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ozuk işlere Müsamaha Yok! 
Dahiliye Veki imiz Diyor Ki: 

• 
Cümhuriyet idaresi Fena İşlere, Sui 
istimallere Karşı Müsamaha Edemez 

~~~~~~~~------·~------------------

Mazhar Müfit Beyin • Bi~ Cümlesi : "İkbsadi işlerimizi 
Y ~~::!~~' ~~!~!yü~~!!!!!it~!t~n?ynamak Vatan Hiyanetidir !,, 
Millet Meclisi dün btanbul Esnaf liyordu Takrir 
Ba.nkası meselesile alakalı ve okund~ktan son· 
h~~aretli bir şekilde meşgul oldu. ra Dahiliye Ve-
Bılıyors~~uz kJ Mazhar Müfit B. kili Şnkrn Kaya 
hafta ıçande Fırka toplantısını B kii .. kb 

lit ki · rsuye çı , ~ ea ~ Meclis Reisliğine verdiği · 
bır ta'-· ·ı E f izahat vermiye uır ı e sna Bankası me-
selesi~in Mi!.let Meclisinde efkarı başladı. Vekil B 
umumıye muvacehesinde görüşü- lstanbul Esnaf 
Hip konuşulmasını teklif etmişti. Bankasının ku .. 

Dün Meclisin toplantısını mil· ruluı şekil ve 
teakip Mazhar Müfit Be)in bu tarihini anlattı, 
takriri okundu. Takrirde ev· nizamnamenin ilk 
velce de bildird :ğim gibi 'Esnaf şekli ilzerinde 

• Bankasında yapılan yolsuz mua.. sonradan baZ1 Dahillge Vekili ŞBkrü Kag11 B. 

dan yapıldığı ve bu hususta tarafından ticari iılere ııfritll- anlatb .,. IOnra Bankanın feshi· 
melelcrin nasıl ve kimler tarafın- değişmeler yapıldığuu, banka ' ile nizamnameye konulduğunu 
Dalıiliyc .Vekili tarafından izahat mek esasının bu t dil 

0 
· 

a ( namı 11 incı aayfadi t 
·•···············•············ ···················•••e••••••• 
lzmirdeki ~ii;iiitüiii·M;·~·· ....... B"iiibi; .. ···aec~dekiler Gibi 
Mevkuf Bulunan Futbolcü Vaziyeti 

Muharririmize Anlatıyor 
-------- ~- ----

lz,,.lrapor lakı -
(Bu oyunculara k!milen boykot ceza.1 Veril ~·. 

lzmlr, (Huıuı-i) - Şampiyon- 1111otir. X mevkuf Namıi Beydu] 
lak maçında çıkan mUesaif h&df .. 
te, memleketin her yerinde spor 
Ye sporculuğa karıı menfi bir 
tesir bırakmııbr. Halk böyle mll· 
essif. ~ir cereyan takipl eden ıpor 
ltlerınm kökünden kaldırılmasını 
ve hiç değilse bir sene için resmi 
maç yapmanın menedilmesi müta· 
leasmı ileri ıUrUyor. 

Mevkuf bulunan lz . 
k l"bU U mırspor 

u u n n umumi kaptanı Nazmi 
Bey' Cuma günkü hadiseyi ıö 1 
buJAsa ediyor: Y • 

. - .. Oy unu muzun idareıi a rl 
nızamı olarak Amerikalı M~ ty 
G 1 . . ıs er 
~v. er ısmınde bir hakeme veril· 

mıştı. Bu zat kolleı· de iken b . 
11. • d' enım 

nıua ımım ı. Müfrit bir misyoner 
olan bu .zatla daha mektep sıra
larında ıken milli meselelerden 
dolayı aram açılmıştı. 

Oyun başladığı zaman takımı· 
mız çok iyi oynuyordu. Tam yir
mi iki dakika baaam takımı bir 

tazyik çem-• 
beri içinde 
bulundurduk. 
İşte bu müd

detin sonunda 
karp taraf 
o yun cu la noa 

1 aayri kasdl 

( Devamı 8 noi 
ıayfamızdadır • ) 

Altagın 3 golünü l.tl/a edere Fat• 
••fH'• Vahap B. 6ol lıegetl reiıl 

Mutafa & 
( Altırt.,..) 

Ilgazlı Mehmet Ağa, Torununa, Bir 
Aydanberi Düğün," Derne~ Yapıyor 

' - Men'iiarafat kanunu münaaebetile -
Ilgaz, (Hususi) - Hacıhasan 

köyll eırafından Mehmet Ağa, 
yanm asırdanberi muhitimizin 
görmediği bir dilğiln yapıyor. Bu 
diigUnü, Mehmet Ağa, to~nu 
için yapıyor ve bir aydanberı bu 
eğlenti devam edip gidiyor. 

Bu mfinasebetle birçok davul 
zurna çalıyor, köçekler oynayor. 
Geçen gUn de, civardan getirilen 
pehlivanlar güreştiler. O gün, 
yirmi bet çift pehlivan ayağa, iki 
çift pehlivan da bqa güreşmiş· 
lerdir. Bilhassa Akif ve Hasan 
pehlivanlann gilreşi çok alakalı 
olmut. Oç saat kadar ıürmüı, 
fakat biribirini yenemiyerek be· 
raber kalmıılar ve alkıılanmıf .. 
)ardır. 

Neredesin, •y Men 'iiaraf at 
KQ~ul • 

Bu Gelln De Davul Çahnma· 
dıfiından MUteeaalr Olmut 
Kızılcahamam (Hususi) - Ka· ···--·-·-·· ............................................. . 

Amerika Filosu Panama 
Kanahnı 47 Saatte Geçti 
VaıUıaton 26 - Biltün Amerika 

filoıunun Panama kanalım 47 aaatte 
geçtitl haberi burada büyük bir 
••vinçle karıılanmııbr. 

leveç istikrazı Ve 
Sovyet Rusya 

Moıkova 26 - Sovyet merkezi 
icra komlteal lınç latikrazı bıkk1nda .. 
ki mukaveleyi bau :ıararh ıartlan 
ihtiva etmesi dolayıaUe taadlk etme
•lftlr. 

zamızın Şurba nahiyesine 
Bükeler köyünden Hacı 

~a~!i ı ..................................... ". ..................... 

oğlu Hüseyinin km Ayıeuin 
geçen perşembe dfiğtinll yapıldı. 

Bir ara, Ayşe, arkadaşlarile görü· 
ıürken ağlayıştı bir lisanla dil· 
ğününde davul zurna çaldırılma• 

masını kendisine hakaret talikki 

etmit- Emsal ve akranının yanın-
da utandığını ıöylemİf. Sonra, 
aelin hanım birdenbir• ortadan 
gaybolmuıtur. Bnton arqhrma• 
Iara rajmen Ayıe hennı buluna· 
mamııbr. - "f 

Bugünkü Maçlar 
İatanbul Futbol Heyeti Riyase

tinden: 
27-4-1934 cuma ailnD yapılacak 

mıataka birincilikleri aıatıda yazı
lıdır: 

Fenerbahçe Stadında: fataa· 
bulapor Beıiktaı 8. takımlan ; HiliJ • 
Kasımpaıa 1 nci takımları; lıtanbul
•por • Beoiktaı l ncl takımları. 

Betlktaf Şeref Stadınd• r 
Beılktaı • Vefa • Kumkapı -Genç 
talumlan • Galatasaray • f enerbabçe 
Genç tak:mıan; Balorkay • Somer• 
apor 1 nci takımları i OrtakBy • Ka• 
ra,amrOk 1 ncl takamlan. 

Çocuk Haftası Münasebetile Baba Oğul ..• 

82Nlea• 



2 Sayfa SON POSTA 

.. f H_a_·ık_ı n_S_e_s_i_.] / , 
Pehlevi Hz.nin 
Seyahatleri 
Ve Halk 

lran Şuhı Pt!hlevi Ilazretlerinin 
pkında Ankarayı ziyaret edecekleri 
malumdur. llıldise, lugiltererle garip 
bir telakkiye uğramış, birkı:tım 
matbuat, bu hususta tuhıif şeyler 
yazmaya başlumışlardır. Dı.iokü 
nü:thamızda gördüğı.inüz bu neşri· 
yat hakkında dt.in halk ile teması• 
mııdan ou neticeyi aldık: 
Salih Bey ( Sirkeci Melek kıraat• 

hanesi ) - lran Şahı Pehlevi Hı. nin 
Gazi Hz. nl %İyaret edecekleri haberi 
bazı İngiliz meb'uılanna telaşa düşür
nıüş, bunu akıllarına bil' Uirlü n}dıra• 
nıayarak hükumetten ıoruyorlar. Bu 
endişede bütün Şark milletlerini hali 
esir ve serbestçe hareket kabiliyetin• 
den mahrum telakki etmek edaeı var• 
dır. İki dost ve komtu hükümdarın 
biri birlerini ziyaret etmeleri kadar l il· 
mem tabii bir şey olur mü? Bütün 
hükümdarlar Avrupayı zivaret eder• 
Jer, komşu Avrupa hükümdarları da 
daima biribirlerine ziyaret iade eder
ler. Bunlar hoş görülüyor da İraa Şa
hının Ankarayı ziyareti bu kadar 
endişeyi n:.ucip oluyor. Bu. bazı lngiliz 
meb'u•lannın kafalarında kalmıf eski •e köhne bir istismar zihniy;tinin 
artığıdır. Bereket versin ki alakadar 
Nazır bu meb'uslara pek nazik bir 
ıurette layık olduklan dersi vermiıtir. 

* Mazhar B. (Kumkapı Nişancası 27) 
IComşu ye dost lran millelinio bn
kümdan yakrnda Gazi Hz. ni ziyaret 
edecek. Hemhudut olan bir devlet 
hükümdarınan Ankarayı ziyuret etmesi 
pek tabii bir hıidi•edir. Fakat bu 
hidiıe; b'.çbir devletin ıerbeetçe ha· 
reketinl çekemeyen ve istemeyen 
esirci zihniyetli bazı lngiliz meb'us• 
larını rahatsız etmiş. Hükumeti ıipya 
çekmek iıtiyorlar. Bereket versin 
lngiliz Hariciye Nazan bunu pek tabii 
bir hidiıe olarak kabul etti vo 
meb'ualan susturdu. 

* İbrahim Bey ( B~yazıt Soğanağa 
mahallesi 9) - Avrupada bazı adam• 
lar hala yakın şarkı anlıyamadılar. 

Eski sultanlar gibi kendi iıarethrile 
kalkıp oturan kukla ıultanlar Ye hü-
kümdarlar istiyorlar. A meb'uı efendi
ler! sizin bildiğiniz camlar şimdi çoktan 
bardak olmuştur. Beynelmilel ve bey
aeddüvel hukukta tam manasile tnü• 
uvab haiz olan Türk cümhuriyeti ve 
onun Reisi ~az_i Hz.nin herhangi 
komşu bir bukumdarın ziyaretini 
kabul etmesi sizi neden endişeye 
düşürüyor? Şah Hz. gazetelerde oku
duğumuza göre Ankara ve İstanbul• 
dan sonra Avrupaya da gidecekmiş; 
biz, bu miaafirin Avrupaya gitmesini 
kıskanıyor muyuz? 

GayrimUbadiller Kongresi 
Dün gayrimübadiller cemiye

tinin altı aylık kongresi toplana
caktı. Fakat ekseriyet olmbdığı 
için toplantı 15 gün sonraya 
bırakıldı. 

Muhlis B. Geldi 
Vali Muhiddin Beyle birlikte 

Ankarada bulunan belediye hu
kuk işleri müdürü Muhlis Bey 
tehrimize dönmüştUr. 

Sahte Mi Çıktı? 
Bir b?rsız'ık iddiasile Bakırköyünde tevkif edilen ı 

Osman Efendi üç gün sonra tevki.hanede ölmüştür. 
Aradan üç hafta geçtikten sonra Silivrikapı muh
tarı Ahmet imzasile müddeiumumiliğe bir ihbar 
y~pıl~ra~ • Os~.anın. da)'~~ netice~inde öldüğü 
bıld,rılmıştı. Muddeıumumı.ık bu ıhbar üzerine 
cesedi mezardan çıkararak morga naklettirmiş ve 
bir defa da muhbir taraf .odan teşhis edilmesi 
için Muhtar Ahmet Efendiyi çağırmıştı. Ahmet 

Efendi müddeiumumiliğe gelmiş, kendisinin b8yle 
bir ihbar yapmadığını bu ihbarın sahte o!duğunu 
söylemiştir. Müddeiumumilik Ahmedin ihban yap• 
bktan sonra vazgeçmiş olmzaını nazarı itibara ala
rak kendisini mahkemeye göndermeye eski yazılan 
\le imzalarile ihbamamedeki imzayı tatbik ettirmeye 
karar verm:ştir. Fakat buna rağmen morg c&edi 
muayene edecek ve raporunu verecektir. 

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

Bir Altın Saat 1 

lzmirde Diikkan Soyan Bir 
Adam Burada Tutuldu-

Birkaç gün evvel Galatada 
dolaşmakta olan polis ikinci şu· 
besi memurlan bir adama bir 
aJtın saat 1atmak için pazarlığa 

girişen Malatyalı Mehmet ismin· 
de birinin \laziye!inden füphe• 
lenerek yakalamışlardır. 

Mehmet evvela bu saati, gör
se bile tanıyamayacağı bir adam
dan satın aldığını söylemiş, fakat 
biraz sıkıştırı lınca ÇanakkaJede 
birisinden çaldığını söylemiştir. 

Hadise Çanakkaleden telgrai ile 
sorulmuş ise de gelen cevaptan, 
orada böyle bir hırsızlık olma· 
dığı anlaşılmıştır. Nihayet yapılan 
tahkikat neticesinde Mehmeclin, 
bir nıüddet evvel lzmirde büyük 
bir dükkanı soyduğ:.ından f zmir 
zabıtasınca uıun zamandanberi 
aranmakta old.ığu anlaş lmıştır. 
Mehmedio yakalandığı lzmir Em
niyet müdürlüğüne bild;rilmiştir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Dün Gemlikten gelen Numan 
kaptanın kayığında 3 kalo esrar 
bulunmuş, Kası~paşalı Şerif is
minde birinden de bir mikdar 
esrar çıkmıştır. 

Bundan başka son 24 saat 
zarfında şehrimiz iki yaralama, 
birkaç hırsızl.k ve dolandırıcılık 
olmuştur, 

Doğru Çıkmadı 
İstanbul Emniyet Müdür1üğü 

Kaçakçılık bürosunun yeni bir 
kaçakçılık şebekesi yakaladığı ve 
gizli bir eroin fabrikasıum izi üze· 
rinde yürüdüğü, bu fabrikayı 
idare edenler arasında lstanbulun 
kibar ailelerine mensup erkek ve 
kadınlardan bazılar.le Şehir Ti-
yatrosunun genç bir artisti de 
bulunduğu dun bir gazetede ya· 
zıldı. Dün bir muharrir~miz im 
haber üzerine polise müracaat 
ederek bu kaçakçılık hakkında 
ma:umat istemiş ve salahiyettar zat 
kat'i bir lisan ıle: "Böyle bir şey 
yoktur,, demiştir. 

Annelere 
.Öğütler 

'1 
Çocıık laa/tası münaseHtlle gaz

dığımız bu öğütleri her annenin 
hem iyi bellttınesl, lıem tatbik et
me$i kendisi için de, çocuiu için 
de çok fagdalıdırt 

Doğurduğun zaman ebe hanıma 
"acaba çocuğum tamam mı1,, diye 
merakla. soruyorsun; fukat. yavrun altı 
aylık oluuca "aoaba sıhhati nasıl?,, 
diye neden bir hekime gö•fermiyor
ııuu1 l~te çocuk bukıın yeri ilci adım
lık yerde; oraya git •.. 

• Yavrunun tişmanlığına bakarak 
onun sağlam olduğuna. hükmetme; 
umumi halıni, keyfiui, rengiui, ruhi 
iııkışafını da. dıkkat nazarına al. Dır 
çocuğun sıhhatte olduğunu bildiren 
asıl buıılaıdır. 

Prf. Dr. Ihsan HUml 

Futbol 
Meydanında 

Bir Facia 
Evvelki gün Bilyükadada feci 

bir kaza clmuş, bir itfaiye neft:ri 
futbol oynarken çok ağır ve teh
likeli surette yaralanmıştır. Hadise 
şöyle geçmiştir: 

Büyükada itfaiye efradı talim
den sonra top oynarken Z ya 
Efendinin topa vurmak .istediği 
tekme kazaen Etem Çavuşun 
karnına isabet etmiş ve çavuş 
baygın bir halde derhal yere yu· 
varlanmıştır. Oradan Cerrahpaşa 
hastanesine getirilen Etem Çavuşa 
ameliyat yapılmış, fakat hayatının 
tehlikede olduğu da tes~ it edil· 
miştir. Ziya Efendi nezaret altına 
alınmıştır. 

flUfettişler Top~antısı 
İstanbul llk Tedr~sat Müfettiş· 

leri dün Maarif idaresinde bir 
toplantı yaparak, hususi mektep· 
lerde son yapılan tefti~ler üzerin· 
de görüşü.müştür. Teftişler hak· 
kında Maarif Vekaletine mufas• 
aal bir rapor gönderilecektir. 

Şoförlük 
Büt~ n Şoförler Mektep 

Mezunu Olacak 
Belediyenin verdiği yeni bir 

karara göre, belediye şubelerin• 
deki kamyon ve kamyonetlerde 
çalışan bütün şoförler şoför 
mektebinden mezun oİacaklar· 
dır. Eevvelce imtihan vererek 
şof cr:ük ehliyetnamesi alanlar ve 
bugün hizmette bulunanJar bu 
karardan istisna edilmişlerdir. 

itfaiyeye alınacak yeni şoförler 
de şoför mektebinden me~un 
olacaklardır. 

Şile Yolu Cinayeti 
Geçen sene eylülOnda Pendik· 

Şi!e yolunda bir cinayet işieniJ .. 
m·şli. Dün Ağır Ceza mahkeme
sinde manifoturacı Akif Efendi ile 
arkadaşını öldürenlerin muhake
mesine başlandı. Suçlular inkar 
ottiler. Muhakeme şahitlerin çağ• 
rdması için başka güne kaldı. 

Yedi Kaçakçı 
Adliyede 

Tahvilat, çek ve bam~llerine 
ait mühim meblağı iht~va eden 
uç mektup kaçır.rken cürmümeş· 
but halinde yakalanan Simon 
Simonidis, komanyacı istemat 
Çonaki, bakkal Yani, Arenolidis, 
komanyacı Radoif Buldura ve 
soğancı Mihal Efendiler dün müd-
deiumumiıiğe verilmişlerdir. 

Bir ff gşriyat Davası 
Zaharya Efendi isminde bir 

zat Rumca Demokratiya gazetesi 
aleyhine bir hakaret davası aç.
m ştı. Dün üçüncü ceza mahke
mesi bu davayı net:celendirmiştir. 

Mahke~e~e suçlu olarak ga• 
zetenio sahıbı Y orgi Pavlidis ve 
neşriyat müdürü Pri~i Dimitri 
Efendiler bulunuyorlardı. Mahke
me Zaharya Efendi tarafından 
gönderilen tekzip mektubunu geç 
neşrettiği için yalnız gazetenin 
sahibi Y orgi Efendinin suçunu 
sabit görmüş ve kendisini ( 25 ) 
lira ağır para cezasına mahkiım 
etmiştir. Neşriyat nıüdürü beraet 
kararı almıştır. 

Nisan '17 

Güniin Tarihı 

Askeri Heyetim 
Odesada 

Moakova, 26 - Moskovaya 
mekte olan Emin Patanın riyase 
deki Türk askeri heyeti dün Odes 
muvasalat etmiş, Hariciye Komiı 
liti ile mahalll garnizon mümeaoill 
tarahndan karıılanmıthr. 

Emin Paıa Tas ajanıı muharrir 
beyanatında demittir ki: 

.. _ Türk ordusunun mümessili ın 
tile dost memlekete geldiğimden 
layı memnunum. Türkiye ile So 
Ru•ya arasındaki dostluk, mücadel 
ler esnasında doğmuştur ve çok sa 
lamdır. Zira her ıeyden evvel sulh 
tarıinini istihdaf etmektedir.,, 

Tayyarecilerimlz 
Moskova, 26 - Burada bulu 

makta olan Türk tayyarecileri, Kı 
ordu bava kuvvetleri kumanda 
Alkınia tarafından ıereflerine tert 
olunan re•mi kabulde hUJr bulu 
muşlardır. Alay kumandam Cel 
BeyJe yüzbatı Enver Ye ibaan Beyle 
yanlannda Türkiye ataşemiliteri o 
dutu halde Osoavişim merkezi k 
mi~e reislitini ıiyret etmitler v 
aakeri hava akademisile bava müı 
•İni gezmişlerdir. Türk askeri tay 
yarecileri dün gece büyük operad 
verilen müaamerede hazır bul 
muılardır. 

M. Y evtiç'in Ziyareti 
nin Akisleri 

Belgrat 26 - Dün kırahn riyase 
tindo toplanan kabine, Hariciv · 
Nazın M, Y evticin Ankara aeyaha 
bak.kanda verdiği i.zahah derin b. 
alaka ite diolemit ve tasvip etmittir. 
M. Y evtiç, Bufgar hükumetinin daveti 
üzerine yakında Sof yay• gideceğini 
bildirm ştir. 

Pari• 26 - Pöti Pari:r.yen ga:ıcteıl, 
Yugoslavya Hariciye Naz.n M. Yev
t :çin Ankaraya yapbtı ziyareltea 
bahsederek diyor ku 

14Yugoslavya - Bulgaristan münaae.
babnı samimi eaaalar üzerine tea~. 

etmiye çalışan M. Yevtiç'in f!lyara 
tebrik mesaisini alaka ile taKibet~· 
mekte olan Fransa, Ankarada yapdaıı 
yeni dostluk tezah.ürüoden ve hu 
tezahürle başlıyan samımı teşriki 
meıaldt!n dolayı derin bir sevinç 
duymaktadır. ,, 

TUrkiye • Norveç Ticaret . 
Mukavelesi imzalandı 

Ankara, 27 ( A. A. ) - Türkiye • 
Norveç ticaret itilafı ile tam tediye 
muvazene esasına müstenit ve klering 

mukavelesi bugün Türkiye namına 
Hariciye • Vekaleti katibi umumisi 
Numan Rıfat Beyle Norveç sefiri M. 
