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•• u ya Nefes.Almak İstiyor! Tılsımcılıkla. Etrafını 
Dolandıran Bır Afsuncu 

Fransız Cümhur Reisile Japon Başve· 
kilinin Katilleri Beynelmilel Havanın 

Bozukluğuna Atfedil.yor 
Londra, 17 (Hususi) - japo. 

Başvekilinin katli hadisesi, müfrit 
Japon gençliğinin şiddet ve 
dehşet meylini dünya nazarında 

·Canlandırmak suretile derin bir 
tesir yapmıştır. 

Muhtelif gazeteler, bu müna
sebetle muhtelif mütalealar yü-

rütüyorlar. Bu hareketi, garp 
n1 edeniyetile sıkı teması muha-

faza etmek istiyen tecrübeli ve 
ihtiya r devlet adamlarını ortadan 

kaldırmak istemenin bir başlan
gıcı telakki edenler az değil
dir. 

Bilhassa müfritlerin, Mançu
rideki vaziyeti zayıf bulmaları ve 
Sovyet Rusyaya karşt bir harp 
açılmamış olmasmı, kanla hare· 
ketlerinin espabı mucibesi şek
linde görenler de çoktur. 

Fransada Mütalaalar 
Paris, 17 - Ekselsiyor gaze

tesi de. Tokyo faciası münase
betile şayanı dikkat bazı müta

lealarda bulunmaktadır. Bu ga
ıetenin neşriyatını şöyle bulAsa 

Müfrit Japonların, az kan dökülmüş gibi büsbütün genişlemesilli 
istedikleri Mançuri harp sahasırdaki son lıareket intibaları 

r ançuri e isyan 
---·----

Yüzlerce Japonyalı Öldürüldü, Asiler 
Şehirleri Ateşe Veriyorlar 

Londra, 18 ( Hususi ) - Mançurida bazı kargaşallklar, çık
ttğma, Japonlar ilzerine yapılan garip bir hUcum neticesinde 
yüzlerce Japonun öldürUldUğUne dair habPrler gelmektedir. 
Bu kanii hAdlseler, alAkadar mehafllda ha!i .... t ., ... ndhıeyi ba
l• olmuştur. 

Harbin, 18 ( A. A. ) - Birtakım asiler lraç •ehrlnde 35 
Japonyahyı öldUrmUşlerdlr. Asiler, KUşUne doğru çekilmezden 
evvel şehri ate•e vermı,ıerdlr. 

( Devamı J 1 inci sayfada ) 
-===-=:=::====~~~~~~=:x============================:========================:=: 

Taksim Yangın F ~cia~ını 1 .. ,,ten ··h::.~::~·rıb.~r hırsızın 
Nasıl Anlatıy~rlar · Edg•r Pip dirildi 

Evvellki gün taksimde, Japon
lara ait Mahsulab Şarkiye Şirke
tinde feci bir yangın çıktı, bir 
ana kız yanarak öldü, birçok 
kimseier de yaralandı. 

Yaralılar arasında bulunan 
ve Beyoğlu hastahanesinde tedavi 
edilmekte olan fabrika katibi 
Konyalı Abbas Ef. ile dUn ko· 
nuştuk, kazazede bu faciayı ıu 
i ekilde anlatmaktadır: 

- " Ben zevcem Nazile ve 
on yaşındaki kızım Hatice ayni 
bina dahilinde otururduk. Bekçi 
Kazım da diğer bir odada 
otururdu. Şirket Japonlara 
aitti. Hükumet imalathaneyi bir
kaç ay evvel mühürledi. Tasfi .. 
yeye Avukat Asaf Bey tayin edil
di. Hristaki Efendi malları ala
cakınış, biz de malları tarttırmaya 
?~şladık. Evvelki gün saat 12 de 
ışı bıraktık. Karım ve kızımla 
birlikte yemek yedik. Ben yazı-
hanede oturuyor. zevcem d~ so· 
fada bulaşık yıkıyordu, bu esna
da tavan birdenbire çöktü. Her 
taraftan alevler fışkırıyordu. Ara 
kapı a~ılmıyordu, bekçi Kazıma 
sesll!ndım. Güçhal ile kapıyı 
açtık. 

d "Fin müşkül.at ve tehlike için
N~z;ızı?11b. kapıp kaçtım. Karım 
P 

1 eyı ır türlil bulamıyordum. 
atlayan v 

d e Yanan ecza koku-
sun an bayılır gibi old 
sonra ne ld um. Ondan 

o u, ne yapt b'I . yorum Ke . . ım ı mı· 
buldu~ ... ,, ndınıı hastahanede 

Ay arahlardan fabrikan b k . . 
Kazım Efendi do ıunıln e ~ısı 
1 . t' arı soy· 
emış ır: 

1 

Betbahl kazazedelerden 
Abbas Efendi 

" - İşim bittikten sonra Us
tümil başımı temizliyordum. Bir 
gürültü koptu, bunu bir çatırdı 
takip etti. Abbas Ef: nin " yam· 
yoruz,, diye haykırdığım işittim. 
Hemen koştum. Karısım ve kı· 
zmı merdiven başına kadar sü
rükliyebildim. Sonra ne oldu 
bilmiyorum. 

Karısını ve çocuğunu kaybe
den Abbas Efendinin yarası ağır
dır. Kollarından, arkasından ve 
bacaklarından yanmıştır. Bekçi 
Kazımın yarası kollarından ve 

omuzundandır. 

* Abbas Efendinin yanarak ölen 

Sante hapishanesinde yazılmış hir 
mektup - Maziye karışın ış bir sima 
Lüvr Müzes inde bir hldisc - Bir cin 
peri hikft.yesi - Binlerce sene evvel 
ölmüş bir adamın dirilmesi miimkiiıı 
müdür? - Durmayınız ölü geliyor! 

Yarın 

., Son Posta " da merakla ve 
zevkle okuyacaksınız 

............................................................... 
Muvazene 
Vergisini 
Kimler Verecek? 

Ankara 17 - Bütçe Encll· 
meni muvazene vergisi liyihasım 
bazı tadilatla kabul etmiştir. 
Encümen istisna haddini 15 lira
dan 20 liraya çıkarmıştır. 

Nakliyat vergısı layihası da 
Bütçe Encümeninde müzakere 
olunmuştur. Encümen vergiyi Ma· 
Jiye EncUmeninio kabul ettiği 
şekilde kabul etmiş, yani zammı 
muvafık bulmamıştır. 

Enciimen verginin yol inşasına 
teşmilini de muvafık bulmamıştır. 
Verginin yalnız yolculara hasırı 
kararlaştırılmıştır. 

karısile kızımn feci akı betlerin
den haberdar değildir ve dok
torlar, kendisine haber verilme
sini muvafık aörmüyorlar. 

Mehmet Oğlu Arif, Ati nada Bir Hayli 
Para Vurduktan Sonra Mersine Kaçmıı 

Atina, 15 (Hususi) - iki gttndllr 
gazeteler bir "Türk büyllcllıll,, n
den bahsediyorlar. Sivil zabıta 
memurları da büytık bir gayretle 
bu adamı arayıp duruyorlarmıf. 
Bulamadıkları ve ( Merain ) • 
hareket ettiği anla~ıldığından 
Yunan polisi Türk polisine mtı
racaat edecekmi,. Mes~le ıudur: 

Bir mllddettenberi burada 
bulunan tabiiyeti Türk, fakat 
aslı meşkuk - bazılarına göre 
Arap, bazılarma göre Türk -
Mehmet oğlu Arif namında 
1lirisi. Atinamn kenar muhit
lerinde, kendisini, büyücü ve 
aşkını inkAr eden delikanlıların 
kalbini muhabbete çevirmek 
esrarına vakıf mahir bir 
blsımcı diye tanıtmış, yanı 
muhitin tam damarına bas-
mıştır. Bunu duyan, sevgililerin
den sadakatsizlik gören birçok 
kadınlar bu adama müracatle 
"ilminden,, istimdat etmişler ve 
yalancı sihirbaz da bunları adam
akıllı soymuştur. 

Birçoklarmın paralarından baş· 
ka mllcevherlerini, hatta nişan 
yüzüklerini ve elbiselerini bile 

= 

Mehmet ollu Mehmet AMf 

aimıştır. Müracaat edenlerin hep-
sine de ayni tarihte mülakat 

tayin etmiş. Fakat muayyen 

günün hulülnnden evvel dolaodınm 
pasaportunu yapbrmıt ve zabıta 
kaydine nazaran Mersine kaç• 
mış. Muayyen gUniln ferdasına 

kadar hakkında verilen şikiyet• 
namelerin adedi onu bulmuştur. 

Zavalb Yunan kadınları aev· 
gililerini kaybetmek derdile ya• 

narken şimdi de buna mallarınm
da zıyaı acııı inzimam etmiştir. 

