Semiha tt., Serftt H.), 2U1 ..... • Sem zamaalarda 90 ...... AAn m -' ...,. 
_..~ lıona .. lıel'lerf, n.- Nedp Tahp a., nada birçok aenar aabalar ala- l!r!-pı 181"8Jlllda -.a...-lr i; "°"'" ~ = .. , ıt.ıo dera ......... lw 1 rılaa --'t.W ....... bildiklerine çelik metreler utı,oı- --~ 't'lcude s:;:-..:;-u _La.. 

~ ·=- .,.... ...... •ar.t.llf r..hW., VARŞOVA (1~ - ... -....... lar. Ôlçll• ve a,ar bqmllfettfte ...__.. llttdlrllil ..... ·---
• , k-. 1' w le ~edl ıla lf.10 pl&k, 19.SO mabteRf bahtaıer, 21.15 mı.I • __ .t..-...1- ,.-ı... tetki•'=t fetfncfea 44 bİll liraJlk bir ....... ._ 
'-U. •uteaklbe) beJ°ı:ı• hafif l1td...,.. laafil aam 1 koauaert, 22 balen... Bil ..._. Qr'IUll&UIUI .,.- __ .._ • ılili• 

l!UDAPt:şn - ""° mua Dıi ..,... ... ldWk .. ,... - ...... dl- aetfediude ha çelik metrelerden .. l11hwl1li. VelcılW •-:::. 
.-,_ t .. ...._ 1• » ... , -.lı•t ~ _.__ !-.... ~.--~~20 plllr, M alHha • ., ı..aı • acak 14 W. .... k bir ta" ._ _ ___, "' ·- - ... ,..- - • --- ~,eni & \'™er nızamna... verilebilec..M..a ...._._:...:... F'-L.a 
_., '.t.CUI ...... ._, n .k .-delik Ud BUDAPEŞTE 4ı511t - -.,. ~ • ~-- ~ r11m ...... -7--.-• ...-
akeç (franaaaca}, '12,28 bt. buer, U,U P•'.ı.a pWdana lt.U .... U.11 t...... ifae uygun olmauag• gii 6ftlr. bitpcle tah•lat olmac:lail için .. 
Jl'll1'a ••ardan mlnkhp bir tarı- ._. ~ kowrntavar tal..... tlrafalld•• Çtinkn bunl.ann ekserisinde lngiliı HM bu para da werilememipir. 
..._ • ...., ... (almwa), 24,91 Hwteda ...._, n.e ... .._, ,,_. DH ... luta ölriid talaimab vardır. lluılann- Yem· -- bltçesı·ne mn--•er • 
..... takı... ot.u..dea IUlklea daaa ••lk .ı, 24 lnfillace T - ~ 
... ~OKRE.ş - (SM •) ıs boraa, ptaır. ....,...... t«.ıs • ,_ •• kJ9t (Toll). da da tekil hataları ye bafka yangından korunmam içia dal 
... ; .. ~·~!! ~reeanw eshatr•aa,,. ~9 L-L-~REŞ - (JM -.) u bor-. plllr, _,~alalclv mevcu~tur:. • fala tahNat konac h ·MDd' 

-- ·-rı. ., _ _, 211 um- -ı-. Pik. il raci~ orkeetr-.. _ '9 .... Ôl 01er Ba .. üfet~:.ı:crL çelik _.. ..a 
::-'te. ıa.- tW.. .......... ıı ltad,o ...,.,, lf.15 ra4J• orlr..-r.., • ~ı. trelçeri t :, __ hakr~~ taki- verilmektedir. Müzeler ra.f 
• .. traa tara'-daa aeafoalk ı.o..._., t1,4S n.ly~ 2t.2I •lir, ıt.tl 1 ·., ... • me A auuu •elerini hamla .ı;,. • • nara 
.. ne. •• frauıaca R~ dair 11.. Caaula •ualk'•hdea ldrelals•P .-, bata batlamıfbt. Metre sistemine proJ tb.. lpll r--

!:::.ı 2! .. ~~~- • "••Mllııl •• 1 • 21.45 22.45 au'htelll llıanla·cla Jıaberler, 2S a.. uyft: olmıyanlar derhal mlisadere verilir verilmez derhal ,eni lelİla 
-- ....,_ .... ........ ......... ..., ...... ktir. _._ ,_.__ 

lllLA11n. ... k. lllL ........... _. edi ece • • 7a.,..-ca&ur. 
~ -. To-..o, CENOVA, TRI- AN<>. Tua.O, aNOVA. .... 
tr.15 _:-0 1lANSA 20.05 p '"' m8Nh•be, nsn. FJ.ORANSA - il.il tepnnlll IOreftedeki Petrol Tesisab SabtakArbk SaGI .... 
Maaa.ari'•.,,. ....., n.u •s • ıa--..ı ~· ıa.ss •• ...._-. •• P n. habe,.. Sabldl Av•r•Zl.a. 
M a-__. ....... d.. ~ pu'dA - LI t .J.» p.llr, 2LU .,...,... .. pertklik ---

-JL --- uar te .. ll, alte.adbea C1au a..udal tt Cem 
Yh~- ._ - .. ._.. ' ..._iç w bdm enel Enelld ,aııa ...,.• ~Al*' 

9lklsle llr•tc.._ ~ ~ 11,21 ,_ _._ VlYAllA ~ - 1U1 ... mıı A._. Llıl • c11 •4eiilıa 1i 
..... ı.e, -.25 1.e1a.,..,. -. 19,21 -., -,.ı. ..__..._ .... ....._ ...-. M&reftede petrol çabrmak _.., ••+.t 1•~,.. - _. oadUta iça 
,...._ .... ...._. • .:-:.•...,_ ...- ..... .., ••...., ..._, il.il • udile tem.at Japmf olan Ame- T...,_~ ~,. . 
.._ k-a ev..._ ... ';..._ 2'15 ' s •· lıbaU Wr u++• ' " ... rikaD petrolyam tfrketi, IODdclaa la•..,. pP.1-' lbna ıelirk 

HAllBUllG - -~ tla .. ......., t\ ~ ... Wera..., au ~-- e9iufl u1ı1ıııi 'Wtf .... 
mllll •etrlJat, n,ıı .... .....:,. '":9-:U'..._., 2' A.,,, Pam,.w - ...... m Jtten vuı.,çmlf. " t b._5ha •• 2 7..LI! •1 _._ ~: .... 