Benzon ara&anda imza edilmit tir. 

Trakyada Teftiş 
Ve Tetkik 

Edime 26- Umumi Müfettlt abra• 
him Tali B~y dün Jandarma, Erkek 
Muallim ve San'atlar Mektebini ziya• 
ret ederek mektep müdürlerinden, 
mekteplerin vaziyet ve ihtiyaçlarl 
hakkında izahat almışlar. derslerde 
de hazır lıulunmuılardır. 

Müffettiş Bey, bilhassa San'atlaı 
mektebi atelyelerinde uzun müddet 
tetkikatta lıulunmuılar ve burada ta .. 
}ebenin ameli cleralerini yakı~dan 
takip etmiflerdir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan l:Jeg Diyor Ki: 

- Hasan Beyi Sıcaklar pek 1 ... 
llutırdı. yor •• 

lnsaa ae yolda yürüyebi:i· l •• • Ne dairesin do 
yor-

çalışabili· ı ... Böyle devam ederse korka· ı Hasan Bey - B!zim erimemiz blı 
nm iğne. i~liğine döneceğiz. · ıey dejiJ, yazla beraber ve dalıa •Y• 

vel benim cüzdan eridi, yal 



•• un 
M iindericatımızın çoklu
gundan dercedilememi~

tir. 

Londra 
Müzak~releri 
Ve Bir Beyanat 

Londra 26 - Burada İngiliz Hari• 
ciye Nazırile silah meselesi etrafında 
ıörllımeler yapan İtalya Hariciye 
Milsteıarı M. Süviç gazetelere l;eya• 
natında, görüşmelerden çok memnun 
olduğunu aöylemit ve tunları ilive 
etmiıtir: 

" - Bütün devletler arasında bir 
itilaf huaulü hakkında İngiliz ve italyan 
noktai nazar:an biribirinin tamamen 
aynidir. Buradan ayrılırken lnailiz • 
ltalyan dostluğunun sarsılmaz bir 
derecede olduğu hakikatini de beraber 
16türüyorum .,, 

M. Süviç, ailibaızlaamanın ••• 
batlan hakkında en iyi bal 1111retlnia 
Musolini planı oldutu kanaatindedir. 

M. SUviç BrUkselde 
Londra 26 - M. Süviç Brflksele 

fitmittir. 

* Parla 26 - Tan gazetesinin Lon
tlra muhabiri, silah meselesinde 
SGviçle lngiliz nazırlarının uyu,ama
dddarını bildiriyor. 

Çlnde Korsanlaran 
Cezalandırllması 

Oayren ( Çin ) 26 - Korsanlık 
clrmü~den. dolaY!' iki Alınan idama, 
bir lavıçreh ve bır Alman mü bb t 
kllreğe dij'er bir Alman da 10 .: e 
mahkum edildiler. Bunlar bb- n~: 
vapurunda on kişi öldürmiitlerdi. 

Boğazlar 
Mukavelenin Tadili T ale
bimizi Teı{r ar Ettiğimiz 

llaber Veri:iyor 
Londrada ç•kan Deyli Telgraf 

ıazetesi, Türkiye tarafından Boğaz· 
Is mukavelesinin tadili etrafuicla 
yeniden bazı teıebbllıler yapaldı· 
gım yazarak diyorki: •• Bu muka· 
wele mucibince Çanakkale ve lstan
bul boiazlan civarlarındaki arazi 
aa~e.rlikt~n ~amamen tecrit edil
llllf hr. Şımdı Türkiye bu kayıt-
ların tamamen veya birçokların
dan kurtulmak istiyor. Maksada 
diğer devletler araaında bir mu
harebe vukuunda bltaraflıiuu daha 
i)'I bir tekilde muhafaza edebil
mektir. Fakat mukaveleyi İmzalayan 
clevletlerden çoğu Türkiyenin bu 
anuauna yanaşmak istemiyorlar 
Sadece Rusya ile Oç Balkan de": 
leti tadile taraftardır.~ 

Atinalt Gençler 
Şehrimizde 

Evvelki gün şehrimize gelen 
Atina Oaiversitesi talebelerinden 
mlltepkki\ bir sporcu grupu 
dDn ilk temaslannı Galatasaray 
ulonunda Barkofba Odeon bas• 
ketbol takımı ile yapmıştır. Neti• 
cede maçı iki devrede 28 • 25 
olarak. Atinalı gençler kazandılar. 

Atınala basketbolcular, bu ak· 
pm Galatasaray takımı, pazar 
akşamı barkofbanın A takımı ve 
ıalıkl alqdıamı da Pera ile karşılaşa· 
ca ar r. 

Maarif Vekilimiz 
V k~li~Hk~kra, 27 (Hususi) - Maarif 

e ı ı met B. dlin ak 1 
&ula h'areket etti. tam stan-

M. T roçki Geliyor 
HenUz resmen teyit edil 

bir habere göre elye·vm Fmeyen 
ransa-

dan çıkarılm~kta olan Sabık 
Sovyet Harbıye Komiseri M 
Troç.kiye tekrar şehrimize geli~ 
BllyUkadada oturmak müsaadesi 
Yerilmiıtir. 

Bir Takdir 
Yİ Vali. muavini Ali Rıza ve 
.~'r~t ıdare heyeti azalan ciddi 
lalli yı çahımalarından dolayı Da-

• ye V ekilethace takdir edil-
maitlerclir. " 

SO.N 

Resimli Makale a Gizli iş Yapanlar a 

Bu adamlar, yaptıklarının bir gün meydana çıkacegını 
düşüoemiyerek gizli çalııan ve karanlıkta it gören kimse
lerdir. Bunlar, kaçarken kimse tarafından görülmediklerine 
kanidirler. Oiıli yapılan her iş gibi, halkın gözünden uzak 
yaptıkları bu iş te elbet bir gün meydana çıkacak ve ha-

reketleriuin h :: ınıplarwı vcrectklerdır. Hı:ıyı:ıtta hiçbir gün 
bu adamların vaziyetine düşmek istemezseniz gizli iş yap· 
mayınız ve gizli iş yaparken sizi kimsenin görmediğmi 
zanm·tıneyiniz. Açık alınla herkesin gözü önünde yaşamak 
kadar büyük .saadet yoktur. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Yeni Çıkan Kanunlar 
Muvazene Ve Muamele Vergilerine 

• 
Ait iki Liyika Kabul Edildi 

Ankara 27 { Husuai ) - Millet dair mazbata kabul olundu. . 
Mecl:ainin dtınkll toplanıtında lktıaadi buhran vergisi ka· 
lstanbul Esnaf Bankası meselesi nununa miizeyyel kanun liyfhasile 
hakkında Dahiliye Veülinin muvazene vergisi kanununun o-
izahab ve takrir sahibi Mazhar DUDCU maddesinde yazılı mnd~ 
Müfit Beyin de hararetli a6zleri detin bir sene daha uzatılması· 
dinle!ldikten sonra bazı kanun 
il "b 1 d .. k d na dair olan liyihalar da 

yı a arı a muza ere e ildi. Maz· kabul edilerek dahili istiblik 
har Müfit Bey hitabesini en ıon 
olarak şu elimle ile bitirdi : vergisi hakkındaki kanunun bi· 

"Bu kürsüden söylOyorum ki rinci maddesinin değiştirilmesine 
htlldimetimizle beraber ben, yal· dair olon layihanın müzakeresine 
hız ben değil bütün arkadaşlar başlandı. 
k e~emhal bu meseleyi neticesine Rüştü Bey (Bursa) tarafından 

8 B takip eC.:.eceğiz." glikozdan alta kuruı resim alın-
te k"llndan sonra Şürayıaskeri ması hakkında verilen tekl~f tak· 

1 1 hakkındaki kanunun birinci riri kabul olunarak bunun ilivesi 
maddea· · A f ının ıkrasının tefsirine için liyiba encümene iade edildi. 

Misinada 
Bütün Şehri Kül Eden 

~ir Yangın Oldu 
Atına 27 (Hu 

t vil .. t' d auaı) - Kalama
~ aye •D e Misina'da müthiş 
bır yangın çıkmıştır. Bnttın ıehir 
yanıp kül olmak tehlikesindeclir. 

Otuz Bin Ziyaretçi 
Samsun, 25 ( A. A. ) - Şeh

rimizdeki yerli mallar sergisini 
bugüne kadar ziyaret edenlerin · 
sayııı otuz bini bulmuştur. 

Sovget 
Mühendisleri 

Kayseride kurulacak olan 
mensucat fabrikalannın makine
lerini yapan Sovyet mühendisleri 
yann şehrimize gelecekler, bura· 
dan Ankaraya ve sonra da Kay• 
seriye giderek orada fabrikanın 
dahili taksimabm tayin edecek· 
lerdir. Mtıteakıben de Ruıyadan 
gelecek olan makineleri fabrikaya 
yerleştirecelderdir. 

Y ann ayni zamanda muhtelif 

İNAN [STER 

Bundan sonra ikamet muka
velenamesi aktedilmiyen devlet
lerle yapılacak muvakkat mu· 
kavelenameler hakkındaki ka
nuna mtlzeyyel Jiyiba tadil edilmek 
&zere enclimene verildi ve 
devletler araBJnda çıkacak ibti
lifJarın muslihane hal ve tesviye
sine ait tahkimi umumi senedine 
iltahakımız, Türk~ye Cümhuri· 
yeti ile Macaristan kıratlığı 
arasında aktedilen iadei mücrimin 
mukavelesi ve Türkiye • Norveç 
uzlaşma ve adli tesviye muahede
sinin tasdikine ait kanun layiha· 
lan birinci müzakerelerinde kabul 
edildi. 

Meclis yarın yine toplanacakbr. 

Amerikalı Kadınlar 
Dün Tayyare ile Ankaraya 

Geldiler 
Ankara, 27 {Hususi) - Ame

rikalı Misis Mor, kendi tayya• 
resi ile dtln fehrimize gel
m(ftir. Misis Mora bet Amerikalı 
kadın ile bir İngiliz bir ltalyan 
lruryeai ve üç Hollandab pilot 
refakat etmektedir. 

c:. . .. . . . , .......... tltl ,,......,, ................................ ...... 

konserler vermek üzere bir de 
Sovyet musiki heyeti gelmektedir. 

iNANMA! 
Geçenlerde Bulaariıtan TGrklerinden bir arup, 

Bulgariıtanda gördükleri tazyik yüzGnden memleketi 
terke karar verdiler. Hududu geçerlerken Make
donya komitesi azaaı tarafından hudut boyun
da ö!dürGldGler. Bu .-. bunun gibi hadiseler, 
Bulgariıtan TGrklerine, Bulpri•taaı bir cehennem 
fapmııtır. Bu kanh hidlaelerden babaedif imiz, Bulgar 

gazetelerini kızdırıyor. Abp • ttıtuyorlar. Hattı bun
larden biri, Filibe Koaıolo•umuza Aiakaranın yolunu 
rliıterecek kadar Ueri gitti ve terbiye hududu baricine 
çıktı. Bu, ve bunun gibJ vukuat kart111nda, arbk 
aulhpernrlik sözlerine, dostluk vaitlerine inanmak 
muhaldir ve aksi sabit oluncaya kadar biz, bunlara 
iaanmıyoru:a. Sen de ey kari, 

/STER iNAN iSTER iNANMA/ 

Sözün Kısası 

Bir Hakikat Kalmasın 

Alemde,Allahım, Niha 
« « 

Şu Eanı f Baokaaı itinin taflilitı 
gazetelerde, bol bol ve doya d_o 
okudukça koltuklanm kabarıyor. Ut 
har ediyorum, seviniyorum. 

- Amma ettin, diyeceksiniz; bö 
le para ııezaletinden inaao sevioeb 
lir mi? Bet yilz bin bu kadar lira 
tuna buna dağıtmıtlar, aevinmek d 
ğil, insanın hınından ağlıyaca 
geliyor •• 

Benim aevincim puaların ha 
veya hakaız olarak dağıtılmaaında 
değil, bu itin böyle velvele ile me 
dana çıkanlmasından ileri geliyor. 

- O halde, sen dedikoduyu sevi 
vorauo da onun için, bu para reza 
letinin tafsilatını okudukça hoılanı 

yoraunL Dıyecekıiniz. 
Vakıa, herkes gibi, ben de dedik 

du dinlemeyi çok severim. Dedikod 
konut maya, tuz ve biber gibi, lezze 
verir. Gazeteler için de böyledir. hı 
aan, yalnız d6md0ı havadiı fıkra 
larım, yahut azçok ukallhk eıeri ol 
ağar makaleleti okumaktan yorulu 
Araya biraz dedikodu kantınca ga 
zete okuyana keyif gelir. 

Fakat Eaoaf bonkam ifinio ban 
verditi keyif, dedikodu olmaaında 
da değil. Bu meselenin velvele il 
meydana çıkanlmıt olmuı, birçok 
ları gibi bana da, Fraonda arad 
sırada rezaletlerin meydana çıkarıl 
maııoı babrlabyor da onun için 
•İniyorum. 

Böyle fena itlerin bir memleke 
yeJveJe ile meydana çakanlmaaı, 
itlerin 1,.ınız 0 memlekette oldutun 
delalet etmeL Fena ahlik da iyi a 
Jik gibi, hangi memlekette olur• 
Jaraa olsunlar, inaaolann bepain 
aittir. BilhaHa bizim Esnaf ban 
iti, Franaadakl Staviski itleri gibi 
dolandırıcılıklar her memlekette olur. 

Fakat bazı memleketlerdeki inaan
lar fena ahlakların yapbklan böyl 
büyük rezaletlerin meydana çıkaral 
ma•ım, gizlenmeıinl IJi ahlik ica 
bıodan ••yarlar. 

Böyle l.Gyilk resaletlerin meyda 
çıkanlm111 ,Uya memleketin menfa• 
atlerine uygun olamıyacajun da alJy
lerler. . 

0 
a 

Halbuki bOytlk feaahklan ÖD Du 

almak, onlan meydana çıkarmakla 
teıhlr etmekle mOmldln olur. Onlana 
1rizli tutulmaıa, 110nradu pleceklerbl 
lttibaluını açar. 

BlJyle lflerla hesabi yalnız adliye-
de l'lJ.-OJae de yine yetifmez. Adliye
nin verecefi ceza, ne kadar büyGk 
olıa o bllyilk fenalıldan yapaolana 
cflr'etl yanında ldlçGk lcalır. loaanlan 
en ziyade korkutan en bGyiik ceu, 
fena adam olarak, halk huzurunda 
lethir edilmek, halk huzurunda batını 
dik tutamamakbr. Bu eeza, mane.S 
olarak, öUim cezaaındao daha atırcfar. 
Onun için öyle bily6k fenahklar ya• 
pao, bütün bir halka zarar verf'D 
kimselere yakııacak ceza da ancak 
halk huzurunda, fena adam diye. 
tethlr edilmek ce:ıaııdır. ,,. 

Bu türlG cezalan tertip etmesini de 
ancak halk idareainin kıymetini an~a
mıt olan hakiki demokrasiler, hakiki 
cümhuriyetler bilirler. 

Hakiki bir cGmhurlyetçl olan bir 
memleket halla bilir ki, memleketi• 
ıelimeti, fenalıklan aülemekte detfl, 
onlan meydan ...,. .. akta ye bu •u
retle, sonradan pJebJlecek fenahkla• 
rin Bnflnl almaktadll'. 

itte benim de, Hnaf baaka•ı iılnlD 
tahllibnı l'asetelerde o!mduk~a. ... 
•İnmem baadu ileri pn,or. 

Eanaf banka• itinin nlvele ile 
meydana .,..rulmuı, benim fikrimce, 
bizim hakiki bir demokr-.J H lıaklki 
bir c61Dhurlyetçi oldutumuzu anlata
yor. 

Sevincimin bundan oldujunu anla-
J'lnca, elbette ıizler de benimle birlik· 
te aevlaininiz. 

Elli Şerir 
Kaçakçılık Yaparlarken 

Yakayı 'Ele Verdiler 
Ankara, 26 - Bu ayın •o• 

hafta• içinde cen9 haduclunda 
elli kaçakp ile, 960 kilo ~ 
420 kilo inbiur =la. 11 ka
'akcı ba)'ftlll Od ele Ptl......... 
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ltl/emleket Manzarası 
l 

4nkara Avcıları 
l\lasılEğleniyorlar 

ME LE KET H • 
BERLERI 

Bir Rapor 

Ankara (Hususi) - Avcılar 
kulübU reisi Aka Beyin riyaseti 
altında üç haftadanderi devam 
edegelmekte olan atış talimlerine 
Dikmende Aka Beyin . bağında 
devam edilmiştir. Otobüslerle 
( avcı bayrağı otonun önünde 
olduğu halde ) Dikmene hareket 
edi.erek saat 11 de bağa varı!dı. 
Atış talimlerine başlanarak ( pla
ka ) ya tüfek patJamıya başladı. 

Rizede Be ediye Faaliyeti 
Boğazlar 
Komisyonunun 
1933 Faaligeti 

Saat on üçte bahçede kurulan 
sofrada avcılardan teşekkül eden 
bir saz ile öğle yemeği yend.kten 
sonra saat on beşe kadar birçok 
eğlenceler tertip edildi, 15 te 
tekrar ahşa başlanarak Aka Be
yin intihap ettiği eğlenceli müsa
bakalar yapıldı, 

Aka Beyin talim hedefleri 
hakkaodaki izahatlarından sonra 
otobüslere binilerek kulüp önüne 
aelindi ve hep bir agızdan: 

lşimiz av 
Gücümüz a•, 
11 er gün yenz ı>lavb aT, 
l\öpeklerimız bıığırır av, av, av. 

Diye avcı marşı söylenerek 
bu çok tatlı ve neş'eli güne niha
yet verildi. - Mazhar 

Artvin' de Baytarlık 
• s erı 

Artvin (Hususi) - Damız'ık 
deposundaki dört adet Kıbr.s 
merkep aygırlarına çok iyi ve 
fenni surette bakılmış olduf u ıdan 
damızlık kabiliyetleri ZİJadeleş• 
miştir. . 

Bunlarla 933 sıfat mevsimince 
193 kısrak telkih edılmiştir. Yine 
aynı kaz da bulunan Radeylant 
cinsi damızlık 2 horoz tO tavuk 
ile Legorn cinsi 3 horoz 18 ta
vukb n 933 senesinde 2,824 yu• 
murta al.naralı 2, 198 i ahaliye 
bedava dağıtılmıştır. Legorn ve 
Plimut cinsi 33 bq damızlık ta .. 
vak yumurtalanndan da 1,280 
piliç elde edilmiştir. 

933 senesinde umum viliyet 
mı'ltakasında, Şarbon, Pastörelloz 
gibi bazı bu.aşık hastalıklar zu
hur etmiş ise de derhal faaliyete 
geçilerek 2416 hayvan meccanen 
ilaçlanmış ve 2500 kadar hayvana 
da yine meccanen koruyucu aşı 
yapılma~ ve sair tertibat ile has
talıklar, zuhur ettikleri mahalden 
başka bir yere bulaşmadan sön· 
dürülmüştür. 

Tekirdağ Zah:re Ve Ticaret 
forsasmda 

Tekirdağ, (Hususi) - Zahire 
Borsasında mart ayı zarfında 
muamele gören hububat miktarı 
fU suretle tesbit edilmiştir: 

393,070 ki!o buğday, 106,910 
kilo arpa, 20149 kilo kuş) emi, 
46530 kilo yulaf, 87270 kilo kap
Lca, 1,362,660 kilo mısır, 10040 
kilo çavdar. 770 kilo bakla, 550 
kilo nohut. 

Nisanın son bir haftası zarfında 
muamele gören hububat ta şudur: 

114540 kilo buğday, 45110 
kilo arpa, 3300 kilo kuu emi, 
6940 kilo yulaf, 29755 kilo kap
hca, 247,752 kilo mısır, 3780 
kilo çavdar, 1870 kilo bakla. 

Tekirdaghlar Ga:ip 
Tekirdağ, (Hususi) - Deniz 

harbiye talebesi ile Yılmazspor 
kulübü arasında yapılan maç 1-2 
Yılmazspor kulübü lehine netice-
lenmiştir. 

lzmilta Yoı Yapılıyor 
f:ımitte ( Hususi )- Demiryolu 

caddesi parke oalrak yapılmaya 
başlanm1ştır. Tersaneye kadar 
olan k sım bitmiştir. 

Y erlei-eSüprüntüAtan Ve CaketOmuz· 
da Gezenlerden 25 Lira Ceza Alınacak 

Boğazlar komisyonu 1933 ıe• 
nesi faaliyetine ait olan raporunu 
neşretmiştir. 

Bu rapora nazaran mezkür 
aene zarfında komisyon Tophane 
köşkündeki merkezinde muntaza• 
man içtimalar aktetmiş ve bu 

i 
Çoruh, (Hu· 

susi) - Vilayet 
makamının gös
terdiği lüzum 
üzerine Rize Be
lediye Riyaseti- • 
nin mansup ol• 
masına Dah:Jiye 
Vekaletince ka· 
rar verilmiş ve 
r:yaset vekaleti· 
ne mu2.1r hay• 

vanlarla mika· 
dele memuru İs-
mail Hakkı Bey 
tayin o!unmuştu. 

Gazi Mektebi hi
maye heyeti ta· 
lebe!erde!l yar
dıma muhtaç 17 
köyJü çocuğuna 
öğle ve akşam 
yt:meği, 23 ta• 
lebeye elb:se, 6 
çocuğa ayakkabı, 

J 7 çocuğa ders 
levazımı temin 
etmiştir. Arhavi 

nahiyesi Merkez 
mektebi himaye 

heyeti de mek· 

içtimalara Türkiye murahhası 
Amiral Vasıf Paşa riyaset etmiş-. 
tir. 

Bir sene zarfında boğadardan 
geçmiş olan harp gemilerinin va
ziyeti şöyle tesbit edilmiştir: 

24 Fransız harp gemisi, 2 
ltalyan denizalh gemisi, bir İsveç, 
bir Yunan, bir Rumen mektep 
gemisile yine bir Yunan kruva-
zörü, bir Yugoslav torpidosu, 
iki Sovyet torpidosile a:b deni• 
zalb gemisi lstanbuldan gelip 
geçmiş veya Umanı ziyaret etmiş
lerdir. 