Aydın Civarında Bir 
Yıldırım Faciası 

Aydın ( Hususi ) - Buraya merbut Karacasu kazasının ( Karaca• 
viran) köyünde bir yıldırım faciası olmuştur. Tahkikahma göre bu 
feci hadise şu şekilde geçmiştir: 

Karaca viran köyünden Fatma isminde bir kadınla komtularındau 
Durmuş oğlu Hüseynin genç kızı diğer Fatma. kırda otlamakta olan 
öküzlerini köye getirmek için dışarı çıkmışlardır. İki kadın köyden 

hayli uzakta otlıyan öküzlerin yanına gittikleri sırada şiddetli b~r 
yağmur yağmıya ve gök glirlemiye başlamıştır. ~u esnada ~ilthıı 

ürültüJerden sonra düşen bir yıldırım Durmuo oglu HUseynın kızı 
ı atmaya isabet etmif, kızcağız derhal simsiyah kesilerek ölmüştür • 
Ayni zamanda yıldırım öküzlerden birini de öldiirmüştür. Diğer 
Fatma da ağır surette yaralanmışbr. 

Dervişin Fikri ... 

J D 

Kocacığım! Seni memnun edecek bir şey aldım. 

Muhakkak Bir ıişe rakı olmalıl 

M. KAZIM 

1 

J 



2 Sayfa SON POSTA 

(' ~~JfPD1Z1mi8il•EJıl••~1m1~;s~·~wn1?:1M1+me1111 ............. rımııwl!!ll .......................................... r.m .... ~1 .. 

l Halkın !_~si j Günün Tarihi 

Japon Başvek· inin-----~-----------------.. İş, İcra Ve Kazanç 
Katli Hadisesi 8 f LE O ; Y f O E Köm Ür TAR ; f f Kanunları 

Japon llaşvekiliol bir takım müf. --- DOn tehrimize gelen Millet Mec-

rit gençler vurup ölaürCfüler. Si- "T'ekau··ılu··k Ucuzluk Temı·n • Jial Reiti Kazım Paşa Mecli&in me-
7aai bayatta kanh •ukuatın ne ,1 ~ /hfikara ıaiai hakkında şu mallımatı varmiş-
müeaaif neticeler doA"urabilecetini Ed J k M ? tir: 
umumi har!>e sebebiyet vermek Nisbetleri i ece i Meydan .. _iş Kanununun bu devrede 
itibarile Boana Saray hidiaeal E çıkabilecetini zannetm ·yorum. Meclia 

A reğli Kömür Şirketi tarafın· J/; l • k 
pekala gösterir. Dün bu münaae· rfflrl IQCQIC. erl• mıyece timdi uaalı olarak bütçe müznker .. 
betle karilerimizle ıarü~tük. işte Li dan çıkarılan kömürlerin dahilde lerile meşauldür. icra ve iflas Kanu--
biıe ııöyledikleri: --- pahalıya, hariçte ucuza satılıp Beledı"ye lktısat MüdOrlftg"'n nu tadil edilmiş tekilde bu devrede 

Kt\mil B. ( Gedlkpaıa Fmn •okak 78) Millet Meclisi eveH günkil satılmadığı Belediye ve Ticaret u mutlaka çıkacaktu. Tad litlı kazanç 
Harbıumumi patladığı zaman İçtimaında Belediye kanununun Odası tarafından tetkik edil- geçen sesedenberi han, hamam, nrgiai kanunu da Bütçe Encümeııin-

dünyanın vaziyeti bugünkünden 13() uncu maddesini tefsir eder- mektedir. lokanta, gazino, birahane, otel, dedir. Bütçe müzakerelerinin 15 ha-
~ok iyi idi. Jnsanlar iktısadi buh· k B I d k 1 1 bar, sinema, tiyatro gibi yerlerin aırana kadar devam edeceMni tah-

d. b"I · ı d R f h en e e iye memurlanmn te a- Bu vaziyet tesbit edilecek •· 
ran ne ır 1 :nlVor ar 1• c a fiat tarifelerini tasdik ediyordu. mln ediyorum. Meclis bütçeyi bitir-
d · 1 · · Utlüğünde eski tekaüt kanununa olursa dahilde de kömfir fiati d'k i cta msan arı ..ıt::uz etmıştı. l lktısat Müdürlügv Ü bu tasdiki ı ten ıonra tatil devresine girecek-

Nihayet bir preıı:,ın kanını akıtan göre muame e yapılacağı şeklinde ucuzlıyacak ve buna merbut olan tir." 
bir kurşun dünya üzerinde ( 6 ) bir karar vermişti. Bu işi takip elektrik ve tramvay tarifeleri de yaparken müesseselerin göster- Yahya Kemal Bey 

d d b. k t için Ankaraya gidPn Belediye · k diği fiatlere kat'iyen itiraz et-
~ne evam e en ır an ve a eş mece tir. miyordu. Madrit Sefiri Yahya Kemal Beyin 
sağnağı yarattı. Rejs muavini Hamit Bey dün F k d istifa etmif addolunduğu bildiril-

Nihayet geçen sene Cemiyeti şehrimize dönmüştür. M h l f a at tim İ yaz mevsimi mil- ır.ektedir. 
Akvam denilen heyulanın iki ~z.vu Öğrendiğimize göre blitün eç u . nasebetile sayfiyelerde ve umumi Şild Müsabakası 
U r Ş kt b w J b T" k" d k' b J d' l yerlerde açılan bahçe, gazino, za { ar a ogaz aşmıya aş- ur ıye e ı e e ıye memur arı- Bu cuma Kadıköyünde Iatanbul-
lad 1 H b. t gı·bı· d d' (S3 ) k d M ı k c· t" • Es birahane ve kahvehane gibi yer-ı ar. arp ıraz avsar nan a e ı O a~ar ır. Millet as a ınaye ının rar •por ve Süleymaniye takımları ara-
iken şimdi de Japon Başvekilini Meclisi maddeyi aleyhte tefsir Perdesi Yırhlamadı lerin fiatleri olduğu gibi tasdik ınnda Şild maçı yapılacaktır. 
öldürdüler. Hindistanda da Me- ettigv i için BeJediye memurları edilmiyecek, bunların kiraları ve Ag" rı Dag"'ı Şakileri 
cusi, İslam dahili harbi baş· dı. Geçenlerde Maslakta 32 ye- semtleri nazan itibara alınarak yeni tekaütlük kanunundan istifade f l Adanadan bildirildiğine göre, mY.. 
Bütün bunlar umumi bir Llrp edemiyecektir. rinden yaralı olarak bulunan sınıflara aynlacak ve tari e eri hakemeleri yapılan Ağn oakilerl 
Y' •almak için kafi gelen sebep- Bu vaziyet karşısında Be· cesedin hüviyeti tesbit edileme- ona göre tasdik edilecektir. hakkındaki karar gelecek cumart ... 

lr: di. Fakat Allah o Harbiumu· Jediye bir tekaütlük nizamnamesi diği gibi failler hakkında da bir Belediyenin Cevapları ıiye kalmıştır. 
m-:9.Jen razı olsun ki feci akibet- yapacak ve bütçenin imkfinı nis- ip ucu bulunamamışlar. Müddei- y • B "' J 
1 · · ö · ı ·· 1 b" Dahiliye Vekaletinin mesken eni uga ar erını g ren ınsan ar oy e ır betinde fazla tekaütlük tah3isatı umumilik cesedin gazetemhde 
b d. d h t ı kt k B D kiralan ve ihtiyaç maddelerinin a ıreye a a a ı ıverme en ayıraca tır. u nizamname ev- çıkan bir fotogv rafım çogv altarak B 

k fiatleri hakkında sorduğu sualle- aytar Müdürlüg"' Ü Plevne 
~e iniyorlar. let Surasının tasdikinden sonra dün bütün vilayetlere göndermiş B ı d" · re e e ıyemız tarafından cevap B "' S Al 

it tatbik edilecektir. Bu suretle ve fotoğrafların teşhir edilmesini verilmiştir. Bunda, bütün ihtiyaç ugası atın ıyor 
Fehmi B. ( Şehudebatı Emin Nurettin belediye memurlara eski tekaiit d 

bau 1 5 ) bildirmiştir. maddelerin e bir düşkUnHik gö- Beledı"ye geçen sene bugw• 
1n• u kanununun az mı'ktarda tayı'n k f 

B · d" · J • k rüldügw ii yaluız şe er iatinin art· 
enam un ya ış erme pe ettigv i tekaütlük nisbetlerinden alınmak üzere vilayet baytar 

akı l B • ş k bgw ı bildirilmiştir. 
ım ermez amma gazete er hariç kaJacaklardır. lT e er mftdllrlüğU bütçesine \6) bin lira 

garip garip haberler veriyorlar. • s· c· t tahsisat koymuştu. Baytar mU-
Bir gün Fransız Reisicümhurunu Bir ihtilaf. Fabrikası ır _ ınaye dllrlüğü (40) Plevne buğası satın 
vururlar. Bir gün Japon Başve- d B S h B d E ki almıya karar vermiş ve bir müna Teyit edil iğine göre eynel- ar oş İr A am s 
kilini öldürürler. Hindistan dahili B M f kasa ilAn etmiştir. Buğalar ayın 
harplerle kınhp gidiyor. Japon, İr ektebin Arsası çin milel Pancar ittihadı Türkiyede Arkadaşını Vurdu yirmi Uçünde Baytar Müdürlü· 
Çin harbi, Rusyaya geçecek di- İhtilaf Çıktı bUyiik bir şeker fabrikası tesis Salih isminde bir Kömür ame· ğüne teslim edilecektir. 

