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Esnaf ea·nkası Mallarına Haciz Kondu 
Japonya Cihana Karşı 

Bu Sene . Dü.nyanın En Büyük Hava 
Kuvvetini· Vücude Getirecekmiş 

Tokyodan lngiliz gazetelerine 
pJen SOD haberler, japonyamD 
Çinde alakası bulunan diter 
devletlere karp vild meydan 
okuma hareketinden soma filen 
hazırlığa başladığını g&stermek· 
tedir. 

japonyanm 2000 harp tayya
resi vardır. Japon hükümeti bu 
•lktara bu sene daha 500 tay• 
yare ilavesine karar vermittir. 
Hava kuvvetleri için yeniden 
(S,500,000) lngiliz lirq ıarfede
ce~ v: (18) yeni tayyare mlifre
zesı vucude getirecekt" A ır. 

ynı zamanda Japonya, 1 gil-
tere ve Amerika ile akt.etti" .nd 
• "t'JAfn • • d gı e-mz ı ı a amesım e tanamamağa 

karar vermiştir. Bu karar muci-
bince Amerika ve lngiltereni 
bet gemisine mukabil Japony: 
(S) gemi inşa edebilecekti. Japon
ya bu nisbeli muhafaza etmemek 
um indedir, ve daha timcliden 
yeni gemiler yaptırmağa baş
lamııbr. 1935 ., tarihinde Va· 
flllsioncJ. toplanacak olan de
m kuvvetleri konferanm
.. da İftirak etmiyecektir. 

Japo~~anın bu karan karşa
~da dıger devletlerin tayyare 
&UVVetleri tudur: 

Fransa - 3000 tayyareal 
vardır. Gelecek üç sene zarfında 

J11ponga .. roi lrlclte11 Sooıel 
Moa/cooa 

tayyare kuvvetlerine daha (50) 
milJoa lnsmz llrua aarfedeeektir. 

Almanya - Bu sene hava 
biltçesine yedi milyon lngiliz lira· 
sı zammetmiştir. Bütnn sivil tay• 
yareler hükiimetin emriDe aluı
llllfbr. 

Amerika ~ 6800 harp tay· 
yarui vardır. Gelecek üç sene 

.... ,._. ,,, __ llr ..... ,,. ..,.,,. 
içinde hu it• daha (15) milyon 
laıiUs lin• sarfedecekt.ir. 

lnglltere - sıo yyareal 
vardır. Fakat bu kuvveti, bu se
ne diğer devletler derecesine 
getirmiye karar vermiştir. 

[Son Posta: Bu rakamlar resmidir 
ve alakadar devletlerin ifşasında mah
zur görmedikleri adetlerdir. Hakiki 
rakamların ne olduğunu Allah bilir.] 

~~~~~~---·~~~~~~-

Esnaf Bankasının Kirli Çamaşırları 

Yazı Makineleri işinde 
Pek Pisleşiyor 

Vaktile MünakasaYa Giren -İki Firma-
' dan Biri Nasıl Kayırılm1ş? 

Esnaf bankasa meseleıi tabii 
1eyrini takip ediyor. Büyük Millet 
Meclisinde yapılan ibretamiz mli· 
nakapdan sonra timdi söz, lstan
bul Şehir Meclisine bırakılmıfhr. 
Orada verilecek izahattan sonra• 
dar ki meclisin kararile nihai şe
kil tesbit edilecektir. Fakat biz 
bu toplantayı beklerken bankanın 
96 ili 127 bin lira parasına mal 
olan yazı makineleri işine temas 
etmeyi faydafı buluyoruz. Bu mes
ele, harici ıeklile şöyle olmuştur: 

Yeni harflerin kabulü ile bera· 
her devlet dairelerinin yazı maki· 
neleri satın almaları, bedahet 
derecesinde bir zaruret olmuştu. 
Birçok firmalar, dairelerle temas 
ediyor, kendi makinelerini satmak 
Jmkinlannı anyorlardı. Bu arada 
Esnaf bankasına bir Musevi ile 
bit de Türk müracaat etti. Bunlar 
fikirlerini bankaya tayle açblar: 

" Biz, hükumete çok elveritli 

Yazı nıakineleri i# de bir flargan• 
ve•ile olm..,,. 

şartlarla yazı ~esi . sat'!.cağ'd 
U ... markalı makinelenn mumea
aillijini haiziz. Maksadımız, bu 
markaya size kabul ettirmek ve 
ıizin vasıtanızla ma~neleri hlika
mete tamtmaktır. Sizden, pefİD 
olarak beı para istemeyiz. Maki· 

Devamı Ş inci sayfada) 

imtiyazlı Şirketlerden 
Şikayetlerinizi Yazınız 

ANKETiMiZ Bl°TMEK ÜZEREDiR 
lmtigazlı ıirketler aleglainde aldı;ımı:z ıiktigt tler pnden ı:e 
artıyor. Halkın ıikôgetlerlnl 6ildirmesi, menjaatini korama,~! : 
melctir. Makaoelelerin geniden tetkik ediltlili ııı •ırtu1" ''""'" 
lerini:d 6ir an eflfl•I hildlrlnl:c. 

' lmtiyazb ılrketler h•kkındaki tikiyetlerinfz 8 inci ı ayfamadadır ) Eroin Kaçakçıları 
Taksimde, Yeniden Mükemmel Bir 

Gizli Fabrika Meydana Çıkarıldı 

Bir Vahşet 
rurKadınıÖldii~üp~~~~~~~~~~~~~ 
Deri~niY~dü~ L( ______ E_r_M_e~y-~_n_ıı_._~-~~] 

•cr:-:ı:•karıl~n fabrika alit, ednatı .,. aa1ai6i Armantlo ( köıede) 
memurİ:rı dü:u :t~a . teıkilib arıyorlardı. Takip memurları bu 
bir gizli eroin f bf 'k mızde yeni araştırmalar ve kollamalar netice-a rı ası meydana . d .. 
..,karmaya muvaffak ı 1 sın e ıu malumatı elde etmiştir· ..... o muş ar ve B· d b . . 
çok mükemmel bir cUrmüm h t ır sene en erı aranılan meş-

et u b . k k başarmışlardır. ur . eroın aça çııı Armando 
Fabrikanın çok iyi kurulm Takaımde Sakızağacı caddesinde 

olduğunu ve bu gizli zehir oc:! 38 Bumarah evde oturuyor. 
ğını işleten adamın da beynelmilel d u mahlümat üzerine hareket 

f k k 1 d h. e en mu af aza teşkilahnın me-
maru aça çı ar arsına a ıl morları sıkı t t 'b t 

1 1 bulunduğunu söylersek meselenin evin iç va . :r ~ 8 a mış ar ve 
ehemmiyeti kendiliğinden anlaşılır. lümat top~~e 1 dakkm

8
da da m~-

,..... "k h f t k.l"'t ış ar ır. unun netı• uumru mu a aza eş 1 a mın cesinde ögrv enilmi11t· ki b d 
ero· d'V h" 1 • • dd y ır u a am 
J ın ve ıger ze ır eyıcı ma e- oturduğu evi mükemm ı b" · 
er k k l k il e ır eroın ları aça çı ~rını o ayan °!emu.... fabrikası haline getirmiıtir. Bunun 
-. bu fabrıkayı kuran ve ışleten üzerine memurlar diin 6ileden 

- eauen bir ıenedenberl ( o ..... , s hcll •aıfada ) 

Bozdoğan (Hususi) - Bozdo
iana bağh Yenipazar nahiyesinin 
aıağı Dip mevkiinde, Menderes 
nehri kenannda, çok feci tekilde 
vllcudu tahrip edilmiı bir kadın 
nafİ bulunmuşlar. Kııa bir tah· 
kik neticesinde bunun Haca f.. 
mail oğullanndan Nuri kızı Hafize 
olduju anl8f1lmıftır. Hafize çok 
gllzeldir. Neden öldürllldiiğfl belli 
değilse de cesedinde görülen feci 
ıekildeki tahrip Asarı, bunun bir 
intikama kurban gittiğini göste
riyor. Çtınkü: 

Kadın sağ ıöğstine bir han· 
çer sokularak öldiirüldükten son
ra ytizünüıi ve batının deriai çe
nesine kadar ylizülmüş, gözleri 
oyulmuı, saçlan kesilmiş, dirsek· 
lerinden itibaren elleri kesilmit 
sağ memesi oyulmuştur. Ayrıca 
diz kapaklan hizasından ayakları 
bağlanm1t bulunuyordu. Arkası
na da, cesedin ıu yüzüne çıkma• 
ması için bir peştemal kum bat-
lanmıştı. Jf. ---
Şehrimizdeki Antakya Ve 

lakenderunlular 
Şehrimizdeki Antakya, l.kenderun 

ye bavaliıi Tiirklerl yardım birlitf 
cuma gilnil yaphit yıllık toplanb~a 
Gazi Hz. ye Bqvekal Pqaya tazım 
telgraflan çekilmif, telgraflarda An· 
takye ve lskend•"!nun ~na >:urtt~D 
ayrılmaz olduj'u denn tazım hıılerıle 
arzedilmittlr. Gazi Hz. Ue Bqvekil 
Pata tarafından bu telıraflara cevape 
lu Terilmltth'• Japonp - Y.• mı baM J•D bakauL 
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( Ha·lkın 
Boğazların 

Tahkimi Meselesi 
Ve Halk 

Müdafaa silıihlannın tahdidi ke.r
eısmda eahillerimizin müdafaa 
imkanlannı fazlalaştırmak için 
boğ ızlarm tahkimi lüzumundan 
bahis bazı teşebbüaler yapıl· 
mıtb. Bu teşebbüslere şi..udi 
menfi cevap verildıği anlaşô

yor. Da, gadp tarzı hart.ket 
hakkında baFJıl olan intibaı, dün, 
biz şöyle tesbit ettik: 

Sııbit Bey ( Kadirga GüngüTmı>z 
ıok11ğı 7 ) - Çanakkale ve latanbul 
Boğazları dünya ıulhii ıibi Türkiyfl 
lçiıı de pek mühimdir. Lozan Konfe· 
ranıı bu Botazlarda derin bir ımnt 9• 

kayı rayriaıkerf bale lfrar etmitHr. 
Bu da bitarafhğımızı mu haf aza end:. 
feainden dotmuftu. Geçr.n •r.ne 
Sılihları Bırakma Konferan11ndıı pek 
haklı olarak bir fikir ileri •Ürmv;tük. 
Hariciye Vekilimla Botaz"arın h•ra-
fımızd•n tahkimi ıulb için lizımdır, 
demiftl. Hakikaten ejar Boğ'a1l .r. r 
tahkim edil(llezse bir gün bit.-.raf 
kalacatımız bir harpte he-rhang i-h 
devletin Bofazlan itgal etmesi nya
but bitaraf ığımızı bozacak bir J,llre-
kette bulunması ço'k muhtemeldir. 
Eter Boğazlar mü•tahkem olursa 
bitaraflıjımızı ledelıcap ailihlanmızla 
da mubafua ed.,bi.iriı. 

* Rahmi Bey <Beoiktq Ihlamur cad-
desi)-T.ür~iye garp .medeniyetini ka· 
l:ul etmıthr. Uzun bır •ulh devresin
de kaybettiği zamanları telifi etmek 
lrter. Hudutlarımıza, menf .-.atlerimiıe 
dokunulmadıkça dünya ile l:ıarıtık 
J•tamak isteriz. Faka~ Loz~n ~u;ıohe
deai boğaz!arda gayrıask~r! hı! ının
taka kabul etm iştir. Bızı alakadar 
eden bir harp vukuunda bitarafJıtı· 
mızı muhafaza edebilmek için boğaz
ların tahkimi lizımdır. Çünkü boğaz• 
lann Rumeli tarafında da bizim ıenİf 
topraklarımız var. Bütün bitaraflık 
arzumuza rağmen l.lrgün kuvvetli 
bir devlet e-eUr de boğazlan İfgal 
ediYeritae Lozan muabedeai gibi ıulb 
ta tehlikeye dnıer. Bence o muahede 
tidıl edilmelidir. 

DABİLi BABEBLEB 

Tamcim 250 Bin Lira ! 
Son Yakalanan Kaçakçıların Üzeriılde 

Buka dar Döviz Bulundu 

Giiniin Tarihi 

Ceza Mahkemeleri 
De Taşınıyor 

Ealc i Maarif Nezareti · binasınd• 
çalıtan birinci ve albpcı Hukuk ma ... 
kemeleri dünden itibaren Yeni Po,. 
ta hane blnamnda faaliyete geç mir 
)erdir. Birinci Hukuk Mahkemeıi 
Müddeiumumilik katında alhncı Hu
kuk mahlcemesl de en üst katta 
kendilerine tahsis edilen salon ve 
odalarda çahtıyorlar. Bu iki mah· Perşembe giinü limanımıza ,gelen Romanya Ban• olduğu için milddeiumumUik auçlulan perşembe gO.• keme için gGzel mobilye ve alhncı 

chrah Reçel Karol Yapurile ıehrimizden Yunanistana nft polise iade etmişti. Dnn tekrar mfiddeiumumi- Hukuk mahkemhi iç:n de büyük bj, 
çek, tahvilat ve kıymetli mektup kaçırmak istiyen liğe getirilen suçlular birinci müstantikliğe veril• kürsil temin edilmiş ir. Bu hafta 
yedi kişinin cürmümeşhut halinde yakalandıklarını mişlerdir.Bunlardan Simon Simyadis, Mihal, Hodra ve içinde Ceza mahkemeleri de Yeni 
ve müddeiumumiliğe ~erildiklerini yazmıcbk. Yak~ Radoh Efendiler hakkında tevkif karan verilmifti•. Poatahane blnaıuna nakledilecek· 

-.., '"W lerdir. 
lanan çek, tahdlat ve kıymetli mektu~ adedi tamam Diğerleri hakkmdaki tahkikat gayri mevkuf olarak Bir talebe kafilesl Macarls· 
(37) dir ve (250) bin lira kıymetindedir. Vakit geç devam edecektir. tan•a gidecek 

--~~--~~~--~~~~------~----~ Alt K S ı•k M Pefte, 28 (Hususi) - Mayıs için .. ) UmarCJ r ~ ene J Uayene de açılacak olan l:.eyneJmilel Pe,te 
Y Annelere Ô panayınnın açılma merasiminde bu· 

utmak, Yutulmaktan Öğütler lçü Aletlerinin Muayene- lunmak Bzere kırk Türk talebeıi da-
Biribirlerine Girdiler sine Yakında Baclanacak vet edilmiştir. Bu talebelerin seçH-

Çoea/c /aa/luı •iiıauehtile Y meal için Macar hükQmeti tarafından 
Ali, bmail, Mehmet, Bekir, annttlttr için gazdılırrn• &fiitl•,.. Yeni ölçD aletlerinin senelik Türkiye Maarif Vekaletine bj, mü· 

Mehmet Ali ve Mahmut ismindo 6agün de devam 'edigora~ A.... muayenelerinin mevcut nizauına• racaat yapılmışbr. Bunların sanayi 
alh kumarbaz evvelki gece Ga- nfller 6ıı ötütlttrl çolc igl hile- meye töre 934 senesi içinde ya• mektebi talebeleri arasından aeçilme-
latada Kireçku,.•usunda Şevketi~ meli oe gapmalıtlırlar: pllmua icap ettiği için Jazımgelen ainirı daha muvafdr olacağı da biJdf-

" Çocuğunu kışın terliyecek kadar ha.zırLldara bqlanmıfbr rilmlttir. Kardeı Türk ta'ebeler, Pet-
kahvesi lizer,ndeki Şükrii isminde giydirme, onun, kulağım, burnunu Be!ediyeler tanfuac:la• getirtilen te panayın ziyaretçilerini buraya p 
biriııin oturduğu <idada kumar atkılarla earmıya h"ç lüzum yok, aıçn ayar aletlerinin m&hiaa bir tireeek olan huauıi trenle gelecekler 
oynamıya hhşlamışlardır. hatta boynu bile serlest kalsın, fa- kısmı tamamlanmıf ve tevzi edil- ::J:~~- belediyesinin misafiri ola· 

Bir miiddet sonra parayı kat sağlam ayukkabıyı ve sıcak el- miştir. Bu arada ıstanbuJ beledi· AH Fedai Beyin Muh ke• 
kay bedenlerden Mahmut kavga diveni ihmal etme. yesinin sabo aldığı aletler tama• mesine Devam Edildi 
çıkarmış ve kumarbaz:ar biribir- * men gelmiştir. Verilen malumata Dün Ağırceza mahkemesinde 
Ierine girmişlerdir. Bir aralık ku- Yazın, yavrunuzun yatağını mut- göre; şehrimizde senelik muayene Anadolu Ajansı dakti ! o!arında MlL 
marbazlardan Mahmut tabanca- laka ince bir tülle örtün, adi ve ye mayisin on beşinde başlana• Suzanı öldürmekten suçlu AJi FedaJ 
sını çekerek lsmaiJe iki el ateş sivrisinekler çocuğu hasta etmesin b~lecektir. Efendinin muhakemuine devam 
etmiş ise de kurşunlar isabet et· ve yavru rahat rahat uyusun. Şüpheli Bir Ölüm edildi. Albncı Noter Galip Bingöl B. 