Mumaileyh ayın Biıinde belediye l 
encümeni İsmail Beyin riyaseti 
altında sık sık toplanarak icap 
eden kararlan vermektedir. 

Riz•nln Llmanda11 ıörllnüıll 
muaddel tesisabn şeklini karar
la§brarak avdet etmişlerdir. 

Belediye Reisi ~ekili, Belediye 
tabibi Hüseyin Beyle beraber 
dükkanları teftiş etmiş, mevcut 
otuz bir fırından yedisini sıhhi 
şeraiti haiz olmamalan sebebile 
kapatmıştır. 

tehi badana ve 

' 

mektebe gelen su yolunu tamir 
ettirmiş, bir mlize odası tesis 
etmiş, . dershaneler masalar masa• 
lar ve 72 sıra yaptırmışbr. Viçe 

Komisyonun BUtçesl 
Ayni rapora nazaran kom:a

yor.un 1933 senesi zarfındaki 
bütçem 8620 lira raddesinde idi. 
Bunun 8344 lira 40 kuruşa 
sarfedilmiştir. Mütebaki paraya 

Motör!e temin edilen Rize 
elektrik ter. virab esas caddenin 
ancak bir kısmını aydınlatmakta 
ve bazı hususi evlere cereyan 
vermekte idi. Yapılan tetkikte 
hususi .., evlerden alınan elektrik 
bedelinin yapılan masrafın üçte 
birine tekabül etmediği tahakkuk 
etmiş bunun üzerine hususi evlere 
cereyan verilmekten vazgeçilmiş 

~u h.uvvet:n sokakların tenvirine 
tahsisi takarrür etmiştir. 

Esasen çok noksan olan elek· 
trik tesisatının yenileştirilmesi ve 
daha mükemmel bir hale getiril· 
mesi düşünülmüş, keşifleri yaptı• 
rılmıştı. Nafıa Vekaletine gönde
rilen bu keşifname üzerine Veka
let, mazotla müteharr•k . makine• 
den vaz geçilerek bunun maden 
veya odun kömürile işliyen ma· 
kineye tahvilini ve keşifnamenin 
buna göre tadil ve tash:h edile
rek tekrar gönderilmesini viliyete 
bildirmiştir. Belediye Reis vekili 
lsmail Hakl{ı Bey, Fırka Reisi 
Matracı 1ade Mehmet Beyle Trab
:zona giderek mühendis Aslan 
Eeyle görü~müşler ve yapılacak 

Şehrin temizlik işleri takviye 
edilmiş, Gazi caddes'.ndeki telgraf 
direklerine· İstanbul Galata Köp
rüsü elektrik direklerindeki se
petler gibi • kutular astınlarak 
yere öteberi atılması menedilmiş
tir. Buna riayet etmiyenlerden 25 
lira ceza alınacağı ilan olumuştur. 

l'l.ahalleler arasındaki bozuk 
yolların tamir ve ıslahile mezar-
hklann tesviyesine başfanmıştır. 

Caddelerce ve umumi yerler
de caket veya palto omuzda 
olarak gezilmek menedilmiştir. 
Aksi takdirde f aiH Belediye ten· 
bihatma muhalif hareket addile 
cezalandırılacakbr. 

Halen senevi 20 bin lira tutan 
Belediye bütçesinin, bulunan ve 
hayali olmıyan yeni varidat mem
balan ve Belemyenin malı olan 
bazı arsaların sablmasile 40 bin 
liraya iblağı tesbit edilmiştir. 
Mektepleri Himaye Heyet

. lerl ÇoAallyor 
Çoruh, ( Hususi ) - Artvin 

merkez mektebi himaye heyeti 
yeni yapılan mektep binasının 

noksanlarını ikmal etmiş, muhtaç 
talebelere ders levazımı almış ve 
sair işlerin başarılmasile meşgul 
olmakta bulunmuştur. Mapavri 
nahiye merkezi Vali Ekrem bey 
mektebi himaye heyeti de, muh· 
taç vaziyette bulunan elli talebeye 
öğle ve akşam yemeği temin 
etmiş ve bu muavenetin uzak 
köylerden g.elen talebelere teşmili 
imkanlannı hazırlamakla meşgul 
olmuştur. 

Bu himaye heyetlerinden Rize 
şehri mektepleri henüz mahrum 
bulunmaktadır. Vatanın hakiki 
efendisi olan köylü, maarif nime
tini ıehirliden daha iyi takdir 
ederek bu efendiliğe cidden liyik 
olduğunu fi'len de iabat etmiştir. 
Rize Ortamektep Blnaaı 

Kira lle tutulmakta olan eski 
bir konaktaki ortamektep için 
boş bulunan kışla tahsia edilmi1 
ve müceddeden denilecek halde 
tamir ve tadiline baş~anmıştır. 
inşaatın bir aya kadar biteceği 
tahmin olunmaktadır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Muş'ta Ekim 
F aaligeti Başladı 

Muş, (Huscsi) - Bu sene ba· 
har mevsiminin erken başlaması 
bütün köylüleri sevindirmiş ve 
bütün halkı neş'elendirmiştir. On 
beş yirmi senede bir tesadüf 
elmiyen böyle günü gününe ha· 
bar gelmek keyfiyeti iklim itiba
rile ender görülmüş hadisei tabi
iycdendir. Tohumların azlığına 
rağmen Altınovada bahann ilk 
gilnünden itibaren ekim faaliye
tine başlanmıştır. Merkezi vilayete 
yirmi beş ki:ometre mesafede 
kain Dedk köyünde civar köy
lerden gelmiş yerleşmiş bir takım 
adamlarla muhacirler arazi davası 
için biribirlerile davaya kalkmış 
ve tarafeyn biribirioi ıikayet için 
merkeze gelenk günlerle istida· 
lan arkasında dolaşmıya başla· 
mışlar. Bu şikayetlerin arkasında 
koşmakla ekim vaktini geçirecek· 
lerini anlıyan Valimiz M:that Bey 
b?zzat iskan Müdürü ŞükrU Beyi 
c!e yanına alarak bu köye gitmiş 
ve beş saat içinde tarafeyni ba
rıştırıp herkes:n haline göre mu• 
amele yapmış ve herkes ekimle
rini yapmıya başlamıılardır. 

Alaşehir Gençler Birliğinin Beşinci 
Yıldönümü Kutlulandı 

Alaıelıı, .. nçl•rl oe 6lrlilc 6andosa 
Alaşehir (Husosi) - Gençler ve başmuaıJim Osman Beyler 

Birlii:-ri beşi~cl yıldöniimünll par- baloda. bir~r hitab~ .irat eder~k 
lak bir surette tes'it etmiştir. bu vadideki teessüril ıfade etmış-
Yapılan merasime Gençlu Birliği lerdir. 
bandosu da iştirak etmiştir. Be
şinci yıldönümü ıerefine fırka 
mahfelinde bir balo verilmiş, da· 
vctJilere incir ve badem ikram 
olunmuştur. 

Birlik katibi umumtsi Hayri 
Bey memuriyeti dolayısile Alaşe-
hirden ayrılmakta olduğu için 
birlik reisi eczacı Sudi, Ümitspor 
kulübli reiai muallim Saffcddin 

Alanyada Bir Cinayet 
Alanya (Hususi) - Toslnk 

köyllnden 32 yaşlarında Veli oğlu 
lbrahimi, ayni köyden Abdullah 
oğlu Ahmet tabanca ile arkasın
dan yaralamış, kurşun göbeğin .. 
den çıkmıştır. Mesele bir kadın 
yüzilnden olmuştur. Yarah mer
keze getirilerek tedaviye alınmıı 
ise de hayahndan ümit yoktur. 

bankadan tahakkuk ettiri.en 
34 Jira 33 kuruş ilavesae 
fazlalığın 309 lira 93 ruş 
çıktığ görülmüştür ve bu meblağ 
ihtiyat akçesi olmak üzere komir 
yon hesabına bankaya ynbnlmış
hr. 1934 senesi için komisyon 
bütçesini 8267 lira üzerinden tan· 
zim etmiştir. Bu para komis}ona 
iştirak eden devletler tarafın 
dan .. Milletler Cemiyetinin baremi 
mucibince tesviye edilecektir. 

Karadenizde Deniz 
Kuvvetleri 

Komisyon 1 kanunusani 1933 
tarihinde Sovyet Rusyaoın Anka
ra aef aretiııe bu devletin Kara .. 
denizdeki bahri kuvvetlerine ait 
izahat almak üzere müracaat et
miş ve şu malfımab elde etmiştir: 

A - Hali faaliyette bulunan 
gemiler: 

1 zırhlı, 2 kruvazör, 4 torpito, 
7 denizalb gemisi, 1 mayin tara• 
ğı, 2 gambot, 23 ktıçük aabil 
mubaf,zı, 4 muavin gemi, 1 mek• 
tep gemisi (sınıf harici kruvazör~ 

B - Hali tamirde bulunan 
gemiler: 

l - Torpito, 1 - Denizalb 
gemisi, 1 • Mayit tarağı. 

C - Bizertede kadro harici 
gemiler: 

1 - Zırhlı, 1 • kruvazör, .o -
Torpito, 4 .. Denizalh gemısı, 

D - Hava askeri kuvvetleri: 
32 Bahriye balonu ve talim 

ve te<:rübe tayyaresi. 
Memnu Wuntaka 

Marmara denizi dahilindeki 
memnu mıntakalarda bu m emnu• 
iyet 1933 senesi zarfında bazı 
tedbirlerle şiddetlendirilmiştir. 

Bu · hususta neşredilen sir
külerde bu maddeler şöylece 
tasrih edilmiştir: 

Her türlü buharlı ve motörlü 
l'elkenli ve yelkena:z gemilerin 
lzmit körfezinde işaret edilen 
memnu mıntaka dahilinde seyrii
ıefer etmesi, bahk avı yapması 
ıureti kat'iyede memnudur. 
TUrk Harp Llmanlsr1nın 

Ziyareti 
1933 ıenesi şubatına kadar 

ecnebi devletlerinin harp gemileri, 
tayyare gemileri ve tayyareleri 
Tllrk harp limanlarını ziyaret 
edebiliyorlardı. Mezkôr sene 
zarfında bu husustaki tali· 
matname maddeleri tamamen 
tadil ve tashih edilmiştir. Şimd.ki 
talimatname böyle ziyaretlerin 
kat'iyen memnu olduğu maelin· 
dedir. 

Şimdiye kadar harp limam 
olmak Uzere ilan edilen yerler 
lzmit ve lzmir limanlandır. 

-
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ALA Yan E" • 
Oğlanda şafak atar d M R 1 
Babas ı · e emedi · Kı ına ya varmaya başlar: Oğt mı. rk katır hazır hal 

bu :-:' Amkan baba, etme baba.• smda ::b aayıh dak:kalan ara· 
~ın şa ası yok g h • asını ka d k 

Dın a ak eç şu asta· birax daha yalva n ırma için 
Azrail 'aldı ucuna. Yakma beni. demir gibi l erindır. Fkakat Axrail 

rmaz. O .. 1- en unıldamaz. 
- Olamaz d K • u~ saatleri yakla - .. yazılmış ö· · er. aderı böyle ren dehkanlmın aklı ,bgm( go-

bir yere• "d Jecek, baş ucundan derhal bir çare getirir BirdŞeeby!8n 
gı emem B b b · n ıre: o· f' . - a a, aba, der Ana 

Hast lanın ak~ına bir çare gelir geliyor! • m 
ucun:u•: !~tagım değiştirir. Ba~ . _Azrail bu lafı işitince yıldınm 
getir" / ~a, arak ucunu başa f ıbı cızlamı çeker. Oğlan d 
ba ır: abat hır de bakar, Ba· ~zı sodan bir ilaçla iyi eder v: 

BOJ?ne aş ucunda. zı alır. Hükümdara damat ~lur 
glan kırk satırla kırk katın Necdetin hikayesi bir kahk b • 

dilşüne d~şüne ter dökerken bir fıkrbna~ı ile nihayetlenirken d:.: 
taraftan yıne yalvarır: anlı alive etti : 

- Aman baba. Yapma bu - ~zrail bizi alıp ta ne yap-
lif. Bırak şu kızın yakasını Onu dm: Senın evli, benim nişanh ol· 
ölümU benim ölümüm ' • n ugum~ elbet bilir 1 
Kıyma b ' demektir. . Bekar arkadaşlarından birinci 

ana. mül" S • ld Ricalar Azr ·1 azım amı gü il : 
rinden bile kım~İde vız gelir.. Ye- - Öyle ya .. Onlara bu kadar 

Bir yandan d ah~:. d h azap }'eter. Canlarına almağa ae 
ber yollar? 8. um ar a• IUzum var. Diye affeder. 

- Daha bir uı:.,. bulaın ,·y1 k Ehemmiyetli bir taarruz hare-
•y ..,. etinin 1receai liüfe ... fıkr.alar 

anlatarak vakit geçiren ıilib .,.. 
kadaşları sabahın aşıktan başla• 
madan makinelerinin bqına geç• 
tiler. 

Yüzbaşı Fikret ı 
- Haydi bakalım, diyordu. 

Hoybonculara biraz badem ıekeri 
biraz da lokum ııötür. Afi1etle 
)'e.tinler • 

Tayyareciler mitralyoz mer-
misine badem tekeri, bombaya 
da lokum ismini vermitlerdi. 

Tanyeri ağarırken dört tay· 
yare motöriinün uğultusu yllksek 
dağlarda keskin akisler bıraktı. 

Necdet.in filosu bir kartal 
ailesi gibi ~ tepelwi.ae dojna 
a6ı.il.ldn. 

* Yazı makinesinin hkırdım ve 
kAğıt bışırblan arasında servis 
zilleri kısa fası lalarla çalıyor 
gişelerden muamele masaların~ 
dosya g8tDr0p getiren hademeler 
alçak seale konUf'Jyorlardı. 

Bankanın bu hummalı 1f 
saatinde MDnlre, maaa11na yığılan 
muameleli senetleri aıralaauya 
çalışıyordu. Bu saatlerde Banka 
memurlan başlannı kaııyacak 
zaman bulamailar. 

Genç kız vadesi gelen bono• 
lan bazırfayıp ihbarnameleri ya• 
zılmak üzere yanındaki masaya 
veriyordu ki köşedeki masada 
işleri kontrol edea tefi Hayri 

ı Arü Beı aeslendiı 

Vaziyetin HuUlsası Şudur= 
İngiltere, menfaatleri ciddi bir teh· 

likeye maruz kalmadıkça miıdahnle 
taraf tan değiMir. Amenka ise, onun 
bu alii.kasızlı~na bakarak şu ve ya 
bu maceraya atılmak euretile başka· 
lnnnıo ekmeğine ynğ sürmemeye az· 
metmiştir. FraMa, Çinin aczine kal'§l 
Japonyayı tutar görünüyor. Şu v zi
yete nau.rao Çin, Jeponyaoın bir 
lokması biline gelmiştir. ft.,11knt diğer· 
lerinio menfaatlerine halel vermemek 
şartıle. 

yor. Esaaeo Çin. Japonyanm arzu 
ettiği vahdet •e· sükunu temin etmek 
için utrafıyor, bu sahada diğer dev
letlerin yardımlanna da güveniyor. 
Halbuki Japonya Çfode kendisine 
mümtaz bil' vaziyet temin etmek 
emelindedir. Fakat bu vaziyet Çinin 
hem hukuku bDkümranisine, hem de 
beynelmilel mGabedelere muhaliftir 
Japonya Çinin lıalkanm sına ve d~ 
ter devletlerle münasebette bulun• 
maaına hiç te taraftar değildir. 
Bu Da, Onu Teyit Ediyor 

Londra 26 - Çinin Londra aefirJ 
M. Kuotaiti, Havas ajansına tu be
yanatla dulunmuıtur: 
•~Son Japon hareketi Japonya• 

oın uzak tarkta tehakknmo yolunda 
yeni bir adımdır. Kunet 1-timaliıai 
ve harbe müracaatı tervi' eden Japon 
aiyaseti bu milletin hr.letiruhiyesinden 
Ueri gelmektedir. Filhakika Japonya 
bGtGn harplerinden muzaffer çıkb ve 
Japon milleti aaJa topraklannıa i•ti
liya utramuından muatar•p olmadı. 
Binaennlcyh harp ona faydalı ve asil 
:gözQkmektedir. j~ponyanın gcnişlc
meıl dokuz devlet muahedesini lhlil 
etmek .uretlle devam ediyor. Mançu• 
rinin iatilüı bunwa bariz bir misalidir. 

Çinin el.inde bu istilaya karfl du
racak bl.r ordu 7oktur. Şa7et dokua 
dnlet muabeduinl imza t'den dey. 
Jetler, Çinin tamamile i&titiya utra
muına • ki bu takdirde garp ti
careti mahYolur - mani olmak 
btiyorlan-. biç vakit kaybetmeden 
harekete reçmelidlrler. Ç nia Ame
rikadan aktettiji btiluaan clbetl 

(Devama 9 uncu uJfada) 

- Mnnire Hanım biraz gelir 
mi siniz? 

Elinde küçUk. beyaz bir kar-
ton tutuyordu. 

Gülerek uzatb: 
- Peqembe akşamı matbuat 

balosu .. ar. Etime bir davetiye 
geçti. Gitmek arzu eder misiniz? 

Yavq •eılo konuıuyordu. 
Genç kız f8flJ'mışb. 
Hayri Arif Bey ilive etti: 
- Pek eğlenceli olacak diyor

lar. Ben balolara pek gitmem, 
fakat buna da kaçmnak ietemem. 
E.jer siz de arzu edenenid 

Münire lmarmlfb. 
Şimdiye kadar aileainden bq· 

ka kime ile bir yere ıitmiş 
değildi. Zaten bir defa babaıile 
Miibendiı!er Cemiyeti balosunda 
bu1unmuştu! Arkadaştan ona mn
temadiyen birçok balo!ardan 
bahsederlerdL Bilbaua matbuat 
balosuna bir davetiye bulmak 
için kaç ~ bq vurduldarım 
batırlayorda. Fakat blltBa bunlar 
onun icia aylan ve yabancı 
geliyordu. Şimdi onlann pqinden 
kOfup bulamadıldan bir daveti• 
yenin emrini bekler gibi ıözleri· 
ııiıı önünde duruıu onu ıaşırt• 
mışh. 

Cevap vermiş olmak için: 
- Vallahi, bilmem ki efen

dim, dedi hiç dUfünmemittfm. 
Hayri Arif Bey her zamanki 

teflii• mahsua ciddi tavnoı ba-

Necdet 
Daha şimdiden sizi tatmin et

meyen bu kız, yarın bütün bfi. 
tün hislerinize ve fikirlerinize 
cevap v~remeyecektlr, o vakit 
aiz de betbaht olacaksınız o da. 
lyisimi, şimdiden aulaşıp ayrılını. .. 

«iki ay evvel n:şan\andım. Bir
kaç gline kadar evleneceğiı. Ba
lbamdnn ka~mış birkaç param var. 
Nişanlım tüccardır. 1' yapmak 
için bir miktar sermayeye muhtaç 
olduğunu söylemektedir. Parama 
göz koymuş olmasından korkuy~ 
rum. Siz ne tavsiye ederainiz? " 

Fıkriye 

Nişanhmzıiı ahlakını, maksa• 
dını anlamaya çalışınız, bu adam 
ıizinle paranız için evleniyorsa 
onun bu timidini kınnız. Bir ka• 
dımn kocasına para verm~inia 
doğru olmıyacağını ve size bu 
hususta güvenmemesi liı:ım geJ. 
diğini aay!eyiniz. 

Fakat adam evlenmekte sami
mi ise, sizi seviyorsa, evlendikten 
sonra kendisine yardım etmekte 
mahzur olmayabilir. Kararınızı c 
'akitki vaıiyete göre verirsiniz. 

* "18 yaşında bir kmm. Evlen-
mek, yuva kurmak, ç.otuk çocuk 
sahibi olmak istiyorum. Kimse
sizim. Tehlikeye düşmeksizin mil
nasip bir koca bulmak i~n ae 
yapayım?. 

Tür kin 
Neş'eli, şen olunuz, fakat e.v

lenmeye çok haris görünmeylıııı. 
Cemiyetlere. mü~terek eğlence
lere iftirak ediniz. Müsamerelere. 
konferanslara gidiniz. Bu suretle 
bir glha elbette losmetiniıle kar
tılqıraanu. 

HA.NIMTEVZE 

rakmıfb. Sıcak ve yumutak bir 
ıesle: 

- isterseniz bunu kaçarmıya• 
lım. Eğlenirsiniz 

Ve bir emrivaki yapmak ister 
gibi hemen ilive etti : 

- yalnız bir oey v.nlır. 
Arkadaşlarınıza bahsetme) iniz. 
ÇüakU kaç gtindür bu davetiye 
için başımı ağntblar. 

Onun purunu, beslemek bteı 
gibi bu qususiyeti ve tercihini 
gösteriyordu. MaamRfih !dü.nire 
ıesi titreyerek cevap v~di: 

- Herhalde yann• kadar mO
... do edeniniz za.ımederim. 

Hayri Arif Bey hafi~ . ..nada 
ve bir kağıt imzalatmak ıçuı yao
lanna aelen daktilolardan 'biri
nin gitmeaiol bekledikten 8'>nra 
fwa)dada: 

- Karar verin Münire H. 
eilenirsinlzl 

Nnnire masasına döndllğn za-
man sıkınbdan terlemiş. Saçlan 
ıakaklarına yapışmıştL Bu davet 
ona o kadar garip gelmişti ki bir 
anda karar verememişti. Maama
fih bunu bankadaki erkek arka
daşlarından bir başkası yapmıı 
olsaydı derhal reddedebilirdL 
Fakat Hayri Arif Bey genç ol
masına rağmen bankama en ciddi 
ve ağar bqlı memunı idi. iki 
yıldır yamnda çalıştığı halde 
onun nezaketsizce. çapkınca bw 
hareketini gôı'memifü. 

( Arkua ura 
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Yine Yeni 
Bir icat 

Haber verildiğine göre ıon 
Deniz Altı zamanda denizin 
Hagatı Fil- dibindeki • h~yatı 

Ç k .1. ve hareketı fılme 
me e 1 ıgor çekmek için yeni 
bir Tele vizyon aleti keşfedilmiştir. 