'-'•rt. D.21 hafif....... .. ....: ""·--- cm.... .. ... .... oldap gibi &irakm'fh. Hahei' t-=8 ...... MLIP. 8U\'"9 Cl9U 
us • ı 'lr ....._ ,... " ~- 1'lllr. ....... ..., • ._. _...._ il aldı.:;..ım•• ..are ..:.lretfa w.ecllr cı-.,al lıletrab mldtlr vekil 

. ııabüar ~ il.il .... •aelkld, 21 5• - •'"" wu• Gılll 
8ELGRAT - C4S7 -.) ıa.ıs •inci w- ......._ a. .... •• "'*'" lan 180 irin &a ~ • t.p• flalm, Beyoğlu tapu dai-

orlceı!rea, ıa.4s daaı p'lklan 19.25 ::!: •~ le -'._ •Hrlıwt •••• ,.,. .... ascle ıetrra.ı. t. temab ...... .... .... __.. Renk ve Kemal 
ba~e. 2Q rad10 orkeatra-. 21,• .... lar u.....ı. ..,. ........ ..,._ ........ • .. .... Haaik Mi.ket 
refnkatlte popfller hawala tı.ıe tllllku BELGRAT - flJ7 .... • t h,, mlzde K11&J• El ı. ..,..... J• ft 

~~~lo40L~~ ~er, ...:. :!!'..::-:!."•-,;; ;:.;· ~ :: .... ... sin+. lt11•1-..... • NipD Azoayan Efendilerin - •• 
-. - - ......_. .... , ..... , 'I' .., .. ,..... • Jr'.,_ ~ .. ••'· rlıll ,. Wr. ~ kemeaiDe bqlaada. Avukat Arif 
~ = •A•- ... ... .,.._ ~~ ';!~~ - ı&ll _._. ~ .. •JC"..-L.C~r-;'ah:S-:: BSue!lulhan•ııD·neydai at~~tlanedi1:.~ 
...... ., faydalı ...... 9'lt ... ....... tra l ı .... ti.Si w.a., • ..- .. ... .. IC T :YUIUI ·-~ 
IUI tMlr. IUS lıarıtık 11-. 22.J5 -ı.•1- .. .,,.ifa .....,._, Spor .. ....._ ILll )llk6m ta utacaktar. eaeryan lamail Halda BeJ 11.-a1a1ır npora 
.............. lalall b:s perd•:ılr bir ,.,... ··•+•iM. 2UI p &il ·····"' .... aa El. kendi hesabına Mlirefteye &aderdiM • • tn'nre talik 
M '-::,.~. bir OJMl!A '"1'8 lerlaa ... lıfr ,...... ..... _.._._eyııJar alndererek petrol gclildL •• lp8 il 

-YUD&&maA°Cmll - (1571 ... ) -~.-... - .... -» -1.~U e 
.,. ..,_. lloaw\ ıı.ıs Mtlallte, tt.s5 ,... .., • n w. ıw wa. .-eerlJata, tetln~ıab yapbımıftıı e 
llaberı... 19,SS tur, • • 1eurt- clW lt.25 ..... lk•I•, ,.....,_ alsl t~ • • QMlzlillr l~-
ICrliW -.. • , .... ...., •... ...,.,. 1ı1ı1111 ........... -... Tacarat Kaagrısa ........... ,. 22 _ 5____.. _ _._ 
........ tl.15 ...... ...... ---· • f a ·- ·~ 11.'9 ·G ........ llrkslelll PauJ ,,a .. ____ IMIUIU r--·--w.t......, a.u ~ • 11 ..._.. -:: _ _.__._._ it delk ...-. B-.aa fÜıli•iıMt ........... _,_.." Wr auer nr•• ~ 
......... 21.11 ·- •• ... ...... ~~ ,., .___ __.. .__. ,- ... 1 -· ... .... 

.... _ ...... 11 •A• 1111, M 11 .....,ı.r, _. ..... ••: .,.., aa ........ ticmnt waıw AIP.., 
tto·..,. ... ......_ ı ~ t!~·~~~~~~·!:l!~s!~ı L•••--.:._~----~~~.J.ım•lıli..aw~~w~~~i&.sl 



GAvur Mehmet 
Y edl (Aşık) lar Şirketi 

Her hakkı mahfuzdur 24. 4· 934 

Tefrika No. 103 

Bir Tevcih .. 
Glvur Mehmet, lradei Seniye ile Tabur AA•· 

hğile Seliniğe Tayin Edilmişti .. 

Fakat sadakatinden tamamen 
Emin olduğu bu diirüıt askerin 
makul ıiSzleri, acı olduğu nispette 
bariz bir hakikatti. Abdülhamit, 
düıllne düşOne . bir müddet daha 
odada gezindi veıonra Haaan 
Pqanan önünde durarak: 

- Hakkın var, Pqa. Uyur 
yılanı uyandırmakta biç mana 
1ok. Ben bu meseleleri baıka 
tllrJü hallederim. Hadi, kara• 
koluna git. Bu işlere dair 
hiç kimseye zinhar bir ıey 
ıöylemcmesini Gavur Mehmede 
.. 1o sıkı tenbih et. 

Dedi. 

• Ertesi gUnn intişar eden ga-
%etelerde (T ebligab resmiye) bq
lağa altında ıu satırlar görülmüıtn. 

Tebligatı Ae•mlye 
Vazifei memuresini ifa bu

ıusunda gösterdiği cansiparane 
hidematına mükafatan zabıta teb
dil memurlarından Mehmet Ağa• 
nan uhtesine Asakiri zaptiye tabur 

Ağalağı rütbesi tevcihi ile Selinik 
rilayeti merkezinde istihdamma 
lradei ıeniyei cenabı hilifetpe
nahi terefsadir olmuttur. 

Hitan 
Sellnik viliyeti merkezinde 

btihdamına iradei seniyei cenabı 

padiıahi ıerefsadir olan zaptiye 
tabur ağası Mehmet Efendiye 
m&ceddeden bir kat'a dördlincn 
rlltbeden Osmant nişana ziıam 
ihsan ve inayet buyurulmuştur. 