memi»t-ir. Bunun üzerine Mehmet l Prf. Dr. lbı ... Htlml tabit olarak dinlendi ve ıuııJMJ 

.,.. Şehremininde oturan ve ıey• ıayledJ : 
AH de büyük bir saldırma çeke· yar satıcılık yapan Mehmet Ef. . " - Bir gOn Matmazel Suzan Ilı 
rek Mahmudun üzerine hücum İş Bankasının isminde bir adamcağız dün evin- Fedai Bey Noterliğe geldiler. Mat-
etmiı, fakat · bu sırada siJAh ses: de öJCı olarak bulunmuştur. mazel Suıan içeriye girdi, Fedai B. 
le:· üzerine yet'.şen memurlar G 1 t Ş b • Mehmet Efendinin boğazında kapının önGnde bekliyordu. Matmazal 
tarafından yakalanmışlardır. 3 Cl a U eSJ parmak izlerini andıran siyah Suzan, Ali Fedai Beyin kendisine iki 

Bundan backa Cı'hanairde de Yarın saat on birde t_ banka• lekeler bulunduüundan ölümü bin llra borçlanacajl için bir senet 
Y o· q • tanzim etmemi istedi. Bana tatmin-

iki kunıubaz yakalanmışbr. sının Galata şubesi merasimle şüpheli görtllmüş ve hakiki vazi· kir izahat veremediği için bu teklifi 
'P hl. açılacaktır. Bu münasebetle bir- yetin tesbiti için ceset morsa reddettim.,. 
.t Q lSİ 9 8 çok zevat bankanın küşat resmine kaldınlınışbr. Bundan sonra Kulcdibi muhtan 

)f 

Ahmet Kudusi Bey ( Beyoğlu 
Nariu Jokanta ) - Lozan muahede•i 
mucibince boğazların her iki tarafında 
geniş bir arazi parçası gayriaakeridir. 
Buralarda tahkimat yapamayız. Tay. 
yare, top ve asker bulunduramayız. 
Halbuki bitaraf kalacatımız bir harp 
çıkana mütecaviz devletle" karfı 
BoAazlann bltaraf:lğmı bugünkü ferait 
alhnda muhafaza imkinsazdır. Alaka· 
dar devletlerin Boğazlann bizim ta
rafımızdan tahkimine ınüaaade etme
leri dGnya ıulhu için çok faydah 
olacakbr. 

davet edilmiştir. Merasimde şehri- 24 s , .. Şevket Bey dinlendi, o da Suzan 
lşleri ~izdeki lktısat Vekili Celil Bey QQ ln Hamm1n daima Ali Fedai Beye karfl 

de hazır bulunacaktır. Banka mütehakkim bir vaz.yet.te bulundu-

içki Ve Kumar 
Fır ita f eşkilatı Cidtti Şe
kilde Mücadeleye Başladı 

Tahlisiye teşkili tının modern 
bir hale konulması için yeniden 
bazı tesisat vücude getirdmesi 
kararlaşbnlmıştır. 

Bu arada Karad•niz boğazına 
Radyofar, Hopaya bir fener, Si· 
nop ve Hayır,:,ızadaya da bir sis 
düdilğü konulması tekarrür et
miştir. Bu itler içio tebiisiye 
bütçesine yeni tahsisat konulmuş 
ve bütçe encümeni bu husustaki 
tetkikatını bitirmiştir. 

Bu işle meşgul olmak üzere 
Ankaraya giden tahlisiye umum 
müdürü Necmettin ve mrthase
beci Nazım Beyler şehrimize 
dönmüşlerdir. Yeni tesisatın sür' 
atle tamamlanması için derhal 
hazırlıklara glritilecektir. 

Netrlyat Davalara 
DGn Asliye üçüncü Ceza mahke

me.inde Cumhuriyet gazeteıi aley
hint: açılan iki davaya bakıldı. Biriıi 
Fenerbab~e Umumi katibi Hayri Ce-
1'1 Bey tarafından açılan hakaret, 
diteri de müaaade1iz bir intihar ha
beri aetrl davan idL Müddeiumumilik 
ber lkl dua hakkında da beraet ka· 
rn. l&tedl. Miidafaa yapılmak için 

müdür~üğüne kıymetli ve renktedir H ô.Jiseler.i tunu söyledi. Muhakeme, müdafaa 
g ençlerimizden Şakir Rıfat Bey ıahitlerinin celbi için tal k edildi. 

Şoför Necmi efendinin idare- Bel at Elçlmlz tayin edi:mi'1tir. gr 
Y sindeki otomobil beşiktaşta Ah· H d B dO lş bankasının bu tubcsi biltün met isminde birine çarparak Belgrat ıefirimiz ay ar ey n 

bankacılık muamelatile meşgul aktam Peşteye har o~t etmiştir. 
yaralamıştır. it t 1 T 1 d 

olacakhr. Şubeye ve genç müdü· lf- Galatada Döşemeci soka· rıya çı ar op an ı 
rüne muvaffakiyet dileriz. d b. k h d k Jk DQn Milli ••nayi birliğinde ıtn· 

ğın an ır a ve e yatıp a an yatçılar bir toplanta yapmıtlardır. 
Atinal1 Gençler İbrahim isminde bir demirci, aynı Bu toplanbda muamele vergi•i efra• 

ı kahvede oturan Niyazi efendiyi fında g8rtııülmüş ve temenniler tes• 
Bu Akşam stanbulspor kama ile kolundan yaralamqbr. bit edilıni,tir. Komisyon hafta içe-
rakım He Karşılaşacaklar >f. Beşiktaşta oturan şoför riıinde tekrar toplanacaktır. 

muavini muzaffer, bir kavga n~ T ·ı · • • 
Şehrimizde bulunmakta olan ticesinde Cahit isminde birinin ayyarecı erımızın 

Atina Üniversiteai basketbol ta· dişlerini kırdığından yakalanmıştır. Moskova Ziyaretleri 
kımı ikinci karşılaşmasını evvelki Silah Taşıyanlar Moakon 28 - Türk tayyarecileri 
gece Galatasaray lokalinde 500 il Kızılordu evini .. müzesini gezml .. 
mütecaviz seyircinin önünde, Ga· Evvelki gece ErenkCSyde, Jerdir. M. Vorotilof, CelAI Be7le En•er 
latasaray basketbol takımiyle Emin6nilode, Kadıköyde ve Os- .-e lb .. n Be:rlerl TGrk ata,emiliteri de 
yaptı. Müsabaka çok büyük bir kndarda zabıtaca yapılan ara• kaur oldutu halde kabul etmiı •• 
heyfcan havası içinde azami de- malar neticeainde birçok kimıe- kendilerile yarım 1aatten fazla ıörilf-
recede bir alaka ile takip edil· lerin ilzerlerinde taıınma11 mem- mottür. 
di. Yuna:ılılann güzel O) U"'.llarına nu kama, bıçak saldırma ve ıair Mi1aflrler Kızalordu erklnıbarblye 
Galatasaraylılar parlak bir oyunla siliblar bulunarak mtısadere lldncl reiü il. Mejeniaof tarafından da 
mukabele ettiler. edilmittir. kabul edilmiflerdj,. 

Neticede Galatasaraylılar, 35-16 Miıüar tayyareciler dlla Kremlia 
gibi kah:r bir farkla milsabaka- maÇml bu aqam lll&t dokuzda ıaHflDl fHmlfler Ye IODra jener.J 

Haber aldığımıza göre, Cüın
huriyet Halk Fırkası Umumi ka
tipliği tarafından bütün fırka teo
kilatına, kumar ve içki ile mfica• 
dele ed.lmelİ hakkında bir tamim 
yapdmııtır. Fırka taıekklilleri 
bu hususta Y etiJ Hilil cemiye
tinden yardım g6recekler, fırka 
pbelerinde konferanalar 'f'erile
cektir. Şehrimiz fırka pbelerinde 
bu hususta faaliyete geçilmittir. muhakeme taı:k edildi. 

yı kazandılar. 933 latanbul şampiyonu olan 1.- Budiyenl tarafmdaa kabul edllmlt-
Yunan Üniversitesi OçOncB tanbulıporla yapacaktır. lercl r. 

- Eleneli 
......... Jrjl, 

lyle bir pirinç 1 ... Sabahtan beri a1ıldamak· 1 r tu ca•ım çılda. .. 
. • • Hila da temizlenemedi. için

de bir alay t&f vu. 

Pazar Ola Hasan l:Jeg Digor Ki: 

Huan Bey - O plrlnci bir kl-1 · Haaan B.-Hayır canım, Şehir~~.,. 
tada koy da bana Yeri Haine ,Ota.ecetlm Esnaf Bankaaı >tıel 
--iM- ,.., .... ., Mkkala ıwi .ı bttirdlktea ....., aen·a pirinçial9: 

tui 

k 
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Hergun 
Mündericatımızın çokla
ııından dercedilememiı
lir. 

--~------------------------· Eroin 
Kaçakçıları 

( Bqtarah 1 inci AJfada ) 
90DI'• eve ansızın girmifler ve 
içeridekilerin kıpırdamasına biç 
farut vermeden çok mükemmel 
bir cllrmümeşbut tesbit etmiıler
clir. Vaziyet ıudur: 

Kaçakçı Armando ile oğlu 
IMltOn tertibat ve tetkilib ibtiv~ 
eden eroin fabrikasında eroin 
1apmalda meıguldürler. 

Tabii bu vaziyet derhal tesbit 
edilmit. kaçakçı ile otlu yaka· 
lanmıı ve fabrikaya da el kon· 
muıtu-. 

Fabrika elektrik tertibatile 
lflemektec.ir. Eroin yapmaya 
mahsuı birkaç makine, kazanlat, 
pompalar ve Mire ile mlicebhez• 
dir. Ayrıca fabrikada m&bim 
miktarda yapılmış eroin ve çok 
miktarda da baz eroin dedikleri 
ilam eroin elde edilmiştir. 

Armmdo'nun şahsiyetine ge· 
~ bu adam ltalyan tebaasın .. 
dandır. Büyük harpte ltalyan 
ordusunda ihtiyat zabitliği yap
miftı~. Buraya bir müddet enel 
ıelmıı ve olrlile b' l'kt . k k bw • ır ı e ero.n 

aça çı. gına bqlamıttır. Fabri· 
kayı bırkaç ay evvel k d w 

tah ·n d"l' D ur ugu mı e ı ıyor. iier taraftan 
bu adamın, geçenlerde yak 1 'ht' hk a anan ve ı ısas ma emeainde mah-
kum olan beynelmilel eroin k , a• 
çakçılanndan "ihtiyar Tilki d 
llilen Vaailaki Gramaltidi'ni~ 

0
c;: 

tağı oldufu da anlaşılmıştır. 

Muvazene Vergisi 
20 Lira Maaşı Olanlar-

dan Vergi Kesildi ise 
iade Olunacak 

. Ankar~, 29 (Huıuıi) - Mecli
llD dnnkn ıçtimaında Evkaf Umum 
~lld6rlliğ6nün l 933 senesi bütçe .. 
aınde 14 bin ve Milli M"d f 
V k AI • k u a aa 

e a etı ara kısmı ·ı . . 1 • ı e emnıyet 
lf erı m.ü~ürlüğünün 1933 senesi 
bütçelerının muhtelif fa..Uan 
arasında münakale yapılm811 hak· 
kındaki kanun liyihalan müza• 
kere ve kabul edilmiftir. 

Bundan ıonra, 1932 senesi mu
vazenei umumiye kanununun 40 ın
ca maddesi metııindeki ·zat itleri 
fıkrasınm tefıiri hakkındaki tak
rire ait bütçe encümeni mazba
ta. okunmuştur. Bu madde eh'a· 
fında hararetli mllnakaıalar olmuş, 
b&tçe encllmeni reisi Mustafa Şeref 
Bey, meselenin bir kanun tatbi
kinde bir kaaım memurların almıt 
oldukları yanlıt kararlatdan ileri 
relmit bu!undupnu kaydederek 

demiftir· ki: 
.. yerıi alınabilmek İçin bir 

lwıun Uzamdır. 
Yirmi liradan aıaiı bir istih .. 

hak aab.biaden para alınmışsa 
Irak•• ahnm.at demektir. Hakıız 
...... para da daima iade olunur. 

amuslu Bir Tren 
Memuru 

Resimli Makale a Milletin Tokmağı a 

Geçmit hidiaeJeri tetkik ediniz Halin vukuatına l'ÖZ 

geçiriniz. Hemen hiçbir suçun cezasız kalmadıtını görür
ıünüz. Fakat bunun böyle olmaııaa ratmen ıuç ve 
suçlu ekaik detildir. Nıtekim tar bin daimi bir tekerrür 

olmaaına ratmen birçokları ondan ibret ve dera almaz. 
Fakat aiz dürilat olunuz ve her feyde diirüıtlütG bir 
prensip yapınız, hiçbir zaman zarar etmezsiniz. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Balkan MiSakı Ve Protokol 
"Taymis1, Gazetesi Balkan Misakı Pro
tokolunun Esaslarından Bahsediyor 

Taymis gazetesi,25))isao tarihli 1 rici devlete yardım eder1e, misa· deniliyor ki imza eden devlet· 
nUsbasında Balkan misakına kın ahklmı mer'idir. lerin evvelce muahedeler Ye mu-
bağlı olarak imzalanan protokol DördüncO madde - imza eden kavelelerle ıınflllİI olduldan 
hakkında şu malumatı veriyor: devletler, alb ay zarfında ara· taahh&tler baki kalmaktadır. Bu 

"9 şubatta Atioada aktedilen lannda Balkan misakının hedef· taabblltlerin esasen miıaka muga• 
Balkan miaakına bağla olarak fU lerioe uygun protokoller imza yir olmadıfı kaydediliyor. 
protokol imzalanm1ttır. Bu pro- edecek)erdir. Yedinci madde - Eğer im· 
tokolun Balkan misakını izah Beşinci ve aJbnca maddelerde za eden devletlerden biri her-
ve tefsir ettiği ve misakın bir .. _ ..•• ". ... • . . • hangi bir devlete kartı tecavllz 

parçası olduğu imza eden dev· E' 'ektrı· ,_ ı rer· aı·sı· •niyetine geçerse, o devlete kar-
1et1er tarafından taahhüt edil- L~ IC V ~ ~ 1 

• misak bllkBmsOz kalacaktır. 
mi:.ir. Tramvaydan Da dakiSekizh. indciımadde -dBalk kahnı.,. 

ırinci maddeıile tecavllztl tarif • u ut arın şim i i alde 
ed· b f ıyor. Loodrada 3 Temmuz Alınacak mu a azası şarttır. Misak iki se-
1933 tar'bind • · · f d f h dil kın • • ~ e ımza edilen mısa· ne zar ıo a es e mez, eğer 

1 ıkincı maddesindeki hareket· Ankara 29 (Huusi) _ Bntçe bu müddetin sonunda hilafın bir 
t:~ir :tecavilz>> tellkki edilmek· encllmeni varidat kanunlarile itillfa vanlmana, beı sene 

1 bütçe tlzerindeki tetkiklerini daha devam edecektir. Dok .... 