1 Ali h h 1 . etmek fikrindedir. Pancar ittihadı Mil o· 1 k yor ar. a ayır ısını versın. Kasımpaşada Mevlevihane ci- lesi dün gece serhoş olarak Ga- • ıp ara US 
- varmda geçen sene yapılan ilk- pancar istihsali\(' , c.f..\l:ul bUyUk latadnn geçerken, evvelce kavgalı Ankaraya giden Yun n re&samı 

Masu:n B. (Fatih Simitçi mahallesi 3-1) b kk bir Türk grupu aramakla dır. oldugv u Şükrü isminde birisine Matmazel Diplarakus Başvekil Pa 
d k 1 meldep inasmm yeri ha ında 

- Japonlar çin e i istila arını rastgclmiştir. Salih derhal ta· ile Maarif Vekili tarafından kabul 
Belediyr, Mezarlıklar Müdürlügv ü Esı·ar l{açakçıları b k k edı"Jmlıt"ır genişletmek için asker tahşidile ancasını çı arara ateş etmiş, · 

u~rraşırlarkcn başvekillerini öl- ile Maarif arasında bir ihtilaf Drın riisumat muhafaza me- Şükrüyü üç yerinden vurmu~ ve Kemalettin Sami Paş~ 
dürdiiler. Şimdi de tuhaf tuhaf çıkmıştır. murlan Ali, Mehmet, Osman is- kaçmıştır. Yaraları çok ağır olan Vaymar, 17 (A. A.) - Kemalettin 
haberler gelmiye başladı. Maarif bu mektebi Mevlevi- d h şükrü hastahaneye yatırılmıştır. Sami Paşanm ahvnlı sıhhiyesi iyileş• 

minde üç köylünün üzerin e şe - k d' E f d kil 
Japon donanması, ordusu is- hane arsası Uzerine yaptırdıgw mı, me te 11• tra m a erle frÖrüşmiye 

re sokmak istedikleri 5 kilo 275 p ı· il UdU IU"'ll b J t yan etmiş diyorlar. Rusya ile de Mezarlıldar Müdürlüğü Mevlevi- o IS m r g Af aınış ır. 
Japonyanın arası gerginleşmiş. h ı v · ı gram esrar yakalamışlardır. Ali Polis müdürü Ali Rıza Bey Adlive Ve'<ili 

ane mezar ıgı üzerıne yaptırı • her nasılsa kaçmıya muvaffak ol-
Eğer harp ateşi Rus hudutlarında dığını iddia etmiştir. Bu işi tet- Vali muavinliğine tayin edildiği Dlin gelen Adliye Vekili Yusuf 
da yanarsa bunun bütün dünya· kik için ~nderilen heyet Mezar- muştur. taktirde yerine Beyoğlu Kayma- Kemal Bey yeni adli teşkilata ait 
ya sirayetinden korkulur. Esa· kamı Sedat Beyin getirilecegw i kanun layihalarının Mecl ae verildi-

k lıldar Müdürlügv ünün iddiasını M /l lZ sen dünyada, için için, aynıyan a arım söylenmektedir. tini, esnsen memleketin her tnrafın-
doğru bulduğu için Muhasebci f bir ıstırap vardır. ---- da münferit hakimlerin vazi e gör· 
Hususiye, Mezarlıklar Müdüriyeti- Milô..no Sergisinde Murahhaslara Ziyafet Verildi dütünü, bu usulün büyük şehirler• 

Arabaczlar 
Ve Sandalcılar 

Belediye İktısat Müdürlüğü 
hamallar için yeni bir talimat-
name hazırlamıştı. Şimdi de san· 
dalcılar ve arabacılar için yeni 
bir talimatname hazırlanmıştır. 

Gerek hamallar talimatnamesi 
ve gerekse sandalc:lar ve ara· 
bacılar hakkındaki yeni talimat
name, yeni teşkil edilen bir 
komisyon tarafından tetkik edil-
mektedir. Komisyonun tetkikin
d"!n sonra Daimi Encümene 
verilecektir. 

ne, mektep yerinin parasını vere· Tütün Konferansı murahhas- de teımil cdiieceğini, ist naf mahke· 

cektir. Çok Benenildi ları dün Tütiln inhisar idaresini meleri teşkili haberinin doüru oldu-
0 ve fabrikaları gezmişlerdir. Tütnn tunu, barut irtişası meseJeainin mah-

Bir Muamma Milano sergisinde, ihracat lnbjsarı Umum Müdürü tarafın· kemeye intikal ettiğini söylemiştir. 
Muammer isminde biri Tak- mallarımızdan P.ekçoğu beğenil- dan murahhaslara Cibali fahri- Posfaneyİ 

simde oturan Nermin Hanımı miştir. Birçok f tal yan firmaları kasında bir ziyafet verilmiştir. 
ölümle tehdit etmiş, Nermin H. harici ticaret ofisine müracaat V.• S d ? 
da ayni evde oturan madam ederek bu mallardan almak iste- Cıgara Fiatleri nzm og U • 
Hayganoşun 70 lirasını çalmış, diklerini bildirmişlerdir. Sergide Ankaradan dönen Tütün lnhiıar1 Buraadan bildirild tine g<ire 

b ·ı 11 d Müdürü Hüsnü Bey bütçenin Meclise Gemlik Poıta Müdürü Celal Be• "k" • d k la şt eyenı en ma nrımız_ arasın a .1 
J ısı e ya a nmı ır. k . k verildiğini, cırara fiatlerinln bir dairede yatarken gece yar111 ikJ 

ham deri, ttre, mazı, cevıı ü- k · d' ·ı 
SpeklllaA syon mi tar ın ın eceğini söylemiştir. ailAbh adamın tecavüzüne uğradığını, 

tügv ü, boynuz, havvan ycmi,sebze, · Kasap Osman Ya'Kalandı bu adamların kaaadaki beş bin lira-Tl·caret Mildu-r"' du-n Müddeı· mısır, tı"ftı'k, fındık, cevıı, zeytin u, - O yı çalarak kaçtıklarını iddia etmİf• 
umumiyi ziyaret etmiştir. Bu içti- ve yagw ı, n eyankökü , susam, zım- 8irkaç gün evvel sküdarda pollı F k c f t!l B idd' •-

. Şefik ve balıkçı Remzi Efendileri tir. a at e a ey ıasını tevsi. 
mada piyasada yapılan spekülas- para, tütün, yün, pamuk, buğday, yaralıyarak kaçan sabıkalı kasap edemediği için ibtilis cürmile tevkif 
yon işleri görüşülmüştür. fasulye ve sigara vardır. Osman dün yakalanmıştırr. olunmuştur. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Eski Kaçakçı 

l : Hasan Bey - Yahu sana 
ne oldu böyle? Suratın bir karış!.. 

Eski kaçakçı - Ne yaparım 
Huaa Bey ... lfai.Uk. •• 

inhisarda tasfiyeye mi uğradın 1 

1 

2 : Hasan Bey - Hayır ola ... 

--

3 - Yoksa afyeo ticareti mi 
yapıyordun 1 

4 - Hakkm var. Bu sene 
..tıf aL Mallar depolarda yığıldı 
kaldı. 1 

5 : Eski kaçakçı - Ne gezer 
Hasan Bey. Kaçakçılık yapıyor• 
dum. Kam.an çıkmca hapı yut• 
tuud •• 
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Her gün 
Sovyet 
Ru~yadn 
Neler Gördüm ? 

._ _______ Selim Raııp 

-4-
Leningrat7 - KomUniıt rejl

m i, bir cemiyeti teşkil eden ef· 
radnı., ay.ııi şekilde yaşamak hakkı 
bulunduğu iddiasındadır. Her
hangi bir adamın ister şahsi me• 
ziyeti ve zek4aı sayesinde, ister 
şu veya buradan gördüğü mu· 
r:aheretlerle bir Roçild, bir Rok· 
feller, 'bir Ford olmasını gayri 
tabil bulur. 

Su gibi insanların, şahsen te• 
min ettikleri refah ve serveti 
diğer efradın hakkından çalınmıt 
addeder. Bu itibar ile de cemi
yet içinde böyle büyük kademeli 
hayat farkları teessüs etmesine ta
hammül etmez. Bir cemiyet içinde 
Yaıayan insanlar için mesken ola
rak kullanılabilecek ne kadar 
bina varsa bunların heyeti umu· 
nıiyesini cemiyete mal etmiştir. 
. NUfus nisbetine göre tak· 

••rne uğrayan bu binalar, eğer 
bir inıan için bir odadan istifa· 
deyo • k • · t ım an verıyorsa vazıye 

~na a<>re tesbit edilir. Bir odanın 
:~ kişiye tahsisi icap ediyorsa 
~ 1t• meselesi bu esasa göre 

a holunur. Yani elde mevcut 
Ye ayat için IAzım olan malzeme 
;\ ~evadın nüfusa miitesaviyen 
a sun nisbeti bir komünist cemi

.Yetin hayat şeklini ifade eder. 

t .. 
KoınUnist rejim, mübadele 

~asıtasa olarak parayı tanımaz. Fa
l at bugünkUSovyet Rusyada ame· 
~ \ro memur yevmiye ile çalışıyor, 

• ış, veriıte mübadele vasıtası 
olarak e . 
t~davtU :~ prensıp bilAfına para 
malu t dıyorea, bu, bana verilen 
rur ?1~ a göre, bugflntın bir ııa· 

ebdır. Sovyet n b · ti ilk J k 4 c m urıye , 
m an hasıl olduğu gün parayı 

ortadan kaldıracaktır. Fakat bu 
hedefine ne zaman erecektir ve
ya erebilecek midir?. Bunu bize 
taman ve ilerinin hAdiseleri 
gösterecektir. .. 