* •• 
Givur Mehmet, .,..duda bin-

bafl rütbesine muadil olan zapti
ye tabur ağabğına mabsuı elbi
•eyi giyip, kılıcını takarak zaptiye 
mllfiri Mehmet Paşanın huzuruna 
çıktığı zaman Paşa, köte minde
rine azametle yaslanmıf.. Böbllr
lene böbürlene: 

- Gel bakahm, evlit.. Mapl· 
lah, resmi elbiıe de pek gtlzel 

yaraşmış.. Eh, ne de o~~ .. ~~-~~~!. .............................. ·-·········· 

Son Posta 
Ye•m1. •lyaat, Handl• •• Halk gazetemi 

Eski Zabtıye, Çlltalçeşme sokağı, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı 
ve resiml~rin bütün hakları 
mahfuz ve ga:r.etemize aittir. 

ABONE FiATLARI 

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

TORKIYEYE 1400 750 400 
ECNEBiYE 2700 1400 800 

Alıone bedeli peşindir. Adreı 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 

1so 
300 

Ulnlerden mes9uliyet ehnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuru luk 

pul il il vesi liizımdır. 

Posta kutusu: 741 lstanbul 
Telgraf : So ıpo~ta n 

Telefon: ;;!020 ~ 

devlet nlifuzu var.. Nasıl?.. Gös
terdiğiniz istikaametin mükifabna 
elbette görürsünüz, dememiı mi 
idim?.. itte dün gittim. Bunca 
hizmetlerinizle beraber bu sakla 
paralan ortaya nasıl çıkardığınızı 
efendimize arzettim. Tabii memnun 
oldular. Sana pek büyük bir iltifat 

ve mükifatta bulundular. Amma 
bilmem ki Hüsnü Efendiyi bu mü· 
kifattan niye mahrum bıraktılar. 
Tabii bunda da bir hikmet vardır. 
Efendimizin bu inayet ve iltifa· 
tanın kadrini bil Ona göre hiz· 
met ve sadakatten aynlma. 

Diye bir nutuk irat etmiıti. 
GAvur Mehmet, yarım aaat 

sonra da Beşiktaı karakoluna git· 
mif.. nail olduğu bu lütüften do-

layı hasal olan minnet ve şUkra· 
nanın padişaha arzmı Hasan Pa
şadan rica etmiıti. 

Hasan Paşa, Gavur Mehmedin 
bu sözlerini hafif bir tebessümle 
dinlemif ve sora kendisine ıu 
sözleri söylemişti: 

- Bak oğlum!.. Ben sana 
açıkça söyliyeyim ... Vakıa, tabur 
ağası oldun.. Bir de niıan aldın. 
Fak at.. Selin iğe adeta sürgün 

gibi gidiyonun. Senin gibi be
cerikli, ele avuca ıığmaz bir 
adaman lstanbulda bulunması •. 
Ve bahusus saraya ait bazı es· 
rara da vakaf olması efendimi· 
zin hiç hoıuna gitmedi. Seni, tal· 

tif etmek ıuretile lstanbuldan 
uzaklatbrıyor. Şimdi beni iyi 
dinle. Sana bir baba nasihab 
vere) im. Ağzını, dil:ni sıkı tut. 
Saraya dair bildiğin ıeylerden 

kimseye bahsetme. Hatta, şu da· 
dakikadan itibaren de olur ol· 
maz adamlarla görüşme. iyi bil ki 
dündenberi saray hafiyeleri seni 
takip ediyorlar. Malum ya, bu 
karatalar külah kapmak ıçın 
habbeyi, kubbe yaparlar. Sonra 
bura:lan Seliniie diye çıkarsın 
Bağdadı boylarsın, baaa.. Bir de 
ıunu unutma... Seliniğe gittik· 
ten sonra ihtimal ki sana 

gizlice bir vazife verilecektir. 
Benim bu sözlerimden müteessir 
olarak sakan gösterilecek vazifeyi 
yapmamazlık etme. Sen, akıllı bir 
adamsın. Hayırlı itlerden kaçmaz· 
sın... Bu nasibatlarım, kulağında 

küpe olsun. Hadi Allah hayırla 
selimet versin. .. 

Gavur Mehmet, Hasan Pap• 
aın bu mertçe sözleri karşısında 
adeta sarsılmıı, gözlerini ılık bir 
buhar tabakası ıarmııb. Beıiktat 
muhafızının elini öperek odadan 
çıkarken kılıcı ayaklarına dolaştı. 

Düşmemek için kendisini güçlükle 

topladı... Kalbi, meçhul bir kuv· 
vetin raZ)İkİ ile buruluyor, dudak• 
ları aa bir huzünle kıvrılıyordu. 

- Bu mu idi?.. Bana yapıla· 
cak mükafat, bu mu idi?.. Ben 
onlardan bir ıey mi istemiştim? .• 
Demek ki beni aldabyorlar.. Bir 
çocuk gibi.. Budala bir çocuk 
gibi aldatıyorlar •• Benim mertliği· 
mi biçe sayarak benden bir kah· 
pelik iimit ediyorlar •• Yazık. •• 

(Arka• var t 

- Hayahmın yansım aana 
verdim, daha ne istiyorsun? •. 

- Öteki yarasını da ver de 
ıen de kurtul, ben de kurtulayım! 
··--~· ... --._ ............ -.. .. ....----

lktısadi Bahis 

Merkez Bankası 
Hegeti Umumiye 
Toplantısı 

Ankarada evvelki glln idi ve 
fevkalide olarak toplanan Cilm· 
buriyet Merkez Banka11 hiasedar
lar umumi he.yetinde evveli on 
birinci maddenin birinci fıkrasına 
bir ilave yapılmam kabul edildik· 
ten sonra idare meclisi raporu 
ve blinço okunmuş., temettUUn 
dağıtılmasına karar verilmiş ve 
)eni intihap yapalarak Nusret, 
Reşat, Mahmut Nedim, Nurettin 
ve Hüsnll Avni Beyler idare 
meclisine, Sait ve Muhlis Beyler 
de murakıpliğe seçilmiılerdir. 