bl 
kinci inadde -=eakın hi,,. suncu madde tasdika ait t-~e---d .... W' bitirmek için 6ğleden evvel de aı nıır 

B~k evlete kartı olmadıfı, fakat içtimalar yapmıya karar vermittir. attan ibarettir. " 

1 ti ~
11 hudutlannın Balkan dev· Encllmen elekbikten alınacak Taymis gazetesi, bu protokolun 

e tknnden herbangisinin tecavu .. zn- • h lngiliz ve Fransız bükümetlerioe ne k .,.. ısti lik vergisi liyihasmı müza• 
arşı te effGı edildi w • b kk k teblig" edildig" ini, fakat .. gizlı· " dadır. il a ın- ere ve kabul etmiftir. 

O Kilovat batına bir kuru• elek- olduiu cihetle buna ıtbla hl-
. .çlhı.cil madde fQdur: Balkan k ·...,. ul etmekten -urarak alikadar-

h b d 1 tri resmi teramvay f1°rketine de .....,... 
arıcı ır • ~v et imza eden dev- lara, Milletler Cemiyeti umumi 

letlerden bırıne taarruz ed tetmil edilecekbr. Şirket 1933 de k&tipliğine teıçil ettirilmui bak· 
bir Balkan devl~ti de a...4: h: 11 mUyon kilovat elektrik i8tib1Ak landa tavsiyede bulunuldujunu 

- etmiftir. bildirmektedir. r 
/STER İNAN /STER iNANMA! 

Sözün Kısası 

Yine Bügükadaga 
Gelecekmiş .. 

..... 

J 

Mas,a Troçki, Pariae 1alan otur
dutu kaıkte, ne lle meıpl oldutu 
meydana çıktıktan aonra l.panya1a 
gidecek demiılerdi. Halbuki lapaaya 
dört yilz aene enel çakardıtı Y abu· 
dileri tekrar çatırdıtı halde, onu 
kabul edememi1- Pariı paetelerinln 
rivayetine l'Me, Yine Marail1adan 
Yapura binerek l.tanbula H BiyGka· 
da1a relecekmif. 

Bu handiıi okuyuaca: 
- Oh olaunL. Demedim eh· 

aem yalan aöylemif olarum. Belki 
habrl~raınız: MBıyB Troçkl daha 
enel yine BilyGkadada otururken l:ıir 
aralık, ıraliba, D•nimarkaya. bir kon .. 
ferana nrmiye Ftmitti. Orada l'azete
ciler kendiaine BüyGkadamn naaal yer 
oldutunu ıordukları vakat, belki kea
diıini matdur göıtermek Ye biraz da 
Napoleona benzetmek için. 

- Ne olacak? demi1t deniı Gatün .. 
de kaybolmuf küçük bir ada, üç yGı 
balıkçının kurmuf oldujıa bir köy! 

itte onun için, bu sefer keadiainin 
tekrar Büyilkadaya gelecetiai haber 
alınca içimden memnun oldum. 

* Bizim İatanbulun BGyükadaaı belki 
dünyanan en pzel yerlerinden biri 
değildir, belki bqka memleketlerde 
ondan daha pzel yerler Yardtr. Fakat 
herhalde deniz üıtünde kaybolmuf blr 
adacık olmadıj'ı l'ibi iç yilı kifilik 
bir bahkçı köyü de detildir. 

M. Troçki BüyilkadaJI Danimarka
da çekiıtirdiji vakit luıluazbk etmlfti. 
Fakat 8Gy6kadada otu,....k bir ceu 
olmadıj'ı için, tekrar onya plmuln• 
kendı.lnla 1apbfl 1aalmdıtın ce
undar deaUemez. 

Temenni ederiz ki, Franaadan 
çıkmaaı keadiainden rica edildikten. 
lapanya da oraya gitmemHinl rica 
ettikten ıonra, Büyükada kendlalne 
daha tirin görlinı6!'· Zaten bu aefer 
oraya tam mevıiminde geliyor. Bu 
mevıim Bilyükadanıo en güzel mev· 
aimidlr. Çiçekler açta.. Etekler ıila
leadf, 80,.0kada yazlık miaafirllllll 
kabul etmeye hazırlan.1yor. 

* yalnız bu hikiyede benim rözilme 
çarpan bir nokta varı M. Troçld bu 
zamanın bOyük inkılipçalanndan biri 
oldutu halde, lnkaliplar tarihini 
unutmuı gibi rlrGnüyor. 

E.ki Rusya Çaılanma eline dGt
memelc için, yalnız Tilrld1ed• bir P' 
bulabilen Demirbaı Şar1, kendlıi de 
hGkGmdar oldaj'u için, onu bir 
lnkalApçı AJmaA bile 1848 d~ 
yine lalaız Tlrkiyede yer bula• 
bilen ehli inkılipçılarla, Macarl1-
tanh inkıllpçalan babrlamuı lbımre
lirdi. O lnkıllpçalardaa en çoj'u· 
nun Tiirkiyeye ıreldilderia.I, burada 
yerleterek rahat rahat 1aıadıldaruu, 
hatta pek çojıanun aramıza biabi
tün karııarak, Türkleıtiklerini unut• 
mamahyda. 

Bunlan habrlamıt olaıaydı, uaut-
.._amıı olaaydı bilirdi ki Anupad• 
e• ziyade lakılipçı rıabunu tafiya._, 
onun açın yabancı iakallpçılara 
kartı da en ziyade mfl•alt olan mem-
İeket Tilrkiyedir . 

MlSayö T roçkinin Blylkadada •· 
kılmaaı belki burada keaclielnla k_,.. 
ranalannı dinle1ecek ki..- bul....
maa1ndan ileri plmlftlr. Fakat ball
daa dolayt latanbuhla• ~,..., 
barada 1abaaa ialallp ablalarmın 
konferanalanaa dlnllrecels ki ... ~ 
Juamamaamın •Mbfal ....... ,,_ 
yine anlardı ki : 

Tirldye ialullplanaı keadiai p-
par H onun içia yabaaa inkallpça-
larıa konferaaalan•ı dinlemez. .. ·-ı::skişekir, 28 (Huıuıi) - Tren 

kondökturler&nden 3667 numar 0 
Tahir. bey bırkaç gün evvel trendae O B · e Vefat 800 lir mer Hım ey iaminde bir sporcumuz aabah neticesini li'J'ftnmedha ml dlJe lltife ettim. 

a bulmu1o hemen Eıkişebır ıazetelerJnden birinde yazıyor 1 .. Sadun GaJlp a.,, .. Beaim ••• Ka•k6J8atle mi Yol ve Yapı Limited İnşaat Şir-
polis merkezıoe giderek buıduğu " Geçen hafta KadıköyGnde oynanan Galataaaray • idin? Takım nuıldı? Golleri kim J4'pb? • slbf •alJ• keti mudörlerindeo, Kendir ve keten 
parayı teılım etmiıtir. Yapuan Vefa maçının Sadun Galip Beyin kalemde Milliyette aorarken kalemi eline alıp aiwara katuauaa arkaaaa auıayiı Türk Anonim ' irketi mudürü 
tahkikatta bu paranın marangoz lntiıar eden tenkidi bana kadar dokundu. talama Ye rol yapaalana laimlerlnl 1asda. Dewrelerde ve Siva• • Erzurum ve Malat) a ilti-
Bo k M t f d "Saat k' b talamlana Yaziyetlerlni ka•detti. o, bu iti• meıplken ıakt hatları in aııt müteahhıttğinin ına usta a e en iye ait ol- ıe ız kta, Be ı 1 in aat Rerlerınden (Tordft•lu·· "'"ıben-m v • uçu yot undaki Tokatlf1a utradı· Zeki ee1 baaa .aıerekı .. - Bak, fimdt maçı rBrmÜf ')' " m 
duğu anlaşılmış ve kendisine tes.. tıG ı· aBkıt kenarda bir maaada Zeki, Adil Gira.,, Sadun .-&bi •ana MllH•ette • ..., oktu••... dedL GOIGıtGk ve dis ... evket Bey mubteli oldugü ra-
u P bib a ıp eyle ı b k •• 1 1 1 hatsızbktan şifayap olamıylU'ak dün m edl'lmı' 11t r aranın sa · ı' tara r e Af a bı

0

r arkadq yemek v1·1orlarda. ben mualanadaa ... .,.L-• a•nldım. b h 
-w ' • • B 1 a - 1 sa a saat 9 da irtihali daribaka ey fından da Tahir Bete on lira he.. en onlara •elim •erip beni beldiyen bir arbdqımın .. Şu b ... ba fire lldaol •• ~inci ıoli bir tarafa !emiştir. Cenazem bugün on buçukta 

cliy d"l . t' F k t d h 1 yanına 1iderken Zeki ee., beni çatınp maçaq netlceainl baalanak ortada kalan Sadun Galip Beyin yazıııaaa Mıçkada Amerikan hastanesi ıttM-
e e 1 mış ır. a a 8 8 evve aordu, ben de ••at •ekiz buçuta kadar bizim maçan hem fa.ul hem de ofsayt oldutu meydana çıkar.. tindeki baneaindn kaldınlarak oğle 

Mustafa efendi, tellal gezdirerek / ~ TB R /N Ali / t!ı TB lf iN A N•AI namazı Beyuit camimde kılındıktan 
P&r .. aıaı buıaoa yirmi b~ lira ~ t;J sonra Ediroeboadaki aile makbere9i-
Ycrec •• • • L -..nilelıdiiıelılfıiloedillilıııl' •eoe-~ıtı11r•. •••••rl' eaına ilin etmiştir. ... --- ------------~-----------------:~--·---- ... 
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1.,;irk Dili 
1 el kik Cemiyeti 
Neler Yaptı 

T. D. T. C. Umumi Katiplil!inden: 
T. D. T. C. kuruluşundah beri iki 

bOyük ve gc niş araştırmaya girişmişti. 
Bunlardan b ri, büttln memlck tc yay-
gın olarak yapı! n b lk ağımdan ıöz 
d rl~m itidir. On beş ydan beri 
köyJere vanncıya kadar her yerde 
derlenen ö .. Türkçe halk söz eri kaza 
ve vilayet merkcz!erinde mtikerreren 
ayıklanarak cemiyet merketine k
maktadır. Geçen yaı: onlarında böy-
1 .ikle topl nmış olan 12 > bind n fada 
d rleme fi i İstanbul Üniversite inde, 
lise ve ortamaktep hocalarından l:;ir 
heyet elile tarnnmıf, bunlar arasında 
dıhmizde kullanılır yabancı sözlere 
knroılık olabllecekler süzfilmüşlür. 

lkincl iş, y;ne bülün memlelcete 
yay ın olarak geçen yıl yapılan büyük 
dil nketidir. Bu anketle dilim.ı.de; 
hele yazımızda en çok kullanılan 
yabancı sözlerden 1500 e yakın ortaya 
atıl rak herkesten bunlara öz Türkçe 
karşılık aranması rica edilmişti. Gelen 
karşılık1nr cemiyet merkezinde ıraya 
konarak gözden geçirilmiş, ilk bir 
ıeçme yapıldıkt n ıonra umumi mer
kea heyetine· tetkikine başl nmııtı. 

Bu iki büyük itin verimini geniı
)etmek ve tamamlamak üzere cemi
yet bir de kitap tarama işine giriş. 
miş, yerli v yabancı IQgatlerle yuma 
ve basma ~•ki kitaplard n 150 ka
darını bu işı en eyi başarabilecek 
ı:ntlcrin elile taratarak bunlarda ra t
lanan öz türkçe sözlerin dilimizde 
kullanılan hangi yabancı sözlere 
karşı ık olabileceğini ortaya çıkan!• 
mışbr. 

işte bu ç hşm lann Uk verimi 
olmak üzere T. D. T. C, " osmanh
cadan tGrkçeye söz kanfılıkJan t ra
m dergisi ,, adı alında bir kitap 
bazirlamış ve basmaya da ba§lanuştır. 

" Tarama dergisi n g erek derleme 
fişlerinde; yani halk aizmda ve gerek 
kitaplarda bulunan öz türkçe sözleri, 
dilimizde kullanılan yabancı özlere 
J,arşılık olma bakımınd n ortaya 

oyan bir eserdir. Bu dergide dilimize 
girmiı yabancı özler esas tutu!mu , 
bunlar lfabe aırasile diz..ildilden 
ıonr her btr söze derlemeden veya 
kltap1ardan bulunan karşılıklar da 

e alfabe aır ılle karşısında yine 
alfabe raeil göaterilmiıtir. Her bir 
karşılık nereden abnmıfsa o da yanı
baııoda kıaa ipretlerle belli edilmiş. 
tlı-. 

Taram deraialne bir kaynakta 
l>ulunmıyan yaratma •5zler alınma-

11ıı§br. Derlemeden Yeya kitaplardan 
selen ~zler O.zerinde ilk bir kontrol 
yapılarak bunlann e!den f ldffi kadar 
doğru olmasına çalıtıJnııı ite de 
u umt olarak. deraiye ham Wr dil 
mahemeai listesi diyebilirb. 

Tarama d~sine k ynakhk eden 
eaerler ile bu dergi · için çalıımıt 
ol;ınla~dan her birinin adları Ye gör
duklcn iş, derginin bat tarafında 
ıöıterilmişür. 

Tarama dergisinin 10 forma tutan 
ilk fasikülü neşredilmiıtir. Bu fasi
külde ön söz, loaretler ye kı almal r; 
derginin kaynaklara, taramada ve 
dergide çalııanların adi n ile A ve 
e harfleri vardır. 

C ve ond n sonraki harfler d! 
Devlet Matbaasında basılmaktadır. 
Derginin her fasikülü cemiyet tar -
fından reyleri aranacak zatlara mcc• 
canen gönderilmektedir. Devlet Mat
ba sında vil yet merkezlerinde maa
rif müdürlüklerine, kaza merkezlerin· 
de de M arif memurlukiuklarıno 
listeler ve kitaplar gönderilmiştir. 
lst nbuld bulunan utlar kendi ad
larına f &iküUeri Devlet Matb ası 
anbf yerinden alacaklardır. Cemiyetin 
merkez teşkilabn dahil olan Kol, 
Bölük ve Takım azal nna da Cemi· 
yet merkezinden f aaiküller çıktıkça 
yerilecektir. 

Dergi alan her zattan cemiyetin 
ricası, buradaki kartılıklan dikkatle 
8'6ıden geçirerek u noktalar üzerin
deki reylerini bildirmeleridir: 

1 - Dergide yazılı öz tilrkçe kar
ıılı ldann telaffuzunda, yahut mana
ıında bir yanlıflık, yahut bir eksiklik 
var mıdır? 

Bilhassa derlemeden gelen ııözle• 
rin gerek aöyleniş ve ku!I nış tarzı, 
rerek manası bakımından azami itina 
8'Ö terilmesi pek faydalı olacaktır. 

2 - Dergide yazılı yabancı dilden 
l'elme ıözler için gösterilen kar11lık
larda n başka halk dilindr, yahut ki
taplarda o yabancı söze kar ılık ola
bllecek bnıka bir öz türkçe söz var 
mıdır? 

3 - DiBmizde kullanılan yabancı 
ılSzJere gösterilen karşılık arasında 
en uygun ve en çok dile yntğın 
a8rülenler hangileridir? 

Taanıfte kolaylık olmak l.eJ'e 
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LE 
Memlelutt Manzaras 

Artvinde 
Ak tası Çe me- lm::.inı:.ı~~fı~~~!a m 

F•k• kezine pek yakın ormanlık v 

enizin Pıra 
e Cemiyet 

Çeşme (Husu• 
si) - Sakızadası 
karşısında kurul• 

1 lr ayatl mezraalarda çok iyi·suJnr vard 
Habazoğlu suyu bunların en iyis 
dir. Bu suyun kimyevi tahlili e 

hasında oldukça velce yapılmıştı. Bu kere Bakt 
kuvvetli ve ilerl- rioloji tahlili için lstanbula n 

muş, bol verimli, 
güzel görUmlü 

bir kasabadır. 