Sovyet Rusya, bilhassa tesis 
etnıek istediği ağır sanayi için 
ıniimklin olduğu kadar ecnebi 
dövizi toplamak gayesini güt
nıe ktedir. Bunu temin etmek için 
de rublenin dahildeki kıymeti 
resmen yarım dolar olarak teıbit 
edilmiştir ve Sovyet Rusyaya, 
hariçten ruble ithal etmek men 
olunmuştur. Bunun sebebi, ka
naatime göre şu olmak icap 
eder. 

Amerikan dolarının iki ruble
ye tekabül etmesi, indidir ve 
Sovyet memleketlerine mtınhasır 
resmt bir kararın neticesidir. 
Başka memleketlerde, bir d'>larla 
26 küsur ruble alınabilir. 

Ayni ha~ Sovyet Rusyada da 
caridir. Fakat gizli olarak. "Siyah 
borsa., denilen birtakım sarraf 
ıebekeleri vardır ki el altından 
ve zabıtamn oiddetli nezareti
ne ragmen bir dolara muka
bil 26 ruble satmaktadırlar. Fakat 
b~ gayri meıru ticaret büyük 
hır tehlike pahasına yapılmak
ta~ır. ÇOnki yakalananlar, reji
ının ınali itibarmı düşürmek nok
tasından~ şiddetli takiplere uğ-
rarlar ve bu gibi ada l . . 
S. . m ar ıçıo 
ıbb~~yayı boylamak, mukadder 

la ıı akıbettir. ' 
SoYyet Rusyanın bu d'd 

ıd y va ı e 
l lgı ııkı tedbirlerin b' . . ır zaruret 
nehceıı olduğunu aşağıya k d 
d ~ · b' k ay e-
:cegım ır aç rakam, büyilk 

bır sarahatle ispat edecektir: 
(De.mı l 1 inci ıayfada) 

SON POSTA , 
Son Postanın Resimli Makalesi •Cesaret • 

Ceaaretsiz adam zemberej'i boıulmuı 1aate benzer. Saat yine o 1aattir, fakat işlemez. Korku, hastahklarm e.n 
fenasıdır. Çünki beyni atalete aevkedor. Goethe ne iyi söylemiş: Cesaret kaybolunca, herşey kaybolur. Cesaretaız 
ya,amak, yaşamamakla müuvidir. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Büyük Bir Petrol Kuyusunda 
Esrarengiz Bir Yangın Çıktı 

10 Milyon Ton Petrol Alev Aldı 
Paris, 18 ( A.A ) - Plaza petrol kuyularında 

bir yangın çıkmıştır. Bir Lehli, 10 milyon litre 
petrol bulunan ihtiyat depolarını ateşlemiştir. Leh
linin intikam kasdile hareket etmiş olduğu ıöyle
niyor. Merkum, bombayı attığı sırada bir mUfettiı 

Paris, 18 (Hususi) - Plaza kuyutarmda kasten 
yangın çıkaran Lehli ismini ve hnviyetinl s6yleme· 
mekte ısrar etmektedir. Y angınin nasıl bir maksat 
ile çıkarıldığı hakkında birçok rivayetler dolaşıyor. 
Fakat yakalananlar hiçbir itirafta bulunmıyorlar. 
Suikastçilerin bu hareketi esrarengiz mahiyette 
telakki edilmektedir. Son dakikaya kadar insan 
zayiatı hakkında sarih malümat alınamamıştır. 

tarafından görülmüştür. Yangın saat 12 de çıkmıı 
ve saat 15 te yangını çıkarmakla maznun diğer 
tlç Lehli tevkif olunmuştur. 

Vapurculuk Kahve 
inhisar Hakkındaki Layiha Ve Şeker 

İkmal Edildi 
Ankara, 17 - lktısat VekA· 

Jeti, vapurculuk şirketi hakkın· 
daki kanun IAyihasmı bitirmiıtir. 
Bu lAyihaya göre 2.5 milyon ser· 
mayeli bir şirket teşkil edilecek, 
Seyrisefain ve diğer vapur kum· 
panyaları bu şirkete dahil olacak, 
şirketin sermayesi bu vapurlarm 
takdir olunacak {kıymetlerinden 
ibaret olacaktır. Küçük motör ve 
çatanalar şirkete dahil olmıyacak, 
Tilrk sularında vapurculuk bu 
şirketin inhisarı albnda bulu
nacaktır. 

Belçikada Siyasi Buhran 
Brl\ksele 18 (A.A) - Kabine 

istifa etmişti.ştir. Bu istifa parlA
mento mehafilini mütehayyir et-

mem~ştir. Çünki esasen 15 günden· 
berı iyan ve meh,usan meclisleri 
arasında ilk tahsilde kullamlacak 
lisanlar meselesinde noktai nazar 
ihtilafı mevcut idi. ' 

Hindistan 
Gürültüleri 

Bombay, 18 ( A.A ) - Hali 
hazırda sükunet hllkümfermadır. 
Bugün telef olanlar 24 ve yara
lılar 200 dür. 

( Beşinci tayfada tafailit vardır ) 

Bu İki Madde Kontenjan 
Listesinden Çıkarılacak 

Ankara, 18 (Hususi) - Htı
kftmet ithalatın tahdidi usulünde 
bazı yeni tedbir ve kararlar ver· 
mek lizeredir. Bu hususta lktısat 
Vekili Mustafa Şeref Bey dün 
fırkada izahat vermiş ve meb'ua
lar kontenjan usuliinUn devamın
da müttefik kalmışlardır. 

Hükumet şeker ve kahve 
gibi umumi Ye zarurt ihtiyaç 
maddelerini kontenjan listelerin· 
den çıkaracak, bu gibi mad· 
deleri takas usulüne tabi 
tutacaktır. Bu suretle bu mad
delerin memlekete ihtiyaç nisbe· 
tinde ithali ınümkfin olacaktır. 

Hükiimet muhtekirlerin de şid· 
detle takip ve tecziyeleri için 
yeni tedbirler almaktadır. 

ispanyada lirev 
Madrit, 18 ( A. A. ) - Bu 

sabah nakliyat servisleri umumi 
bir grev ilin edeceklerdir. 

Askerlik Bedeli 
Ankara, 17- Millet Meclisin

de kabul edilen Bedeli Nakdi 
Kanunu mucibince nisanda asker• 
lik bedeli verenlerin (260) liradan 
fazla olan miktaı iade edilecektir. 

Şap Denizinde 
Vapur Yangını Müthiş 

Bir Facia Oldu 
Aden, 17 ( A. A. ) - Filip

par posta vapurunda çıkan yan• 
gından sağ olarak kurtulan ve 
in giliz bandıralı Kontraktar gemi· 
sile Adene gelen yolcular yangının 
gayet şiddetli olduğunu ve 35 
mil uzaktan görülebilecek bir 
şiddet ve vUs' at aldığını söyle· 
mektedirler. 

Zannedildiğine göre ilk daki· 
katarda yolculardan 100 kadar 
kimse hiçbir tatafa kaçmtya 
imkln bulamamışlardır. 

Sandalların içine binmiye im· 
kAn bulamayan birçok yolcular 
köpek balıklarile dolu olan denize· 
atılmak mecburiyetinde kalmışlar· 
dır.Bu yangmdan sağ olarak kur• 
tufanlar çok acıklı vak'alar anlat
maktadır. Biribirinden ayn düşen 
birçok kadmlarla bunların koca
ları ve çocukları sevdiklerinin 
sağ olup olmadıklarım bilmemek· 
ten miitevellit 'derin bir azap 
içinde kıvranmaktadır. 

(Be9incl 1ayfadakl tafalllh okuyunuı) 

Gorgulof . . 

Israr Ediyor 
Paris, 18 (A. A) - Gorgu• 

lof, M. Dumeri Fransa, Bolşevik
lere karşı mücadele etmemekte 
olduğundan dolayı katletmiş oldu
ğunu söylemiştir. 

Sayfa 3 

Muvaffak Olamıyorsak .. 
Kabahat 
Kimindir? 

---------- A. E. Yeni Fransız Reisicümhuru 
bir köylü çocuğudur. Eski Fran• 
sız Reisicümhurunun babası ise 
bir demiryolu amelesiydi. Anneıl 
dul kaldığı zaman hizmetçilik 

etmişti.En son iki Fransız Reisicum
hurunun ikisi de işte göriiyorsu• 
nuz, halk arasından aivrilmişY,. 
" Halk çocuğu ,, dur. Fakat l>u 
sıfat onları Reisicllmhur olmak· 
tan menetmemiştir. 

Buna rağmen manbk oyunu 
yapanlar gelirler ı 

- " Bu cemiyet kllçUkler .,. 
vaziler için zalimdir. Kiiçüklere ve 

vazilere ancak sofra kırıntısı bırakır. 
"Bu cemiyet sahte demokrasi 

perdesine bürünmüıtür. Bu cemi• 
yet içinde doğuştan, servetten, 
faydalı münasebetlerden ve imtf• 
yazlı sınıfın yekdiğerine yardı· 
mmdan kuvvet almıyan muvaffak 
olamaz ! " Bu cemiyeti yıkmak 
lazımdır!,, derler. 