Blinço mfizakeresine başla· 
narken hissedarlardan iki kişi 
banka masraflarının fazlalığından 
bahsetmiş, buna lıctıaat Vekili 
Celil Bey cevap vererek bu gibi 
büyllk mali müesseselerde mas· 
rafın bazan yfizde seksene kadar 
çıkbğını, fakat Merkez Bankaaı 
masrafı yüzde otuzu qmadığı 

için fazlalık iddiaıının doğru 
olmadığına aöylemiıtir. 

Bilinçoya nazaran Bankanın 
geçen yıldaki safi temettu miktan 
( 1,349,300 ) liradır. Hissedarlara 
yüzde (7,81) olmak Uıere cem'an 
( 821,012 ) lira temettu dağabla· 
caktır. 

idare Mecliıi t'aporunda dlln
yanm iktısadi vaziyetinde biraz 
düzelme alametleri görülmesine 
rağmen buhranın devam ettiği, 

Amerikanın iktısadi kalkınma için 
aldığı tedbirlerin, bilhassa albn 
mikyasından vazgeçilerek dolinn 
ve lngiliz lirasının düşürülmesinin 
cihan buhranını artırdığına, bu 
vaziyete bir çare bulmak makaa· 
dile Londrada toplanan dilnya 
iktasat konferansının ise bir it 
yapamadan dağıldığı an)ablmakta, 
her memleketin kendi biinyesine 
ve diinyanm gidişine uygun tedbir· 
ler almak ıuretile iktısadi mnda· 
faaya daha aıkı sarıldığı, Klering 
mukaveleleri yapıldığı, anlqmıya 

yanaşmıyan devletlere karfl glim· 
rük ve kontenjan tedbirleri atan
dığı, bizim de harid .tlcaret muva• 
zenemizin bu gibi anlaşmalarla 

temin edildiği ve parayı istikrarll 
tutmak prensipini kabul eden 
devletler arasında bulunduğumuz 
bildirilmekte ve 1930 danberi pa· 
ramızın kıymetinde en ufak bir 
sarsınb iörülmediğl anlablmak• 
tadır. 

Bundan başka raporda bun• 
dan aonra cihanın harici ticaret 
hacmine temas edilerek aeneler
denberi bu hacmin darlanmakta 
olduğuna işaret edilerek (1929) 
da (411,S) milyon lira kıymetinde 
olan ticareti hariciyemizin dara• 

zmirdeki Dövüşlü Maç 

Saha, Adeta Bir Harp 
Meydanı Haline Gelmişti 

( Baıtarafı t inci ıayf ada ) 
larla merkezden aynlmıf, aağa, 
•ola, geriye, i!eriye doğru mekik 
dokumaya bqlamı~br. Yirmi iki 
oyuncu tam bir isap buhranı 
içinde olduktan için top kontrolu 
nobandı. Hücumlar zevksiz ve 
alakasız oluyordu. ilk yirmi da· 
kika için lzmirsporun, enerji ile 
idare edilen neticesiz hllcumlannı 
seyrettik. 

Bundan sonra Siyah • Beyazla 
çocuklan b&cumda gördük. Daha 
ziyade sağdan inkitaf eden Altay 
hücumları ( Siyah • &yaz ) geride 
Şllkrllnlin iyi sevk ve idaresile 
lzmirapor kalesi için tehlikeli 
oluyordu. Yirmi beıinci daki· 
kada ŞnkrUden gllzel bir paı 
alan Vebap on sekiz yarda da· 
bilinde sert bir tütle Altayın Uk 
golOnG bJdetti. 

• Bu gol, itiraf edilmeli ld lzmir-
sporlular için iyi bir alimet de
ğildi. Nitekim Mor - Sanhlar şim· 
diyekadar g6rlllmemlt bir asabi
yete kapıldılar ve oyunun çıjnn
dan çıkmasına sebebiyet verdiler. 

Şimdi tekmeler işliyor, favul· 
ler birbirini takip ediyordu. Bu 
vaziyet karşıs1nda hakem lımir
ıpor kaptanına muvakkaten oyun
dan çıkardı. Oyunun kırkıncı da
kikasmda taç çizgisi önfinde top 
patladı. 

Hakem muayene etti ve ıam· 
brel üzerinde bir çivi bulundu· 
ğunu gördü. Yeni bir topla oyu-
na başlandı. Kırk üçüncü dakika• 
da Vebap yine güzel bir gol yap
tı. ikinci gol, topun ikinci defa 
jiletle kesilmesine sebebiyet Yerdi. 

* Oyunun ikinci devresi, mem-
leketim izde sporun baza kimseler 
tarafından ne kadar yanbı anla· 
şıldığını anlatmaktan baıka bir 
şeye yaramadı. Bu devrede oyu~ 
dan ziyade tokat ve tekmenın 

hiklm oldupnu aeyrettik. Binler
ce seyircinin gözleri önDnde jilet 
bıçaklan meydana çıkıyor ve top-
lar mütemadiyen patlahlayordu. 

Stadyomda mevcut bet topun 
aonuncuıu da patlabldığa zaman 
oyunun bitmesine yirmi dakika 
vardL Ve Altay (1·3) galip vazi· 
yette idi. işte bu sırada Veba· 
bın yllzünde bir tokatm ıimıeğl 
çaktı ve oyuna devam imkinlan 
tamamen ortadan kalkb. 

Bu oyun bir f adadır ve halk 
maçtan sonra spordan tamamen 
soğmuştur. Merkez beyetile bir
likte fedaraeyonun da bu mües
sif hadiseler önllnde faaliyete 
geçmesine intizar ediJiyor.-Adnan 

[Bu maç hakkında dünkü nüsha
mızın üçüncü sayfasında pek kısa 
malumat vardı.) 

Son Posta : Bu maçın netice· ............................................................. 
larak (1930) da 2~. (1931) de 
(253,9) 1932 de (187,1) ve (1933) 
de (170,8) milyon liraya tenez· 
zili ettiği, fakat bu tenakusa mu• 
kabil •ıklet hacminde ötedenberi 
müşahede edilen .tezayUdlin (1933) 
de de zörilldGğll ipret olunduk· 
tan aonra denilmektedir ki: 

cc Esaslı nokta tudur ki itha· 
lltumza nazaran ihracahmız 
(1932) de (15) milyon lira fazla 
iken bu fazlalık (1933) de (21,5) 
milyon liraya vardı.» 