Yeri, konuluşu, 

kuruluşu limon, 
portakal ve zey-
tin ağaçlannın 

dir. Kazanın on 
Uç köyünden 
on ikisinde son 

bir dantel gibi • 
L....~--~~~~~~~~..,._;;....::-.~~~~~~~~~ 

sü lediği iümrüt 

sistem mektepler 

yapılmıştır. He· 
le merkezde yük

seltilen Namık 
Kemal mektebinin 
içi ve dışı çok 
güzeldir. Birçok 

toprak, Çeşmenin 
göz lan, gönül akıt n tabii gn
zellilderini arttırmaktadır." Adalar 
deniünin pırlantası n diye anıl n 
Ç~me, dillere destan olan alıca
lan, temiz ve sağlam havası, 
b:rçok b talıklara birebir gelen 
sıçak sulan, deniz kıyılarını boy
dan boya kaplıyan güze\ ve iz 
kum tepecildcri ( plôj'arı ) ile 
yıkanma, dinlenm9t eğlenme ve 
iyilenme yeridir. 

Kasaba, Milattan çok önce~ 
şimdiki yerinden yirmi dakika 
ötede ( Çeşmeköy ) ünde kurul
muştur. Sonra, sonra halk y vaş 
yavaş deniz kıyısına inmiş, kasaba 
da bugünkü yerini tutmuştur. 
Çeşme'nin yeni ve eski yerlerinde 
ve birkaç aat ötedeki lldın 
köyünde eskiden k im pek çok 
eserler vardır. 

Çeşme'nin eşsiz dilberliği k -
dar topr ğı da verimlidir. Servet 
ve gelir kaynağı tütün, üzüm, na
son, Limon, portakal ve man-

Takdir Edilen uhtarlar 
Rjze, (Hususi) - Köy kanunu

nun tatbikinde ve sair köy i~e
rinde gösterdikleri gayret ve 
muvaffakiyetleri sebebile Berta 
nahiyesi müdürll Kadri Beyle 
Ortaköy muhtarı Hasan Efendi 
ve iş arkadaşları Mehmet, diğer 
Mehmet, lsmaU, Sıddık Efendiler 
Artvin kaymakamlığının itan üze
rin vilayetçe birer takdirname 
ile taltif edilmişlerdir. .............................................................. 
tashih, ilive vey tercih yolundaki 
müt le lnnn her yabancı aöz için 
takriben lOxlS cm. kıt'aıında ayrı 
kağıtlar üzer~nde gönderilme i muva
fık olur. 

T. O. T. C. bu büyük UlkG işinde 

bütün milletin el ve gönül birJiğ'ile 
çalışması gibi yilksek Lir dilekle ya
pılan bu mGracaatın iyi karşılanaca
ğından emin olarak, gerek reylerini 
verecek yurttaşlara, gerek derginin 
yayımı işine yazılarile yardım edecek 
olnn Türk matbuatına imdiden te
tekkürlerini sunar • 

Resimli 

Çeşmenin 11mııml manzaran 
darindir. Limon, portakal ve 
mandarinleri çok iri ve nefistir. 
ÜzUm ve hele ttitünleri Ege'nin 
en temiz ve en nefis mahsullerin
dendir. Hele anasonları bütün yer 
yüzünde nam kazanmıştır. 

Kazada iki nahiye, on Uç 
köy vardır ve buralarda on altı 
bine yakın nüfus barınmaktadır. 
Halkın hemen hepsi çiftçidir. 
Sağlık vaziyeti oldukça iyidir. 
Bulaşıcı hastalıklara rastlanma• 
maktadır. Havanın sağlamlığı hal
kımızın sağlığına çok yardım 
etuıektedir. Burada içilecek iyi 

su yoktur. Cemiyet ve fikir ha
yatı çok durgundur. Ne bir sine
ma, ne bir eğlenti yeri vardır. 

Hele gece hayatı hiç yoktur. 

Halkın gittjği yer sadece kahve· 
!erdir. Bununla beraber hayat 
çok bahahdır. Geçinmek oldukça 
güçtür. 

Çeşme mektep ve maarif sa-

yerlerde eşi lbu• 
lunmaz.Başta ilk tedrisat müfettişi 
Şerif, Maarif memuru lsmail ve 
16 Eylül mektebi başmualliml 
Şerif Erdoğan Beyler olduğu 
halde büttin kaza muallimlerinin 
imanlı çalışmaları övmeğe değer. 

Burada bir belediye reviri, bir 
sinema ve elektrik vardır. Fakat 
sinema geçen yıldanberi kapalı 

durmaktadır. Nüfusa pek çok 
ihtiyaç vardır. Bağcılık, limon ve 
portakalcılık yıldan yıla ilerle
mekte ve artmaktadır. B:ri mer• 
kezde diğerleri de Alaçatı, Bar
baros, · Kermi) an köy ve nahiye· 
!erinde olmak üzere dört zirai 
kredi kooperatifi vardır. 

Çeşme, eski idarenin bakım
sndığı yüzünden yıkılmı , harap 
düşmü kasabalarımızdan birisidir. 
Kalkınmak \le kendini kurtarmak 
ihtiyacındadır. Burada cemiyet ve 
fikir hayabna da can vermek 
lazımdır. 

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

1 
Siirt~e 1 

f'irinci Umumi Müfettiş 
Şerefine Ziyafet Ve müsa-

mere Verildi 
Siirt (Hususi) - Birinci umum 

m6fettişi ve mUfettiılik erkim 
Siir'te gelmiılerdir. Şerefleri.ne 

fırka zabit yurdunda mükellef bir 
ziyafet keşide edilmiş, nutuklar 
taati edilerek eğlenceli bir gece 
yaşanmışbr. Ziyafetten onra 
Halkevinde tertip edilen müsa• 
mereye gidilmio muvaffakıyetli 
tems.ller se;redilmiştir. 

Diyarıbekirde Bir MUsamere 
Diyarıbekir (Hususi) - Halk 

evi temsil heyeti tarafından 
Himayei Etfa.l menfaatine bir 
müsamere tartip edilmiştir. Mü
samerede Faruk Nafizin J( a"ıraman 
piyesi temsil edilmiş, musıki kolu 
tarafından da fevkalade bir kon• 

, ser verilmiştir. 

Artvin Beıediye intihabı 
Artvin (Hususi) - Kaza bel~ 

diye reis Hasan Bey istifa etmiş, 
belediye meclisi tarafından yerine 
belediye azasından Aslan Bey 
seçilmiştir. Belediye meclisi aza
sının yansından fazlasıda istifa 
etmi~, bu suretle belediye mecli
si de inf:sah eylemiştir. Yakında 
yeniden belediye intihabı yapıla
cakbr. 

Tarsusun Sebze lbracall 
Tarsus, (Hususi) - Tarsus 

istasyonunda hergün 15-20 ton 
sebze yüklenmektedir. Yaprak, 
marul, soğan, sarmısak, mayda
nos, dereotu, pancar, kabak, bak
la, salatalık, yeni çıkan erik ve 
saire Türkiye haricine sevkedil· 
mekle beraber Ankara, Haydar
paşa, Eskişehir, Konya, Kütahya, 
Balıkesir, Samsun, Sıvas ve Kay
seriye sevkiyat yapılmaktadır. 

emleket Haberleri 

Artvlnde - Kurtuluş bayramı bu sene 
her senekinden daha büyük merasimle tes'it 
edilmiştir. Mektepler tarafından kurtuluşu temsil 
eden çok güz.el eserler vncude getirilmiştir. Mera· 
simde ortamektep izcileri Ye talebeleri büyük mu• 
vaffakiyet kazanmışlardır. 

Bandırmada - 23 nisan çocuk bayramı ıpor 
sahasında tes'it edilmiştir. Ortamektepten lhsan 
Hanımla birinci mektepten Rıfkı Ef. tarafından nu
tuklar söylendikten sonra resmigeçit yapılmış, beden 
hareketleri icra edilmiş, koşular, yarışlar tertip edil· 
mİf, gece de birinci mektepte müsamere verilmi§tir. 

mune gönderilmiştir. Bu tahlil 
müteakip suyun kasabaya isales 
için lazımgelen projenin yapılma 
aı için faaliyete geçilecektir. 
ruları hazır bulunduğundan bele 
diyenin ve tüccarın müşterek him 
metlerile getirilecek olan bu su 
yun, mevkiinin de mürtefi b 
lunması hasebile ka abanın be 
tarafına dağıtmıak kabil olacak
dır. Kasabada müteaddit yeni 
çeşmeler yapılacak bu suretle 
Artvin çok iyi bir auya kavur 
muı olacakbr. 

Sekiz ıene evvel ldarei busu• 
siye ile belediye mOştereken (30) 
bin lira aarfederek eiektrik fab
rika11 yaptırmışlar, icabeden mal• 
zeme ve makine1eride sipanş et-
mişlerdi. Fakat dinamo v r 
gümrük parası verilemediğinden 
Muratlı gümrüğfinde senelerce 
kalmıştır. Bu kabil eşyanın resim
den muafiyeti hakkında çıkan ka• 
nundan istifade edilerek bu mal• 
zeme in yakında çıkarılmasına 
başlanacakbr. 

Halihazırda bele iyede mevcut 
olup yüzUstll duran bazı elektrik 
malzemesile dinamonun ve güm• 
rükteo çıkacak alatın tetkikile 
kasabaya mütevazı bir elektrik 
şebeke i yapılacaklr. Ardnnoç 
ve bilhassa Sirya ve Berta nahi· 
yel erinde köy yollarının faaliyeti 
azami gayretle devam etmektedir. 
Hatta «Berta» nahiyesinin şoseye 
rapb için yapılan faaliyet bitmiı 
gibidir. Kaymakamlıkça göste& 
len ltızum llzerine Berta nahiye 
mlidOrl\ Kadri Beyle nahiye me~ 
kez muhtar •e azası vilayetçe 
takdir edilmişlerdir. 

Van Kurtula 
Bayramı 

Van, (Hususi) - Vankurtuhı• 
ıunun on altıncı yıldönümil bel~ 
diye meydanında büyük şefin 
tunç heykeli önünde hudut kıtaab 
ve mektepler, jandarma, poli 
müfrezelerinin iştirakil~ sevinç 
ve heyecanla kutlulandı: 

Ortam~ktep müaürü Müştak 
Bey tarafından Vanın TUrk tari• 
hindeki mevkiile Osmanlı tarihin
deki safahatını ve cihan harbmda 
Vana ve buradan Türkiyeye u?.a· 
nan düşmen f ırkalarile hudut 
başında Iranda, Büyük millet 
meclisi reisi ve Vanlıların biiynk 
hemşehrisi Ki:z.ım Paşa kumanda
sile düşman seferleri karşısındaki 
hareketi ve birinci, beşinci kuv• 
vei seferiyelcrin Vanı müdafaa· 
daki kahramanlıklan ve Vanın 
sukutu üzerine duyulan hicranlan 
ve 1918 senesi asil ve arslan 
ruhlu beşind fırkanın satvet ve 
celadeti ile Vam istirdadı anla• 
bldı. 

Halkevi salonunda ortamektep 
talebesi tarafından hazulanaa 
müsamere muvaffakıyetle verildL 
Talebe zafer ve destan piyesle
rini temsilde ve rollerini ifada 
çok yüksek muvaffakıyet gör 
terdi - Şevki 
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BABİC Ti M. Suviç'in 

Londra 
Müzakereleri 

• 1 .,,. 

ltalya Hariciye Nezareti Milıteş ·ı 
M. Suviç Looauya gıtU ve dönaü. 
Brüksel_ yolile memleketine gelmek
t dir. Nezaret mevkiini bizzat M. 
Musolıni İfgal ettiği için, Müsteşarı 
vaı;ıtasıle Londra ile temas etmeıl 
znn r:dir. Bu münasebetle denildi ki 
M. Suviç Londrnc.a, silahlan bırakma 
l ile meıguı oldu ve bu bahse Al
manya iıe Fran anın ar ıını bulacak 
bir formül tcsbitine çalışlı. Fakat 
Fr nsanın lngiltereye birdenbire ve
rip te her türlü müzakere kapmnı 
kaıyan notası kar ıında, bütün ta
ıavvu rl r auy düıtü. Şimdi, herkes 
23 mayısta_ Ccnevrede top!anacak 
olan silıibları bırakma konferansına, 
roümklin ıuırlebe fazla hamule ife 
gitmiye uğratıyor. 

Bu toplantının başlıc sahnesini, 
f ransız • Alman düello u teıkil ede
cek ve Fransızlar, açıkça Almanlan 
gizli gizli ilahlannuıkla itham ede
ceklerdir. Böyle bir ittihamdrın haı;ıl 
olacak curcun , bu konferan•ın me
rasimle tatfinini temin edecektir. 
Es en, ıilahl r meaelcal etrafında 
apılnn örü melerden hiçbir şey 
eklcnilmediki için, bugün'kü va. 

ztyet devletleri mütehayyir etmedi. 
Binaenaleyh Suviç'in Londra seya .. 

L ti, daha ıiyade ltalyanaq istikbalini 
Afrika ve Asyada gören M. Musolini· 
ln on nutku ile alakalı lfÖrmek 

isteyen fikirleri Gzerinde g8rüoülme ini 
İemln )'aradı, denilebilir. Çünkü 
talya, btr nıGddettenbert Habeşiatan

da hasıl olan •aıiy ttcn i . I • 
Z• b nar cnıyor. 

ır • ur da, J ponlar v l bi k • 1 1 • • • r p mu 
%Jraat ın giri nıi•lerd' O 1 .. ır. n anıı 
buralara kadar sokulmasa ftat 
ı .. • 1 yanın 
..,an ge mlyor v latiyor ld bu mü· 
n ıebetle lngiltere ile, muhtelif me-

::~:e:ta~:er!:d::;t~re~ir b:u~=~t~~~ 
teket pi nı çizsin. 

Orta Avrupada, Tun lkb dl 
• • 1 h ıa vazıyetın alletmek, yine bu ıe a-

bntin bir hedefi idi. Yani M. Suvi:.' 
ıeyahatı, silahlan bırakma işine t~~ 
nllük etmek icap eyi rken Frnnsanın, 
hertürlü müzakere k pı ını ltapayan 

otasile hedefini kısmen değiştirdi. 
Vo timdi. bu şcklile, siya t vaz"yct 
f vkallid~ nazik bir afb ya girmit 
oldu. - Süreyya 

Ce bi Ame ikada 
Birçok Devletler Harp 

Aleyhindeler 
Böenoı • Ayreı 28 - Amerika, 

Bolivya, Kilba, Eku tör, SaJvador, 
Guatemal , Venezüella, Panama, 
Niktil'agua, Hondura•, Kostarika, 
Hayti ve Arjantin hükümct:erinin 
nıüme ıillerl harp aleyhtarı bir mlaak 
imza etmitlerdlr. 

Uzak Şarkta 
Vaziyetin Gergin
liği Berdevam 

Londra, 28 - Hariciye Nazın pa• 
zarteıi günü 

Avam Kama• 
rasında Çin 
mescleıJ hak
kında Japonya 
nezdinde ya
pılmıı olan te
şeb b G aten 
bahsedecektir. 
İngiltere, Ja
ponyaya yap
tığı mDr caat
ta Çin hak. 

kandaki mu .. Japon Hariciye 
hedelerin ih- /Vt,,zırı M. Hirota 
lal ve bir taraflı olarak feahedileme-

Jyeceğini bildirmiştir. Diğer taraftan 
npo.nyaya kar 1 nıilşterek bir hare .. 

k~t. ıcrasının önüne geçilmek latenil-
~ğa ~k haber veriliyor. lngilterenfn 
. merı . ~efiri Sir Lindzey'.n Ame
rıka Harıcıye Nazırile yaptıtı mült\· 
k hn ehemmiyetini alelade bir görüş
me mahiyetine indirmek için gayret 
arfedilnıektedir. 

Tokyo, 28 - Japon Hariciye ve 
Harbiye nazırlan rasındn, Cenubi 
Mançuri demiryollarının bütün Man
çurinin lktı ac.li inkişah için umumi 
karargah vazifesini görmesi hu usun
da lir anlaşma yapılmışbr. İki nazır 
Japon sermayed rlarının Mançuriyc 
ermaye yatırmalarmın teşvik edil

mesini de faydalı bulmaktadırlar. 

Nevyork, 28 - Nevyork Herald 
gazetesi Fi!ipin adaları istiklalinden 
bahsederek, japonyanın •arkta al
dığı on vaziyet üzerine halkın te
laıa düştüğünü Filipin istiklalinin va
kitsiz verildiğini yazıyor. 