Evet cemiyet mükemmel de-
ğildir. Bu cemiyet içinde servetli 
doğanlar diğerlerine nazaran 
ciddi bir avansa maliktirler. Aşa• 
ğıdan başlıyanlar için yllkselmek 
daha gllç, daha uzundur. Blltiln 
bunları inkAr etmiyorum. Fakat 
zeki, çalışkan ve azimkAr olanlar 
için btttlin kapıların kapab ol· 
madığı da aşiklrdır. '1Faklr bir 
delikanlının hiklyeai" eğer kah· 
ramam bu meziyetleri ibraa 
edebilirse dtıııyanın en gllzel ro
manı olabilir. Evet, bu cemiyet 
içinde insanlar yekdiğeri arasın• 
da müsavi değillerdir. Fakat bu 
milsavatsızlığı yapan insanlana 
malik olduklan iradenin cinsidir: 

Cemiyet zekileri ve aptalları, 
yumuşakları ve azimkArları, za• 
yıfları ve kuvvetlileri ayni aaf5 
dizem ez. Fakat herkesin taliinl 
denemesini de menetmez. "Son• 
radan görme,, bu kadar çok adam 
bulunması bu iddiamın deliJidir. ,.. 

Bu '1 sonradan 1ıörme ., keli· 
mesini kullanırken hatırıma gel• 
di : Meşhur bir liigat kitabı bu 
kelimeye gayr; müsait bir mana 
vermiş ve bence hata etmiı. 

"Sonradan görmen kelimeal 
namussuz, entrikacı veya iltiması. 
bir adamı göstermedikçe daima 
ıeref verici bir sıfat olmahdır. 

Fakat sadece ııntrika ile mu• 
vaffak olunabilir mi? lıtimas, ik· 
tidarsız bir adamı iktidar mev· 
kiinde tutmıya uzun müddet 
kifayet edebilir mi? Gayri dllrUıt 
manevralara istinat eden muvaf· 
fakıyetler devamla olabilir mi? 
Kendi hesabıma zannetmem. 
Çünkl, ne denirse densin, bu 
dUoyada mukadder bir adtiet 
vardır. Bazan gecikir, fakat mlls• 
terih olunuz, eninde sonunda in· 
sanları hakiki mevkilerine getirir. 

4r 
Biraz evvel 11talil denemek,, 

kelimesini kullanmııtrm. ihtimal 
içinizden: 

-Demek şansa da dayanmak 
IAzım 1 Şu halde elinde bu kozu 
bulundurmıyan muvaffak olamı• 
yacak mı? demişsinizdir. 

Kendi he1abıma ben ıanH itimat 
etmem. Başkalarının muvaffakıyetle• 
rini teaadilflerin yardımına atfederek 
izah etmek kolaydır ve insanın ken• 
di hayahnı mahvettitf. zamanı 

- Ne yapayım, taliim yokmaı 1 
deme1i de keatirme bir ittir. 

insanların hayatlar1 taliln 'f'e 

İSTER İNAN, İSTER iNANMA! 

talihsizlitin yekdiğerine karııma• 
amdan vücut bulmuı bir halita• 

"'\ d1r. Fakat tam manasile tali ve
ya tallıizlik yoktur. Kader hlt 

Pariste çıkan Echo de Parla gazetesinde, vaktil• 
franaızlarm caıus teşkilihnda bulunmuş, bu makaatla 
Şarkı ve lıtanbolu dolaşmıı Ye nihayet Abdillmeclttcn 
aldığı tahsisatla aleyhimizde neşriyata başlamıf olan 
bir Fransız, ıon günlerde istikraz hakkında bir iki 
yazı yazdı. Türklere para verilmemesi llıam geldiğini 
iddia etti. . 

Bu adamm bu yazıları yazması kadar tabii bır 
ıey olama-.:. Buna ehemmiyet verilip uıun uıadıya 
mevıu bahsetmeyi bil zait buluruz. Fakat bu mOna· sr R I AN, 

1ebetle ,ahit ~oldutumuz bir hadiseyi kaydedemeden 
ıeçemiyoruz. ' 

Bu yazıları haYi olan Echo de Paria nilıhaları, 
lstanbul leYantenlerl tarafından kapııılarak ahndı. 
Gazeteyi aatan kOtOphane propagandayı itmam için 
bu makaleleri daktilo ile tekıir ettirerek müıterllerine 
dağıttı. 

latanbulda çahşaa bir müeneaenin bu tar&daki 
faaliyetinin kendiılne gösterdiğimiz milsamaha we 

i m ttfl• teı· m x, o dl tuna, arbk 

'----------------~----------------------------------------~---------------' 

kimaeyi muntazamen tazip etmez. 
Yalnız mtlaalt fınatlardan isti
fade etmesini bilen ve hldiaelerln 
müaadeaidiğ'l karşııında akıüllmel 
göatermiye muvaffak olan inunlar 
vardır. Bu da, zamanında hareket 
etmek, axim rBıtermek ve mu•affa• 
klyete iman etmek me1ele11idlr. 

S6~ün kısaaı : Bir tarafta bu meal 
yetlerc Nahip olanlar, öbtb terafta d8' 

..:. Çalıf, Allah yardımcındarl tn• 
ıiycaini unvtarak kaderin ıadrlne 
utradıtlnı zanneden inaanlar -wardır. 

Kleııraan Voteldem luımea 



4 Sayfa 

[ Gençler İçin 
Şeytanın 
Zararı 

Yalanın fenalığı hiçbir yere 
aymamasındadır. 

Yalnız hakikate değil, diğ~r 
yalanlara da uymaz sırıtır. 

Hakikatin güzelliği her ıeye 
uymasmdadır. 

Kainat bir mekanizmadır. 
Kuvvetler biribirile, kanunlar yek
diğerile ahenk dahilindedir. Kü
remiz güneş etrafında bu saye· 
de muntazaman devreder, hayat 
l>u sayede inkişaf eder. Madde 
için doğru elan bu hüküm, 
fikir için de doğrudur. 

Hakikatin kuvveti, ahenk vlicu
de getirmesindedir. Her hakikat 
biribirini tamamlar. Bütün haki
katler ayni ailenin çocukları gibi· 
dirler. Biribirlerile kavga etmezler 

Halbuki bir saçmaya kapıl· 
dığmız zaman, ona ne kadar sarı· 
hrsanız okadar hataya düşersiniz. 

insanın ilk vazifesi inanmak 
deiiJ, inanılacak ıeyi aramaktır. 
iman etmek değil, iman edilecek 
ıeyi bulmakhr. 

Her yalan bir hastalık mikro
buna benzer. Bu mikrop öldürül
medikçe ergeç. bir fenalığa sebep 
olur. 

inanmak, hakikatin muakkibi, 
arkadaşı, yoldaşıdır. Yalan bir 
müddet yürür gibi gorunur. 
Bazan insan bu yürüyü~e aldana· 
rak yalanın sökeceğini z aııııeder. 
Fakat nihayet hakikatle karşıla

ımca yere serilir. 
Yalan küre Ozerinde takip 

edeceği yolu bilmez. Her adımda 
büaz daha zayıflar ve nihayet 
dllfer. 

Dünyayı anlayanlar, yalnız na· 
muaJu ve iyi kalpli insanlardır. 
Onlar muvaffak olurlar. Çünki 
klinatta bütOn kuvvet onunla be
raberdir, beraber çalışır. 

Hakikatle elele yUrUyeoler 
bir mftddet ıztırap çekerler. Fa
lıat bu ızbrap muvakkattir. Ya
lanın mu•affak olduğuna ioa· 
nanlar yarım · körlerdir. Uzaiı 
ılrenler, teJUDID nihayet yarı 
1olda kalacajını bilirler. 

Şimendifer 
Mektebi 

Nelci 

11,ga Kararından Vazgeçi
leceği Tahmin Ediliyor 

istasyon ve tren memuru 
yetiştirmek lizere on sene evvel 
tesis olunan Haydarpa.şadaki 
Şimendifer mektebinin biitçede 
tasarruf maksadile lağvına karar 
~erildiği haber verilmektedir. 
Bu mektep timdiye kadar birçok 
miltehassıs yetiştirmiştir. 

Mütehassıs ihtiyacı karşısında 
böyle faydah bir müessesenin 
lirından sarfınazar edilmesi 
elbette ki çok muvafıktır. Eıuen 
ba ihtisas yuvaaının ıtenelik tah
Iİla t ve masrafı ancak beı bin 
lira kadardır. 

Bu miktar tasarrufun diğer 

ıubelerdeo temini çok m&mkftn
dür. Bu itibarla bu f aydah mü
euesenin ilgası hakkında verilen 
karann bütçe müzakeresi esna· 
smda reddedileceği şimdiden 
tahmin olunabilir. 

idman Şenlikleri 
MektepJiler idman şenliğinin 

gelecek cumaya tehir. edildiğini 
ya2mı,tıl<. Şenlik Kadı köyde F e
nerbııbçe stadında yapılacaktır. 

SON POSTA 

EML B 

Taşı, Toprağı Bergamanın 
Ve Havası Altındır 

- -------- -

Her Sene 4 Milyonluk ihracat Yapıyor 
lzmir (Husu 

- İktısadi bu .-
randan en az 
müteessir olan 
ve iktısadi var
l:ğmı en fazla 
muhafaza eden, 
İzmirin ve belki 
de TOrkiyenin 
yegAne kazası 

Bergamadır. 