Raporda aon olarak hlikfıme
tin bir taraftan iptidai madde
leri sarfetmek ve diğer taraftan 
da mamul madde ihtiyacımızı 
kar11lamak maksadile yerli sana· 
yün. kuvvetlenmesine ehemmiyet 
verdiği, bu sahada tatbikata da 
geçildiji bildirilmektedir. 

•İnde, İzmir valiıi KAzam Papnıa 
riyasetinde toplanan lzmir merkea 
heyeti, dün kısaca kaydedip bu 
gün tafsilen avdete lüzum g&rdO· 
ğümfiz aşağıdaki kararları almıt
tar: 

lzmirspor kulübünden Nazmi, 
Necdet, Bürhan, Sami, Rept, 
Hafız Ahmet Beylerle Kadriye 
Hamm mahkemeye verilmiılerdit. 
Duruşma neticesi Sami, Necdet, 
Nazmi Beyler tevkif edilmişlerdir. 
Diğerlerinin muhakemesi gayri 
mevkuf cereyan edecektir. 

Ayrıca, yine merkez heyetinin 
kararile lzmirapor idare heyeti 
bir sene, hadiseye aebep olanlar 
dan merkez muavin Nazmi Bey 
iki sene, kaleci Sami Bey bir 
mene, diğer dokuz oyuncu da al
tışar ay boykot cezalarile ceza
landınlmaşlardır. Aynca keailen 
toplarla devrilen kale direklerinin 
bedelini fzmirepor kulDbU ödeye
cektir. Hakemi tahkir eden aza· 
dan Rifat ye Şeref Beylere de 
birer sene boykot cezası veri). 
mittir. 

DUn Şehrimizde Yapllan 
Maçlar 

Dlln öğleden sonra Kadık6-
7Unde Fener bahçe ıtadanda 
lstanbulspor ile F enerbabçenia 
Uç takımı karşılatblar. Mllsaba· 
kalar zevkli oldu Ye hepsinde de 
Fener futbolculan galip 5;eldileı. 

Evvel! Oçüncn takımlar oyna• 
dılar ve Fenerliler bu maçı 3 • l 
kazandılar. Bundan sonra karıto 
laşan ikinci takımlarda yine F e
nerbahçe takımı 5- 1 galip geldL 
En son olarak birinci takamlann 
müsabakası aeyredildL Bunda da 
yine F enerbahçe birincileri latan
bulspor birincilerini 3 ·O yendiler. 

Parlslller Gallp 
Parla, 23 - Pariı ile Madrit 

futbol takımlan aruanda yapılan 
maçta Paris takımı sıfıra kup 
iki sayı ile galip .. '•ittir. 

YUrUme MUaebekası 
Berlin, 23 - Sırbnda on lkl 

buçuk kilo yOk ile otuz bet kilo
metre yllrilmek müsabakasına 
giren 850 kiti arasından Sakson
yala Sifret 4 Nat 43 dakikada 
birinci gelmiştir. ----
Amerikada 
Elli Bin Grevci 

Vaşington, 23 - M. Runelt eDI 
bin grevci maden ameleainl tekrar 
ite baılamıya davet etmittir• 

Hlndlstanda Grev 
Bombay, 23 - Japon rekabetine 

kartı koymak maluadile ftcretleri 
indirilen iplik fabrikalan itçilerl er•• 
yapmıılardır. 

Franaada KomUnlatlerln 
Bir Hareketi 

Şerburg, 23 - KomGnt.tler, Hitler 
bayrağı çeken bir Alman npuruou 
taf& tutmuılardır. 

Tayyareci Bir Talebe 
Londra, 23 - Bir kilçGk talebe 

7 tubatta Avuatralyadan tayyare 
ile havalanarak dün burada yere 
in mittir. 

ttavanada Talebe Tahrlkltl 
H 23 Oniveraite talebe-av ana, -
• . d" yerecek derecede ıinın grevı en ııe 

gcniılcınlıtir. 

Fabrikalar için Bir MUdUr 
Mektebi Açllıyor 

Roma, 23 - Fabrikalara mGdilr 
retiıtirilmek nı.ere bir mektep •cala
caktır. 
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Millet, İki Bayramı Bir Arada Yapb 

Meclisin Açılışını Halk ••• 
23 Nisan Haftasının Başlangıcını Da 

Küçükler Neş'eyle Kutluladılar 

an.. Mbu B. ........ .....,.. aruuıda 
23 Nisan çocalr " Hildmiyeti 

1 
Mı11iye bayramlan d&n memleke
tin her tarafmda olduğu gibi 
MfdıillZd• de tezahllratla kutlu

Reımt ve husust b&tün 
9aflesseseler bayraklarla donabl
llllflL Kllçükler kendi bayramlan 
•1~ia için yeni olbiselerini giye
n~ tertip edilen eğlc:ncelere 
fttirak ettiler. ........ 

Sabahla)'JD seçil resmi mera
limlne F atibte bqtancL. hkmekte 
)erden seçilen çecaJdar grup FU:
Fatih p~rkın~a toplandılar. Saat 
aacla Himayeıetfal Cemiyeti tara• 
fmclD llaaiablaa Jhdea ,.. 
otOmobil parkın hinde aıralan
mışlardı. Çocuklar bu otomobil
lere bindiler ve resmigeçit ba.
ladı. Arkadan birçok hususi oto
moWUer de merasime iştirak et
ri'ulıM. ~7. htlade ..... ~ 
d080 olduğu halde, evveli bele
diyeyi ziyaret etti. Burada bele
diye- erkim tarafından ldiçüklerin 
bayramı tebrik edildi Bundan 
ıonra lll'Uile Himayeietfal, Halk 
FJl'~sı, H_alkevi,Taft!!: Ce• 
Jeti ve Yiliyet ~ .ı,.. 
ret edildi. Yolda ........ ...ı.. 
telif hediyeler dildiJ~. Lme 
Ka~- ...... -~;~ 
.U• cladlk .......... çoculdan 

~~il Kalardw merke

,!1~~= edildikteaı IOD.ra 
.1 • gellndi. Burada lise Ye 

artamektep izcilerr 41... ... 
yer almıılardL Çocaklar olOmo
billerden iıaerek Abicleaia etra
fında toplandılar. Getirdik.lerl 
Jel•lrlert ~ya.lar. Ola Talqdın 
IİIAWi- .... ~~~ ~~ 
~ admyoicil. ~ raf*en 
draümi iyi b& iatİzam IÇerisiDde 
ppi!Clı. 