it ly nların Şldde 1 
e riyatı 

Roma, 26 - ltalya matbuatı, Ja· 
P.ony?nın Uz~k Şarktaki siyasi va
zıyeb aleyhınde ş:ddetli neşriyatta 
bu!unmaktadır. Gazeteler, devletlerin 
b!I .•iynset kar ı ındn felce uğramıı 
gıbı durgun kaJmulannı, beynelmilel 
i~!ısııdi buhrana v Amerika ne İn
gı .tere donanmalanndnn çok aşağı 
olmaklnleraber, Japon filosunun bu 
noktad temerküz etmiş bulunmoınıı 
atfetmektedirler. 

ispanyada 
Kabine Buhranı 

Madrlt 28 ( H V81 ) - Yeni kabi
neyi teokile memur M. Sam par memur 
cdihnittir. R dikal sosyalistlerle sol 
cilmhuriyetciler kabineye girmemiye 
karar vermişlerdir. 

-=========-===~=-=~~~~ 

AL 
Veba arkadaşlıktan arbk gör~ 

bilecelderi müsamaha derecesinde 
lstilnde ediyorlardı. Bunu ona 
yine genç kız rkadaşlan anla· 
tıyordu. Böyle flörttt n daha ileri 
giden münasebetlerde çok tecrü
besi olan Sevim ona bir kaç 
defa z maaşlı gençlerle gezme· 
nin hiç t doğru olmadığım 
ft ıldamıştı. 

Adeta bir ır ifşa eder gibi: 
İnsnn yapac k olduktan 

ıonr yaşhlarla gezip eğlenmeli. 
Hiç olmazsa maddi bir istifadesi 
olur. Demişti. 

Zaten bu arzu adeta salgın 

bir halde bütün bu vaziyetteki 
genç kızlar arasına yayalmışh. 

Sevim bir fransızca romanda 
okuduğu fıkrayı anlabyordu: 

- Genç kızlar ihtiyarlarla 
ğlenme1i ve hatti evlenmeli. 

Çl.nkü hayatta IAzım olan servet· 
• Aile inaaru doyurmaz. Genç• 

• 
1 

lerde ta h . 
• • ze ve eyecanb ıevgı 

olabıhr. Faknt b . b k 
k u sevgı.ere ça u 
anılır. Kadını t d k mesu e ece 

paradır. Bu garip fikirler onlan 
adeta tılsımlıyor, aşıhyord 

B. k u. 
ır ar adaşlan bir kasete 

tüccarile tanışmışb. Banknya para 
yahrmıya gelen bu tüccar yaşlı 
başlı, evli bir adamdı. Fakat çok 
zengindi. Hafiften başlıyan tanış· 
malan pek çabuk ilerlemişti. Ar
kadaşları şimdi onu adeta gıpta 
ve hasetle takip ediyorlardı. Mü· 
nire bUtün bu dedikodulardan 
adeta nefret ettiği için onları 
ayıplıyordu. Onun içindir ki bu 
akşam eve başı ağrıyarak, kalbi 
çarparak bir ser em gibi döndü. 
Genç kız endişe içindeydi. 

Ne yapacaktı. 
• Bu davetin bir hususi cephesi 

hır de dı arıdan bakıldığı zaman 
görUlen umumi çerçevesi vardı. 

O ururunda böyle münase-

ilahlar Meselesinde mitsizlik 
toWf • • • 

M. Davi 'in 
Ümitsizdir VeÖnül 
müzde Bir Buh
ran Kaydediyor 

.. Vaıingtoo 28 - Amerikanın ıilih-

por 

lan bırakma konferansındaki mümes• 
ıili M. Narman Dnviı, Cümhur reisine 
verdiği ümit kıncı bir raporda, silah
lan bırakma mesele&nin kolay lto!ııy 
halledilemlyecctini, konferansın önü
nıGzdekl toplanbıında buhran çıka· 
c ğına bildirmiştir. 

Pr g görUşmelerl 

Prağ, 28 - Franıa H rlciye Na
zın M. Bartu ile Çekoslovnkya Hari
ciye Nazın M. Bene• araaındaki gö
rü melerden onra bir tebliğ neşre
dilmiştir. Tebliğde, Jki lıııriciye nau
nnın bütGn meıclele.r üzerinde muta. 
bık olduktan bildirilmektedir. 

oma da 
Bulgar - İtalyan 
Müzakereleri 

Pari ?.8 ( A. A. Hususi ) - Tan 
gazetesine Roma muhabirinden veri
len bir hnberde, Bulgar Ba vekili ftt 
Muşanof ile M. Musolini arasındaki 
samimi görO mede Balkan miankın
dan doğan v ziyetin de ehemmiyetle 
tetkik edildiğini bildiriyor. Malüm· 

dur ki Bulgııri&tanm misaka girmemesi 
ltalyayı çok memnun etmifti. Muha• 
bir diyor kiı 

İtalya Balkan misakmn şiddetle 
muhalif olduğu için Bu!garisbının 

girmemesi ıı:ın birçok teşebbüsler 
yapmıştır. Bundnn dolayıdır ki Roma 
görilfmclerinde Bulgar-ltalyan sivasi 
münasebetleri takviye edilmittir. 
Fakat "bu hudise Bnlkarılardakl vazi
yeti ı.ehirlemcmişt:r. Çünkil gerek 
ltaly , gerek Bulgaristan, gerekse 
Küçük İtilnf karşılıklı olarak su:h 
yolu fizerinde yfirüyorlor. ,, 

Mulıııbire, M. Muonnof beyanatt 
bulunarak Balkan miaakının Bulga
ristan tarafından da imıa edilebilecek 
yeni bir ıeklinden haberdar olma• 
dağını ıöylemişllr. 

* Peotc 28 - M. Muşanof Sofyaya 
hareket etmiştir. 

betlerde her harekete mukavemet 
edecek ku\'vet buluyordu. Hayri 
Arif Bey çok terbiyeli ve nazik 
bir in an olmasma rağmen nihayet 
bir erkekti. Böyle olmakla ber • 
her Münire böyle bir eğlencede 
erkek erkodaşla beraber buluna· 
cak kadar kendini kuvvetli hisse
diyordu . 

Yalnız daha ertesi gilnü biltün 
tanıdıkları .rasında çalkalanacak 
bu beraberliğin decLkodusunu 
dilşünüyordu. 

Bu Belki de Necdete kadar 
gidecekti. Çünki, daha 1 tnnbulda 
iken bile b1r takım saçma dedi· 
kodularla bkıp doldurm k iste
mişlerdi. Necdet gibi inirli, 
kıskanç bir damın böyle bir 
hadiseyi makul görmesine imkan 
yoktu. 

lstanbulda iken ona verilen 
jurnallorı göğsünU gere gere inkar 
etmişti. Çünkü onlar yalandı. 

Fakat bu balo havadisini 
duyduğu takdirde inkir ed~ 
mezdi. Hakikati s6yleyecekti. 

Yalandan nefret edifordu. 
F kat Necdetin bu mimi 

ifadeyi kabul edeceği meçbuldu. 
O yaralandıktan on~a çok 

sert ve sinirli olmuştu. Nışanlısı• 
nın münasebetleri bir dairedeki 
telll'QBtan ibare~ olan ~ir genç 
kızla tefinio btr geceyı baloda 

Rapora fJtfren M. Norman Daflis 

ı !/. Yevtiç 
Sof yoga 
Gidecek 

Bclgrat 28 ( Havaı ) - Hariciye 
Nazırı M. Yevtiç yakında Sofyaya 
giderek M. Muıanof ile görüşecelt, 
sonra Bükreşte küçük itilaf konf e• 
rnnıındıı bulunacak ve milte kiben do 
Parise gidecektir. 

Muazzam Tayyare 
Ruslar, Büyük Bir Makine 

Yaphlar 
Moıkova, 28 ( Taa ) - Makaim 

Gorki ismindeki en kuvvetli propa• 
ganda tayyaresinin inşası geçen ny 
sonunda bitmiştir. Birkaç güne kadar 
tecrübe uçuşl ara yapılacaktır. Dünya
nın en kuvvetli tayyaresi olan Mak .. 
sim Gorki tayyaresi, mühendis Tupo
lof tnrofından inşa edilmi~tir. Bu 
tayyare, tek ımhhh madeni bir tay• 
yaredir. Bariz \'asıfları şun'nrdır. 

(8) Motör, yayılımı (64) metre olan 
aerbest hareketli kanaUar, bıyyarenin 
(35) metrelik asıl kısmı, i <işer metre 
kutrunda iki tekerlek, (220) kilometre 
vasati, (240) kilometre azami sür'at. 

Tayynre, katiyen yere inmeksizin 
bin kilometre katedebilir. Tayyarenin 
lçinde ıunlar vardır: Rotatif bir ti
potrafi rmnkinesi. Bu makine sa tte 
çifte sayfalı 8000 risale basar. Fotoğ
raflar ve klişeler iç1n de bir lôbore• 
tuvar vesaire. Bir sinema cihazile 
elde edilen bütün vesaik, tayyarenin 
ı çinde gösterilebilir. 

geçirmelerini pek ma umane bul
mayacaktı. 

Münire bütün bunları düşündU. 
Zihni bir noktaya daha takı

hyordu. 
Bu daveti reddetiği halde 

Hayri Arif Beyin şahsına hilr· 
metsizJik, emniyetsizlik göstermiş 
olmayacak mıydı? 

Genç kız dımağını iğne gibi 
oyan bu biribirine zıt diişünceler 
arasıııda hiçbir karar vermeden 
uyuya kalmıştı. 

Fakat güneşle beraber göz· 
ferini açarken o endişe kaldığı 
yerde yine başlamıştı. 

Vakit yaklaştıkca deta mah· 
kemeye çıkacak bir maznun gibi 
heyecana düşüyordu. Kahvealb 
ederken bir yolunu getirip anne-
inin fikrini almak istedi. Hayri 

Arif Beyin teklifini öyledi. . . 
Annesi tedbirli ve .rekı ~ı~ 

kadındı. O daha tereddiltlennı 
anlat.rken özünü kest.i: . 

_ Hayrı Arif Beyın kım ol· 
duğunu bilmiyor d~ğiliz. ya •• Tn· 
nınmış, kibar nazık bır adam. 
Dnvetinl reddetmek ona haka· 
rettir. Ke ki Hayri Arif B y gibi 
birkaç aile dostumuz daha olsa! 

Annesini bu açık ve tabii 
mtldahalesi onun ham ve endişeli 
kalbini ferahlandırdı. Ve bu ba· 
his Qzerinde daha fada durma• 

S.yfa 5 

l( Gönül işleri ı 
Kızlarını 
Çıldırtan 
Analar 

· Dün lı.mirden "Uysal,, isminde 
bir gençten dikkate şayan bir 
mektup aldım. Evlatlarını çok 
sevdiğini zanneden bazı anaların, 
onları hazan cinnete kadar nasal 
sürüklediklerini anlatan bu mek• 
tup, blitün ana ve analarının 
batın iç.in evlerini bozan kızlar 
için ibretbahşhr. 

Mektup sahibi dört sene evvel 
evlenmiştir. Kan koca biribirlerini 
çok seviyorlar. Fakat kızan ana11 
yüzünden aralarına bir geçimsizlik 
giriyor. Ayrılmıya mecbur olu· 
yorlar. lki sene ayn yaşıyorlar. 
Neden sonra kızın ailesi erkeğe 
mllracaat ederek kızlannı gön• 
dermeye razı olduklarını bildiri
yorlar. Erkek kansını getirtiyor. 
Fakat kadın melinkolik olmuştur. 
Söz söylemiyor, kimse ile konur 
muyor, birtakım hayaller gör
düğünden bahsediyor. Er~ek 
şaşırıyor. Kad•nı tekrar annesıne 
gönderiyor. Fakat kadın gece 
gündüz gözyaşı döküyor ve ne 
yaptığını bilmiyor. Erkeğin ideli· 
asına göre kadın annesinin kur
banıdır. Çünkü kan koca sırf 
onun yüzünden bu baJe gel
mişlerdir. 

Şüpheaiz bu iddia, mUcerret 
bir iddiadır. fakat muhakkak 
olan bir şey vardır ki, o da 
kadının hastalandığıdır. Ko
cayı burada mes'ul görsek 
bile, anneyi de tamamen tenzih 
edemeyiı. Ne kadar analar var
dır kı, çocuklarına fazla muhabbet 
göstermek ihtiyacile onlnn bed .. 
bahtiye sürükler:er. Bu kadın da 
bu ana muhabbetinin kurbaııla

nndan biridir. 
Çocuğumuzu hepimiz seYeriz. 

Onlan evlendirinceye kadar üzer
lerinde hakkımız olabilir. Evlenir
ken seçecekleri kocayı bulmakta 
kendiler;ne yardım edebiliriz. Ve 
etmeliyiz. Fakat evlendikten so~a 
çok ve fuzuli mUdabale ekserıya 
feci akibetler tevlit eder. Bundan 
kendimizi korumamız lizımdır. 

HANIMTEVZE 

dan hazırlandı vapura yetifti. 
Bankaya gelirken tesadüf ettiği 

Sevim ona yine bu balodan bah
setmişti. 

- Çok istiyorum. Fakat n• 
yazık ki bir davetiye bulamadıaa. 
Çok eğlenceli olacakmış. Bütün 
gazeteciler de orada! 

Ve Müoireye sordu: 
- Sen de gitmeyecekain de

ğil mi? 
Bu sual ona adeta bntOn dnşUn

celeri kararlan ketfediJmİf gibi 
heyec~ verdi. Dudaklan titri
yordu. 

Sevim onun yfizüne bakayordu: 
_ Ne o. istiyorsun galiba! 
- Hayır. Fakat herkes bun• 

dan bahsediyor da, henüz kara
rım yok! 

Ve bunu söylerken Hayri Arif 
Beyin bu davetten arkadaşlarına 
bahaetmemeai hakkındaki tenbi· 
bini hatırladı. Her halde o da 
dedikodudan hoşlanmıyordu. 

İş gömleğini giyip masasına 
geldiği zaman genç şefin köşeıl 
henUz boştu. Bankanın ilk hare
ketleri başladı. Zil sesleri, ma• 
kine bkublan ve talat tozu d6-
kl1lmüş mermerler üzerinde hafif 
ayak sesleri. 

Genç kız derhal if e bqlamıtb• 
(Arkaıı var) 
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0: PÜNYA MATBUATINDA 
ORDUKLERIM 

.......................................................................................................................................... -·-&-·········· ... 

.._ Aaerlb.da dart k&pell bir 
a.ı Jel maddelbıden clola'Jı mah- · 
&ellle)'e 'ft!.U~=-
..._ 1~---., muhakeme edil-

a ._..._ olanıflarda. 
Dilnya tarihinde· ilk def 6-

rllen bu vak'a AroeriJıad: 1 k 
t.IJlk bir alika uyanchınuti t;ı. 
• .. bir halka auabkenıe 1alonu-
• lalcam ederek lbubak d 
·1aazn. b eme e 

• ulmunuftur. Mahkeme ka-
pekJenn muhakemesini tehir ti-
ptro binaaında yapmaya mecbur 
olmuftur. 

' lleYJork blkametl cli
WlfDde Meara• kaaabUblcla ol
-fhr.. 

idi Jo7ce. isminde on lld yqında 
çllk bar kız . karlı bir h d 

mektept . ava a 
en evıne dönerken olcla clart kö ... '1 
pegıo taarruzuna ajraaıae. 

Mahkemede, Mahkiim 
olup idam Edilen 4 

Katil Köpek 

br. Köpekler kızı yere yabr...
~ar, llstünl parçalamıflar, Ye her 
tarafım ısınp diflemep batlalllif
lar; Kızın feryadı, kBpeltlerin 
havlamaaı tızerine civar. e'lerde 
bulunanlar 10kaja lırlamıflar Ye 
~ kapeklerin elind~n gtlç hallle 
liurtarabilmitlerdir. . 

Klçlk kazın .. İ kolu parça
lan_mıft vllcudanun muhtelif yer
len yaral~nmıt ve baygın bir 
halde h4ıtaneye g6t0rll1meıine 
mecburiyet haaal olm111tur. 