Aletin esası denizin dibine 
salıverilen hususi bir tertibata 
bağlı yeni bir makinedir. Elek
trik ile işleyen bu makine deniz 
altındaki balıkların yaşayışını ha
reketlerini ve hususiyel:erini çok 
güzel tesbit etmektedir. Hatta 
balıkların teneffüs cihazlarının 
çıkardığı haf;f ve kulakla işidil
meyen ses dahi bu alet vasıta
ıiJe kolaylıkla duyulmaktadır. 
temin edildiğine göre yeni sinema 
aleti sayesinde balıklan ve deniz 
dibi mahluklannı tetkik etmek işi 
iOk kolayhlşacakbr. Mektepler ve 
ilim müesseJer:nde veraen ders
krde de bu alet çok işe yaraya
cakbr. 

SON POSTA • 

a i ı Miisallabe 
• 

O un lğdiçliği Sana Mı 
Dokundu, Kafir ? 

Vay, 

J 

Kırk elli halayık ndrazamı apar, topar merdioenlerdeta oıağı yaoarladılar 

Nisan 

Ka,.l M ektupltıf'I 

Gehzede Bir 
Elektrik Mesel 

Gcbzeden Hasan Bey zade 
yin imzasiJe )'azılan bir mck 
deniliyor ki: 

"929 senesinde Gebzede e 
trik tesisab yapan bir fabri 
kasabanın sokaklarını evv 
(100), sonra (60) lira ilcretle 
vir ediyo:-du. Fak at iki sene 
vel belediye ile arasında bir · 
laf çıktı, cereyan kesildi ve 
saba sokakları tam iki sene 
ranlık kaldı. 

Geçenlerde bir başka 
yeni bir elektrik fabrikası t 
ve sokakları meccanen tenvir 
de belediyeye müracaat etti. 
nu gören eski milteahhit sok 
lan kemakan (60) lira aylı 
tenvir edeceğini bildirdi ve b 
diye ile mutabık kaldı. 

ilave edebiliriz ki bu keşif 
hakikaten büyük ve vaktinde ye
tişmiş bir keşiftir. 

ÇUnkii karadaki aşk macera
lanndan, muharebe sergüzeştJe
ripden ve daha bin ttirlü esra
rengiz filimlerden bıkan ıincma 
merakhlan bu defa deniz alh 
manzaralarile oradaki mücadele 
Ye maceraJarın safhalanm görerek 
biraz da öyle oyalanacaklardır. 

Ayaı Paşa öldüğü zaman ile pek meşgul ve pek meluf 
Kanuni Snieyman düşündü. Bu olduğunu ileri sürerek - kendisini 
kıymetli Sadrazamın terekesi, oraya kadar getirmişlerdi! 
devlete bırakhğı miras yüz on Divan usulüne göre bu gibi 
iki çocuktan ibaretti. Koca \'ezir, maslabatlan kazaskerler tetkik 

ıuç)uya verilmemiıtf. Evli oJduk
lan halde aşk yapan kadınla 
erkeğin toprağa gömUlnp tata 
tutulmasını ve o auretle lSldOriU-

Belediyenin ortada mecca 
tenvirat deruhte etmek iste 
bir zat dururken tenvirab b 
diye zaranna (60) lira llcretle 
evvelce taabhüdUnil ifa etme 
bir zata münakaaaaı7 ve ilin 
ihale etmeai garip değil mid. 

.. 
Geçen giln Pariste yUzU 

mavi, saçı mavi elleri ve 
--M-a-11-,..-..v;-.- brnaklan mavi 

Kırmızı bir adamın ıokak· 
Adamlar ta gezdiği görül· 

------• müş, hayret ve 
mt:rakı mucip olmuştur. 

Bu adam etrafına toplanan 
meraklılar tarafından durdurul
muı, nereden geldiği, kim olduğu 
ıonılmuştur. 

Mumaileyh ıorulan ıuaJJerin 
hiç birine cevap vermeden bön 
bön bakmış, bu harekeliJe de 
hiç bir şey anlamadığını anlat· 
mışbr. Halkın merakı gittikçe 
artmıı, gözlerinin içine kadar 
masmavi olan bu etırarlı mahluku 
nihayet polis karakoluna götü,._ 
mek lüzumu hasıl olmuştur. 

Yapılan tahkikatta mavi ada
mın Pol Grenye isminde biri 
olduğu anlaşılmıştır. Grenye 
Paristekl Pastör mllessesesinde 
tedavi edilirken vücudüne bir 
pnnga yapılmış, ilaç sonradan 
böyle bir tesir göstermiı, fazla 
olarak hastanın muhakemesini 
bile bozmuıtur. 

Adamın her tarafım kaplıyan · 
maviliği gidermek ve akluu yeri
ne getirmek için yeni ıırıngalar 
yapılmış ve epeyce uzun bir te
daviden ıonra cildin aııJ renai ve 
muhakeme yerine aelmiıtir. 

iddia edildiğine göre tınnaa 
kobaylar üzerinde tecrübe edil
mek üzere hazırlanmııken yanht" 
hlda teda~iye gelen Pol Grenye
ain vllcudüne zerkedilmiştir. Yan- , 
lışlığı yapanlar hakkmda muamele 
yapmak üzere müessesece tahki
kat açılmıştır. 

Maamafib mavi ilacın vücut 
üzerinde bazı şifa verici teıirlcri 
görülmüş olduğundan bunun üze
rinde de ayrıca tetkikat yapıl
maktadır. işin bu safhası tahak
kuk ederse bundan sonra sokak
larda masmavi veya kıpkırmıu 
lntanlar gCSreceiiz demektir. 

öbilr Sadrazamlar gibi ne mal ederlerdi. Sadrazamla vezirler 
bırakmııtı, ne mülk. Hazinesi yalnız seyirci olup sessizce dava-

mesmı tecviz eden din bile, 
iğdiçlik cezasını kabul etmemişti. 
Fakat Lütfi Paşanın her emri 

Alakadar makamın nazandi 
tini celbctmenizi rica ederim. " 

boştu, ahırları boştu. Y almz lann görülüşUıiü dinlerlerdi. Fa-
ha rem dairesinde ııra ııra be- kat Lütfi Paşa, usul dinlemez, 
tikler vardı ve bu beşiklerin kaideye kıymet vermez bir ve-
kırk tanesinde henüz süt emen zirdi. Davanın uçkur namusu-
çocuklar sallanıyordu. na taalluk ettiğini anlar an• 

Kanuni Süleyman, yeni intihap lamaz Rumeli ve Anadolu kazas• 
edeceği Sadrazamın böyle züğtirt kerlerinin vazifelerine uluorta 
bir adam olmasını istemedi, ayni müdahale etti, suçlu denilen de-
zamanda kadın düşkünü bulun- likanlıyı bizzat sorguya çekti: 

masını da arzu etmedi. Hem - Bre veJedüzzina, dedi, 
.zengin, hem kadınlara karşı neye haram işlersin? Tanndan 
mümsik bir vezir aradı ve bu korkmaz mısın, Peygamberden 
meziyetlerin Lutfi Paşada mevcut utanmaz mısın, padişahtan perva 
olduğunu görerek onu Sadra· etmez misin, cezadan çekinmez 
zamlığa geçirdi. misin? 

Lütfi Paıa ilim, fazıl bir ve- Delikanlı, korkunç vezirin bu 
zir idi. Serveti, tantanası yerinde uzun ve llrkütücil ıözlerini endi-
idi. Padişahın damadı olduğu için ıeaiz dinledi, onun azgın yUzUne 
tek kadınla yaşamak meburiye- dik dik bakb ve müstehzi bir 
tinde bulunuyordu. Sultan efen- sesle cevap verdi: 
dinin üstünde ne halayık is- - Serde gençlik var, devletli 1 
tifraı edebilirdi, ne ikinci bir Göz kararınca, gönül kabarınca 
kadın alabilirdi. ister istemez ••tek gllnah i§lememek elden gelmiyor!. 
yatakdaş kahn çekecek,, ti, bir Lütfi Paşanın yUzü büsbütün . 
ömril tek bir çiçekle geçirecekti. korkunçlaştı, sesinde müthiş bir 

Bu adamın büyük bir kusuru fırtına gürledi : 
vardı. En kfiçük suçlara en ağır - Gençlik dediğin kepazelik 
cezayı verirdi. lımine, fazlına '· midir mel'un. Sen hiç mi baya 
rağmen zalim tabiatli idi. Merha- bilmezsin ? 
met bilmezdi, şefkat tanımazdı. Delikanlı ayni istihzalı ağzı 
Bir tavuk çalanın hiç acımadan . kullandı: ı 
kolunu kestirirdi, bir: cam kıranın - Hoş · gar ulu vezir. Bir giin 
evini başına yıktınrdı. Bu tidde- gelir, ıiz gibi biz de tövbekar . 
tile, bu insafsızhğile bütün mem- oluruz, bizim gibilere öğiit veririz. 

lekeli korkutmuştu. Y eniçeriJer Delikanlı, timdi Allahtan, 
btie onun gülmek bilmiyen sert peygamberden bahseden, arüha-
çehresine titremeden bakamaz- yayı dile dolayan ıadrazamın da 
lardı. Kubbcalb vezirleri, yanına gençliğinde bir hayli kozlar kır-
gelirken yüz "Kul'euzü,, okurlar- mıı olabileceğini ileri ıür&yordu. 
dı. Hullsa yaman bir adamdi. Bu, kendisine atfolunan cilrilmden 

Bir giin, divanda vazife gören de büyllk bir suçtu. O 1ebeple 
kazask~rlerin huzuruna renç bir 1adrazam, k~ra bir k6p0k klime-
•uçlu retirildi. Bu aeJikanlı, ıine dönda, çavuılara haykırdı: 
artıbayaya uygun olmıyan liare- - Bire durman, ıu melunu 
ketlerde bulunmakla itham edili- ytkin, iğdiç edin! 
yordu. Arübaya tabiri, hemen Bu ceza, o tarihe kadar hiçbir 
her devirde eliıtiki, ıeyyal bir 
mefhum taşır. Kanuni Sultan Sü
leyman zamanında da zabıta me
murlan bu eğilip bUkülmeğe çok 
müstait tabirden alabildiğine isti
fade ediyorlardı. Nitekim divana 
getirilen delikanlının da müsbet 
bir suçu ıöyle dursun, davacısı 
bile yoktu. Onun elindtn ırzı 
incinmiş bir tikfiyetçi mevcut de
ğildi. Lakin kuJJukçu denilen in
zibat memurlarandaa biri - zina 
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kanun kuvvetinde olduğu için bu 
bükmil de hemen ve tereddiltsüz 
infaz edildi, zavalh delikanh 
amrü oldukça bekar yaşamak 
mecburiyetine sokuldu! 

Sadrazamın kendi konağından 
kubbe albna gidip gelirken Ye 
orada bulunurken kimlerle ko
nuıtuğu, nasıl oturup kalktığı, ne 
yeyip içtiği, neler yaptığı, daki
kası dakikasına zevcesi olan nl· 
tana haber verilirdi. O gOnkO 
vahşi muamele de· kendi avdetin
den evvel • sultan hazretlerinin 
kulağına ermişti. O ve nedimeleri, 
bir delikanlının bu ıekilde gadre 
uğramasından son derece mllte
essir olmuılardı, beşbaşa verip 
Lutfi Paşayı tenkide koyulmuş
Jardı. Sadrazam saraydan dönOp 
konağa girince - eşikten salona 
kadar - bariz bir husumetle karıı· 
laudı. Bütlln halayıklar, uıtalar, 
hazinedarlar, meşşateler [ Bugil
nün kuvaf ürleri ] bir yılan g6rmüı 
gibi kendisinden uzaklaşıyorlardı. 
Sultanda aym kırgınlığı, ayni yilz 
ekşiliğini gösterdi ve bütiln konak 
halkının nefretine tercilman olarak 
kocasımn yüzüne haykırdı: 

- Bire zaljm, o delikanlıya 
nice kıydın? hiç mi tanndan 
korkmadın, peygamberden utan
madın? 

Lütfi Pap • bir paditah la11n· 
dan da olsa- hakaret görmeye 
mütehammil erkeklerden değildL 
Karısının .bu ağır sözll &zerine 
akh bqından gittJ: 

- Vay, dedi, onun iğ'diçliji 
sana mı dokundu kifjr. Dur ıeni 
de ona benzeteyim de ıörl 

Bu sözO ıöylerken hançerini 
deçekmitti, fabametpenah zevce 
ıinin üzerine saldırmııtı. Fakat 
kırk, elli halayık ve yirmi otuz 
baremağası odaya doldular, ken
disini yakaladılar, apar topar 
merdivenden qağı yuvarladılar. 

Lütfi Pqa ertesi gUn Dime
tokaya aürüldil ve son yıllannı 
orada bir tarih kaleme almakla 
geçirdi. Nekadar yazık ki bırak
bğl eser, kendi macerasını bize 
daha nıuf assal surette öğretecek 
aatırlari ihtiva etmiyor! ••• 

il. T 

Son Poıta: Biz, bu ld 
muhteviyatını naklettik. O 
ederiz ki vaziyet şehir ve h 
nenin lehine olarak halledilir. 

Mecidiye Köylülerin Bir iste 
Köyümllzlln yakinine kad 

tramvay hattı mevcut oldu 
halde tramvaylar Şiıliden dön 
gidiyorlar. Son merhaleye k 
dar bu tramvaylar iflerae kay 
mDz için gayet eyi olacak; bi 
baua sabahlan mekteplerine 
den çoçukJanmız bu on beş, y· 
mi dakikaJık yolu yllrllyorla 
Sonra Mecidiye köytl buglln b 
mesire yrri olmuştur. Gnnd 
gtıne rağbet buluyor. Binaenaley 
buraya geJen halk tramvayd 
da istifade etmelidir. 

Mecidiye köylü karilerinizden: 
Recai Galip 

Cevaplarımız 

Kadirgadan Yaşar Beye ı 
Ba'lebek harabeleri Asuriler 

att çok eski bir mabedin har 
beleridir. Mektubunuzdaki an 
Jannız mümkün mertebe naza 
dikkate alınacakbr efendim. 

* Çanalfkaledeo M. 
Beye: 

Sarih adresinizi yazananıı 
mektubunuzdaki iddianızı mahal• 
linden tahkik ettirir ve doğru ile 
yazanı efendim. 

* · Edirneden B. Ş. ve Emetten F. 
Talip jmzalaiile mektup göndereo 
karilerimize : 

Sarih adres yazılmadıkça 
mektuplar nazandikkate alınmu 
efendim. 

* Beoiktaşta Kemal Efendiye ı 
Hususi bir müeaseıenin me-

muru olduğunuz ve talebiniz de 
hususi ve ıahsi olduğu için biz 
neşriyat yapamayız. latanbuJ 
Mıntakası Ticaret Müdürlüğüne 
müracaat ediniz efendim. 

* Heybeliadıda Neıibe Hamma: 
-Af kanunundan zevciniz iıti

fade edebilir. Ancak af kanunu 
iatibkakta müruruzamana refet• 
memiştir. Bu nokta hukuki bir 
meseledir. Mamafih bir kere rer 
mi teıebbllılerde bulununuz efen- . 
elim. 
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Çankmda Knğınoı Eade Mustafa 
Efendiye: 

Asplr nebatı: Aspir; to
bum!armdan yağ çıkanlan bir 
nebat olup tarla ziraatinde ekilir. 
Son veya ilkbaharda sürülen ve 
iyice işlenen tarlasına serpme 
olarak üç kilo kadar tohum kifa
yet ader. Elcilişinden biçilişine 
kadar çapa ve saire gibi uzun 
boylu hizmetleri olmadığı gibi 
basit aletlerle de harmanı yapılır. 
Memleketimizde bu nebrıbn 
tohumlarım yetiştirip tevzi eden 
devlet müessesesi Eskişehir to
hum ıslah istasyonudur. Size 
nümune olarak bir miktar tobu:U 
gönderilmiştir. Fazlasını Eskişe
hirden celbedebilirsiniz. Aspir 
hakkında fazla tafsilat için 26 
ikinci kanun 934 tarihli Son 
Posta ırazetesindeki yazıyı oku· 
JUDUZ. 

• 
Tarsusta Bantçı zade Nurettin Beye: 

PlretrUm Nebatı : Nezle 
otu •..:ya «Pyrethrum» diye tanı
nan nebat; Ekseriya d .. 1 k k" 

l . L ag ı , ı-
reç ı ve Kıraç Yerlerde h-d . 
b•t u ayına-

ı ve papatyaya çok b . 
bir ottur. enzıyen 

thtiva ettiği kıymetli t 
dolayısile bbbi müstahıara:eva 
laapratın itlAfında kullanıhr. ~~~ 
terakki memleketlerde b .. 
. . d b' uıusı !lraati a ı yapıhr. 

"Pyrethrum,, ekildiği yer
de yedi sekiz sene dayanabiJir. 
Bizde lzmir ziraat enstitüsünce 
yetiftirilmekte olup yapılan tec-
riibede iyi netice alınmıştır ... Mez
kfir müessese yetiştirdiği Dalnıaç-
1• Pyrethrumunun yiiı kilosunun 
Hamburg piyasasında ( 120-180 ) 

mark kazandığını ve Alman fabri
kalanrun mübayaaya amade bu
lunduklarını biJdirdiğioi yazmak
tadır" bu binanın tohumunu mez
kur enstitüden celbedebilirainiı 
Oraya yazacağınız mektuba al~ 
kuruıluk bir pul lcffederae · 
• t f ·ıı · 1 nız aaze a •• t ta venr er. 

* Karilerimizden Muatafa Ha....: B 
.s•• eye: 

SUmUklUböceklere kar. 
91: SümUkliıböceklerin zararın
dan kurtulmak için maydanoz ve 
aair yastıklarmızın etrafına kül 

ile karıştırılmış toz kireçten ser
perek 'bir kordon çeviriniz. Bu 
kordonu geçmek istiyen ıümiik
IWer kimilen ölürler. Diğer ta
raf tan bahçenin ötesine b • . 
b. ki . erısınc 
ırer remıt veya tencere kapağı 

kapayarak bir tarafını bir taıla 
aZJcık kaldınnız. AJb d 

1 1 na a ısa· 
ta mıı kepek koyunuz. SilmfiklUI 
buray t 1 er 

. a op anacaklarından sabah-
leyın hepsini ezerek öldürGrsQnüz. 

• 
Bostancı oğlu Mestan efendiye: 

Ekllmlt tohumları k 
mak • Ek .. · · oru-• ecegınız ka•un ka th ver-
puz o. umlannı kanncalann ve bö-
ceklenn maıarrabndan mubaf 
tın k . . b aza 

e e ıçm unları ekmezden ev· 
•el ıslayıp soba kurumuna bula
Jınız. Soba kurumuna bulanmış 
tohumlara bir fey yapamazlar. 

il Çiftçi 

it . 

Şanghaga bir bakıı 

Agni ıehirde ,Untük Jıall'll 
manzara•• 

DllnJanan batına J•nl bir umuat harı 
fellketl muH,Jat edebilecek kabili· 

Jette olan Çla meM'e1t, gUalla •• 
mllhlın alyaa1 mevzuudur. Yalnaa U· 
:ı:ak Şark için değlJ, büHin dBoya lçr. 
tehlikeler doturacak mahiyette olaa 
Çin meaeleal, ehemmiyet ltlbarlle al• 

llhlar meuleaindeu çok daha ileride
dir. ÇGnkll Japonya kat'! kararını 
Yerdi. Çfnde büyllk devletlulo llııb• 

aadr hlkfmlyetlerine artık alba
1
et 

•ermek, bu renlı Wkedekl menfaat· 

feri yalnız kenclfal toplamak lat·7or. 

Halbuki lngtltere Ye Amelllıa Japon• 
7anın bu karar. klrfıaında, icap el.erae 

oılJ.elllh bir nzfyet alıı.ak a:ı:mlnd .. 
dlrler, Japon7a kat'I karanaı deflr 

tlrmeı •• Çin meseluinde bir ln1 u:z .. 
Japon anlaşması temin edlln HH 

Uzak Şuk•n ordular ve donanmalar • t 
belki de yakın bir latlkbal~e, blrlbl• 
rlne ıtrecektlr. 

itte Uzak Şarkın buıOakU ılıaat man

uraaını ıu tekilde kıaaca çizdikten 

ıoma t imdi de Şangbay'da bulunan 

bir arkada11aııı1ııı. Çinin lçyBr.11 hak• 

kında "Son Posta. ya ıönderdlft blr 

mektubu ıu eDtunlarda beraberce 
ok11ya blllrb: 

Şanghay, ( Hususi ) - Çin, 
bugünkü manzarasile geniı bir 
sefalet ve ölüm diyandır. Çinde 
1911 senesinde İmparatorluk dev
rildi, Cümhuriyet idaresi kuruldu. 
Fakat milli hakimiyeti yalnız 
kendi ~absi menfaatleri uğruna 
istismar etmek isteyen bir takım 
elebaşılar o tarhiten bugüne ka
dar, yani ( 23 ) senedenberi ardı 
arkası gelmeyen ihtilallerle bu 
koca me 1 k ti · m e e perışan ettiler 
ve el'an d d. 1 

1 
8 e ıyor ar. Bu eleba· 

~ar b_üyUk inkılapçı "Sun - Yat -

tt~l" ın çizdiği metoda ihanet 
e ı er ve ç· . b - k f ını ugun ü sefil ve 
ecfti ~aı.iyetc düşürdüler. Bir ta· 

ra an ecnebi . ·1· b 
k t• d- 15lı ası u memle-

e ı ort taraf t hd" 
dahild k an te ıt ederken 

e aynıyan ihtilal v Ik 
lan (400) milyonluk k .. tl • ho aıa· 
sefalete, açlığa ve .;;.l~ cyı ergün 

Ç. ., ume götürü-
yor. mde hcrgün için b .. z1 •. . oga a-
nan yuzlerce ınsan vardır. Halk 
hergiin için korku içindedir. Feci 
tekilde bir idaresizlik Çinin h 
k.. . d er 
oıesın e ~evcuttur. Hatta Şang· 

~aY., Pekın ve Tiyen • Çin gibi 
imtiyazlı şehirlerde bile asayiş 
ve emniyet yoktur. 

Bilhassa ecnebi!ere karıı artan 

derin bir buhran doğurmufbır. 