Saat t• (12) de tiz bir boru 
•li meraaimln ~daima bildir
di. Ye Aühn1a 1amnc1a hazır
ı-. ..... TMc bayraja çekildi. 
,_... . ...._ .tarafmclaia çalman 
f.tDrlll •ıqmclan ..... Hdcevi 
..... ~ Hailml tarafından 
Wr bitüe .ar,lwll. Nalaye Ha_, 

., - Aaayurdumua eeygili yaYJU
"aL ..... 23 Nİlaodır, TUrk uıtığı. 
ana .,.... ~•yaya ilG edildiği gün· 
dk .e.a mubarek günil ve senin bay· 

· ramım kutlularken ne kadar saadet 
doyuy?", ne kadar seviniyorum.,, 

Dıye hatladığı hitabesinde p. 
Jlrdiiimiz aca gllnleıi baca • 
lattıkdu ....... ~ IJ~e 
bitilclı :.ı.• 

• 
'Omvenitede bayramlaflll& iaCibaı 

ı evi reial A11 Rıia Be, tarafmct.. 

1 Gazi Hz. ile BapekD ve Meclia-'. 
reisi paplara Halkevi namına 
birer tazim telgra{ı çekilmiftir. 

O.ıwenltede-
Millet .llecliainin lmnıldulu 

gllnii kutlalamak &zere dnn Mil 
Talebe Birliği de Üniversite kon
ferana salonunda boyllk bir to~ 
lanb JapmiftQ-. Toplanbya Oni• 
venito ve y übek tahsil gençleri 
İştirak etmişler, bir loaım Oniver
site profesörleri de hazır balun
mqlardır. 

Toplanbda Birlik uua "ta
lebeler. tandQadaa 23 nisanın 
ehemmiyeti beldoncla laitabeler 
ı6ylenmiftir. 

Çocuklar Ellendl 
Don Çocuk bayram11W1 ilk 

gGnO olduğu için hemen bQJlba 
ıebir mektepJviade ada bir 
faaliyet göze çuplJOl°dL bk 
mekteplerde talebeler keadi .... 
lannda mOaamereJer Ye efJeati1er 
tertip etmişlerdi. Himayei Etfal 
cemiyeti tarafindao haarlatıLua 
vevizeler yazdı le•halar, rami 
devaire, umumi caddelere ual· 
DUfb. Bu arada tayyarelerle tela• 
rin birçok yerlerine tebrik kart
lan atddL 

••hlr Tiyatrosunda . 
Dün Ateş Günq kalaba ~ 

fından ıehir tiyatroaunda ldlçGk· 
lere gUzel bir mOsamere ~ 
tir. M6samere kullibDn fahri reisi 
Cevat Abbas Beyin bir hitabea.le 
baılamıı, onlara, yürilmeleri IAzım 
gelen yol etrafında İfaretler yapd
mıı, sonra milB oyunlar giiate ....... 
nutuk ve fiirler aöylenmiftir, • 
arada, bilhuaa gOç&ld_. ... 
kostümlerile yapblda zeybei Qfa
nu dikkati celbebuiflir. şe_ı.a. • 
yatrosunda radyo tesİlab Waa-
duğu için müsamere radyo ile de 
dinlenebilmittir. 

Neticede, ktlçaldere ~ 
dafıt lllllf Ye mütemacli,.a Ptaa 
c:um ahengin uyularak PC Yaldıe. 
kadar dam edilmiıdr • 

GU .. ne Parlcındli. 
Dnn GIWıane ,_. blaltahk 

yerlerin bapada ..u,--. Hm .. 
yei Etfal cemiyeti tarafmclea ıa .. 
rada bllJllr ejleatDer ~ 
edilmifti. A,m ....,. ..... 
de açık bulundlll'tllma .. ,_, M_iie 
atılsa yere dlfm()VCik bdar 
kalabalıktı. Hele pmJi parka 
olarak ayrılan 1n,,.._ *"51ıNia 
ejleaceleıine payan ~ .... 
mafih çocuk parlaaaclald .,....,.. 
hk adeta gaze batıyordu. ~A 
lar bozuk v• pitilı icin4- WL ..... 

Çocuk '"-91•W •lll••betile 
dO.. pcecl# ~ 

·f:llMl~lta~ı ..... ·;f le. de 

s.,t. 11 

('. . Toplanb, Davetler ) ~-a .... ız ... d ... • ... n-.....U ... z._a ... k-.Y_....e_rı ... e_rcle-....-;m 
Maıaı Gazller Ve KetntlletUn lsveçte Bize Daa. 

s.mı Patanın Owma Konferans 
Berlia 1efirimiz Kemalettin Sami 

PatamD oenueıi Jann GWhane hu- ineç gibi bizden çok ... 
uhanelinden. kaJdırıJarak Eyüp'te mfi· yerler de dahil oJduju halde ec
tareke tehitleriolıı makbere11ne p nebi memleketlerin memleketidi 
mülecektir. Cenazenin düo gömüldfiğil hakkındaki alAkadarJıia heıı'a 

;hakkında iDtitar eden mahlmat taahihe bir az daha çojalmaktachr. 