Bunun llzerine klpelder tev
: t!dilerek mahkemeye verilmlr 

. Mahkeme köpekleri ahiplerile 
~aber mahkemeye celheclerek 
muhakeme etmiftir. 

1 

Şahitler getirilmif, mtclaffaalar l idamau karar ftrilmtftlr. ı peklerin fllllll& De zehiılaa 
yapdmıı ve neticede k&pelderin Ba karar ._.., ortumda ki- auretile tatbik ohmmufbu'. 

Boy lanna Bakınız Bir De 
Kazandık
lan Paraya 

Yeni Sisteın Vagonlar 
lngila clemir-

1 ola 1mmp •• ,.. 
larmm bdhaaa 
tehir cinrı nak
llyab de meıgul 
olanlan ayın ilk 
_..lbıden itiba
ren yeni matem 
bir .... kale 
lanmıya 1t..ıa
.....,,Buva• 
....---. 8.tleri 
~ açık-

fit " JslJ.ıde .......,.adeta 
~De., •. 

ettikleri ... 
vermek-

• Bavagon-
Wnl İflemey• 
..Ucliii glıa , •• 
,.ı.n meruiaa 
eanumda lnım
paayaam •1-
dibil: 

- Oıto açık 
vagODlarb yap
maktan maksa
dımız daima bol hava ve bol al
neı isteyen halka istediğini ver
mektir. " demiştir. 

Doğrusunu söylemek lizımge-

lirae bu çeşit vagonlar yeni icat 
~ bir tey değildir. Filbaki- . 
: demiryolunun ilk kullanılmıya 

tlaatllta (l830~ ve (1840) ta-

lnglllz Kumpt1n
Y•lara 11H.llk• a. ... 
d111nı Vennıwe Ç• 
,,,,..,,., Dl~orler 

rihlerinde ilk vagonIU:n hepsinin 
de lata a-·LL Q:-di • ~u. Y9lll yapalan feY 
eskide? mevcut olup ta bilibare 
terkedilen bir ailtemi yenilepire
rek ~ekrar. kullanmay• ballamak• 
tan ıbarettır. Maamafib. fUl'UIDI 
da kaydedelim: Ba açık vagonlar 

.aadeee yeı ~ bllamı. 
eaklarclır .. 

Ea küçük artıinı Spanky. 
haftada 76 lira kazanır. 

Bizim Çete 
filminde bü· 
yük bir Hl'

vet yapan kü-
çük HDCİ 

Farina 

BiiJiik )'lldıdan taklit eden kl
Mitzi Green haftada 90 

lira kaumr. 

liizim Çeteuin 
soıı aktorü 
Bailey hafıa
la yüz lıra 

kazanır 

, Amerikad. sine-.ada oynamak tiı.ere 2500 kadar çocuğa izin verilmiftir. Fakat bt.a • r i~e bolca ,_. 
kaıuan a11cak ~ç ~uktar. Bu ~ pcie ~k dert 1Ut Mlifbnhıbilirlw. Diler' .....,.... 
....... p11t taWI ...,_,. ~. 
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Bugün Çocuklar Arasında Güzel Söz 
Söyleme Y anşı Yapılacak 

z·y,, Şakir 4::=======================' 
ehzadebaş!nda Kırmızı Boyalı· Evde 
~ühim . lç~imalar . Yapılıyordu 

Bir nvaycte nazaran, ( ltb· tiyen adamın, Bolu Meb uıa Ha- 1 Maamaf\b arkadaşlarla anlaşbld:an 
hat. ve !er~~ki cemiyetinin, ıafi· bip Bey gibi eski bir arkadaı sonra, neticeyi ben lize bild ririm. 
yet~ aılJ~eıını kaybettiği günden- olmuıdar. Dedi. Ve bu a6ılerinl de ye-
:r•) • d~ğer bir rivayete nazaran Malftmya Hal::ip Bey, eski b r min ile teyit etti. 

' (ittihat ve Terakki erkin Ye arkadaıtar. Bugfin de koyu bir Hazır bu.unan zevat, Rasim 
::;:r suplanndan baz lannm naı.ır- ittihatçıdır. Kendisine it madım Beyin büyük bir ciddiyetle söyle-

~~, l!anlıklan, meb'ualuklan, olmakla beraber daha bili tered- diği bu sözleri Jerbal taıvip et-
valılıklcrı pa~laımıya başlad1klan düt ediyorum. Acaba, hakikaten miı!erdi. f smail Sıtkı Bey hemen 
z~andanben) cemiyet liderlerini eald arkad•tlar arasında b6 le kağıdı, kalemi almıı; klaa bir 
tıddetle tenkit eden Minlay bir cereyan var mı? .. Yoksa b!nı naünakaşadan oara iptidai proı-
Sı dık Bey, artık llklllayattan bir tuzağa mı dütllrmek bt• ramın müaveddeainl 7azmııu. 
Taıgeçmiı ve faaliyat uhuana lar?. Buna, ıizler ne bu ıyor-? Ayni zamanda vazifeler de 

$iıll pcalı lıa.tanHintlekl yavraltıN laedl,,. ..,,,._ 1a-ı•l11r 

• · ·b· S dk yurursunuz taksim edild" Rasim Bey Seli gırmış gı ı ılrlııOyorda... a a Dedi... O esnada Selinikte •t ·d ~ h k ' • 
Bey, inlullptua evvel Maaubrda buluna M k . • • ~ e .F ~r ~tmez are ete ıeçe-
beraberce çalışbğı arkada lannı n .. er czı umumınm ol- ce Ce~ıyetin .. taafiyeıl haldOnda 

Şehz d b d .1 dukça nufuzlu azasından olan Merkezı Umumıden karar iltihaal 
an sıra • a e aşın a, ımaret Raaim Bey: [1] edecekti. 
11rumdaki kırmızı boyalı evine • 
ayet ediyor, cemiyetin istikbalini t fta ~erkeu Umumi de tufiye 
kartarmak için ne gibi tedb. 1 ara ndır. Hatta aramızda bir 
ittihazı lazım geldiğini bunl:r~~ aeuede. beri böyle bir. cereyan 
görüşüyordu N b t b. .. vardır. Fakat henllı bar tefkillt 

• ı aye ır gun 1 ayni fikirde buluna k d 1 ' yapı mamıftır. Şimdi biz burada 
topla11masına k n ar a ilaş ~rı~ dGfllndüklerimizi teabit edelim. 
O arar ver mıştı Ben Seli .1 . . . 

gnıı, ( Harbi N . • m e gıtbğim zaman ar-
y l~-- • ye ezaretınde, kadaflarla ...A.n.tırüm Fik l • 

ı uu; JUrnallarının t tkik. av•.., • ı ren-

( ArkHı nr) 

~YAKlJf-
Hanımefendi; güzelliğinizin itinatı 

için kullanmanız lllzım gelen kremdir. 

BULANA MOKAFAT 

Buatın çocuk haftaaımn IO

nuncu gilnüdiir. Ba münasebetle 
Halkevi dil, tarih ve edebiyat 
pbeleri tarafından Ukmektep ta
lebeleri aramda bir « Glze.I .a,.. 
leme Ye okuma yanp » tertip 
edUmiftlr. 

mur ) mülaz m Şah e ın~ me· mizi Hacı Adil Beyle Eyüp Sabri 
deliletile bazı z tan

5 
Beyın 1!1 Beye derhal kabul ettireceğime 

. . eva ac!ık Belııı · · A k d k NA 

Bu yanp blltln tlbtektep
lerden ikiter talebe lftirak ede
cek, &ğleden IODr& hepli Halkevi 
konferans salonunda toplanacak
lardır. Burada çocuklar kürsüye 
çıkarak ııra ile tiir söyliyecek
ler ve muhtelif parçalar oku-

Niıanrn 26 ncı Perşembe gunü ak1Amı kl d 1 1 yaca ar ır. ç erinden kazanan· fl&at 5-6 raddelerinde Galatasaray'dan 
evınde ıçtima etmi·' di . . emınım. nca o tor aıımla 

.,.er • Bu ıçtı• Ö N 'd U .d. 
mada, meb'uslardan lsmail mer acı en mı ım azdır. 

Tünele gıderken uğ taraftaki kaldınm· lar bu yanşın birincileri sayıla-
da bir igne kaybolmuştur, Bulan ut cak ve kendilerine güzel hediye

Satkı (2), Baban zade Naim 
JÜ bap Hüseyin Kadri [lj 
Vehbi Bel lerle • bazı itle . . 
t • ı·· 1 nmn esvıyes ıçın stanl: ula gelen • 
kaymakam Rasim [4] HO.eyin 
Lutfi Beyler bulunmuşlardı. 

Sadık Bey, bu zevata ıu ıtiz· 
1er1 .a,leei: 

- Birkaç ala enci bana 
Bolu Meb'uau Habip Bey geldi. 
O . akfam, bir evde yapılacak bir 
~ada bulunmamı rica ettL 
~ıttim. On iki zattan mllrekkt 
h~ toplanbda bulundum. Artı: 
ittihat ve Terakki Cemi1etlnla 
lnfiaaha doğru yOrBdapaı u~r1 
ıllrdWer; ve, cemiyette bir taafi7e 
lllzamundan b.ı...ttil•· Bu itte. 
benim ane geçmemi iatediler. 
Ditla91iaa, tapnaJllll diye cevap 
'ferdim. Çok zorladı'ar. Eenl 
.... idil hir vaziyette bıraktaJar. 
Biliyorsunuz ki T allt, Nizam, 
Mahmut Şevket Paşa Yeaaire 
bana kancaya takdılar. Ne Jap
am, ne söylesem muhalefete 
hamledıyorlar. Ancak bu işe biraa 
aklımı yabran bir mesele varsa; 
8 da beni bu ite allrOklemek ia-

l l J Me bur Şa ı•D •la [2] eabak 
adbye nazın (Sj Dalıkeıır Meh'uıu (4) 

saaıan Abdülhamidın muhafızı idi. 
;akm bar uma~ Bilecik Meb'uıu 
ikeo vefat etmıotir. 
.:.:=-:.;.;;:...-:::::=:====::::::::::~-~ -

Nn 

iLAN FIATLARI 
.,;. n ı D • e •'1 .. n n ...., 

1 -lllma tek aiitan t 1a11ra -.... • ..:- . e-•aın 
DMwu yaz191Je VUat.i 4 keJa·--~· . -ır. 

2- Aynı yaııom a atan t 1&11timdır. 
3-D&ba kalın ve daha ince Ya&alu 

1aa1tim ile he1ap edilir. 
4- Sayfuma gÖN i1inlar ~ 

fiatlar.t tibıdi: 

6&).fa - .. t ınc• 

• • •. " ... " 
Diğer uyfalard• 
Soa ,. 

Saatimi .. -
400 it. ·-800 .,. .. 
tOO • 

CIO • 
30 • 

Galata'da Ttirkıye Mılli Hanında beşin- ler verilecektir. 
[1] Aynı zamanda Selnnikte Abdül. ci katta Nemli zade Mıthat Beyin ya-

hamidin sermuhaf.ızı olan bu zat, 0 zıhabesine getird ği takdirde fevkıllade Dün akşam saat 18 de Halke-
esnada mezuneo lstanbula gelıııişti. memnun edılect>kıir. (16172) vinde Bedriye Necmi Hamm ta• 

--------~--~--~~--------~~--~~------..;.... ____________ __ 
C•mtı 6'lnil Giillıane parkında birln
eilik kazananlardan küçük Salilıtı 

Ya•/, arkada da lkincilerılen 
ilçülc Yılmaz 

rafından çocuklara ait bir kon
ferans verrm;ştir. 

Dün Kad nlar Birliği tarafın
dan bir heyet Şişlideki çocuk 
haatahaneaine aitmif, Huta ço
culara balon, 0711ncak Ye uir 
muhtelif hediyeler vermi.fflr. --··--.. ············---··--·-· Sabllk Maabehç• iki l!v 

Su ...... hllMtl beflnct Sulll 
tt.kulr .. hkemeslndenl 

ı _ T erekeeiae mahkememizce 
wu'11et oı..... mite•effi1• Saclip 
Huuma ait Şebudebapada Bale ... 
Ata mahalle•lacle Acemotl• ..... 
tmda .. ıd 12, 12 mükerrer yeal 
30, S! numaralı maa bahçe lld bap 
ahpp e•deld yecll hi11e ltlbarUe 
Ud bnçuk hiaed b"r kıam miru
çalanaın talebfJle açık anhrma de 
29-5-1934 •alı ail•I ... t (16) da ... 
blac:aktır. 

2 - bteyeoler arttırma t•rtaam .. 
•İni Te do•yHındald tafailib 13-S-93ı1 
tarıhiaden itibaren mahmememh 
mlracaatla rlirebilirler. 

3 - Satıı günü olarak tayla edJ• 
len 29-5-1934 aah günü art~ma ~ 
deli ifbu yedide iki buçuk hl•senın 
muhammen kıymeti olan ( 125) lira· 
Dan "- 75 tini bulm•dıfl takdirde 
en •cıa arttıraaıo teabhOdl baki 
kalmak ıartile arttırma OD bet P 
daha temdit ve 13-6-1934 çarpmba 
pnil aaat (16) da uçok artbraaa 
kal'i ibale icra oluaacakbr. 

4 _ lpot.k Nlaibi alacaklalarla 
tliter alakadarluua lfl.u ••yrimenkul 
1 natleid .. w.n- ewaka mlabite-

ze hk • 
•ıle yirmi ,O• içinde ma ememı:ae 

bilclirmelerl Namdar. 

PETROL NiZAM 
SAÇ halamı için en iyi h r illçbr. 
Sac dakll•ee.nl Yit kepekleri 

~···· cıeozt 
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Hatıra Defteri ... 
"Yengemin Sonsuz Tazyikleri, Beni Bıktırı· 

yor, Bir Gönül Eğlencesi Arayordum" 

Bu varlık, bir zamanlar yıl
dız gibi parladı. Şimdi de bu 
karanlık zindan köıelerinde ya
vaş yavaş sönüyor. Bari bayatta 
benim de bir hatıram kalsın. Bu 
bibralar. bazılarını acındıracak, 
bazılarmı sevindirecek, bazılanmn 
suratına da acı bir tokat olacak· 
br. Okumaya biraz merakla oldu· 
ğum için siz, muharrir beylerin 
yazdığınız. romanları görüyorum. 
Sanki dünyada mevzu kıtlığına 
kıran girmiş gibi hep biribirinizin 
izine basıyorsunuz. Romanlarınızın 
başlıca Uç kahramanı var. Birin
cisi daima ihanetkar bir kadın. 
ikincisi, daima zavallı bir koca. 
OçüncUsü de kurnaz bir aşık ... 
Eğer bu üç kahraman ortadan 
kalkacak olsa, kitaplarınız bir 
züğürt kesesi gibi bomboş kala
cak.. Halbuki hayat bu mu? •• 
Caddeleri ve sokakları dolduran, 
ve her biri hayatın ayn ayn 
maceralanm taşıyan insanlann 
acaba görülmeye şayan daha 
başka tarafları yok mu?.. Siz 
benden kısa bir cevap istediniz. 
Ben size koca bir macera veri· 
yorum. Alımz şu paketi. l,te 
bunlar, benim hayatımın notlan· 
dır. Okuyunuz. İşinize gelirse 
yazınız. Yalnız, aile ismimi sak· 
layınız. İşiniz bittikten sonra 
bunları bana getirmenize de 
llizum yok. Onlan, isterseniz bir 
ktir kuyuya atınız; isterseniz, 
yakmız. 

Dedi.. Bu sözler bile benim 
üzerimde lüzümundan fazla bir 
tesir husule get~rmişti. Bir an ev• 
vel meraktan kurtulmak iç.in la· 
kırdıyı uzatmadım. Hemen evime 
koştum, odama kapandım. Paketi . 
açtım. Çıkan defterleri ııraladun. 
okumaya başladım. O zaman 
karşımda b ir kadın değil; varlı• 
ıjında bayabn binbir esrarınını 
taşıyan bir kadın olduğunu an
ladım. 