1911 lhtllAllnden Sonra 

l 

Çinde (1911) ihtililinden ıonra 
lmperatorluk tahtındaki Mançuri 
hanedanı tardedildi, vilayetlere 
geniı salAhiyetli askeri valiler 
tayin olundu. Esasta askeri ter
biye ve askeri tahsilden mahrum 
olan bu düzme cenerallar ıahsi 
saltanat ve ikbal hırsile biribule· 
rinin karşılanna bir diişman gibi 
dikildiler. Bunlann çıkardıkları 
isyanlar ve ihtilaller biribirini 
kovaladı, halk bu harislerin elle
rinde oyuncak oldu. (23) seneden
beri devam den bu vaziyet elan 
bu ıekildedir. 

Fuklyen l11yanı 
işte size bir misal: Geçenlerde 

Fukiyen isyanı oldu. Bu iıyam 
yapan adam evvelki sene Japon• 

lann havadan, denizden karadan 
yağdırdıklan ateş karşısında 

memleketi kahramanca müdafaa 
eden meşhur (19) uncu Çin ordu· 

sunun kumandanı ceneral Çay • 
link - Kay du. 

Bu adam, kazandığı föhretten 
istifade etmek emelile yirmi mil· 
yonluk bir kütlenin başına geçti 
ve Nankin hükümetine karıı isyan 
ederek istiktal davasında bulundu. 

Bu isyanda ecnebi parasmm da 

•····························································• 
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rol oynadığına göre bu Jeneralin 
hangi maksatla haraket etliği 
daha iyi anlaşılır. Neticede mil· 

yonlarca gfinabsız halkın bir ih
tirasa kurban gittiğini tabii söy
lemiy.e hacet yoktur. 

Kanton meselesi ise daha bil· 
yUk endişelere sebep olmaktadır. 

Birkaç senedenberi Nankin hükü

metine karşı duran ve birçok 

dahili muharebelere sebep olan 

Kanton diktatörii Jeneral Çen· 

Çi-T ang Mançuri hadiseleri üze-

rine bJr mfitarckeye razı oldu. 
Fakat Nankinin meıhur Marıah 
Çang-Kay-Çekin halk nazannda 
günden gtlne artan nüfuzuna, 
Kanton diktaUSrilnDn ne kadar 
mllddet tahammlll edebileceğini 
istikbal gösterecektir! 

KomUnlzm Hereketl 

Çinde birçok aenelerdenberi 
bazı JeneraUar tarafından idare 

edi!en kuvvetli bir komllnist ha" 
reketi vardır. Nankin bükü-

metine karıı zaman zaman 
isyan eden lcomllnistJerin Oç ay 
içinde kat'i surette ten· 
kil edilmesine karar verilmiştir. 
fakat aradan alb ay geç-
tiği halde hiçbir ıey yapı-
lamamıı ve billkis komünistler 
kuvvet bulmuşlarc:IJr. Halbuki 

Nankin bükOmeti komünistlere 
karşı bir milyon askeri daimi 

olarak silah albnda tutuyor ki 
bunun aylık masrah bir milyon 
lngiliz lirasından fazladır. 

Nlngslya luanı 

Son gfinlerde Kansu vilayeti 
dahilinde Ningsiya mıntakasmda 

da Nankin hükumetini devirmek 
emelile bir isyan çıkb. Vaktile 

80 bin kişi tutan avenesile bir· 
takım kanlı maceralar peşinde 

dolaşan baydutbaşı Sun • Tiyen • 
Ying'in çıkardığı bu isyan yine 

birkaç yüz bin günahaız balkın 
ölümüne aebcp olmuıtur. Garip
tir ki senelerce ıoygunculuk pe
tinde dolaşan bu haydutb8fl, 

gt;çen aene Jehol harbinde Japon 
ordusu ~artısında büyük yarar
lıklar göstermiş, bunun mükifab 
olarak kendisine jeoerallık rütbesi 

1-lllnın t.ek ıü&ua t •tm gaıetenin 
metin 7aıllil• ~uati 4 kelimedir. 

1-A~ yaıınm ~ talın t 1a11Cimdir. 
s-Dıha b1m " daha iDce yazdu 

..... ile h.., edilir. 

·-~ göre llAalar •iıdalri 
&atlara tibidü 

., verilmişti. Askeri terbiye •e tah-
sil ile zerre kadar aJikaaı olmı· 
yan bu adam, yine eıki mesleki
ne dönmüş oluyor. 

8&).fa Saatimi 

tiaal <ilOO X;. 

• • ·- .. .. . aoo · . 
" tOO ..... • Diter eaytalard• 80 

" 8oD ti IO tt 

Çinde. dahili ibtililler 
yüzünden vaziyetten memnun 
olmayan ve hükümete ıid-

'9) Ziraat buauaundald mUılıGllwtahl 
llOruınız. Son Poata'aın (çiftçi) .ı 
•faa e••ap nreeelıtlr. 

galeyan burada i(omünistleri daha 
·fazla harekete getirmiştir. Gün 
geçmez ki birkaç misyoner dağa 
kaldırılmasın veya birkaç ecnebi 
öldürülmesin. Bu arada zengin 
tabaka da daimi bir korku ve 
heyecan içindedir. Elltün bu kar-

gaıahk vaziyeti, Çinde iktisadi . . L;;a!!!!~-===~~J 
faa!iyetten •ser bıralnnamıı ve · 

tiddetle hücum eden kuvvetli bir 
muhalefet zümresi de vardır. Mu· 
haHfJerin baflnda Kuomintang 
f ,. ' sının meıhur lideri Hu-Han
i a ıulunuyor: - • Jf. 1f 

Sayfa 7 

r ' Resminizi Bize Gönderiniz ..... 
Size Tabiatmızı Söglig11lim 

Rumlnlzl kupoıı ile gund•rlnil. 
Kupon d iget tayfamııdadır. 

18 Zonguldak: Şeref Bey: Ni• 
zam ve intizamı e6-
ver, işlerinde titizlik 
gösterir. M esuliyctten 
çekinir. Arzu ettiği 
şeye muvaffak olmak 
için laıımgelen teşeb
büsnttnn, fednkurlık· 
tan çekinmez. Arka· 
daşlarile şakalaşır, fı· 
kat iıi liiübaliliğo var· 
dırmaz. 

o 
21 Afyon: Salahattin Beyı Zeki 

ve manfilı bakışlıdır. 
Tııklit ve miznh hissi 
duha ziyade müteka
mildir. Her yere so
kulur. Oüriiltü ve 
kavgaya meydan ver
meden işleıini gördü
rür, çabuk ahbap 
olur ve bulur. Arka· 
daşlan tarafından teş• 
vik ve teşci edilerek 
7aptırmak istedıkleri işler için önayak 
olabilir. .. 

24 Zonıuldak: Esat Cafer Bey: 
Uyanık hisli ve fikir· 
lidır. Her yere ıokul· 
mak, her ıeyi anla· 
mak, bir parça da 
kendini göstermek is
ter. Arkadaşlarile 1&· 

mimi ve candan ko
nuşmaktan hazzeder. 
İyi, temiz •• oık gi
yinmekten •e intizam· 
dan hoşlaoır. Ta vur 
ve hareketlerinde çeviklik ve yakıştır· 
matını biJen bir busus.iyet vardır. Fi· 
Jen cesareti dnet etmiyen iolerde 
muvallılk olur. Konuşmasında tutukluk 
yoktur, çalıştığı takdirde iyi aöz söy
lemeğe miltevakkıf mesleklerde de 
muvaffak olacağı tahmin olunabilir. 

• 
28 latanbuh M. Saffet Efendi: 

( Reamlnla derclal latımlyor) 
Girgin ve soku!gandır, bir işin nfı· 

ticesini almadan peşını bırakmaz, 
izzetinefiı meseJeJerinde alıngan değil· 
dir. İşi oluruııa bağlamağı anlqmağJ 

bilir. 

- Yeni Neırıyat ı .. 
Kaos ve E. Behzat - Zamııo 

uman tiyatrodan edebiyata, edebıy'!:t
tan tiyatroya geçen, ubnede ol~ugu 
gibi ıiirde de ileri bir hususiyet goste• 
ren Ercüment Behzat; S. O. S. den 
eonra ikinci kitabını da çıkardı . Duı 
televiziyon asnoda hila, kadın, çiçek, 
h~ret ve tahayyül boaamaklannda pinck• 
Jıyen ferdıyetçı §aiılerimizin yanıbaşlil .. 
da, Ercüment: §İiri, yalnız bir sınıfıu 
emel ve arzularının tahakkukuna yarar 
bir unsur olmaktan çıkarıyor ve ken· 
dinden evvelki edeLi sistemleri balta. 
lıyor. Kaosun nazımı, aruzla, hecenin 
müşterek tıhengiııden ietıfade ederek 
yeni bir nazm şekli ortaya attığını k~
tabının başında okuyucularına acık bır 
lisanla anlatmaktadır. Kari]erimize tav• 
siye ediyor ve diyoruz ki, bu kitapta 
bir yenilık göreceksiniz. 

Fikirler - hmirde neşredilen ba 
kültür mecmuasının 107 noi ııay11ı, 
ge11ç inkılapçı merhum Reşit OııUp 
hakkında milli ve özlii yaZJlflfl• 
doludur. 

S iyah örtD - Balkan h!L'bı k~,g. 
• h • bır VR 8• nasında cereyan etnuı aşzl!1k .. Beyın 

nın hikiiyesidir. Huan P ru • 
telif ettıği bu e11eri Hilmi kıtaphane8J 
neşretmiıtir. Fiati 85 kuruştur. . • 

Yeni Adam - Ç;ktı. Bu 17 lllCI 

.ayıda J.mail Hakkı, Abdillf~~~z Tcv• 
fik, Dr. İzzettin Şaılan, Zckı F aık Bey. 
terin makaleleri, Mazhar Osman Bey 
hadisesi hakkında bir yazıİr 1lkmekte~ 
çocukl•rile mülakatlar, " ayv"nlar ,, 
piyesi, lıımail helr~ B~yi Ra~roya g~r·. 
Yeni Adam başlığıle bır tenkıde verdıgı 
cevabı vardır. Bütün okuyucularımı~ 
tavsiye Pderiz. 

Madencinin kitabı - Hızır oglu 
Bedri Bey tarafından madenciliğe ait 
resimli bir eser ne§redilmi;tir. Türki~ 
nin istihsal, ıan'at ve iş hayatının akis· 
lerini bütün vuzuhile canlandıran ba 
eser kıyıretli tetkikleri ihtiva etmelr· 
tedir. Tavsiye ederiz . 

cumhuriyetin on rıhnda -
Giresun Ticaret Odau tarnfıodan bu 
isinde yeni bir kitap neo~~dilmi~tir. Bu 
kitapta Giresunun JO Cumhunyet yı
lında vardığı wki§af dereceıi rakam· 
Iar grafikler ve resimlerle pek gilH) , -~ . iuh odilmittir. Ta·Hiye ll!Uenı. 
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SEVDIGIM KADIN 
• 
lzmirdeki Gürüitülii Maç 

Almancadan 
Tercüme 

- Zabıta Romanı - lktıbas Hakkı 

27.4.934 

Naklll ı StuletU. R.,u 

Mahfuzdur 

Son Postanın 
Tetrlka&1 No.18 

Hol'u hala nöbet gecelerinde 11k ken • mllrif, İfİDİ bilmezin blril. 
aık muhapbetle habrladığına göre derdi. 
onu mirastan mahrum etmiyecekti. Hala içini çektiı 
Heydi çok kere PJlrmıf bir - Maalesef 6yle idil 
halde, bir mektubunu diğerinin Heyc:li Derin bir nefes alarak 

arkasından anneaine göndererek annemi tanımaklığım Jhım •el· ı devam etti: 
nasihat ve rehberlik rica ettikce mez mi?. - Ve ı:mdi her teJİD &zerine 
ıelen cevapların hemen bepei - Yani bili sebep aormadım, Or dömmea'i de sattı, halbuki 
ayni nekarab taşıyordu. öyle adamlar Yar ki; hayatlarının \ bu eski bir aile çiftliği idL Bana 

• Halanın uazannda gayri lc:a- sonuna kadar ana ve babasını doinı yapmadı değil mi bala? 
Uli terk olmiya çalıf. mubabbe- tanımaya mu\·a!fak olamamıflardır. Hula hararetle aordw 
~e Ü)ık o!miya uğraş, emniyetini Ben de böyleyim. Fakat bunu b~ - Ne yapb? Or dömmea'iad 
kazan, dikkat et eğer 6teld yeni- rakalım. Söyle btiyük ağabeyin attı? Bunu aea aeredea bili-
den aahaneye çaktiae büttbı zekim Hol'u tallll'IDWD? JOnUD? 

_ ... ı.. - Annem yazda. 
topla onun yerini almiya ~ Ye - Şöyle böyle tanının. Mek- Hala WanDlf )'llztbıll !imar 
onu yerinden yuvarla. .. t~ten bir iki gfinlük mliaaade turuywdu: 

Fakat Heydi s=ek zeki bir im ile e.e gittğim zamanlar görllr- _ Öyle glSrllyorum ki annen 
deği.di, biraz aptalca idi. Onun düm. Fakat fU muhakkak ki bu- noktası noktesana aeni her feyden 
bu gibi çapra11k itlerde muvaffa· giha ona rutgelsem tanıyamam. haberdar ediyor. 
kı> et temin edecek gibi bir zekba Annem daima ondan babaeder- (Ark .... ., 
raktu. He>di manbkla hareket ............................ -.ııı ......................... _._.!!ilill ... 
etmekten z:yade kalbinin g6ster- ı 1 1 
eliği yolu takip edenlerdendi. Ha- Emlik ve Eytam Bankası linları 
lanın karyolasına oturarak ıordu: B J d K d Sa J 

- Burada mı kalayım 1ı&1a- e e iye arşıs1n a blık Arsa ar 
cağım? Eaa No. Mnkü ve Ne•'i Teminat 

Ura 
750 

Kontes gülerek ceyap nırdlı 
- Evet yavrucuğum, belDfÜ'e 

Angelika bir çeyrek saat için bizi 
ralnız birakırsınız değ.I mi? 

Hasta bakıcı kadına döne
rek - Eğer birıeye ihtiyacım 
olursa zile buanm. 

Angel;ka hiçbir feY söyleme
den nakı,ını topladı ve dışan çıktı. 
Kontes Angelikanın arkaaından 
mırıldandı: ' 

- Nekadar temiz bir ruhu 
Yat; fakat bir gece kadar budala. 
Katiyen açık konuımaz. Eğer 
insan konuşmak islerse anlama· 
dağını anlatan bir çehre takınır 
•e tamamile lbım olandaa başka 
bir cevap verir. Ôyle insanlar 
•ar ki bizlerden bambaşka diinya• 
da yaşıyorlar ve batka tnrlü gö
riyorlar. Buda onlardan madut. 
Annen ne yap.yor? Halı aiyasetle 
.. metgul? 

- Bu onun terkedemiyecetl 
,.pne feydir Kri.tina bala. 

- Söyle He1di: aea anneni 
tamrmııın? 

Heydi iGlerek ee•ap ftl'dh 
- Fakat halacığım, kendi 

Son Posta 
Ye.mi. mlJ••I. Handl• •• Hallı 1ruetdl 

Keti Zabtaye, ÇatafÇPflD8 IObğı, 2S 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı 
'" re1imlerin bfitüo haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 • 

Sen Ay 

"'· "'· 
TORKfvE ı 400 7SO 
YUNANlsT AN 2340 1220 
ECNEBi 2700 1400 

a t 
Ay Ay 

""' JCr. 
400 ıso 
710 270 
800 300 

Abone bedeli J>f'Şİodir. Adret 
dejiıtirmek: 25 kuruıtur. 

Gelen evralc prl .,.rll••z. 
lllnlardan m-'ullyel allnmaa. 

624 

625 

626 

627 

628 

630 

631 

632 

633 

291 

lstanbul Belediyesi kal'flSmda 236 ada 17 parsel 
numaralı 206 metre arsa. 
İstanbul Belediyesi kar§lsında 236 ada 18 panel 1018 
numaralı 231 metre arsa. 
lstanbul Belediyesi karŞDmda 236 ada 19 parsel 824 
numarah 229 metre ar.sn. 
lstanbul Belediyesi karşısında 236 ada 20 parsel 1307 
numaralı 297 metre arsa. 
lstanbul Belediyesi karşısında 238 ada 21 parsel 1725 
numarah 345 metre arsa. 
lstanbul Belediyesi karıısında 236 ada 23 parsel 1232 
ııumaralı 308 metre araa 
latanbul Belediyesi Kaqı11Dda 236 ada 24 panel 1329 
numaralı 302 metre araa. 
lstanbul Belediyesi karı111nda 238 ada 3 panel 800 
numarab 150 metre arsa. 
lstanbul Belediyesi karıwııda 236 ada 2 panel 400 
aumarala 132 metre ana. 
Befiktaıta Küıcali mahallesinde Tek Servi aokağın- 1000 
da cedit 18 aumarah 8214 metre murabbaı bahçe 

Yukarda yazıla emlik 8 taksitle •e açık arttırma ile nbJaca• 
pdan taliplerin ihaleye mGsadJ 10/51934 Perıembe sinll aaat 
oa birde Şubemıam. müracaatlan. (323) 

• • 
Belediye Karşısında Satılık Arsa 

EauN~ Mnkii•eNwı 

629 latanbul Belediyesi karıımnda 236 ada 22 
parael numaralı 280 metre ana 

Teminat 
Lira 
2520 

Yukarda yazılı arsa 8 taksitle ve kapalı zarfla ntıJscağm
claa taliplerin ihaleye mllaaclif 1615/934 ÇarfUlba aiiaii eaat 
oa birde tabemize 8*acaatlan. (324) ,,. .. 

lstanbut Dördüncü icra Memurluğundan : 
lstanbulda Karagtımrllkte Karabq malıalleei Armutlu caddeelncle 
56 No. h hanede iken elyevm ikametglbt meçhul M. Aaım Beye : 

Emlik Ye Eytam bankam lataabul fUM.ine i.konto ettirdiğiniz 
EYLÜL ill T. SANI 933 aylara ait maaşımzdan 22 Lira 50 kurut 
Malm8dtlrl6tlnce Yerilmemeainden alacakh Emllk n Eytam Ban
kam dairemize m&racaatla hakkınazcla lcrai takibatta baJUIUDDf n 
mebliğı m~ık6rlln tanm mezkardaa itibaren %9 faiz 9'5 Gereli 
nkl:et Ye masarifi lcraiye ile birlikte tahaill baklanda tarafama 
fhderilen Geleme emri zabnna mübqizl tarafından Terilen meşru
batta ikametılhımzın meçhul buluaduğa anl8fılmuı llzerino &deme 
emrinin illnen tebliiine karar verilmiı olduğundan tarihi ilindan 
itibaren yirmi ıtln zarfında işbu takip bakkıada bir diyecejiniz 
varaa 932/1697 dosya numarasilcı ıifahen veya tahrirea bildirmen s 
aksi takdirde icrai takibata devam olunacap 6deme emri tebliği 
makamına kaim olmak &zere ilin olunar. (322) 

Mevkuf Bulunar. 
F utbolcü Vaziyet! 

Muharririmize 
Anlabyor 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 
bir fovul yaptım. Hikem, 
hiçbir tekilde ihtar etmeğe lü· 
zum görmeden. eski bir düşman• 
lık eseri olarak lngilizce bana 
hitap etli ve dışan çıkmamı ıöy· 
ledi. Benim dışan çakmam takı· 
mıma iki gole mal oldu. 

Oyun devam ediyor, hakemin 
aleyhimize icat ettiği cezalar 
ıerek aeyin:ileri ve aerek oyun· 
cu:an asabiyete sevkediyordu. 

Ben sahanın kenannda bekli· 
1ordum. Tala.mımı fena bir iki
betten kurtarmak için nizami bir 
tekilde topa patlatbm. Bunu, 
itiraf etmekte hiçbir beia ıörmi
JOl'Um. Ba, belki de bizce ağır 
bir harekettir. fakat Anupa 
futbolilnll takip edenler bu gibi 
hilelerin mefl"I olduğuna bilirler. .. 

Nazmi Beyin s6zlerini lıülisa 
ettikten aonra timdi de kendi 
müıabedeme •e görUıüme göre 
hulasa ede}im: 

- Gerek lzminpor " gerek 
Alta1 talomlan oyuna bafladık
latı uman bü~6k bir hap buh
ram içinde idiler. Bunu aazan 
itibare alan hakem Miat er Ga vler 
laerhangi bir hidiaeye meydan 
ftl"IDeaıek için en afak blr aert
lip karp en ağır cezalan tatbik 
ediyorcla. 

ilk c:eu lzminporlu Nazmi 
Beye tatbik edildiği için Altaylı
lar bly&k bir avantaj kazanmıt

lar " rakip takımın maneYiyahnı 
altllst edecek gllzel ve muvaffak 
bir oyun oynamıya bqlamttlardı. 
Diğer taraftan lzmir•por takımı 
da, Altay kalesine giren 
bir pltln ofaayt olarak 
kabul edildiğini g6rünce çıl-

Oevap ıçin mektuplara 10 kuruşluk 
pul i.live11 IU.mdu. ~--... Bugün T O R K ve S U M E R Sinemalarında ~--.. 

ller TürkOa g&meai icap eden milli inkılip filmi 

T0RKIVENIN KALBiDiR 
Türkçe 16zlll muazzam pbeaer. 

Posta kutusuı 7411.taııbuJ 
Telgraf ı Sorıpoıta " 
Telefon ı t020.1 ANKARA 

---------.· Buglln u•t 11 de tenzllMll ..... 

Yakarcla lzmb- luıl• 
kınıa l•ztılaiUler · 
Orlııcl• Vo,,..6111 la 
..,,. lıi , ,,,.,,.,.. 

Jan çıkarılı, A,oja
ıla, '-*1nc:l tle/adır 
iti pat/09011 topa 

6.ku,,.,. Alt.Mı'"" 

gina dönmnı ve oyunun çığnn
dan çıkması bir emrivaki haline 
gelmiştir. İzmiraporlu oyuncular 
tee.uüriln ve ibrann •adiği bw 
asabiyet içinde son hadiseye 
düşm:işlerdir. 

Şunu da ilave etmek lizıın· 
dır ki, bu oyunu idare eden ha• 
~em tarafgirlik yapmış değildir. 
Beynelmilel bir şöhrete malik 
bulunan Miste Govler şimdiye 
kadar idare •ttiii oywılarda 
daima bitaraf kalmııbr. 