;muhtatt& Bu müııuebede de düa,. fatokholmde 1888cle _ _.._ 
takereyj aldık: ....-· 
. llalGJ Gaz.,_ ~eti ı.. Ellen Key tarafından acılan Wr 
tanbul Şubeel Rlr•aetlndenı kadın W&btl •arda ld 
Ufulile kalplerimizi azlatan '9iioudunda arasında Selma Lagerlof 11111 
her zaferin bir hatıraaııu tqıyan .kıy- kadınlarla fsyeçfn diğer mGelW. 
metli bir fedakar kumandanımız Ke- artist, aktris, mOtefenain ilim -b-
malettin Sami Paşa Hazretlerioio ce- dmlan balanmaktadar. 
nazeslnde bulunmak üzere biltlmum Bu bl&blla azalannclan ~ 
malul kardeşlerin oarşamba günü saat dam Hanva Hindberk yeni ~ 
10 da Ayaaofya oamünde topJaıımalan kiyedeki hayat hakkında bir k~ 
rioa elwıur. feraua ver~tir. Birçok kimaefôll 

4'l aamiled arasından balandprqjii 
Konferans konferans memleketimiz ve onma 

K.T .. T.B. umumi kltlpllllndenı terakki yolunda attığı adımlar 
1 - 2.ı.4-934 Sırlı günü lstaobut'Halk- hakkında derin, sıcak ve umim1 
evi Alonwıda ...ı 18 de köycüfük kon- bir sevJi hissi uyandırmıfbl'. 
fera.._a Ord. Pıol. Biq ( beJDelmiW 
kö7 lu,._,bw) ...... ..quQ 

~trdanda cieYIUD edileeekdr. 
.. Lirfil$1i ... filkOoil ........ 

nn Selirıelmi -Wca oluıim. 
1 - il T. T. İL Kemalettin Sami 

pqanm cenaze meraaimine iştirak ede
oektir. 

26-4-934 C.rpmba glofl 1W 11,80 
ela Ayasofya camiiııde alaya .\ftirak 
Mileoelctir. ArbdliJqa o laatte orada 
hasır b1iloıımal~11 rica olwıur. 

Halk ......... Çocuk haftası mü
nuebeıile 24/4' 934 salı güııü aktamı 
eaat (l&,5) ta Kadri Raşit P.ışa tara
~dan çocuk sıhhati mevıu11 üzerinde 
bır konferans verilecektir. Do mühiaı 
mevzulu konferansa çocuk ıahibi ~ 
veynin gelmeleri ehemmiyetle ta~ 
olunur. 

Bafreda TUtUn Ply•••• ........ 
Balra 22 ( A.A.) - Alıcılann ço

talmuı, ıehrimi&cle tütGa piyaaumın 
urap ~ ... ohsiqtur. 
Oh Ye lnııtn malanller 13.75-14 
ar81nda ablclı. 

21 de Halkevinia Beyoilu tube
lindo ı&zel bir muaild mlsaıne
rai Yerildi. Alaykıifk.lndo ~ 
ed teman pbellİ .. elan çe
culdara l.tikı.ı pJye.J l(feterilcl. 

Çocuk~-
:Sup Çocpk ...... 

ikinci pati.. Bir Jaafia fPacle kl
çtlder için ı.-- lier tanftda 
birçok laazııhldar ,..,.,.,or. Ba 
aracla 1amt Halkevinde btıynk 
bir gllrbllzlük miisabaka11 yapı· 
lacakbr. Bundan başka Himayei 

Etfal cemiyeti Emmini " Alem
dar bulan tara6aıll• emaa
"'818 C-...~ 
)ir ................ f>nida 

\laclO lle iDCaaz p)acak; 
c;od ~ tierincle koade
ramlar mtiuhabeler ftrileeek, 
çocuk eğlenceleri, g&rb&z çocuk 
mllabablan yaplacakbr. 

Motörler 
Son Zamanlarda Sayılatf 

Hayli Çoğalmıı 
Tnrk bayrağı albna girecta 

gemiler hakkında mevcut nizaıa. 
name htlldimleri haricinde uı.. 
l 00 tonilAtodan qajı motirllr 
aoıı zamanda fada miktarda -çoa 
ğalmı§tır. Nakliyat ve ajir'atJ~: 
taamdan çok ta§ht , ...... 
için birçok kümeler metlr .. 
llfeJİ_.~Jer. 

·~ _,... mal6mata ı~ 
,. J[dijaaa çok nsttıne çakbğı 

içiıı bundan sonra bu ıibi seqd
lere koanlmak ilzerehariçten mo-. 
tar getirtilmelİ menedilmiştir. 
Yahu kontenjan müsaadesine 
göre; mot6r getirtilebilecektir. 

Corum Sillhları 



.. 

.. 

12 Sa-yfa 

Dünya san'nt ve rekabetinde bir misll dah bulunmıyan ve 
rakiplerine dehşet veren : 

• 

'nın büyük ve şayanı iftihar 
muvaffakiyetini herkes ha· 
raretle tebrik ediyor. 

Tabtakuru, sinek ve bütün Haıarab yumurtalariJe kökünden imha 
eden FAYDA bütün milli ve ecnebi müesseseler, demiryolları, vapur 
kumpanyaları, şirketler, bclediyeier, itfaiyeler, F ord kumpanyası, 
hastaneler, mektepler, bostanlar, tarlalar, gülistanlar, bahçeler, 
çiftlikler muvaffakiyetle istimal ediyor. 

Toptancılara tenzilat: 114 kilo 30 kuruşa .1/2 kilo 50 
bir ki~oluk 80 kuruştur. 

Fayda satanlara: Düzüne ile yüzde on iskonto yapılır. Ecnebi 
markaları alırsanız satamıyacaksınaz. Elinizde kalır. Pişman olursunuz. 
Yerli malı Fayda'yı severek satınız, vicdanını-ı bunu ister. 

ERGANİ B.AKIR T. A. Şirketinden: 
Ergani madenindeki işletme idaremizde kullanılmak üzere, uzun 

miiddet inşaat işlerinde bulunmuş tecrübeli iki fen memuruna ihtiya
amıı: vardır. Taliplerin Bahçekapı'da Taş ·Hanındaki merkezi idare· 
mize vesikalarını hamilen müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. "15004) 

1 

Sizi soğuk algınhğından, nezleden, 
gripten, baş ve diş ağrdarından 

koruyacak en iyi iliç budur. 
(15614)~ 

Emlik ve Eytam Bankası ilanları 

Satılık Çayır Otları 
Beykoz'da ve Çırpıcı'da Bankamıza ait çayırların otlan açık 

arttırma ile sablacağından taliplerin ihaleye müsadif 28/4/934 Cu
martesi gilnU saat on altıda Şubemize müracaatlan. (239) 

SON POSTA 

01'BCOViCH ve Şürekası 
Telı 44708 • 7 • 41220 

Avrura ve Şark limanlım arasında 
muntazam posta. 