Garibi şurasıdır ki hadisat, 
beni de bu esrarengiz kadının 
bayatile döğümledi. Aradan ae-

• • • ••• '-9 .. .. ····~ 

Yevmt, elynal, Havad11 •n Halk gaseteai 

Jı;~ki Zabtı) t:, Çatttlçe mo ıoknğı, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı 
.,~ resimlt!rin bütün haklan 
..nabfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 400 lSO 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

ALono bf'deli pf'._,indir. Adreı 
degiştirmck 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 
Ce\'Eıp için mektuplara 10 kuruşluk 

pul iliivPsi lazımdır. 

(

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : So ıposta. ,, 
Telefon: 20203 

neler geçti. Bugüne kadar bu 
macerayı saran düğümler çözül
medi. işte size Melek Hanımın 
habralarını aynen naklediyorum. 
Onları okuduktan sonra, bu bin 
bir macaranın kabramam olan 
kadıru derhal tanıyacağınızı tim· 
diden size temin ediyorum. .. 
Melek Hanımın Defterlerl 

-1-
11 Eylül 835 

Bugün, yengemin evinden ko
vulalı tam, altı gün oluyor. Günün 
birinde bu felakete uğrayacağımı 
pek iyi biliyordum. Fakat ıunu 
da itiraf etmeliyim ki, o evde bir 
sığınb olduğumu vakit vakit ha· 
brJamakla beraber, ilen de pek 
o kadar tek durmuyordum. Yedi 
ay evvel dayım öldüğü zaman, 
yengem artık beni mektebe gön· 
dermemeye başlamış.. doğrudan 
doğruya ev işlerine bağlamıştı. 
Oturmam, kalkmam, sokağa çık
mam, arkadaşlanmla konuşmam 
hep kayıt altına girmişti. Bu hır-
çın ve titiz kadın, ayağımı aya· 
ğıma sektirmiyor"; Cideli bir bes-
leme gibi, sabahın karanlığından 
gece yarısına kadar evin içinde 
beni yalın ayak koşturmak isti .. 
yordu. 

Son zamanlarda, artık canıma 
tak demişti. Hatta bir giın komşu 
kızlarile dertleşirlerken onlar bile: 

- Artık bukadarı da fazla. 
Deli misin sen, Melek... Senin 
yaşında kızlar, kocaya varmak 
şu tarafa dursun; biri eşikte, biri 
de beşikte çifter, çifter çocuk 
sahibi oluyorlar. A, vallahi senin 
yerinde olsak, bir glln bile dur
mavız.. birini bulur kaçarız. 

"Demişlerdi. 
ilk işittiğim zaman bu telkin

ler bana çok çirkin gelmişti. Fa-
kat günler geçtikçe omuzlarıma 
binen ıstırabın derecesi, artık 
her neye mal olursa oh.un; haya· 
tımda bir değişiklik yapmak mec
buriyetini hisşettirmişti. 

Bu değişiklik, ne olabilirdi? Bu
na, bir müddet cevap bulamamıştım. 
Babamın sağlığında üç sene ka· 
dar devam ettiğim ( Notr Dam 
Dosyon) da arkadaşlık ettiğim 

frenk ve hıristiyan kızlardan, 
(Kadın denilen mahlukun insanlar 
arasındaki mevkiine dair epice 
şe} ler dinlemiş ve hayatı kendi 
kafama göre anlamıştım. Lakin 
öyle bir devirde yaşıyorum ki, 
hürriyet ve istiklalimi kazanmak .. 

( Arkası var ) 

GAİP ARANIYOR 

Yukarda re mi ilspk edilen Malatya'nın 
Midye köyiioden Hüseyin kerimesi 
1emot Hanım 19 Nisan tarihindenberi 
üzerinde 12,5 san lira olduğu halde 
kaybolmuştur. Nerede olduğu malfim 
dcğilrlir. Herkim nerede olduğunu bili
yorsa insaniyet namına aşağıdaki adre· 
se bildirmesini rica ederim. 

'l'oplıane Beylik f ırıoında 
(16164) lbrahim 

SON POSTA Niaaa 21 

Memlekette Bayram 
---

Her Tarafta Şenlikler Yapıldı 

23 Nlnaan Haklml1etl 
Milliye ve çocuk bayramları 

memleketin her tarafında ayni 
hararetle tes'it adilmltHr. Re• 
ıimlcrlmlzden: J - Sa n ıun'da 
1apılan meraalrol, 2-Afyon'da 
yapalan mera•lm e•nHında 
nutuk aö7Je7ea Retat Beyi, 
3 - Dllıı:cadcıkl tezahuratı, 4 -
Yalo•a'da mini mlnl!erln bir 
mllanmereslnl, 5 - Bartın'dakl 

1 Spor f 

İzmir de 
Lik Maçları 

lzmir, 28 (A. A.) - Mıntaka 
birinciliklerine bugün de devam 
edildi. ilk müsabaka Şarkspor -
Buca birinci tak.ımları aras nda 
yapıldı. Ve Şarksporlular ( 2 • O ) 
galip geldiler. 

İkinci karşılaşma, İzmirspor • 
Tilrkspor birincileri arasında oldu. 
Altay • lzmirspor maçındaki ha· 
diseden dolayı 1 1 uyuncusu cezalı 
olan lzmirspor, yeni ve genç bir 
takım çıkararak rakibini 7 • O 
yenmiştir. 

li'çüncü milsabakayı Altay K. 
S. K. takımları yaptılar. Oldukça 
heyecanla takip edilen bu maçta 
Altay 1 • O galip gelmiştir. Son 
maçı Altınordu - Göztepe yaptılar. 
Oyunun bitmesine- 10 dak.ka ka· 
lıncnya kadar 3-1 galip vaziyette 
bulunan Alhnordu, ikisi de pe· 
nalbdan olmak üzere iki gol 
yemiş ve sahayı 3 • 3 beraberlikle 
terketmiştir. 

lzmir At Ko,ular1 
lzmir 28 (A.A.)-:-- ilkbahar at 

koşularının sonuncusu bugün ya
pıldı. Neticeler şunlardır: 

1 - Tay deneme koşusu: 3 
yaşmda yerli kan ve lngiliz erkek 
ve dişi taylara mahsustu. Rüstem 
Beyin (Conk) u birinci gelmiştir. 

:: - 9 Eylul koşusu, 4 ve da
ha yukan yaştaki Haliskan Arap 
at ve kısraklara mahsustu. Bi
rincil" ği Salih Paşanın Serdarı, 
almıştır. 

3 - lıkbahar koşusu 4 ve 
daha yukarı yaıtaki yerli Ya· 
rımkan lngiliz at ve kısraklara 
mahustu. Fıkret Beyin Yıldırımı 
birinci gelmiştir. 

4 - İzmir büyük koşusu 4 
ve daha yukarı yaştaki Haliskan 
lngiliz at ve kısraklarma mah
sustu. Birinci Fikret Beyin Piperi 
gelmiştir. 

S - Sipahi ocağı koşusu 4 
ve daha yukarı yaştaki yerli ya· 
nmkan Arap ve Haliskan Arap 
atlarına mahsust. Birinci Ziya 
Beyin Selimet'i gelmiştir. 

6 - Eğe koşusu, 3 yaıındaki 
yerli yarımkan lngiliz erkek ve 
dişi taylara mahsustu. Birinci 
EmİI' Salih Beyin Klas'ı gelmiıtir. 

t•sahuratı ve nu \. uk aöyleyen 
ortamektep talebul ıden LatB 
Orhan EfHdl7I, 6 - Bartın• 
dakl 8'•çlt raamlnl, 7 - Akhl· 
Hrd• 7apılan geçit rHmlnl ve 
meraelmde hıu.ar bulunanlan 
glS•t•~m•ktedlr. 

KayHri, Biga ve Çanak. 
kalede de bayram mOnuebe· 
tl le hararetli teı hurat yapıl. 
mı ,tır, 

· nkılip Kürsüsünde; 
Recep B. Dün İzmir İşgalinden Sonraki 

Hadiseleri Anlattı 
Cümhuriyet Halk Fırkası Kuvaı Milliye olarak anılacaktır. 

Umumi Katibi Recep Bey dün Vaziyat bu şekilde iken da-
'kşam inkılap Enstitüsünde ders• bilde bazı menfi ruhlularla da 
lerine devam etmittir, Recep uğraşmak lizımgelmiftir. Ve 
Bey dUnkli dersinde lzmirin Yu· maalesf bunlar Gazinin o ıırada 
nanlılar tarafından işgalini mut~ en yakın arkadaşlan bulunuyor-
akıp geçen zamandaki hadiseleri lardı. içlerinde "bu halimizle bir 
anlatb. fey yapamayız, mandayı kabul 

Erzurum kongresi toplandığı edelim." Diyenler, harici mllıa· 
vakit memleketin umumi vaziye- herete ihtiyacımız olduğunu ileri 
tıni izah ettikten sonra dedi ki: sürenler de vardı. lstanbulda da 

- Yunanlılar IS mayısta bir Sait Molla ve rahip Fru ve avenest 
fırka ankerle lzmiri işgal etmİf• de bu menfi ruhluları lstanbuldan 
lerdi. O vakit karşılarında hiçbir idare etmekten geri kaim • 
mukavemet görmeyeceklerine mışlardı. Fakat bereket ver-

b sin ki bunlar çok az bir 
emin bulunuyorlardı. erlemeye, müddet kemiyet teşkil ediyorlardı. 
halta Ayvalağı işgale kalktılar. Kuvvetli ekseriyet bir istiklalden 
Bu sırada Erzurum kongresi başka hiç bir şey kabul etmi-
milli hareketi teşkilitlandır- d yorlar ı.,, 
mak için bazı kararlar vermiş, Recep B. Bundan ıonra milli 
ve ayrı bir talimatname ile milli mukavemetin nasıl teıekklll 
teşekkiilleri ve vazifelerini tayin ettiğini, memleketin bertarafında 
etmişti. Bilihara Sivas kongre- istiklalin anu edildiğini ve bu 
sinde bu milli teşekküllerin teca- uğurda milletin çok fedaklrlık 
vUzden masun olduğu bir kararla yaptığını söyledi. 
kabul edildi. Maamafih bunlann Recep B. alkışlar arasında 
içinde tek tük fenalıklar yapanlar dersine nihayet verdi. Bugün 
da oldu ise de bunlar peyderpey inkılap tarihi kürsüsünde eski 
cezalarını buldular ve temizlendi- Adliye Vekili Yusuf Kemal B. 
ler. Tarihte bu milli teşilitın adı ders verecektir. 

~=z::---:- =========;:::::ııc==-=---

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Keşif bedeli 3003 lira 52 kuruş olan Yal ova kaplıcalanndaki 

binaya ilave edilecek kısım pazarlıkla ihale edilecektir. Talip olan
lar keşif evrakını görmek Uze~e Levazım Müdürlüğüne! pazarbğa 
girmek için de 225 liralık temınat makbuz veya mektubile 30/4/934 
Pazartesi günU saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat 
etmelidirler. "1967,, . ~ 

Galata'da Karaköy caddesinde 6/8 numaralı dükkan pazarbkla 
kiraya verilecektir. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere Levazım 
MüdUrUiğüne, pazarlığa girmek için de 121,5 liralık teminat akç.esl 
makbuzile 30/4/934 Pazartesi günü saat on beşe kadar Daıoıl 
Encümene müracaat etmelid~rler. "2057 .. . "" 

Üsküdar Belediye Şubesinden: Karacaahınet ve Bntbüldere 
mezarlıklarındaki otlar pazarlık suretile satılacağından talip olanla· 
rm 3/5/934 Perşembe gUnü saat 14 te Encümene müracaatları ilin 
olunur. "2056,. 
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MUfll• Nealm Hayim Abuaf Et. nln bor-çlarına alt aıre cetveli Hukuk Talebesinin Lokantası Alacakhnın ismi koydettlrditi kabul olu- Kabul Reddo- Eıbabl MUIAhazat 
para Dan para olunduia lunan ret 

idare Masrafı 
Ura Kr. Lira K. 111'• paH 

1 Slyon. biraderle vekili Ventora Bey 1180 44 
2 Sofu lbrahim ve şürekiıı \'ekili Ekrem hhiıml Bey 35:i 70 
3 Hayim Abu.1f Ef.ndi 16:151 
4 latepan Siukyan Efendi ]U59 85 
5 Ergaa Ve Hason Efendiler şirketi 9.:>7 62 
6 Ferhat zad~ler tirketi vekili Arif Muıtafa Be 3U7 
7 1Dılbe! zade.er şirketi vekili Arjf Muıtafa B. 1• 446 31 
8 .>rahım Şevket B. 1t ., 1t 18 j 56 
9 Yusuf Zıya n " " it n " 148 70 

10 ~e.cep Nazif • n n 1t " " " ]92 42 
11 .. Oleyman Habıp 1t " ., " " " ll:SO 55 
l2 Sute~man Kini n ,, ,, " " 121 65 
13 Yalfi " " " l2l 
14 lbrahim Vicdani : : : " " " 118 12 
lS Mehmet Sı~kı 1t " " " " " 117 
16 Leon Me&cıyan • • " 40J 
17 Alı Avni : : : : : : ]3:i 20 
18 S. Ene kave Behar Efendiler 459 
19 Mıhavil Çikvaıv.li E 8H 20 
20 Kirynkidiı ef. lı 76 
21 Süleyman bey 276 80 
22 :k•erei oğlu Kleo Voloa ef. 131 80 
23 ohor Refail abu lsak mahdumu tlrketl 292 50 
24 Muiz Honanel f. 895 85 
25 Dertoıyadiı ef. vekili Marko Mercan 678 90 
26 Jozd lıia ef. 

75 55 
10.ı 

164 50 
110 
105 

27 Ali f smail ef. 
28 lbrahim bey. 
29 Oıman ef. 
30 Hafi bey 
31 Haim Yakoıivlll •e mahdumlan 
32 Muz Anav ef. l i 91 84 

110 58 
220 60 

9:.? 
92 

290 

33 Muiz Anav ve şerikJ 
34 Zeki Duhani bey 
5S Huıınü ber 
36 flya Gora ef. 
37 Muiz Tavd i oğlu ef. 
38 Ard no Fındıkhyan ef 
39 Rahimof ef. • 
40 SBa\amona ve şürekası 

600 54 
26•iS 50 

45::? 15 
850 
109 45 
130 50 
41d 

41 ehıat bey 
42 fıy Çnr çof ef. 
43 Foka ef. vekili Oırn b 
44 A an ey vukat Oaınan bey İsviçre F. 
45 Cenap bey 

fsviçre F. 
87 

4H3 
107 
250 
21:! 30 
656 86 

46 S l mona Robcr cf. 
47 Marko Bahar ef. 

48 As~f R~uf bey \'ekili Kami bey 
49 Edıp, Hımet Suat tirketi vekili Kimi b 
SO Yorgi neıtorJdis f'f. ey 
51 Atanaa nes. oridiı ef. 2.ı9 40 

208 60 
720 

52 Nesim ef. 

53 Adlof Fingel Ştayin ef. 
54 Y orgi Arvanlidi ef. 85 

160 25 
9=! 

SS T omaa Agop ef. 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
iO 
İl 
72 

~ivaa Ye türekiıı vekili Alkivlyadlı · 
ak ef. vekili M.şon V entora bey 

Fahri Celal B. vekili Miıon Vantora B. 
L Oğran E. vekili MişonVantora 
FMadaın Antak \'ek.U Mi§on Vantora " 

163 92 
113 40 
18ı? 

4~7 60 
ııa 26 uat Sıtkı 8. " 

Sadi Behar E. 10~ 
~6 flayirn Şiyvelli E. 4(i ' 48 

Isra ı l ' 
R " " 4 7 42 oıantal biraderler 4u7 79 
Jojef Adler E. ] 57 75 
H yirn Kapl n E. ı:ıs 85 
Si aJamon Dan.- 244 
~ık Drına E. 2iJ~ 38 

Leon M. Bahar E. 840 13 
Salam Yakup oğlu 3tı4 80 
Roben Markovıç 8::S7 
Cıvan Ataryan 119 75 
Osm n Naci E. 824 48 
Sataroı E. 5 
İsrail Aburizak E 92 80 

90 Rober Alı 
H fıı Fikri Ef. vekrn Mifon B. 211 20 
Maks Rotenberı:_ vekili Julide H. ~~~ gg 
B.ynamin oğlu 29 J 

60 A kiviyadis B. . 1 o 
Yusuf Neşet b. vekili Agah b. ~7 16 

~!~h E~~.. biraderler l(Jt) 75 
Mordnhay vekili Şimoa b. 477 13 

~imon Lcvi b. i~~ ~g 
ak Yakar b. 12 
ahni .ekili Jak Yakar b. 