Bu cümleyi 
bana, dlin Ber· 
gamada yaptığım 
tetkikat csnasm· 
da bir Bergamalı 
tacir ıöylemifti. 

Bu ut söylediği 
sozu kıymeUendirmek ve izah 
etmek için şunları ilive etti : 

•• - Bergama, diğer kazalar 
gibi yalnız bir, iki istihsal mad
desine bel bağlayacak bir vazi
yette değildir. Bu sene zeytin 
olmadı mı, tütünden, tütün ol· 
madı mı, palamuttan, o da ol
madı mı afyon sakızından, hu
bu battan, pamuktan, mazıdan ve 
UzUmden para almak mümkün-
dür. Bergamamn loprağı, suyu 
ve havası altındır . ., 

Filhakika Bergama kazası, bu 
:r.ahn saydığı istihsal maddeleri· 

Karamanda 
Belediyenin Faali

yeti Bekleniyor 
Karaman (Hususi) - Beledi

yemizin bu seneki varidatı, umu· 
mi buhran vaziyetine rağmen 
eksilmemiştir. Çiinki kazamızda 
alıt veriş, diğer kazalara nispetle 
daha iyi gitmiştir. Fakat Beledi
ye, esas vazifelerinden bir kıs
mına henüz başlamamış vaziyet
tedir. Tamire muhtaç olan yollar 
için yığılan taşlar, henüz olduğu 
gibi duruyor. 

idman Yurdunun spor sahası 
için ayrılan (200} liralık tahsisat 
bir türlü almamamıştır. 

Belediye tarafından bir si
ne.na l inası yapılmak için istim
lak edilen birkaç dükkan yıkıla· 
rak binanın yeri hazırlanmıştı. 
Fakat aylardanberi faaliyete ge· 
çilememiştir. 

Bunlardan başka bir çocuk 
bahçesi yapılmak için girişilen 
faaliyet te bugiln yarıda kalmış 
bir vaziyettedir. Belediyemizden 
biraz gayret bekliyoruz. Hiç ol· 
mazsa yanda kalan işler tamam• 
lansıo. 

M. T. 

Somada Tutun Ziraati 
Soma (Hususi) - TUtilnünün 

ncf aselile şöhret bulmuı olan 
yeşil Somamızın tütiln zeriyatı 
bu hafta hitam bulmuş ve birin
ci çapasına başlanmıftır. Amele 
yevmiyesi 30 kuruştan 60 kuruşa 
kadardır. 

Adanada Bir Sarhoşluk 
Adana { Hususi ) Ak 

Mehmet mahallesinden Sarı Ali 
oğlu Ziya zilzurna sarhoş olarak 
şuna buna sataşnııya başlamış 
ve kendini yakalamak istiyen 
ıabıta memurlarını da tahkir 
etmiştir. Hakkında tahkikat )'a· 
pılınaktadır. 

daima faaliyet ha
linde bulunan 
59 miJJet mekte
bi vardır. Berga
mada tüccar ade
di 589 dur. 

Daima faali
yet halinde bulu
nan 28 yağ, pa-

~i~i~'lll~ill.11 muk, un ve sabun ~ fabrikasında yiiz· 
lerce amele ça
llfmakta ve mai
,etlerini temin 
etmektedirler. 

Bergamada bir tutun sergisi 

nin hepsini de ayni derecede yetiş·' 
tirmekle meıhurdur. Geçen ıcne 
3,907,393 liralık ihracat yapmağa 
muvaffak olan bu kaza hakkmda 

1 
elde ettiğimiz malümatı ya· 
zıyorum: 

- Her şeyden e\>-vel bir zira
at memleketi olan Bergamada 
binlerce dönüm bağlık, bahçelik 
araıiden başka 200,000 dönümü 
aşan 93 çiftlik vardır. 

Bütün kazada 25569 bina var
dır. Kasabada mevcut ( 28 ) 
ilkmektepte 2300 nibari talebe 
tahsil etmektedir. Bundan başka 

Küt ahga Vilayeti 
Asri Bir Köy 
Kazandı 

Kütahya (Husust) - Balıkesir 
Kütahya hatbnı yapan Yülyüs 
Berger ıirketi, faaliyete başladı
ğı zaman Oç yerde karargah kur· 
muş, mühendis ve amelesi için 
asri köyler tesis etmitti. Bu güzel 
köyler Kütahya, Değirmisaz ve 
Balıkesirdedir. Şirket hatlı tes· 
limdcn sonra Bahkesir ve Değir· 
misazdan ayrılmış, kütahyada 
kalmıştır. 

Bugün Değirmisazdaki asri 
köyde bazıları 14, bazılara 7 ve 
beşeı· odalı 12 ev vardır. Bu 
evler sıhhi şekilde yapılmıştır. 
flepsinde elektrik, su ve telefon 
tesisatı vardır. 

Şirketin Balıkesirdeki kısım 
Müdürii M. Hof man hu asri 
köyü bütün tesisatile birlikte 
hükümete terkedeceğ-ini, Kütahya 
Valisine bu hususla malümat ve
receğini bildirınişti. 

Türkiye haritasında henüz 
mukayyet bulunmryan bu asri 
köyün Kütahya Vilayetine hediye 
olarak Yerilmeıi tirket lehine 
kaydedilecek bir hidisc olacaktır. 

H. L 

Bereketli Vağmurtar 
Bandırma (Hususi) - Birkaç 

gündenberi havalar hep bulutlu 
ve hafif rtızglrh geçmektedir. 

Hafif olarak sepefeyeo yağ· 
murlar çiftçinin yiizilnü güldlir· 
mü.ttür. Gök daima bufutlu bir 
şekildedir. * Bu sene çtkan balaklar 
arasında eo fazla tutulan bahk 
çiroz balığıdır. 

iki Esrarkeş Yakalandı 
Bandırma ( Hususi ) - Paşa

mescit mahallesinde çalgıcı ibiş 
ve arkadaşında 5 dirhem esrar 
yakalanmıştır. Kendilerini takip 
eden polis memuru Halit Efendi 
tarafmdan cürmllmeşhut halinde 
yakalanmışlardır. 

Dört milyon 
:;raya yakın ih
racat yapan hu 
gilzel kasabanın 

bu seneki ithalat yekunu 194369 
liradır ki, ihracatın nısfı derece
sindedir. 

931 senesinde Bergama kaza
sından 387 ,603 lira hükumet 
vergisi, Hl7, 116 lira muhasebei 
hususiye vergisi ve 85,000 lira da 
belediye resmi tarhedilmiştir. 

Son zamanlarda ıslah edilen 
25 yataklı dispanser halkın ihti
y?lcım temine kafi imiş. Berga-
madan ayrılırken, bende kalan 
tahassüsler, diğer kazalardan 
ayralırkcn kapıldığım bedbinlik
ten çok farklıdır. 

ADNAN 

Aliiyede 
Kanlı Bir Cinayet 

Yapıldı 
Aliiye, ( Hususi ) - Birkaç 

gün evvel bu civarda kanlı bir 
facia oldu. Hadisenin tafsilatını 
yaı.ıyorum: 

Bu civar:.laki Kürtler köyün
de Ala Mahmut isminde birinin 
giizel bir kızı vardır. Emine is
mindeki bu kız, güzelliği kadar 
çalışkanlığı ve itküzarhğı ile de 
berkesin nazarı dikkatini celbet· 
mektedir. Fakat ayni köyden 
Çil İsmail oğlu ibrahim isminde 
yaşlı bir ada.m on iki sene ev· 
velindenberi bu güzel kıza göz 
koymuş, kendisine varması için 
sayısız müracaatlar yapmışhr. Bu 
uzun seneler zarfmda güzel Emi
neye birçok ta genç talipler 
çıkmış, fakat her defasında araya 
giren lbrahim muhtelif desiselerle 
bu genç talipleri vazgeçirmiştir. 
Emine bundan on ay kadar evvel 
Yanık Hasan oğlu Ömer isminde 
bir gençle sevişerek evlenmiştir. 
Fakat bu izdivaca biddeUen\?D 
1.~rahim, dağda yolunu beklediği 
Omere tabaocasım çevirmİf ve: 
"Seni yaylaya değil. cehenneme 
göndereceğim... dedikten sonra 
ateş etmiştir. Çıkan kurıunlar 
zavallı Ömerin beynini • parçala· 
mış, 6ldürmliftlir. 

Şerir lbrahimle cinayet ortak· 
ları olan diğer iki şerir bu kanla 
hadise lizerine firar etmiıler, fa
kat on saat ıonra yakalanmıtfar
dır. lbrahim yaşlı bir adam ol
duğu halde bir de karısı vardır. 

M. ASIM 

Gözden SUrme Çalar Gibi 
Adana (Hususi) - Tarsuslu 

Yusuf oğlu Ali isminde bir ıahıs 
Nuri Efendinin üç yaşındaki ço-
cuğunun kulağından küpesini 
aşmrkeri yakalanmıştır. · 

Mali Bahisler 

Umumi 
Vergi Tahsilat;. 