Anvers, Rotterdam. Hamburg ve 
blcandinavya limanlan için yakmda 
hareket edecek vaPurlan ve dilııyanın 
başlıca limanlarında tronsbor demena 

Fazla tafsilat için Galata, Frengyan 
han umumi ocenteliğioe müracaat 
Tel. 44707/8. 41220 ............ 

TBEO BEPPEN 
vapur acentahAı 

Polish Paleatine Lioe of the pofüıh 
Tranaatlantio Sihppiog Co. Ltd. 

Gdynia • America Lino. 
15.000 tonluk 

"POLONIA,, 
Tran atlantlk vapuru ile 

KöBtence - İstanbul- Hayfa • Yafa· 
Pjre arasıoda muntazam ve lüks 
azimet ve avdet seferleri 1, 2 ve 
3üncU sınıf kamnralnn vardır. 

Hayfa • Yafa - ve Pire için seferler: 
3 Mayıs ıınat 15 te 

17 Mayıs naat 15 te 
81 Mayıs saııt 15 te 
14 Haziran eant 15 to 

DoAru K6stence için aeferlen 
29 Nisan saat 19 da 
ıs Mayıs anat 19 da 
27 Mayıs ıaat 19 da 
10 Haziran saat 19 da 
24 Haziran saat ıg da 

Seyahat mOddetl ı 
İstanbul - Köstence 15 saat 
İstanbul - Yafa 61 ,, 
latanbul - Hayfa 71 " 

Fazla tafsilat için Galatada Freog
yan hanında umumt aceotalıklara 
müracaat. Tel. 4·4707/8-41220· Y Cllou 
için atlantik Yapum acentaaınL 
Galata nhtım caddeıi Tel. 40019 ve 
Vagonli • Kok ve Natta ıeyahat 
acentalıklarına müracaat. 

' (1S184)...I 

İs D Z4 

• • • 1 IDIZ 
1 - Dermansızlığı giderir. 2 - Kansızlıktan ileri gelen 

çarpıntıların önUne geçer. 3 - Yüzlere pembelik, kana tazelik, 
damarlara yumuşaklık, vlicuda sağlamlık verir •.• 

1 lstanbul Belediyesi ilanları ] 
Fatih Belediye Şubesi Müdüriyetinden: Aksaray yangın yerinde 

1 ci adada Belediye malı 28/04 metre murabbaı arsa aablık oldu• 
ğundan istiyenlerin 28/ 4/934 tarihine müsadif Cumartesi gUnü ıaıt 
14 te Daire Encümenine gelmeleri lüzumu ilan olunur. "1587., 

iC .. 
Osmaniye köyünde ve Mer'asının mqhtelif mehallerinde mtısa• 

desiz çıkanlan tahminen "60,, metre mik'abı taş mezkur mahalde 
ve Bakırköy dairesi ve civarında mevcut yedi ton kum 28 Nisan 
934 tarihinde satılacağından talip olanların mezkur gnne kadar 
Belediye muhasebesine müracaatları ilan olunur. "1589,, 

Türkiye Hililiahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

HilAliahmer Cemiyeti Merkezi Umumisi bir 

GAZ MASKE F 
Yaptlracak 

Fabrikayı yapmak iatiyeolerin bu hususta tesbit olunan ıartlan 
öğrenmek üzere Ankara' da Yenişehir' de Hillliahmer merkezi 
umumhine veya latanbul' da eski Zaptiye caddesinde Hililiahmer 
Oyunkağıtları ve Madensulan Satıf bürosuna müracaat eylemeleri 

ilin olunur. ~ (15857) 

Reklam ve İlan Müesseselerine ı 
Akay işletmesi Levazımından : 
Akay İdaresine ait vapur ve iskelelerde tayin olunan mahallere 

ilin kooulacakbr. Bu iş bir sene müddetle ihale olunacaktır. Ta• 
liplerin ıeraiti 6ğrenmek için 30 Nisan 934 tarihine kadar hergUn 
Levazım Şefliğine müracaatlan. "1861,, 

BÜYÜK 

TAYYAR ·yA GOSU 
Yeni tertibin 1. inci keşidesi 

11 M AY 1 S 1934 tedir. 
Binlerce insanı zengin yapan bu 

piyangoy·a iştirgk ediniz. 
, ______________ .._mnmamm ...... _. ......... ~ 

' Denizyolları ' 
iŞLETMESi 

Acent~leri ı Karaköy Köprüba, 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzado 

Han T.el. 227 40 
....... emı_.q 

Trabzon Yolu 
ANKARA vapuru 24 

Nisan 
Sah 20 de Galata nbtimın· , 

dan kalkacak. Gidişte Zongul· 
dak, İnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun• 
!ara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. "1932,, 

Ayvalık 
BANDIRMA 

Yolu 
vapuru 25 

Nisan 
Çarşamba 19 da Sirkeci 
nhbmından kalkacaktır. "1931,, 

Kimyager 
Hüsameddin 

Tam idrar tahlili 100 kuruitur. Bilu
mum tabhlô.t. Bahçe kapı Emlak ve Ey
tam Bankası karşısında İzzet Bey Han 

~-----... (15900) 

Müslahıaralı 

HUBUBATU/fLARJ 

StHHAT 
VIC 

KUVVET 

Menbaıdıt. 

~ Dr. ibrahim Zati 

1 
Cağalotlu : Mahmudiye caddesi, 

Çatalçeo,me aokatı No S 
Hergün öğleden sonra haıtalann 

kabul eder. 

SELANIK BANKASI 
Teılı tarıhtı ıssa 

Sermayeıi 30,000,000 frank 
idare Merkeah btanbul 
Tilrkiyedoki tubelerh 

l9 tanbul (Galata .,. l•tanbul) l.mlr 
Sam•un, Meuln, Adana. 

1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Yuaanlıtaa'dald 9ubelerh 
&on Posta Matbaaaı 

&.laibiı Ali Ekrem 
...... , .......... Hllill UıDi 

SELı\.NlK, KAVALA, ATINA, PlRB 
Bil'umum bınka muameleleri. Krecll 
mektupları. Cul llle.iaplar ldlf acla 
Eıher •• Talıa•il&L Ku.a.. a..... 