100
g 

A•ram oğlu Jaak E. JfıO 
lzak Adato E. 11 ~ 80 
Corc E. ı lil 71 
Leon Levi E. 400 
Suruk! mahdunılan vekili Nimeti b. 

819 

ı 
1180 44 6 
363 70 6 o o 

10;)9 85 6 
987 62 6 
307 6 
446 31 6 
ltia 56 6 
148 70 4) 
19::! 42 6 • 
l:iO 55 6 
121 65 6 
121 6 
118 12 6 
117 6 
403 6 
133 25 6 
459 6 
Ş12 !?O 6 

1076 6 
276 80 6 
131 80 6 
2!)2 50 6 

o .o 
678 90 6 
75 55 6 

104 6 
16! 50 6 
1 lO 6 
105 6 

1201 84 6 
lJO 53 6 
2:.0 50 6 
92 6 
9~ 6 
2~0 v 
500 54 E 

o ( 
4r,2 15 E 
850 ti 
109 45 6 
130 50 G 
416 6 
fı7 6 

416 6 
107 6 
250 6 
212 30 6 
655 86 6 
29~ 40 6 
208 60 6 
7i0 6 
85 6 

160 25 6 
98 6 

153 92 6 
113 40 6 
18~ 6 
42!7 50 6 
113 i6 6 
102 6 

96 6 
4füJ 48 6 
487 42 6 
4 ·7 79 6 
157 15 6 
158 85 6 
244 6 
2.j~ 33 6 
340 13 6 
8 '4 80 6 
Sa7 6 
ll9 75 6 
824 48 6 
692 80 6 
90 6 

211 20 6 
350 85 6 
637 80 6 
2oa ao 6 

o o 
87 6 
106 76 6 
477 13 6 
370 80 6 
197 79 6 
125 6 

100!) 6 
lflO 6 
112 80 6 
161 71 6 

o o 
819 6 

73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
8S 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
91 
98 
99 

Ar f Pa .. vekıU Talha b. 15000 
Viktor leYi Ef. ~00 
Orazdibak tic~ethancal 60.> 91 

15000 6 

100 
ıoı 

102 
103 

Safra ve dil Jak Yaku b. 1670 82 
Zare Reiıyan E:f. 847 9:! 
Jorz jilber Ef. Dolar 12:i 15 
AJbert Ef. lOO 
E'ektrik anonim tirketi nkiU Safntor be7 143 20 
Mehmet R fit bey Ç kı ' 
ŞOkrG B. vekill Ferit D • e ılank ~oronu 18503 60 

•"it B. lnıçre F. 1762 05 

Kabul olunan : 
Reddolunan : 
Umum1 Yekün: 

YekOn 
Türk lirası 

44548,21 
20058 

646006,21 

Dolar 

123,15 

hOO 
805 91 

1010 32 
847 92 
ı2a 15 
100 

o 
13503 60 
1762 O.'> 

Lıviçre frangı 

2594,03 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
o 
6 
6 

123, 15 2594,05 
İdare azası : Arif Mustafa 

istanbuJ ikinci lflAs Memurlulundan : 

16351 Def terde kaydma teaa· 
düf olunmadığından da.va· 
da muhtar olmak üzere 
reddine 

375 85 Senet emtea bedeli olma• 
yıp kömür bedelinden 
olduğundan ve .kömür 
bcd~li sent!de raptı mutat 
olmadJğından reddiııe 

Hukuk talebe birliği koopera-1 olduğu için fazla kalabalık vardı. 
tifi Beyazıt meydanında ınra kah· Birçok kimseler yemek yiyell'edc11 
velerin ittisalinde Üniversite ve dönmek mecburiyctiode kaldılar. 
yüksek mektepler talebeleri ve Lokanta~& ta~~do! usulO tatbik 

2668 50 hakikt alacak olmadığı 
kaoııatbao olmadığından 
reddıne 

120 ıs Sarfınazar etmiştir. 

400 Defterde böyle bir alacak 
görülmediğinden reddine 

- İpotekli gayri meDkuJ 
bedelinde ikinci derece
de hakkı imtiyuı olmak 
iizere 

143 20 Müflisin defterinde böyle 
bir heHap görülmediğin
den reddine 

Liret Çekıelavolı kronu 

13503,60 

13503,60 
İdare uaıı ı Ml90n Ventura 

hocalan için ucuz bir lokanta edilecektır. B.~n~ı . ıınıf yemek 
açmış ve dlln açılma merasimi Qç kap (25) ve ıkıncı sınıf yemek 
yapılmııtır. iki kap (15) kuruştur. . 

Ü>kantada her gnn (150) kifİ Resmimiz lokantanın bır kö-
yemek yiyebilecektir. Dün ilk gün şe•ini gösteriyor. 

Çiftçi, Bahçıvan, Çiçekçi ı 
HAYAT GOÇLEŞTJ...Toprağım bes
le ·sen ayna iele daha çok ve daha iyi 
muhsul alab ıJirsio. YALNIZ §u mar
kalı ALMAN GÜBRESİ KlTLL \~: 

• 

AMONYAK 
NITROFOSKA 
FLORANID 

~ 
~ 

CiÜBRESlNI BiR KERE TECkuBE ı;.J 
ÇABUK OL ve 'u adreslerden 

nümune ve tafsilat late; 
lstanbulda' O. lı"röhlich, Sultanha· 

mamKcndroı Ban No. 6 
lzmlrde ı Ma:x Uoz. 

Samsun ı Trabzon Hochstrnsser ve Şr. 
Ankaracla ı Rasih zade biraderler. 

Murttcaut ederken bu ilanı da Jeffedioiz 

lstanbul beşinci icra memur· 
luğundanı Sımcazade Cemal Beye 
birınc.ı derecede 20000 liraya Petro ve
ledi Aadon 8ıığredo efendi tarafından 
ipotek edıJmiş bulunan ve tamamına 
90000 lira kıymet takdir edilmi11 olan 
Beyoğlunda Asmahmeaçit mahallesinin 
Tepebnşı ve Tıitiincüçıkmazı soknğında 
cephesi trarnvny <'.addesı üzcriudc ve 
İngiliz ıefarethaneai kıırşısında eski 1 
mukerrer ve yine l mükerrer ve 1 mü
kerrer ve 8 ve 10 ve 3 ve 6 ve yeni 
ı ve 3 ve 5 ve 7 ve 9 ve 11 ve 18 
numaralı· elyevm altında büyüle bir 
bakkııliy~ muğazatıı ve apartımao kapı-
sının dığer tarafmda elyevm pastaha· 
nesi bulunan bir bap apartıınnuın yansı 
açık arttırmaya konmuş olup .,artıınme· 
sinin 10-5-1934 tarihinden itibaren da· 
iremizde herkes tarafından görülebile
ceği gibi 23-5-1934 tarihine müsadıf 
Çarşall!ba günü saat 14 te~ 16 ya kadar 
dairemııde açık arttırma ıle satıJacaktJr. 
Arttırma bedeli muhammen kıymetinin 
yüze 75 ini bulmadığı takdirde en eoıı 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
7-6·19iJ4 tarihıno müsadif perşembe gü-
ni.i saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde 
ynpılacak olan arttırm:ı ııııd ı gayrimeo-
kul muhammen kıyuıetıu ) üzdc 75 ini 
bulduğu takdirde en soıı arttırana ihale 
edilt·cektir. Arttırmli bedt>lı yüzde 75 ini 
bulmadığı takdirde satış gerıye bırakıla· 
caktır. 'l'a]iplerio mııhammf'n kıymetin 
yiiıde 7,fi ğu nisbebnde pey akçesini 
ve ya milli bir bank.ııım teminat mek· 
tuburıu hamil bu)uumalıırı lii.zımdır. 
Müterakim vergilerle vakıf icareai ve 
belediyeye ait tenv!rat ve tunzifıtt rü· 
sumlan müoteriye aıttır. 

~004 numaralı icra ve iflas karıunu
Dun 126 rncı maddı>ainin 4 üncü fıkra
sına tevfikan bu gayri menlıul üzerin
de ipotekJi alacaklılarla diğer _•J.aaak
lılımo ve irtifak hakkı •.ah plerıoıo hu 
haklarını ve hususıle ~a~z ve ~e~arıfe 
dair olan iddial.a~ını ilan tarı~111~en 
·ı bareo 20 gün ıçwde evrakı musbıte· 

;1 • .-. ......... ~.Am ... B .. I~ 
Denizyo l ları 

;şLETMESl 
Ac:entf" lerf ı Kara ·cöy K6(lrübıtt 
T e•. 42362 - Sirk" ci Mühfirdarz de 

Han Tel. 22740 ,.._ __ I --- ..... 
lzmir Sür'at Yolu 
GOLNiHAL var;:;ıs1 

Salı lJ de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak doğru İzmir' e 

gidecek ve dönecektir. "2060,, 

Bartın 
BURSA 

Pazartesi 

Yolu 
vapuru 30 

Nisan 
19 da Sirkeci 

r1htımından kalkacaktır. (2061) 

Gem.terde gemi kitıplerin• 
den alınacak biletler zamma 
tabidir. Her yolcunun biletini 
acenteden alarak vapura 
girmesi menfaati iktızasın· l dandır. (1948) 

(-Toplantl, Davetler ::J 
Bethofen Konseri 

Bu akşam saat sekiz buçukta 
Fransız tiyatro&unda senfonik bir 
konser verilecektir. Profesör MD
bend;syan Efendi tarafından idare 
edilecek olan bu konsere yüz elli 
musikişinas iştirak edecektir. Koll"' 
ser istiklal marşile başlayacak, 
bunu maruf Garp ilstatlanmn 
güzel parçaları takip edecek ve 
en sonra da meşhur Bethofen'io 
dokuzuncu senfonisi ~ahnacakhr. 

Musevi Vatanda9lar 
Arasında 

Balattaki AbemJa bayır cemi
yetinde evvelki gün fevkalade bir 
toplantı yapılmış, cemiyetin ismi
nin değiJtirilmesine karar v~ 
miştir. Y apdan bir tekti Ozenne 
de cemiyete (Balat TOrk JdlJtllr ve 
yArdım cemiyeti ) iımi konulmq
tur. Bu mllnaaebetle Reiaic~mhur 
Jb. ne tazim telgrafı çekıferek 
Tnrk kültOrG ve Cümburiyet GJ. 
küail upnda savaftan geri durul
mıyacağı arzedilmiştir. 

Ayne.t Millet Meclisi Reial 
Khlm Paıaya da bir ihtiram 
telgrafı çekilmiştir. 
TUberkUloz Cemiyetinde 

J.tanbul Tüberküloz cemiye
tinden: 

İstanbul Tüberknloz cemiyeti, 

Munis Sultaıılıamamında 33 No. dn !uhaf~yecı Nesim HayirnAbuaf Efendinin tetkiki düyunu bitmio ve idare heyetince 
C Yuk nda gô.;teri lıl ği üzere ) sıra defterı ~zım ~ı~ınmıştır. 

İcra ve HJas kanunun (2J7) mcı maddesı mucıbıuce alacnklılann ikinci toplanması için 21 Mayıs 934 paurteai günü 
laat 14 olarak tnyio edı} riştir. Alacağı tamamen ~eya kısmen kabl!! edilmio olan alacaklıların bu topl~ada bul?nmağa 
ha1dün buluaduğundan kendilerinin yevm ve vakti mezkurde Tophanede Alkeri Sanayi Mekteb.iade Jkww lOu :p..iredqde 
haztr buı ..... .__, .1.. 1 (18147) 

~~le bildirmeleri ve nkai halde haklan 
tnııu sicıJlerile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşma ıııdao hariç kala
cakları cib tle aliıkndnranın işlıu mad· 
denin mezkur fıkraAıııa göre hareket 
etmel~ri ve işbu gayrimenkulün sair 
hususaf.J hakkında daha ziyade malü
mat almak ieteycnlerio 33/187 numa· 
falı dairemiz.deki doeywıuıa mUracaat 

aylık içtimalanmn ikincisini 1 Mayıı 
aah günü saat 6,30 da Cafaloğ
lunda Etibba Odası salonunda 
akdedecek ve mesleğe ait muh· 
telif tebliğler yapılacakbr. 

BDtün azama teşrifJcri rica 
olunur . .. ----·- -· ~· ~ ··-&on Poabl Matbaa., 

iaiubi: Ali .Eıu... 
......... an ı an o uour. etmeleri illn ohlom. (16891) ıı.eeri1at ....... U. LMll 
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DUnya san'at ve rekabetinde bir misli daha bulunmıyan ve rakiplerine dehşet veran: 

DAMPİNG FAYDA 
om bUyUk ve ıayanı ittihar muvaffakiyetini herkeı hararetle tebrik ediyor. 

Tahtakurusu, sinek ve bütün Haşaratı yumurtalarile kökünden imha eden FAYDA bütün milli ve 
ecnebi müesseseler, demiryollan, vapur kumpanyalan, şirketler, belediyeler, itfaiyeler, Ford kumpanyası, 
hastaneler, mektepler, bostanlar, tarlalar, gülistanlar, bahçeler, çiftlikler muvaffakiyetle istimal ediyorlar. 

1/4 kilo 30 kuruşa, 1/2 kilo 50, bir kiloluk 80, altı litrelik teneke 350 kuruştur. 
Fayda satanlara: Düzüne ile yüzde on iskonto yapılar. Ecnebi markaları alırsanız satamıyacaksmız. 

Elinizde kalır. Pişman olursunuz. Yerli malı Fayda'yı severek satınız, vicdanınız bunu ister. 

Düşünen, ağlıyan çocuk 
yerine, 

Gülen, koşan çocuk ! 

Sevinmek, gülmek, eğlenmek çocuğun 
hakkıdır. Çocukları bir köşeye bUzUIUp 
oturmaya, masa başmda duşunmeye değil 
ıuımeye oynamaya 18'vik ediniz. 

Kumbara, çocuAa yalnız 
istikbal yapan değil, fakat 
sevindiren en güzel vasıtadır 

Siz de çocuğunuza 

iŞ BANKASINDAN 
bir kumbara alınız 

Galata' da Karaköyde meıhur 

EKSELSIOR 
Büyük Elbise fabrikasında 

ısmarlama kostümler 

23 1/ 2 Liraya 

Kadın, erkek ve çocuklara 

KOSTÜM 
PALTO 

MANTO 
ve Muşambaların 

En müntahap çeşitleri 

Tediyatta Teshilit 

Niaan 29 

Radyolin Diş 
Macunu 

Olzeı 
Şapkadan 

evvel 
Olzel dlfl 

Dişle:rine ehemmiyet Yermiyenler sıhhatlerinin enama •• 
atlzelliğin sırrını bilmiyorlar demektir. 

Ditlerinizin güzel olmuım istiyorsanız aabab ve akşam 
günde iki defa muntazaopn RADYOLIN ile fırçalayınız. 

ASiPiN 
Sizi soğuk algınhğından, nezleden, 

gripten, bat ve diş ağrllarından 
koruyacak en iyi iliç budur. 

(15614) 

7 1/2 LiRAYA! 

Bu flata 
gömletlnlze 
yaptıracaOınız 
marka da dahildir 

•• 1 
1 

HALİS 
İPEKTEN 
ISMARLAMA 
GÖMLEK 

•• 

Mağazalarım ziyaret ediniz. 

KANZUK 
KUVVET SURUBU 

(ViTALiN) 
Çocuk ve büyükler için en mfl. 
kemmel kuvvet ilacıdır. 
iştahsızlık, kansızlık, kemik ve 
asabi hastalıklarda en tesirli bir 
ıuruptur. 

Ber eczanede bulaaar. 