* lzminpor lrutbbo, merkez he-
yetinin gerek idare heyeti ve 
ıerekae oyuncular hakkındaki ba 
boykot kararlannı futbal heyeti 
müttehidesi nezdinde protesto 
etmeye karar vermiştir. lzmire 
bir mfifettiş g~nderilerek hidb&. 
DİD tahkiki istenecektir. - AJ1UD • 

Takas İşi 
Komisyon Bazı Y oisuzluklaJ 

Tesbit Etti 
T akaa meaelesi üzerinde 1ap1-

lan auüatimal tahkikatile mqgul 
bulunan muhtelif vekalet müfel'
tifler:nden mOteıekkil komisyon 
mesaisinl bitirmiş ve raporun11 
hazırlamıştır. 

Aldığımız malümata göre; epey 
zamandanberl yapılan tahkikat 
takas suretile memleketten ihraç 

edilmesi icap eden mallara mukabil 
fazla olarak iki buçuk milyon 
liralık idhalit yapıldıiını ıöater
miştir. 

Komisyon; GnmrDk kayitle
rini. beyannameleri •e o zamanki 
piyasayı iyiden iyiye tetkik ede
rek suiistimali tesbit etmiftir. 

Takaı suiistimalinde methal
dar bulunduğu anlatılan bir Rum 
ye bir Suriyeli tilccarın memle
ket haricine kaçtıklan da tesblt 
ec:lilmqtir. Yalnız beyannamelere 
tüccar ııfatile imza atan bir 
komisyoncu elyevm tehrimizde 
bulunmaktadır. 
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lTTIRAT ve tTBBAKKl11 

- Her hakkı mahfuzdur - Nasıl Doğdu? .. 

................................ .._._.._ · Nasıl Yaıadı? .. 
u.~~~~~~= Dördi.ncü K1sım No. 73 ~7-4- 9~4 Nasıl ôtc!ü? •• 
~ ,.,. z·ya Şakir<=============================~ 

Harbiye Nezaretinden Hariciyeye Dik
kate Şayan Bir Tezkere Gönderilmişti .. 

Bu neşriyat, artık lakayt kalına• 
cak şekli ge~miş, Türk matbua· 
bnın da nazarıd~kkatini celbet
mişti. ( Tanin ) de vesair bir iki 
gazetede ltalya siyaseti ve Trab· 
lus vaziyeti hakkında yanlar ya
zıl.yor; Trabla.:sgarbin müdc:faa 
vesailinin bir an evvel ikmali 
tav~iye olunuyordu. 

Gazetelerin bu yazılan en 
e'livel Erkanıharbil ei Umumi) enin 
nazan dikkatini celbetmiştt Buna 
binaen Harbiye Nezaretine mü
racaat ed.lmiı; Harbi} e Nezare· 
tinden de Hariciye Nezaretine şu 
tezkere gönderilmişti : 

( Numara : 2048 ) 
( Bugiiıalerde gerek ecnebi ve 

gerekse Türk matbuatında T rab-
lusg~rp hakkında İtalyan gaze· 
telennden naklen birçok havadis 
•e şayiat görülmekte olduğundan 
•':• m_esele hakkındn nezareti 
celilelennce mevcut olan marfı. 
~bbaahibanın itası mütemennadır 
0 apta. 29 ağustos 327 ] 

Aradan bir aya yakı b. . n ır 
zaman guçlıği halde h . . 

• L k , ancıye 
nezaretı 1.:u tez ereye cevap \er-
memişti. Harbiye nezareti Roma 
ataşemiiiterine de ayni mealde 
bir tahrirat yollayarak ( oraca 
mevcut olan efkar ve hissi} ah ) 
sormakla beraber hariciye neza· 
retine ttkrar şu tezkereyi gön
dermek mecburiyetini hissetmişti. 

llıı.roiye Nt!zaretintlen; 
Harıciye Nezaretine: 

Numara: 23: 8 

Ş:mdiye kadar nezareti celile
leri tarafından İtalya hükiimetinin 
acn zamanlarda alc!ığı vaziyeti 
aiya~iyeye dair cihet askeriyeye 
hıçbır malumat iti buyurclmamış 
br. Y ~r.~ bu kere 75 ı numaralı 
•e tarıhsız (1] bir tezkerei ne:z:a
retp ena hileri, 16 eylfil 327 tari
hinde harbiye nezaretine 'Visıl 
cılmuştur ki mezk6r tezkerede 
de ltalyamn şimalinde Tirevizo' 
claki kıt'ai askeriye mOfrezele
rinin ehbbayi askeriye tarafından 
bilmuaye~e, alettedriç sevkedil
meye salib ol da klan bildirUd· w • 

k d·ı . . . b ıgı ve en ı enr:m ış u sefere İşti-

rake müheyya olup olmadıkla 
ledessual, hemen kimilen cevaı:: 
tasdik al.ndığı ve keyfiyetin 
gayet mahrem hıtulmakta oldu
funan beyanından ibarettir. ltaı
yanın vaziyet ve imalis:yasiyesine 
dair hariciye Nezaretinden, ancak 
bundan başka hiçbir malümahn 
Erkinıharbiyei Umumiye daire
sine verilememesi, l.tibazı muktazi 
tedabiriasker:yece badiiteahhur 
olmuştur. Eu kerre yine gazete· 
lerdew Yunan· stan, S&rb:stan, Ka
radag, Bulgaristan ve diğer 
hükmnab ··t · mu ecavırenin vaziyat 
Ye imalisiyasiyeleri ile ittifakla· 
nna ve seferber:ik hazırlıklanna 
dair ~irçok ~avadis ve rivayat 
ne~redilmeye ıptidar edilmiş ol· 
dugundao, düveli mezkfırenin 
imal ve makaaıdı aiyasiyeleri 
hakkında o!suu vaktile malü b 
mevsuka ve seria ita buyuruı:• 

'"t d ası mu emenna ır olbapta. 18 Ey'~ 
3:t.7) ~u 

Harbiye Nazın Mahmut Şev
ket Paşanın imzasını taşıyan bu 
t:zkere, görülüyor ki oldukça 
agır ve muahazekar bir lisanla 
Jazılmıştı. Fakat, Harici} e Neza .. 

• . (lj Aliihim bi1' meselei aiyıuıiyf'yi 
ihtıva eJeu ~zkereye tw-ila k-:Jma
Dıatıı .. t 

• 
'.~... . 

(;;,.,,.;Jı .ı, ':~'~ .. , ~c~ ~# ;...,·~ .... .,., ~·•J 
• ~{"'! . •• ,.. ~,; , . . 

-':' " ...... 

("; ' .,, .i."J,,,~ ..... • .c,: ... • • . ... ı 
ı:-,. ~ •• l r:• "'~· · ı.t.ı ,,~ - ... 

retinden bu-:ıa verilen cevap ta, 
sert~ik itibari'.e bundan daha 
aşağı kalmamıştı. Böyle nazik 
bir zamanda, devletin en yüksek 
iki idare makamı arasında, en 
mühim bir mese:eye nedereceye 
kadar ehemmiyet verildiğini or .. 
taya koyan bu tezkereyi B} nen 
klişe ediyoruz ve bazı mühim 
cümleleriui de, yine aynen der .. 
ceyli) oruz. 

" ••.. Nazırı sabık Rıfat Paşa• 

nın geçen şubat zarfmda Mecl:si 
Vükelada kıraat eylediği bir 
raporda, İtalya r.calinin teminab 
hilafına olarak Trablusgnrbı teh
dit eden muhataratın ne gibi 
çarelere tevessül edilmesini istil· 
zam eylec.iğini izah etmiş. ve 
bunlar meyanında en ziyade 
tedabiri askeriye ittihazına lüzumu 
kat'i göstermiş olduğunu derme
yan etmek kifayet eder. n 

( Arkası var ) 

1 RADYO l 
27 Njsan Cuma 1 28 Nisan Cumartesi 

ISTA'tlıliUL - Türk pil~ nqrfyah 18.15 fSTANl UL - 1&.lS pik -1ri1•t•, 18.45 
plllı. ne r!y•h, 19.lS ~na ohı aja ... , muh- fnnaazca de· 11, 19.15 •JaDI H ınubtdJf Der 
tel .f mır.yal, 19.30 Tllrk mu.iki neorl)ab rlyat, 19.SJ 'ı llrk mua ki ae,rlyab ( ta:ıbur 
(E iza H. 1 inci ti., Otı(ü H. 1 Sevim H.), Sofld: B. 1 keme~e Fahire H., ut &net Bey 
21.20 ajana haberle·i, 21.SO Necip Y akup Bey Fikret B.), 20. 15 Saf.10 H. au rrupıH ta· 
orkuıraaı tar.afıııdan mıdıtelif eae.rlr.r. nıamen lftlrak edecekUr. 21 r3• doktoru 

V ARŞOVA (14U) - 18.30 ı..0,,feran11, Hakkı Hayra Bey tarafı.>d- konferana, Ana• 
19.tO hıftf mualkl 19.50 muhtelif bahta er, dolu •Jan.., 2:.JO Nec.p Yakup B. ork~atraaa. 
21.U aenfo:dk biiyOk konaer, muteak.ben V ARŞOV A - (1415 m.) ı7.35 aollat 
piyano lı.onae:I, 21.30 dana muailuaı. 24 konaeri, müa .babe1 19.10 pllk, 19.S() muateU 
miiaahab•, 24.ll5 dana muaik:ainln devamı 2LQS lapanyol mulkl•inda m&rekkep hafif 

BUDAPEŞTE (550) _ ıs.30 Kyara mua ki, 22 Cbop a'i11 eamerıadea k011a•, 
Berta tarafından p'yano kon•erf, l9.lS ate- 12.30 teknik aeoıiyat, 23 lnelliac• koafera..._ 
aeğrafl derai, 19.40 Tel .. fıuaken ramolo1I 23.15 hafif mu• ki ve d.n• parçalan. 
piikları, 20.10 ecııebl tı.ber.eri, 20.30 bilyiik BUDAPEŞTE - (~ m.) il mU..luıbe, 
operada ver.lecek opera temal ial nakil, 24 18.30 Pol.dor ve Brönovlk gramofoa pilk'an, 
konferana, ınüleakib~n ı:gaa muııiklaL 19.10 muuhabe, 19.:iO lmre Magyarı algan 

BOKREŞ _ (~64 ) 13 b 'lk takımı, ~0.35 harp umanhruıa alt .az er1 

haberler p ak ll · _. m. k orıa, 
19

P h ' 20..SIJ Uyatro temaill atildyodaa, 23.S2 FricUia 
b • • ı ıa'-JO or ettraıı, a• 

erler, 1915 rady k t O e1erhdckl opera orkeıırua tıırafınd.ın konser. • o or c• raaı, 20 nlverılte O 
radyosu, 20 20 p 1a. ..,,. .,, k f B KREŞ - (364 •·) 15 boraıa, pllk, 
• f • · -, ..:v.~ orı erana, 21 h b I 5 en oolk kon•er 22 "t . 

22 
• er er, p lk, 17.l mu .. lıabe, 18 8'aclala 

ko . • ~ .. • e:ı, 15 aenfo lk lı 1 nıerın devama, 2:1 45 h b 1 orkeatr~aı, 19 ha er er, 19.J~ ork-an1a 
"'• alınanc_.). ' a er er (franuı:ca dev. mı, 20 Oniveraf:e. 20.20 p lk, 20.t.S koo• 

MILANO TORI 
0 

feraas, 21 radyo ork,atra11.ıın refakatl!e lke· 
~'E. FLORANSA ~ 'ıs.~:~~:~ TRI- maa koıı1eri, 21.20 radyo orkeatruı, 22 
l&.55 bab 1 aa klaJ, ınuaababe, 22.20 radyo orkealruı, 22.45 
21.0S P''"ker er, 20.40 pllk, 20.S5 ha erler, fra .aızc:ı ve almanca haber er. 

. .. , 2130 h b 
Bıanchı ld muaa a e, 21-U Renzo MILANO TORINO CENOV.& TRI 

•reafade nf k k ' ' "t • 
haberler. ae on. onaer, 24 •on YESlE, FLORANSA - 18 kadıa 1aat1, 

ViYANA (Sll7) 18.10 daııa musik'ıl, 18.SS hab<erlel', 20.40 
Hecht, E.icb Mo ler)- ıa.so konaer (Ada p lk, m01ahabe, 21.05 pllk, 21.U trio konaer 
2&.1s neşe 1 haflf 111 ' 'k

19 
muhtelif bahı.:er1 :uo musahabe, 2'L40 va•1ete, 211S -•• 

uıı ı ( M Sc ,,-
l:lttn r kuarteti rad ıuı: ı.6ober, kitaplar H. 23.2S pl&k, 24 aoq bıberler. 

f .k yo orkeaıra11 ) 21.SS 
•en onı konaer ( Oaka ..., , ' VIY ANA - C !Ol m ) IUO hal;f m• 
i d ) 2" r n.aıa.tuaıa !dare-

ı •'l e , " aon haher"er 23 15 ı••- k •iki, 19.20 bir aybk dOnya haberleri, 19.tS 
· • • P- ouvı. . . 

HAMBURG - cu2 ) 20.ıs . aaaat ayan veuıre, 20.0S Vl7aaa er .... ek 
konıer 

1 
2ı l kbahar ıe .. ,.r;ı- 21 ıs ıt 7 ano koı0tıo tar1tfından koro konıerl, 21.05 Avua· 

ılyat 2 ıs p lı. "" :L· c1' b' m .i ney• tur7a musiki•'• 210S aon baberJ...r, U.20 
' ·• "" "" aa•n ahar urviıl ç 

23.20 muıf..ilı neıriyatı 24.~o d ' arll Ga ıdrlo cas takama. 
" anı musiki•' 3 BELGRAT 437 . ·• HAMBURG - (3 2111.) 20 lloHrt•ın 

L st t d- ( m,) 18 radyo or• eaerlerinden koaaer, 21 likbahar aen·.ı 21.10 
ae rast tııra ın en it ı • • f on er, lo.;at) orke1tra Rea gecoaJ (dana muatlılal), 2S lk'-dbabar 
re akatlle poplller farkılar, 19.SS muuhabe, aervlal, n20 Kolonyadan Dald• daa• ••· 
20 P i_k, W.20 rekllmlar, 21).30 muuhabelrr, aiklal. 
21 Zaareeto ı nakli, 23 1rante haberleri, mi· BELGRAT - ( 07 m.) 18.30 dana 
teakıb!a dana pllk.ara, 23.SO kalaMlaaoe p11klara, 19.SS muababe, 20 ke ... lıonaerl, 
mualklal. 2 

20.4S rekllmlar, 1 tenualJ, 23 a11Ubabe, 
ROMA, N l\FOLf, BARI - 11 tes ... m mUtealdben alran ınualklaf. 

'H •ruıtrUnıental konur 19.fi maaababe, ROMA, NAPOLJ. BARI - 11.10 or-
arada p:11, oon1eri, 21.45 Aadrea llılarcheal- koatra konaerl, 18.55 baberl•, mallte"lf it-
nl'n'.n ldar ılııao orkeatra konaerl Yo aolo aanlarda pllk kon1erl, 2J bir opera operet 
parçala~, 24 habrr'er. veya tıyatroeuuun aak.t, mlltealubc.D •oa 

KÖNISVUSTERHAUSEN, - (1571 m.) bab~~~ISVUSTERHAUSEN _ (1571 m.) 
19.lS •Peynir tatlı••• lalmll monolof', 19.45 h lk mualklal nıuuhabe, 21.10 
rrn 20 orkeıtra konseri, 21 kıaa haberler, 20 karıtılı. • 1 i h faıa etaln 
:tt.15 mll 1 netr y. t ame • ba7 bna dair • Allah namuı a a~e ;: 

21 
•.: İt . a • Al: 

mus.'kill ne,rlyat, 22.15 amele prkalan 23 lılınli muatklll ~~r::,t ' •-:,;_....., 
laaber er: ~.S.90 boua dal 24 taQUlllllf llea• ••• .. rkılan, anıa •per 

' ' ... K ı yadaa naıı.lea daaı mullllslel. teklr•ann •erlerln<ian 1111lre1"'•at koDHl'e .- o on 

Sayfa 9 

• 
lmtiyaZlı Şirketlerden 
Ne Şikiyetir.iz Var? . .............................................. . 

( Battarnfı 1 inci sayfada ) havailer bir metreden 20 Metreye 
kirasını, verdiğim saat parasından kadar 17,5 liradır. Ondan sonra 
mahsup edip işin içinden çıktılar. beher metre için 40 kuruş alanı-

Ankaraom Fettanı mabalhıalnde yor. Bu çıplak telin metresi kaç 
baa~al Eanr kuruştur acaba? 

Ankara Elektrik Şirketi Bütün şirketler sarfiyatı arttır-
Hakkında mak için bila bedel veya yalmz 

Maruzatım Ankara Elektrik ma-:fi zaruriıe ile branşüman 
Şirketi dairei imtiyaziyesi dahi- yapmalıdırlar. Çünkü hiç kimse 
linde ş:rket veya müteahhitler ileride sokaktaki ceryanh elek• 
tarafından yapılan elektrik tesi- trik te ilerine veya toprağın 
satı hakkındadır: altındaki kabJolara sahip çıkmaz. 

1 - Ş:rket müteahhitlerin Bunlar yine şirketin sayılır. 
yapmış olduğu tesisab b:r lam~a- 4 - Burada ceryan teminat-
dan on lambaya kadar 2,5 Jıra lan lamba başına 47 kt:ruş ola• 
mukabi:inde muayene ed:yor. Bı.ı rak a'ımyor ki bu para büyük 
miktardan sonra beher lamba iş:erde epeyce bir yekün tutmak• 
veya priz için 25 kuruş alıyor. tadır. Mesela bir apartman sahi• 
Bu muayene işi 2,5 lira ye~mi~eli bi 70-80 lirasını niçin mahkum 
bir ver~fikatör tarafından vusabne elsin. Tuhafı da, bu para } ine 
göre 15 dakikadan bir saate ka.. sizindir, diyorlar. Farzı muhal 
dar sürüyor ve birçok müşkilat· olarak yüzlerle lira sarfederek 
tan sonra kabul ediliyor. Beher yapılan tesisatı s?kersek pa~am~zı 
lamba ıçın alınan masrafsız, iade edeceklermış. Buna ımkan 
emeksiz terlemeden 25 kuruş, var mı? Yakın zamana kadar 
büy6k işlerde 40. 50 lirayı bulu· lamba başına 150 kuruş alınıyordu. 
yor. Tesisatı şirket yaparsa tabi· Bu şekilde depozito verenler ol• 
atile muayene 6creti nami!e bir dukça bir yekun tutmaktadır. 
ıey almıyor. Maksat halka suhu- Şırk4'tin bu far'?. be~~ese iade 
let gösteren müteahhitlerin ezil· etmesi llıım degıl mıdır?. 
mesİ midir?.. Adruı Ankara Leh~eblcl mahal'eal 

2 - Elektrik saatlerini duvara G•JH boğ'aaı aokak No. 1 okııyll'". 
b d l. cul nnızdan Enver rapteden tablonun e e ı parasız 

saatlerde 580, paralılarda 850 
kuruştur. Bunlar presten çıkmış, 
kirile beraber maliyet fiatı 1 ,5 
lira} ı geçmiyecek olan vernikli 
birer saç lg.ıtudan ibarettir. Her 
ikisi de şekil itibarile biribirinin 
aymdır. Fakat ceryan alacak 
lıer şahıs bu parayı vermek mec· 
buriyet:ndedir. Saat kiralan 
ayndır. 

3 - Direklerden eve ceryan 
verilmesi oldukça pahalıdır. Hattı 

MUrettlplerln ltlerl . 
latanbul Türk Mürettipleri cemı) 'i 

Reiıi Cemal Bey, cemiyete ait b ~• 
. 1 hakkında teıebbüalerde buh 
ış er . . tir 
mak bere Ankaraya gıtmıt • 

Fırkada Balo 
Cumhuriyet Halk fırkası lstanbul 

vilayet merkezinde dün gece Maıı: 
Hakimiyet l:ayramı yıl dönümü veai
leaile bir ba~o veritmiştir. Ba!o umi
mi bir hava içinde geç vakitlere 
kadar devam etmiştir. 

Uzak Şark Tehlikesi 
Amerika, Şimdilik V ~ Derhal Niçin 

Harbe Girmek istemiyor 
( 8111tarah S inci ıayfada ) 1 ziyade ecnebi de~letlerin ekmr 

sarfına gel nce, hukuku hükGmraniai- ğine yağ siirecekt.r • 
ne aahlp bir dnlet aıfatile Çin ken- Bir MUzakere Tekllfl 
disine yapılan istikradan lstedifl gibi Tokyo, 26 (Röyte~ .- JHaric:.!İ 
.. rfeder. Eaasea Çin bu i•t:krann bir ye NBZ4n Çin se.ın ener 
kumıaı memleketin iktuadl kalkın- Şang _ Su _ Liye, japonyanın, 
ma11 için kullaamııbr. Japonraam iki memleket arasındaki mesele-
bizim mali nziyetimize filzoli mGda- lerin doğrudan doğruya müzake-
hıJeal bir meydaa okuma mahiyetin- resini teklif etmif ve bazı cüm~r 
dedir.. leri tiddetli olduğunu teslim 

Çinin TeşebbU&U etmekle beraber Çın hakkındaki 
Londra, 26 - Çinin Londra ıefirl beyanatını teyit eylemiıtir. Nazır 

M. Kuotaiti dün Amerika sefirini iki memleketin bu siyaset d, .. 
z:yaret ederek Çinin iştiklaline ve bilinde mesai iştirakinden ümib•. r 
Şangay bankaları konıeraiyomunu olduğunu da söy:emiştir. 
lhdH eden mukaveleye riayet edil- Japonya Niçin Endlf8dftflll.lf 
meainin devletler tarafından temini Ç 
liiı:umanda ıarar etnai9tir. T o~o, 26 ( Röyter ) -:- lD 

Loadra, 26 - Çin sefirinin istik· hllkümetinin şimdiye kadar Italya• 
radar baklandaki sözleri lngiJtereaıia dan ( 13 ) tayyare satın aldığın• 
fikrine uygundur. ve Nonşang tayyareci:ik .mekte-

Bu Da Amerikanın Bir binde iki ltalyamn muallım ola-
TeşebbilsU rak istihdam edildikl~n~ m:b! 