Devlet Bankası tarafından 
neşredilen bir risalede vergi tah• 
silltı hakkında faydalı malümat 
gördük. Bunlardan bir kısmını 
naklediyoruz: 

1931 32 mnli senesinin 
6mcı ayı olan geçen teşrinisani 
zarfında umumi bütçenin varidat 
fasılları meyanına dahil menabi• 
den cem'an 20 milyon 155,572 
lira tahsil edilmiştir. Bu miktar, 
bütçe tahminlerine nazaran 
4,596, 772 Jira " eçen senenin 
ayni. ayı zarfın tahsilat yekfl .. 
nuna nazaran l, 9,854 lira faz
ladır. Bu yekünuu d nil bulunan 
füvkatade varidat, nazım varidat 
ve müteferrik hasılat cem'an 
6,823,851 liradır; bunun da 24,73~ 

lirası fevkalade varidattan v• 
4,312 lirası mülga vergiler baka .. 
yasından tahsil olunmuıtur. 

Bu miktarların temilinde• 
80nra teşrinisani 1931 ayının adi 

ve daimi tahsilatı 13,3.J 1, 720 
liraya inmektedir. Teşrinisani 
1931 in adi ve daimi hasılatı sd 
tarzda inkisam etmektedir:• 

Vasıtasız vergiler 3.832.6 J 3, 
vasıtalı vergiler 5.629.802, İnhi• 
sarlar 2.065.495, Devlet emlAlı 
ve emvali 320.507, Devletçe ida 
re cdif en milesseseler hasılatı 

512.621, Umumi müesseseler v~ 

şirketler hasılatından Devlet his• 
seferi 70.679, yekun 13.331.720,99 
liradar. 

Teşrinisani 1931 in 13,33 J, 720 
liradan ibaret olan adi ve daiaıl 
varidat. 193() tepU.i ... iainİ 

17, 133,582 liraya çıkan varida• 
tından 3,801,861 lira noksandır. 

3 milyon 801 bin liralık bd 
tenakus, 1930 teşrinisanisi zal"' 

fındaki vasıtasız vergilerden vıı• 
kubulan tahsilat yekünuna naza• 

ran 393,963 noksan hasılat vereli 
vasıtasız vergilek·den, ayni ay• 

nazarsn 3,292,997 lira noksall 
hasılat veren vasıtalı yergilerdell 

ve devlet emlik ve emvalinİd 

274,231 lira noksan gelirindell 
neşet etmiştir. 

Cari bütçe senesinin 6 ıncı ayı 
nihayetinde vasıtasız vergi!erded 
vukubulan tahsilat, muhammenat• 
nazaran 447 ,422 liralık bit 
fazla kaydetmiş, diğer vergi 
menabii. ayni altı aylık devre 
zarfında muhamme.1ata nazaran 
aşağıda gösteri!en noksanları 
arzetmiştir: 

Vasıta51z vergiler 1,215,238, 
lnhnİ5arlar 294,312, Devlet errr
lik n emvali 19,1J09, Devletçe 
idare edilen mfiesseseler hasılatı 
236, 1 M, Umumi mfi~sseseler ve 
şirketler hisılabndaıı Devlet hir 
sel eri t 6,611 firar. 

Devletçe idare edilen müesse-
ıeler meyamnda Posta. Telgraf 
ve T elcfon idaresinin tevinisani 
1931 zarfındaki hasılab gec;ed 
seneye nazaran 135.839,5-1 lir• 
ve diğer mümasil müeaseselerio 
ayna aya ait hasılat yekunu da 
9.420,09 lira fazla olmuıtur. 

Amasyada Bir Cinayet 
Birkaç gün evvel Amasyad• 

bir cinayet olmuş, Şehir Yatı 
Mektebi hademelerinden Ali 
Efendi öldürülmüştür. Bu cinr 
yeti yapau Tatar Mehmet AU 
ismindeKİ terir beniD yakalall"' 

mamııtır. 
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Gönül İşleri l Alemill r-
1 Siyaset BABİC:İ 
ŞaıJ Denizinde 
B üyük Bir Gemi 
Yaızdı 

~~r~ilya 17 - . Jorj Filipar 
gemısının Şap denızinde yandığı 
haberi burada büyük bir heyecan 
uyandırmıştır. Çünki mürette-
batınm kısmı azamı buralı idi. 
Müracaat eden ailelere, geminin 
~enst~p olduğu Mesajeri Maritin 
ıarketı tarafından fazla malumat 
verilememiştir. Gemi, çalışmıya 
başladığı zaman 118 milyon frank 
kıymetinde idi. 

Londra, 17 - Adenden bil· 
dirildiğine gÖl'e Jorj Filipar 
ıemisinde, eberili mesum,etten 
•••en Fraw aileleriae 
••••p ~ ...... vardı. 

Gemi ~an hareket 
· iki ... soan yani pazar 

alrpnu, 1olcular uyumak için 
ka=•ı·alarma çekilmiflerdi. Bu 

da pmi aabitleri, tdllikeli 
-..nz ni,_ Wr JUi• Nt'•.L.._... edilz"ıJe,.6. 

....... derhal tertibat 
-911-L JMI•" eku wdmat-

.... lıırilte ..._i bir an 
9Ywel Ad-. retipnek iatemit, ba 
--. pmlcleki mazotlar mühim 

tdAe tepi etmiftir. 
....._ da vaziyetten haber-

-.;_ ıteD hemen per-
-7a P"-1 ft ............. etra-
.... ... .............. Nihayet 
~ ............ 1tet mi 
~ pap .rtbjma.a 

o. s. itaae\le ..... 1.ı..n...... 
3 Jo1ca ebabndaa 
9-.ı 1antte yanmıf"' 

• ~na denize indirilmesi 
SGk miişknl olmuş-

. ·~~· 

.,..----~-----.ı---~--~.---- Kadın Ve Aşk 
Muazzam Bir Gemi Ateşler içinde. Hakkında Büyük-

Hindistanda Kan Gövdeyi Götürüyor ıerJ.~mf!.k!~~':r!ı ver-
miyorsa, kadını hediye ile elde 

Hindisf anda ~debilirıiniz. Bir kutu inci, kadım 

G 
J tatlı birkaç kelimeden daha ça• 

Kan Övuegi buk U.ekete getirir. 

GöfÜrÜgor.. Kadını mağ! eden güzelliği 
Bombay 17 - Müslümanlarla takdir ettiren meziyetleridir. 

Meclllliler arumt'a 6ç gündenberi * 
devam eden mücadeleler b&yllk Kadmın aözlerine bakbğım 
karpphklar halini almıftır. 16 zaman pulan okurum: 
ölü 200 yaralı vanlır. Hafta tatiU " GGzlerindeki kınlcamlar Pro-
esn•rada da .eo kili Ilı Bı • melenin atefidir. Doayayı b.-
kiıi ,.. 1 

.... .._ ........ liJea •• ,....... alat, ...... 
leler .leta a t s •• ••119 memlı- _.._ ...... 
halilli • •• m 
ıincleld 
ale"
bıtr ....... 
ku Jllllillll* .. ~• 
bıta __ ... 

buaa·••• 
neUNli .. , • 
nqrederek Bombayda yeniden 
karıqahklar çaktaiaaı bildiriyor. 
T ebliicle. luyatDJD birtalam lfl'UP
lar tarafımlsa ms•etlae ve c:a-

., n ... · lecad& t•uini 
alclaja ilave oa...,.11:. 

Vı • ICun-
da k çdar ~ .... ,..... ... 

... -.. 2s1 a. •'*" ı·r faa· .......... ,. ..... ,. ....... 
ılıtlı. Takviye luww6wi ilten

miftir. Panac:t.. Bımbıya ....W. 
.Uaalriller ~· Kar
gaşalıklar, Mecuailerle Milli ..... 
lar arasınd11 tamamen tall birta· 
m ........ cm ...... 

Madam umer 
Matem Ve 
içinde ••• 

P.U. 17 - S-- ıuı•e · io 
..ultahiri, .. ldal Reilid'•h• 
O.... -vcerd ..zi,....t etmiı 
tir. u..11• Dm•• •11 • ait 

elan ... ---· Wr blb 
kliçik bir evcle ebal•*taclll'. 

Sa\Mk Rıili ••hr illiralaat 
ebDek v.e 411tlıa·k il.ere bura• 
ya plircli. • llfalllerde ıeımeyi 
~ ............. Dumer, per-

Bir Casus 
Ku~ una 
Dizildi 

Vaqova, 17 - 238ncll pi7a
de alayı efradından Grepvar 
Vilkoz bir ecnebi dewlet heu
bıaa ....lak yapmak ..Ue 
itlama ... kem ol.,. •• ıece 
k..-. c1bilaipir. 

lleçUI Bir TıfJll'I 
Loadra, 17 - Kalifoniy .... 

Andsend tebıiz mevkiinin Loit 
...... verdiği bir hal»ere i&-

Glbelcllr, -. ,.,. 
kulv. 

K.lmm, 
edilir. 

• 



Yüksek Ziraat 
Tahsili 
Ve Bir Müracaat 

Bizler bila istisna Ortamektep 
mezunlarıyız. Bazılarımız lise 
ikinci devrede bir, iki senelik 
bir tahsile devam ettikten sonra 
ve bazılarımız da memuriyetler· 
den istifa ederek Ziraat Mekte
bine geldik. Şüphesiz ki bu te
hacüm istikbalimizin daha iyi bir 
surette temini cihetine matuftur. 
Binaenaleyh ekserimizin istihdaf 
ettiği gaye Ziraat Mektebi Ali· 
ıine girmek ve ili tahsili takip 
edebilmektir. 