Tokyo, 26 - Amerika Sefiri olan haberler, Japon sıyası diJcka. 
filinin ciddi surette nazarı 

Japon Hariciye Nazırını ziyaret tini celbetmiftir. 
ederek Japonyanın Çin hakkın- Rivayet edildiğine g6re, Al-
daki son hareketinin tavzihini t k da bir imi manlar da ayni mın aka . ti istemiştir. Mülikat çok ıam· .tayyare fabrikası açma nıye D-
olmuştur. 

Japon gazeteleri, Çin. hakkın- .!~~~---... - .......... _ 
dairi ıon beyanatla hance fena lstanbul <---. 
tesirlere sebep olduğunu, esasen • ş· k • 
bu beyanabn mevaimaiz yapıldığı- Havagazı ır etı 
nı milttefikaa yuayorJar. Fakat 
bu sözden ~ d6nmek husu•a- 28 Nisan Cumartesi günü 
da hiçbir teıebbn. yoktur. saat 14,30 da Beyazıt'ta Elek· 

Amarlkanın Fikri trik Evinde verilecek olan 
Vaıiıagton. 2~ - ~nned~d~ ameli yemek ve pasta pişirme 

ğine göre, Amen~a, Çı_?deki t!• dersine bütün Hanımefendileri 
caretioe halel getiren musbet bar devet eder. 
hadise çıkmad.ğı müddetçe bu- ~------_., (16136) 
günkü siyasetine devam edecek- ---·---·--·--··-----
t:r. M~lliyetperverlere göre, Ame- y AK U T 
rikanın Çindeki menfeatleri bu
gün için tehlikede değildir v~ ba 
Taziyette Amerikanın yapacağa 
berbanıi bir hareket Amerikadan 

Hanımefendi; güzelliğinizin itinuı 
için kullanmanız lizıın gPlen kre ııdir. 
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H ecek amma! •• - -- _,.. _____ _ 
"Bu a n a · ı Olamazdı. ar ş•k Muammayı 

Ben Halledecektim .. ,, 

DUnkU ısmın hUIAsası 
[ 34.0 eeuesinde Feriköyde ran· 
devucu l\fadam Aga vninin evin· 
de g ümrük komsıyoncusu Nihat 
Beyı öldürmekle mnznun Melek 
Haııım cinayet mahkemesi hu
zurundadır. 

Müddeiumumi iddianamesini 
okuyor: 
- İtirafnt, şııhndat, delfıil ve 
amnrat nazarı dıkkate alınarak 
Melek IIunımın mU.crimiyetine 
karar verilmesini talep ederim. 
Melek B:.mım son sözünü söy
lüyor: 
- Mademki mücrimim. Ceza
mı çekmeliyim. 
Zabıt katibi mahkemenin kara
rını okuyon 
- Mezburı Melek Hanımın 
yedi buçuk sene hapiB mahkıl· 
miyetine müttefikan karar ve
rildi. 
Ve mahkum Melek Hanım ba· 
şını önüne eğip jandarmaların 
önünde mahkemeden çıkarken 
hıçkırıyor: 

-- Lanetolsun bu erkeklerel 
Ben, bu güzel kadını tevkifha
neye doğru takip ederken ken. 
di kendime mırıldanıyorum: 
- Du zarıf ve emsalsiz kadın 
nasıl katil olur! J 

Bu kadın kıskançlık yüzün
den o adamı öldürürken biri 
göğsüne, diğeri de beynine 
birbr kurşun sıkmış. Kıskanç• 
lığın bir kadını kudurmuş 
bir kaplana döndüreceğini kabul 
ederim. Amenna.. bu kadmın ta• 
bancayı çekerek aşıkının iki kap 
ortasında patlatabileceğini hiç 
teretdüt etmeden tasdik ey· 
lerim, Amenna ve saddekna .• 
Amma.. listüste iki kurşun.. 
Hem de böyle vilcudünlln 
her zerres"nde ayrı bir incelik 
sızan bir kadının elile iki kurşu
nun iistüste ahlması meselesinde• 
biraz durup düşünmek isterim. 
Bana kalırsa kadınlar, insanı 
ancak bir darbede öldDrürlcr. 
ikinci darbeyi indir'lliye, mümkün 
değil tahammül edemezler. Kadın, 
öldürürken de acır. Ve, acıdığı 
anda, onu çıldırtan bütün kinleri, 
gayzleri bir tarafa bırakır. Acaba 
bu Melek Hanım, benim bu düşü
nlişiimden ayrı yaradılışta bir 
kadın mı? •. Mahkeme karanndaki 
şahitlerin ifadelerine bakılırsa, 
evvela iki el silah patlamış .• 
Sonra bir pencere açıhp kapan
mış .. Ve daha sonra, odaya koşan 
ıahitlere karşı Melek Hanım 

elindeki tabancayı sallamış: 
- Bu genci, ben öldürdüm ... 

Diye bağırmış.. Bu kadın, bu 
Melek Hanımj haaa? •. Buna, im· 
kin ve ihtimal yok. Gözlerimle 
görsem yine inanmam. Şu halde?. 

Evet, şu halde yapabileceğim 
bir şey \ardı. Derhal onu ya~ 
hm. Hemen koşa koşa merdiven
leri çaktım. Cinayet mahkemesine 
koştum. Melek Hanımın avukabnı 
aradım. Bu zattan bir az daha 
izahat alacak, bu kadın hakkın
daki fikir ve nazariyerui tamam· 
layacaktım. Fakat avukata bula
madım. Mübaşirlerden sordum: 

- Üsküdarda bir mahkemesi 
varmış. Galiba oraya gitti. 

Cevabını aldım. Ve artık bu 
muammayı o gün halledemiye
ceğimi anladım. 

* Muharrirliğin, bazan ınsaru 

kuru bir yaprak gibi oradan o• 
raya savurduğu günleri olur. 
Tam üç gün, birtakım pU· 
rüzln işlerle uğraştım. Fakat 
bu üç gün zarfında da bu Me
lek Hanım muammasını bir da· 
kika bile unutamadım. Üçüncli 
gece, yorganı başıma çekip te 
zifiri karanlıklardan ilham bekler
ken, şöyle bir fikirle karşılaşbm: 

- Peki amma.. Ben niçin 
bizzat Melek Hanıma gitmiyorum? 
Niçin gidip te onu söyletmiyorum? 
Acaba benimle görüşür mu?. Bu, 
kolay. Bir emrivaki yaparım. Na• 
sıl olsa, onunla karşılaşırım. Fakat 
acaba söyler mi?.. itte, bu 9llp
heJi. 

Her şüpheli işin tahakkuk 
etmek ihtimali var va. Ben de 
bu hulya ile sabaha kadar uyu· 
yamadım. Sabah olur olmaz Bah
çekapıya ind:m. Hacı Bekirden 
bir kutu şeker yaptırdım. Tevkif· 
haneye geldim. Taşra dan yeni 
gelmiş bir akrabaS1 olduğumu 
söyleyerek Melek Hanıma haber 
gön dedim. 

Sergardiyanın odasında yap· 
yalnız dUşünflrken, kalbim acı acı 
çarpıyor, kanlanm damarlarıma 
dolup boşalıyordu. Hayatımda, 
hiçbir sevgilimi bu kadar heye• 
canla bekled:ğ:mi hatırlıyamıyo
rum. Aralık duran kapıdan bir 
an bile gözümü ayıramıyordum. 
Eğer şu anda Melek Hanıma bir 
aşkla bağh olsaydım, şüphesiz ki 
o aşkın lezzetini kona kana tat
mış olacakbm. Halbuki ben, ou 
anda aşktan çok uzaktım. Elime 
sadece bilylik bir mevzu geçmişti. 
O mevzuun kahramanile beı on 
kelime konuşacak .• Ve sonra da 
onu bin bir renge boyayarak 
mühim bir macera haline koymıya 
çalışacaktım. 

Kapı biraz itildi. Durubeyaz 
birçebre üzerinde bir ç ift iri 
göz, üzerime çevrilmişti. Eğer 
derhal ayağa kalkarak başımla 
hafifçe selamlamasaydım, Belki de 
Melek Hanım çekilip gidecekti. 

- Benimle siz mi görüşmek 
istediniz, efendim. 

Biraz tok ve kalın bir sesle 
söylenen bu sözlerde insanın 
kalbine kadar nüfuz eden mües
sir bir ahenk vardı. Bu sözlerin 
söylenişinden, bu randevu evinde 
adam öldüren kadının ruban 
mensup olduğu sınıfı derhal his· 
setmiştim. 

- Evet hanımefendi,. Bende· 
niz buna cesaret ettim. Eğer 
müsaade buyurursanız ..• 

Dedim. O, insanları tetkike 
ve çarçabuk hüküm vermeye 
alışkın bir kayıtsızlakla içeri gi· 
Terken mukabele etti : 

- Sizi tanıyamadım efendim. 
Her halde evvelce görüştüğümüztl 
zannetmiyorum. 

Artık yüreğimin çarpmbsı 

biraz hafifler gibi olmuştu. Çün• 
kn başlayan konuşmamız, devam 
ediyordu. 

- Hayır banımef endi. O şere
fe ilk defa olarak bugün nail 
oluyorum. MUsaade buyurursanız 

arzedeyim. Bendeniz, son muha· 
kemenizde bu:undum, efendim. 

( Arka11 var, 
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Taş 
Devrinde: 

Benim yeni daktilom çok 
sür'atli, günde tam üç kelemi 
yar.iyor. . ........................................................... .. 

1 Dıinga lktuat Haberleri 

1 
Hollanda Yağ 
• 
ihracatı 
Azalıyor 

Amsterdamdan bildiriliyor : 

Ht1rkes 1 Hollanda ziraat 
.. .. nezareti geçen 1933 

Duşuncede senesi zarfında bu 
memleketin süt istihsal, sanayi 
ve ihracatı hakkında dikkate 
değer istatistikler neşretmiştir. 
Bu istatistiklere göre Hol!andanın 
mevzubohs müddet zarfındaki 

süt istihsalıitı ( 4,500,000,000 ) 
kilodur. Bunun bir milyar yUz 
milyon kilosu dahili ihtir.acat 
için sarf olunmuş, mütebaki 
( 3,400,000,000) kilo sütten yapı· 
lan mevadın imalinde kullanılmıt
tır. Bu imalatta en büyük hisse 
peynircilik iş!erine tahsiı olun• 
muştur. Bir sene zarfında Hollan· 
dada elde edilen peynir miktan 
(119) milyon kilodur. ikinci dere• 
cede olarak ( 115 ) milyon kilo 
imalib olan ıüt hulfısası sanayii 
gelmektedir. Ayni müddet zar
fında elde edilen yıığ miktarı 
(85) ve snt tozu ise (14) milyon 
kilodur. ( 1928) ıeneıinde ( 132) 
milyon olan peynir istihsalAb 
geçen sene ( t 19) milyona inmiştir. 
Fakat ihracatta göıiilen noksanlık 
daha azdır. (1928) ıenesinde (87) 
milyon kilo olan peynir ihracab 
( 1933) de (73) milyon kiloya gel· 
miştir. Hollanda süt sanayiini 
düşliıidüren nokta yağ ihracatıdır. 
(1928) senesinde (42) milyon kilo 
yağ ihraç eden bu memleket 
geçen sene ancak (18) milyon 
kiloluk sevkiyat yapabilmişt"r. 

lıtibıalit (1928) senesinin hemen 
ayni olduğu halde ihracatta görü
len bu yüzde altmışa yakın nok· 
sanhk bu işle uğraşanlan hakkile 
düiündürmektedir. 

* İhracatlarını arttırmak ve sa· 
Japon l'arası n~yilerine bir in· 

Y ld D _ kışaf vermek ga· 
sn ttn u- .1 1 . 

k 
.,. .

7 
yesı e ngıltere ve 

şece m 1 Amerika hükiı· 

metleri sterlin ve Doların kıyme· 
tini resmen azalttılar. Bu memle· 
ketlerin hariç pazarlarda en bU· 
ylik rakibi olan Japonyada gayri· 
resmi olarak Japon parası (yen)in 
kıymetini düşürdü. Bugün beynel• 
milel piyasalarda yenin kıymeti 
eskisine nazaran ylizde (65) dir. 

Japonyanın Vaşington, Londra 
ve Paris için yeni tayin edilen 
Fevkalade Mali Komiseri Paris'te 
yaptığı bir beyanatta Japonya 
parası kıymetinin do düşürülece· 
ğine karar verilmiş bulunduğunu 
söylemiştir. 

Bu beyanat malt mahafilde 
bilyük bir alika uyandırmıştır. 
Komiıerin bu sözlerinden esasen 
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Küçükler Bugün Eğlenceli 
Bir Gün Geçirecekler· 

1 
1 

EflVelkl gi1nlcll milsa6olcada lca.sancın 11cıorala 

S?lda ı Mama çocuklan birincisi Cioi Binen ile babuı, anneei 
ve teyzesi Sağda: ıllt çocuklan birinoiıi BeJıaettin Oğuz 

Bugün çocuk. 
bayramının be
ıincl gilnOdlir 
Mektepler tatiı 

olduğu için bir
çok yerlerde 
çocuk eğlentileri · 
tertip edilmiştir. 

Bu arada Gül· 
hane parkında 
Himayei EtfaJ 
Cemiyeti Alem
dar ve Eminönll 
ıubeleri tarafın· 
dan büyük bir 
müsamere hazır

Çocuk bayramında lzmirin gürbüz yavruları Gazi Heykeli 

lanmışbr. Bu müsamereye herkes 
girebilecektir. Programa konser, 
kukla, hakkabaz gibi birçok 
numaralar konulmuş, k6çülderin 
tam manasile eğlenceli bir gün 
geçirmeleri temin edilmiştir. Bu 
arada 1 • 10 yaşındaki küçükler 
arasında bir de gllrbüz çocuk 
müaabakaıı yapılacak, kazanan· 
lara mDkifatlar dağıtılacakbr. 

Bu geco alay köşkünde Halk· 
evi temıil ıubesi tarafından yalnız 
kliçUkJere mahsus olmak üzere 
güzel. müsamere verilecektir. Dün 
akıam Halkevinde Dr. Ihsan 
Hilmi B. tarafından çocuk mev• 
zuu etrafında bir konferan• veril
miştir. Bu akşam da Bedriye 

yüzde (65) e düşmüş olan para· 
nan bu nisbet dahilinde kanunen· 
de tesbit edileceğini anlayanlar 
olduğu gibi yeniden paranın düşti
rlileceği manasını çıkaranlar da 
vardır. 

Japon hükümetinin bugünlerde 
memleketteki altın piyasasını tan· 
zime çalışması ve alhn kıymeti 
tesbit olunurken paranın düşmesi 
yolunda tedbirler alması, paranın 
yeniden sukut edeceği hakkında· 
ki kanaatleri kuvvetlendirmek· 
tedir. 

Japonya parasını düşürmekle 
bir yandan ihracatım artbrmak 
ve diğer taraftan borçlu olanların 
yüklerini hafifletmek istiyor. 

* Almanya kundura fabrikatör-

Al munga leri_ mUş~lil bir 

A kk b vazıyettedırler. He-
ga. a 1 men bütün müeı· 

Fabrıkaları seseler zararına 
Sıkıntıda olarak çalışıyorlar. 

Gençlik 'l:eşkilatlan için ısmarla· 
nan kunduralar gerçi bazı fahri· 
kolarm amele miktannı arttırma· 
)arını mucip oldu ise de, ucuza 
yapılan bu ayakabıları büyük bir 
kir bırakmamaktadır. 

Alman kundura fabrikalara 
bilhassa ihracat için çalışırlardı. 

önünde danaediyorlar 
Necmi H. bir konfera111 vere
cektir. Don dağcıhk ve kıt spor
ları kutnbnnde de bir çocuk 
eğlentisi yapılmııbr. 

Halkevindcki gllrbUzlUk mUsa· 
bakasında kazanan küçUklerin 

hediyelerinin tevzü iti yarına 
bırakılmlfhr. Müsabakada kaza• 
nan dokuz çocuğa h.ediyelerf 
dağıtılacak. diğerlerine de tak• 
dirnamelerl •erilecektir. 

Haciz Konuldu 
Belediye resminden tahakkuk 

eden bir borç ödenmediği için 
bir gaz kumpanyasına ait 350 
teneke gaza haciz konmuştur. 

Her memlekette alınan ithalAtı 
takyit edici kararlar Almanyamn 
kundura ihracatını tamamile dur
durmuştur. işte birçok Alman 
ayakkabı fabrikasının kapanma
sını zaruri kılacak olan ve fab
rikatörleri sıkıntıda bırakan Amil 
bu takyidat neticesinde ihracabn 
yapılmamasıdır 

Berlinden bildiriliyor: Alman 
Almanya milli bankasının 

Döviz Takgi· gayet nazik bir 
vaziyette bulun• 

dalını Teşdiı ması yüzünden 
__ E_d_ig_o_r __ , Alman hükômetl 

döviz hakkında vazedilen takyi· 
datı teşdit eder mahiyette karar
lar almıştır. Bu yeni kararlarla 
şimdiye kadar harice ayda 200 
Mark gönderebilmek mezuniyeti 
yalnız 50 Marka indirilmiştir. Al· 
many~dan harice evrakı naktlye 
ihraç memnniyeti bakidir. Seya• 
hat edenlerin yanlannda bulunan 
veya bunlara gönderilen döviz 
miktarı pasaporthmna kaydedil· 
mektedir. 
GUmUt Flatlnde DU,UklUk 

Vaşington 25 - GUmUş fiat
Jeri, arz fazlalığından oldukça 
düşmUştnr. 
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• Bozuk işlere Müsamaa Yok I 

Dahiliye Vekilimiz Diyor Ki: 
C Battarah 1 inci .. yf ada ) 

ala bahis mevzuu olduğunu, niha· 
1et l.tanbul Şehir Meclisinin karan 
llzer!ne geçen yıl tefkil edilen bir 
heyetin tahkikat yapması kabul 
edild;ğini a6yledi, fakat ya heyetin 
yazifeye geç çağınlma11 veya he-
yet kenc:liaini vaz'fe aah~bi sayma· 
d.ğı için raporunu bir müddet 
geç verdiğini ilive etti. Vekil Bey 
.azJnibl burasında dedi ki : 

- Bankamn alacaklıları neka
dar kunetli ise borçlulan da o 
aiabette- zayıfbr. 

ŞOkrG Kaya Bey izahatına 
ıu .azlerle devam ettti : 

- Ne yazıkbr ki b6y)e mO
him bir rapor vaktinde verilme
miş, mecliste münakaıa olunma
mıştır. Ben hakikatlerin meydana 
çıkmasına, a6ylenenlerin konuşul
masına, mes'ul mevkiinde olıµılann 
cevap vermelerine yarayacak olan 
fırsatlan hazırlayacağım. İstanbul 
Şehir Meclisini toplantıya çağıra• 
catım. ( Bravo sesleri ) 

Vekil Bey bu sözlerden so~ra 
iktısadi ve mali tes rler no .. kta
ıındaa Vekiletinin kanuna uyar 
çare Ye tedbirler düşünmesinin 
tabıi olduğunu, acil c:hetten bugü· 
ne kadar hiç m&racaat yapılma· 
dığından harekete geçilmediğini 
fakat bankanın vaziyeti etrafmd~ 
yapılan son neşriyab İstanbul 
Müddeiumumlliği ihbar mahiyetin-
de telikki ettiği için tahkikat• 
giriıtiğini söyledi ve idari tahki
.kata gelince; mülkiye müfettişinin 
lktısat Vekaletinden alınan me
murlar ile beraber çalışmağa 
baş:adığını ve ilk iş olarak ban· 
kamn vaziyetini bildirmek vezife 
ve mevkiinde olanlann aorguya 
çekilmeleri ıuret.le işe girişil
diğini bildirdi. Vekil Bey, Mül
kiye müfettişinin yaptığı tahkika
tın, İstanbul Belediyesinin menfaa· 
tini muhafazaya memur kimselerin 
fena idare!erini tesbit etmekten 
ibaret olduğunu da ilive ederek 
ıunlan söyledi : 

- Hariçteki menfi akisleri 
timdiden önlemek için aöylenıek 
IAzımdır ki Cumhuriyet idaresi f e. 
na ve bozuk işlere, suiislimallere 
kal'fl mGaamaha edemez. (Alkıflar) 

Vekil Beyin bu izahatır.dan 
1<>nra takrir sahibi Mazhar Miifit 
B. IÖZ alarak şunlan ıöyledi : 

l raşıldığı lll'alarda buna darbe ı 
vurmıya kalkışmak, halkın yeni 
inkişaf eden emniyetile oynamak 
hemen hemen yatan hiyaneti 
demektir. Bunun mes'ulleri kim· 
lerdir ? Tahkikat bitmiı iae buna 

T cevap verilmesini Vekil Beyden 
rica ederim. 

3 - Mes'uller içinde af ka
nunundan istifade edece:kler 
"Varmış.. Ticaret kanunwıda mü
rur&zamanlar ftl'IDıf.. Af.. Evet, 
fakat bu gibiler dE.vlet dairele
rinde kullan.lmamab, isimleri ibret 
olmak üzere teşhir edilmelidir. 

Murakıplara gelince; bunlann 
da hesaplan tc:tkik ederek rapor 
verdiklerine İnanmak müşktıldür. 

işte bu hadiseler hükümetin 
yeni tedbirler ve karar almasını 
icap ettiriyor. 

4 - Hırsızlıklara, irtişa hidi
se1erine karşı çok uyanık davran· 
malıyız. Hükiımetim'z böyle işlere 
karşı süküt edemez. Raporda, 
ismi anlaşılmıl an bir zatın on alb 
bin lira aldığı yazılı imiş. Gaz.ete· 
Jer bunun maruf yüksek makamda 
bir zat olduğunu yazıyorlar. 

Bütün hu itleri J•panlar, muhte
rem vekilin de en aziz ahbabı, kar
deşi dahi olsa kanundan zerre ka00 

dar ayrılmıyacağmı bil:rim. Haki· 
katler me) dana çıkmalıdır. Mes'u· 
liyelin manasız bir lakırdı olma· .. 
dığım görmek için bunu adım 
adım takip etmek gerektir. 

Diğer taraftan bankadan ala· 
cakh olanlar da Esnaf bank asını 
dava etmişlerdir. 

Birçok kimaeler de Bankaya 
müracaat ederek para istemişler• 
dir. Fakat bu gibi m&racaatlere 

k . ki l miisbet bir cevap verme ım n 
olmamıştır. Öğrendiğimize göre 
Holanda bankasa da Esnaf ban
kası a:eyhine bir alacak davası 
açmııtır. 

Holanda bankası Esnaf ban· 
kasının bir kısım senetlerine aahip 
bulunmaktadJr. Bu hisse aenetle-
rinin şimdi)e kadar b'rikmiş olan 
temettüünü de istemektedir. 

MUddelumumlllktekl Vaziyet 
Esnaf Bankası hakkında tel· 

kikat yapan mnddeiumumilik 
belediyeden Şehir Mecli&inde 
okunan raporun suretile bankanın 
tesis tarihinden itibaren bugüne , 
kadar bankada belediyeyi temsil 
eden idare meclisi azalannm isim· 
lerini iatemifti. Belediye dün raporu 
ve istenilen l.steyi gönderdiği için 
Müdde:umumilik Banka Mftdürü 
Hamdi Rasim Beyi dinlemiye lüzum 
görmüş ve bir müzekkere ile 
kendiaini davet etmiştir. Hamdi 
Raaim B. yarın müddeiumumi 
Kenan B. tarafandan dinlenecektir. 

Ajansın Bir Tebllll 
Ankara 26 (A.A.) - fstanbul 

Esnaf bankası muamelitım tetkike 
lktısat Vekiletince, tirketler 
müdürU Cemal Zi1a BeJ memur 
edilmiştir. Mazhar Milfit Beyin bu hara• 

retli sözlerinden sonra Dahiliye 
Vet.i:i Şükrü Kaya Bey tekrar Maarifte Bir Tayin 
kürsüye gelerek mes'ullerin mut- lstanbul liseleri fizik muallim--
lak surette meydana çıkarılarak lerinden Ali Hikmet Bey Maarif 
ceza göreceğ· ni aöyliyerek İstan• Vekaleti umumi müfettifliğıne 
bul Şehir MecHa:nin tekrar top- tayin edilmiş, yeni yazifesine 
lantıya çağınlacağınıt iki tarafın baş!amıştır. 
karşı karşıya konuşturulacağını Eskiden Kalma Bir Define 
ve bu suı etle efkarı umumiyeni.ı Maliye veklletinin reaml mfisaade-
tenvir edileceğini bildirdi. •ile Sürmeneli Katalı zade antikacı 

E f B k Hasan Tah•:n bey 'H •kadatlan sna an asının tarahodan Kırieı.ir vilayetine merbut 

Zararıal'I 
Karabanb nahiyesinde Sadinköy civa• 
nnda Roma imperatorlutu uman.o-

E dan kalma küllıyetli miktarda bir 
snaf bankası meselesi elyevm define araş'ırma., J•pıldıj1 haber 

Millet Meclisine intikal etmiş bg. nr.lmektedir. 

lu:ımaktadır. Dahi.iye Vekili Bey Bir Suçlu Hakkınd• 
bu hususta izahat vermiştir. itin Evvelsi günkü nOıhamızda Hıristo 
lstanl>ula te.alluk eden safhası iae ye Kirkor isminde iki kitinin esrar 
tudur: kaçakçıhtıudan mabkCim olduklannı 

Esnaf bankasının vaziyetini ) azmıthk. Bir tertip bata• olara~ 
tetkik de k d auA'u Hıriato, Mürefte lokantau aabı· e n omisyon i:n de ~ 
mea • · d 1 bi gibi 1öıterilmi9tir. Fakat lokanta 
Vek~sı~e evam etmiştir. ktısat 1ahibinio bu ıuçlu Ue hl~ alikaa 
tahki ~ ı .tarafından mesc:len:n o.madığı anlaıJmıtbr• 
f ltif ki içın memur edilen mil- TUrk•Franaız Mahkenaeal 
:_._ Cemal Ziya bey dün Azası 
~•dan h' · ve ta . fe rımıze gelmiş Part1, 26 - Türk • Fr.... muh-
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İnkılip Kürsüsünde: 
Recep B. Dün İstiklal Savaşının Heye 

canlı Safhalarını Anlatb 
Cnmhuriyet Halk Fırkası 

Umumi Kitibi Recep B. dün 
Ankaradan şehrimize gelmit. 
inkılap Tarihi Enstitüsllndeki den
i erine devam etmiştir. Recep 
Beyin dünkü dcr.iinde konferana 
salonu yine hıncahınç dolu idi. 

Recep B. dersinde lstildil 
harbine girerken Anadolunun ve 
Türk ordusunun umumi vaziyetini 
anlatmış, harita üzerinde izah~t 
vermiş ve demiştir ki: 

- l içbir millet, Tllrk milleti 
gibi istiklal aavapnı gilçlükler, 
vasıtasızlıklar içinde yapmamış, 
başarmamışbr. istiklal harbinde 
Türk kuvvetleri, karşı dütman 
kuvvetlerinden çok daha azdL 
Fakat Türk orduaunun kurtulUf 
uvaşında büyük bir imam vardı. 
Büyilk harpten mağliip ve kuvvei 

• 

Malul 
Gaziler 

Eski Cemiyet 11 ga Ed\ldi, 
Yenisi Kuruldu 

Malul Guıler Cemiyeti İstanbul 
ıube1:1i r ya1t:tinden: 

1 - Aukıuada saliilııyeti tamme 
ile oieşt kkül eden umum MulUI Gdziler 
Cemiyeti 18tanbul şubesi H)/.1/U3:l tarı· 
binde te ,ekkül ederek lleyıızıt vezue
cilerdeki daırei ma.bausaııuda f&aliye&e 
başlamıştır. 

2 - lqtanbulda mevcut harp ..,... 
lGUtri birliğı de faaliyetine nihayet 
vererek şubemize iltihak etmiştir. lJu 
suretle lstenbulda malüUeri temsil eden 
yı.:ğane müessese şubemiıdir. 

3 - Knyit *uameleıine başlangı. 
omdan maJuUwia veaW& •e iki .Jc,ıoğ
rafıle yakında teeiıi ıaaavvur edılen 
(maluller io, dikiş, çama~ır ve kolacılık) 
yurdunda şehi t ve malUI aileleri çahş
tırılacağındım şüheda çocukları bize 
emanet bunların sıhhat ve tahsıllerile 
oomiyebmiz alakadardır. Şehit aıle ve 
yavrulanıım da kayitlerinin icrası için 
ıubemizc müracaatleri. 

4 - Cemiyetimiz yeni bir teşt>kkül 
olduğıından bundan evvelki teşekkül
lerin hareketlerinden mesul değıldir. 

5 - Bszı yanlaş tevillere uğrayan 
nizamoamemizın 8 inci maddui Auka-

da taıızim edil p umumi kurultayda 
ra l . . 
tasdik edilecek o ılil nızamnameı eaa-
aide tadil edilmio, malul efradın da her 
türlü rey ve hakka malık olduğu tes· 
bit olunmu~tur. 

6 - Yakmda Ankarad'l umumt 
kongre akt ve malfıll~rin mukadd~ra
tile alnkadar mukarreraat ittihaz eıiile
ceğinden teıekkülümüzün ıağlam eeaa
lar üzerine kurulruası jçin lataabulda 
mal\ıllerio düşündüklerini tahriren oe
miyetimize bildirmeleri ilin olunur. 

maneviyemiz bozuk olarak çalma 
tık. Ordular boı birer kadr 
haline gelmifti. Mondros müt 
rekenamesi aabkimı mucib:nc 
f1lihlanmız elimizden alınmıfb. n 

Recp Bey bundan aonra Tiir 
akeri kuvvetlerinin nuıl teşkil 

başlandığını, Gazi Hazretler;n· 
yüksek görüş ve ileriyi bu:Uf nok 
tasından dehalarına işaret e · 
Biz iatiklil harbine başlama 

Ozere bulunduğumuz aaralard 
ittifak devletlerinin İflal ettik! 
mıntakalarda nasıl W} iklemJ 
artırdığını, yapbldan eziyeti 
anlattı. 

Recep Bey, Türk mDtelinin, 
Türk istiklil harbini baprmak 
için nasıl büyük fe~a.klrhklara 
katlandığını izah etmıştır. 

Konferans ıicJdeili alkışlar 
arasında nihayet bul=Ufhıw· 

Ticaret Odaları 
Kongre Çalışmasını Bit:rd 

Ve Dağ:ldı 
Marmara ve Trakya mıntakaı 

Ticaret Odalan kongresi dü 
son toplaobslm yaparak dağıldı. 
Dünkl içtimada, kooperatifçilik ve 
istikraz mDesseaeleri hakkında 
komisyonlar tarafmdaa laazırla~an 

lar okunarak. Ankara da rapor . 
toplanacak umumi kongreye bil· 
dirilmesine karar verildi. 

Bu arada mıntaka Ticaret oda· 
lan murahhaslanndan bir kısmı 
bazı isteklerde bulundular. Men'i 
tağşiş talimatnamesinin henüı 
çıkmadığı ve bu yüzden müşkil 
vaziyette li:ahndığı öne silrüJdlL 
yumurtacılığımızın ftZiyeti de 
görüşü idil. 

Netice.1e, mayısın 15 inde AD
karada toplanacak olan Tür
kiye Ticar~t Odalan kongresi 
için murahhas seçilmesine karar 
verildi. lstanbuldan Hulki, Koca
elinden Bedrettin, T rakyadan Sıtla, 
Karadeniz havzasından da Kara 
Osman zade Sait Beyler int.bap 
olundular, bu suretle kongrede 
meaaisini bitirerek dağıldı. 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM Ş[RKETI 

latanbul Acentalığı 
Liman Han, Telefon: ~92!51• 

Mersin Yolu 
yap!iru 29 

- Gazete yazıları, hauaten 
tehir meclisince tahkik işine me
mur eclileolerin raporu ile ban
kanm suiistimal, ıuiidare, 

batta ıazetelere g6re bunlara 
•hteklrhk, dolandıncıhk karışa
rak iflla derecesine geldiği ta"' 
laakkuk etmiştir. Ben §Unlara 
tenıu edeceğim ı 

ti I hkıkata başlamııtar. Müfet• telit mahkemesinde aza buluna• 

1
1 

er, Eanaf Bankasına borçlu Franııır: rilmrillder umum qıüdilrtl ( Toplanb, Davetler ) 
0 an 'Vı~ •nedi bulunan kimseleri yarın l•tanbula hareket edec~ktir. ..,,,, __ _,.._ __________ _ 

INÖNO Nı .. a 

Pazar ,nnü ... t 10 da Sirkeci 

nhbmından kalkacak. Giclitt• ç... 
nakkale, lzmir, Klllllr. Boclra-. 
Rocl09, lılarmaril. Dalyan, Fetldıe, 

1 - Bankanın kuruluıundan 
iki Oç yd ıon"ra banka U1Ulüne, 
hatta knnuna uymıyan işlere 
bqlallllf. Bu vaziyetin o zamandan 
bugUne kadar devamına niçin 
meydan verilmiştir? Bilhassa 
elyevm mühim makamlarda bu-
lunanlar belediye murahba11 ola-
rak bankanın idare meclisinde 
va~fe . alllllf(arken yolauzluklar 
olduğu anlaşılıyor Tahr"ri . .. · ı veya 
tıfahı olarak bildirilmesine eh . em-
mı yet verilmiyerek bankanın bu 
hale gelmesine sebebiyet verıliyor. 
Zavallı tanzifat amelesinin, mav
Dacdann vesairenin binbir zor· 
lu~la kazau dığı paralar feda 
edüıyor. 

2 - Nasıl olmuısa olmuı, 
ae~a~e mevduatı kaybolmut. 
yemlmış, içilmiı 1.. Bu YaZiyet, 

-.il •• ikbaadl inkipfımıu .;-

aramaıdadlflar E f Ba k Ankarayı da ziyareti mubtemeldır. Kulelililerln Ayrabk Çayı D idil • sna n aaına 

b 
a 0 makineleri vermeyi taah- Kozluda Spor Kuleli Aakerl U.eüni bu ıene 
üt ederek Bank d ( Kod 25 Kozluda ıporcalara b"ıtirecek olan ıoo •ınaf talebesi ta-

al Al Y 
8 •n 90) bin lira u, -

an b man ahudisi W olf te ar- tabıi• edile~ C. H. fırka11 konferaa• rahndan 30 Diaaa pazartesi ıiinil 
1 lar -- ..ı l ••uiml •ok bi- ıaat lS te bir aynbk ... vı •erilecek• ~ orç b • • arasındadır. Wolf onunun aça ma .. r-ı • 

eTyevm şehrımızdedir. DGn Japb- pk tezahOratla yapılmıtbr• _ tlr. 
bkik GUlhane MUeamerelerl ğımız ta ata gire Wolf Ye- ... ~ Gülhane doktorlan pazar ~al 

şilköyde akrabasından birinin Reaim Talı/ili Kupona •uallim doktor Fuat Kimil Beyla = 
evinde bulunmaktadır. .. • uc cu • uc • .. " 04 • 0 •• riJa1eti albDcla toplanmaft daWJip 

Öğrendiğimize göre Volf'un Tabiatilli!i ~mek jltJYoDamı hpuaYini NldNt.. dahiliye aıaaYial 
b k b rnminiıl bu kupondan 10 adet RGttil, hariciye muavini Salibattin 

an aya orcu (90) bin değil ile bitlikte gönderiDit. · .ftftaaiaia ıantıea miltell•••" Kim• Berlel' 
(127) bin liradır. Wolf bilihare maya tlbichr ve iade edilmea. tarafından eatereuD bahisler aalabl-
banka ile yaptığı b~ anlaşma mıt •• amell miiaakaplar oimuthll'· 
neticesinde bo,cunu (90) bin lira· .laim, metlek ı inci e net Hukuk Mahke-
ya indirtmiştir. veya ... ·aa melerl Tatındı 

Bankaya borçlu olanlar olda- 1.taabal C. m8ddeiumumllitindenı 
ğu gibi, birçok ta alacaklılar Wwaduğıa Yaofladan •onra Maarif nezareti ble 
vardır. Ortadan kaybolan (400502) memlf'ket na11111da ifayi vazife etmekte bulunan 
liranın (218) bin lirası Beledife- ; ~m IDti.tar · latanbul asliye birinci Ye Albneı bu-

k ; -~~k _; ~ kuk mahkemeleri Yenipollane bina• nin, digv er kasmı mubteli! tir et· ...- ... , 
•ndaki dairelerine nakledilmi.ş Ye 

lerin ve mevduat sahiplcrinindir • ı 21-4-934 oumartell pinden ltibuen 
Banka, alacaklı olduguv (560) ReimiD ~ • •uıiitlak· •e-1-A- "L!-ada ~aaliyete dc•am ede--·• ...... iliıldt lieıltliltlıilir ~ UUU" UIU .. , kadar mtietMse Ye plua alet' · r- cetWm paetuble ilam .......... 

hine ikameyi dan etmiftir. - ·l.=t' 

Kalkaa, Kat. Finike, AntalJe, Alan
,., Merma. D&alfteı apl lllkeJe.. 
lerle benber Tapea, Anamar, Ka
pdaa " Gellbohl'ya utnyacakbr. 

veNı ÇIKTI 

Alıınet Naim 

.. --

ZONGULDAK 
HAVZASI 

Kömiirlerimizl11, 
oo•ilcalora ••alı, 
Ullll /ai/c4••.l. 
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HALİS 
İPEKTEN 
ISMARLAMA 
GÖMLEK 

Bu ·tıata 
9timle§ln lze 
r•ptaracağınız 
marka da dahildir 

•• 
1 
1 

•• 

Mağazalarım ziyaret ediniz. 

Gayrimübadiller Cemiyetinden: 
TOrk Gayrimübadiller Cemiyetinin mutat ahı aylık kongresi nisabı ekseriyet 

olmadığından Mayısın 9 ncu Çarıamba gününe tehir edılmiotir. Mukayyet azanın 
Jtvmi mezkurda anat 2 de İstanbul Halkeviııe teırifJeri mercudur. 

Ruzname : 1 - İdare heyetinin alb aylık mesai raporu. (16098) 

BUOAPESTE BEYNELMiLEL SERGiSi 
4·14 MAYIS 
Avrupa ıabı merkezi . 

Her nevi tafsilat, 1.İyaret ve sergiye iştirak için fahri mümessili bulunan 
Gwata'da Kutu Hanında 5 Numaralı 

1 N T R A K 
Beynelmilel Nakliyat Bürosu • Telefon: 42173 

D. AXELRAD 

Harbiye Mektebi Kumandanlığından: 
Bu sene Harbiye mektebinden zabit vekili çıkacak efendilere 

itideki eşya ve teçhizat ıabn alınacaktır. 

1 - Elbise, ıapka " piyasanın en iyi yeril malı gabardin ku· 
maı,, malzeme nümunesi. • 

2 - Çizme ve mahmuz potin ve getr «hem yapılmış nümuneai 
bom malzeme niimunesi.» 

3 - Manevra kayışı "İmal edilmiı şekilde,, 
4 - Sırma, Kılınç "Sırma ve nikel numuneleri." 
5 - Portatif karyola maa kılıf .. Yapılmış şekilde ve malzeme 

numuneleri. 
· 6 - Yatak, Yastık, Yatak örtüsü, yatak çarşafı, yasbk kılıfı, 

cibinlik yapılmı~ şeklde ve her eıyanın birer numunesi. 
1 - Hurç hem yapılmış ve hem malzeme numunesi. 
8 - Battaniye yapılmıı nnmune. 
9 - Manevra sandığı yapılmıı nllmune "malzeme nnmuneıi,, 
10 - Matra yapılmış numune. 
l l - Eldiven yapılmış nilmune. 
Malzeme numuneleri: Muayene edilecek eb 'adda ve beher par• 

çadan üçer adet olacaktır. ltbu eşyanın itasına talip olanların 
Mayı11n üçüncü Perşembe günllne kadar hergün öğleden evvel 
mektepte teşekklll eden komiayona müracaat ve tevdileri. "2006,, 

1 lstanbul Belediyesi llinları 1 
Kadıköy ve civarına ait olup bu kere tadil edilen öinek ve yük 

arabalar! ile hamal ücreti tarifelerini gösterir cetvel Belediye mer• 
kezi ile Kadıköy kaymakamlık ve belediye şubesi müdüriyeti 
binalarma asılmış olduğu ilan olunur. "2012,, 

İstanbul Milli Enılak Müdürlüğünden: 
Galata'da Arap Camii mahallesinin Perşenbe Pazarı cadde

ıinde 56 No. lu dükkanda zuhur eden kahveciliğe ait muhtelifülcinı 
eıyanın 29 Nisan 934 Pazar gllnU saat On dörtte Milli Emlak Mü
dllrlüp binasmda açık arttırma suretile sahlacaiı ilin olunur. (1975) 

Düşünen, aıtlıyan çocuk 
yerine, 

Gülen, koşan çocuk 1 

Sevinmek, gUlmek, eğlenmek çocuğun 
hakkıdır. Çocukları bir köşeye bozulup 
oturmaya, masa başmda duşunmeye değil 
gUlmeye oynamaya teşvik ediniz . 

Kumbara, çocuğa yalnız 

istikbal yapan değil, fakat 
sevindiren en güzel vasıtadır 

Siz de çocuğunuza 

İŞ BANKASINDAN 
bir kumbara alınız 

lstanbul- dördUncU icra me· ı 
murlu§undanı 

Andon Meleko 
Niko Meleko 1 
Yani Melcko 

Diyamandi Yanakakis efendiye 
olan borcunuzdan dolayı Iatanbulda 
limon iskeleainde 65 • 57 No. lu dük
kinınızın ihtiyaten tahtı hacze alınma· 
sına İstanbul mahkemei aatiye birinci 
hukuk dairesinin 84 • 99 No, lu ve 
19/a/934 tarihli ilamile karar verilmit 
ve işbu karar dairemizin 9a4/2035 No. 
lu dosyasile infaz edilmiş ve ikamet
gab ıoızın memaliki ecnebiyede ve 
meçlu.ı.l olmasına binaen işbu karar 
suretinin ilanen tebliğıne karar veril
mit olmakla tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilanen tebliğ olunur.(16143) 

Denizyol ları 
fŞLETMESl 

Acenteleri ı Karaköy KOprUbaf 
TeL 42362 - Sirkeci MübQrdarzad• 

.. --·Haıa TeL 22740 ~--· 

Ayvalık 
Sür'at Yolu 

ANTALYA vapuru 28 
Niıan 

Cumartesi ıs do Sirkeci 
nhtımından kalkacaktır. "2026,, 

Gemilerde ıeml katiplerin· 
den alınacak biletler zamma 
tibidir. Her yolcunun biletini 
acenteden alarak vapura 
girmesi menfaati iktız&1ın· 
dandır. (1948) 

Beyo§lu dördUncU sulh hu• 
kuk mahkemesinden; Şişlide Os
manbeyde Afıtap sokağında Araksi 
apartımanında (7) No. lu dairede aakin 
iken 11-3-932 tarihinde vefat eden 
Ayşe hanımın vaııiyetnamesi açılarak 
teofızine başlandığından bu bapta 
itirazı olanların illin tarihinden itibaren 
bir o.y içinde Beyoğlu dördüncü sulh 
hukuk mahkemesine müracaaUan lüzu· 
mu ilıln olunur. .............................................................. 

Son Poeta Matbaası 
&ahiblı Ali Ekrem 
Neplyat MOdftrG ı Halil LGtfi 

A. Faik Limitet · SirkeO 

lstan bul, Sirkeci 
Liman Han 

Telefon: 22354 
Telgraf Adresi: KAPSOL 

Her nevi asri ırazoz makioe!eri, gazoz şişeleri, esans gazoz köpOğft, 
Hamızı karbon, Kapsol ve asri gazozculuğa ait ve lazım bilumum 
malzemenin en bUyük deposu. Yalnız ciddi alakadarlara kataloğumUJ 
derhal takdim olunur. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
A. - "1500,, Kilo Sabun: 5/5/934 Cumartesi günü saat "14,, 
B. - " 750" Kilo Damga Kurşunu: S/5/934Cumartesi glinU saat "15,, 
C. - " 500,, Kilo Arap Sabunu: 7/5/934 Pazartesi günll saat "14,, 

Bu Uç kalem eşyayı vermek istiyenlerin nümune ve şartnameleri 
gürdOkten sonra pazarlığa iştirak etmek Uzere % 7 ,5 teminatlaril• 
beraber hizalarında gösterilen glin ve saatlerde Galatada Alım, 
ıatım komisyonuna mUracaatları. "2010. 