Mektebe daha ilk gireceğimiz 
zamanda bu mesleğin büyük 
adamlarile ve bilhassa mektep 
müdürü ile konuştuk ve istikbal
de ne gibi bir vaziyet karşısında 
kalacağımızı sorduk. Çok kuvvetli 
teminlere mukabil her türlü ma
nialardan geçerek mektebe kay
dedildik. Bu kuvvetli temini ispat 
etmek üzere mahfuz vesaikten 
birisinin suretini aşağıya aynen 
gönderiyoruz. Serdettiğimiz bu 
teminatı ispat için elimizde resmi 
Yesikalar da vardır. 
işte bunlardan bir tanesi: 

Talebe Efendilere Tebligat 
lktısat Vekaleti celilesinin 

81432-73281 No. lı ve 5-12-931 
tarihli emirnamesile mektebimiz 
mezunlarının da Ankaradaki Yük
sek Ziraat mektebine girebilme
leri ve keyfiyetin Maarif Vekaleti 
Milli talim ve terbiye hey' etince 
de tastik edildiği bildirilmekte· 
dir. Keyfiyet tebliğ olunur. 

lzmir Ziraat mektebi 
müdürU 

HiLMi TEVFiK 

Bu suretle iki sene geçti ve 
hep ayni gaye uğrunda çalışıp 
gelmekte idik. 1-5-932 tarihli 
Ziraat gazetesinde gördüğümüz 
tAli ziraat mekteplerine verile· 
cek şekil bizi hayrete düşürdü. 

Fakat heyeti talimiye ( Kanunun 
makable şümulü yoktur ) diye 
bu hayretimizin 6r:ıline geçmiştir. 

Fakat şimdi sarih olarak an
hyoruı ki buradan çıkanlar Yük· 
sek Ziraat Mektebine almmıya· 

cak. Ziraat Vekiletinin böyle 
tensip ettiğini öğrendik. Halbuki 
biz vaktile buraya girerken Yük· 
ıek Ziraat Mektebine devam 
imkinını bulacağımızı düşünmliş· 
tük. Bu husustaki müktesep hak
kımızın nazarı dikkate alınması
nı alikadar makamlardan rica 
ederiz. 

lzmlr Bornova Ziraat Mektebi talebeleri 

Bir Tavzih 
Gazetenizin 19-4-32 tarih ve 

621 numaralı nüshasının kariler 
sütununda Kula muallimlerinden 
bir zatm; muallimlerin maaş 
alırken müşkülat çektiklerini 
söyliyen bir mektubundan bah
aedilmektedir. Kanunu mahsusu· 
na tevfikan her ay maaşların 
Yerilmesi için vilayet makamın
dan mezuniyet gelir ve derhal 
esbabı istihkak parasını ahr. 

Şimdiye kadar Kulada bu 
kabil bir mli~külat mevzubahs 
olmadığı gibi mektubun sahibi de 
ortada bir şey yokken kendi 
imzasile bir zümreyi müdafaaya 
yeltenmiştir. Şayet meydanda 
bövle bir şey varsa ispat 
etmesi lazımdır. Halbuki 
böyle bir mesele mevcut değildir. 
Keyfiyetin muhterem gazetenizin 
ayni sütünunda tavzihini rica 
ederim efendim. 

Kula kaymakamı 
SAIT 

ŞOFÖR MiLLETİ! 
Şoför Lisanında "Kendi Gelen,, ... 

Şoför Olduksa İnsanlıktan Çıkmadınk Ya? Otomobildeki 
Pandomima - Elektriklerin Kesildiği Gün! 

- Üüve.. üve, Uve, llve .• 
Vart, vart, vart .. 
Buyurun efendim, küçük 

saat .. 
Caddenin sağ tarafındaki 

yaya kaldırımının kenarına dizil
mişlerdi. 

Saatlerdenberi burada, ışı 
acele bir müşteri bekliyorlardı. 
Beni uzaktan görünce, sekiz on 
otomobilin kapısı bir anda açıldı: 

- Götürelim Beyim ... 
- Beyoğluna elli kuruşa gi· 

d. 1 
ıyoruı. 

Rastgele bir tanesine yaklaş
tım. Temizce bir araba idi bu ... 
Direksiyonun başındaki genç, 
beni adeta beklenen bir Mesih 
imişim gibi, hararet ve minnetle 
karşıladı: 

- Bizim araba, hiç nrsmaz 
beyefendi. .. 

Dedim ki: 
- Rıhtımda yolcu kartılıya

cağım. Vapur, yanaşmış olmalı
dır. Aman çabuk ... 

Sözümün yarısına gelmeden 
motörün sesi duyuldu. Uçar gibi 
gidiyoruz. Şoför yolda beklenmi
yen manialara rastladıkça fena 
halde içerliyor : 

- Gördün ya, Beyim.. Kos
koca yaya kaldırımı, dar gelmiş 
gibi, yolun c rh:s ııc'an gidiye t 
herifçioğlu .. 

- Vart vart vart ... Vay ca-
nına be ... Az kalsın bindirecekti. 

Tam Beyazıttan geçip, Mer
can yokuşuna sapacaiımız ~rada 
ihtiyar bir küfeci, arabanın bir 
adım ilerisinde zınk diye durma
sın mı? Hani çiğnenmesine kıl 

kalmıştı. Şoförün haklı olarak 
çenesi açıldı: 

- işte buna kendi gelen 
derler ! Çiğnemesen hatırı kala
cak teresin.. Bereket versin, te
tikteyim.. ( burada içini çekti ) 
Nekadar canından bıkmışlar 

varsa, hep bizi bulur ! 
Kabahat ölende mi, öldürende 

mi? Bunu kimse düşünmez ... 
Şoförün ensesi kalındır: Vur 
abalıya... İki laf arasında söyle
nirler: 

Şoför Milleti! 
- Zati ne olacak, şoför mil

leti değil mi? 
Şoför olmuşsak, insanhktan 

çıkmadık ya .. 
Amma i[Cl de pederin barak-

Buyrun efendim 

tarbaşı olduğunu anlat!. 
Feneri yakmadın, ver beş 

lira; yolun ortasında dur
dun ver, on lira... Bazı geceler, 
sarhoş müşteriye çatarsın: Herif, 
gelmişinden başlar, geleceğine 

dayanır. Basar kiifrü, basar küfrü .. 
Ağzını açıp cevap verdin mi ka
rakolda yine sen haksız çıkarsın. 

İyisi mi dilini kesip susmalı ... 
Bakarsın, kılık kıyafet, temiz 

bir efendi.. Seni, yoldan çevirir: 
- Çek, filinca apartımana! 

Direksiyonun b~şına geçip 
dayanırsın; kapının önüne gelince 
parayı vermez : 

- Bekle! der. 

Kibar MUsteriler ! . 
Beklersin; yarım saat, bir 

saat, iki saat beklersin. Nihayet, 
kapıyı çalar, sorarsın. 

- Demin, buraya bir beyi 
bırakmıştım. Daha bekliyecek 
miyiz? 

Hizmetçi kız, burnile gülü
verır: 

Boşuna saatlerce beklediği
ne mi, hakkını kaptırdığına mı, 
ynksa enai yerine konduğuna mı, 
hangisine yanarsın? .. 

Sabaha karşı, arabada bir 
parça uyku kestirecek olursun. 
Bardan bir müşteri çıkar. Armut 
ağacı silker gibi seni omuzundan 
tutup iki yana sallar: 

- Şoför! Kalk bizi Şişliye 
"t" 1 go ur .. 

Müşteriye olmaz, denir mi? 
Zati, cezası var. 

Kalkar, gözlerini ovuşturur, 
makineyi canlandırır, yola düzü
lürsün. 

Pangaltıdan geçerken cama 
vurulur: 

- Burada az bekle ! 
Arabadaki Pandomima 
Biraz sonra, yanında sülün 

gibi bir kadınla müşteri döner. 
Arabanın içinde başlar bir 
pandomima ... 

Ses çıkarsan bir türlü, çıkar· 
masan bir türlü ... 

Şayet, kafan kızıp ta: 
- Efendi, biz burada bilmem 

ne başı mıyız? diyecek oldun 
mu, cevap hazırdır: 

- Ne yapalım? Şoför olma-
yaydın... Ben otomobile keyfim 
için biniyorumf Parasile değil mi? 

Çaresiz susarsın. Fazla ileri 

gittin mi, belA hazır •• 
Artık sfü ün işin yoksa mah

keme kapılarında ... 
Yolcu sal onunun önüne gel

miştik. Dedim ki: 
- İstersen biraz bekle! Dö

nüşte yine senin arabana binerim. 
Ve içine şüphe girmesin diye 

hemen ilave ettim: 
- Korkma.. Öteki kapıdan 

savuşmam ! 
Güldü: 
- Aman Beyim.. Estağfurul-

lah.. O, size göre değiJf 
Vapurdan çıkan yolcularımla 

beraber döndüğümüzü uzaktan 
görerek kapıyı açtı. Bu sefer, 
kalabalık olduğumuz için ben 
şoförün yanına geçtim. Yolda 
tekrar konuşmıya başladık. Ben 
bir aralık yeni bir bahis açtım : 

Esrarkeş Şoförler! 
f çinizde, esrar filan kulla

nanlar var.. Bunları ayıklamak 
lazım ... 

Yüzü hafifçe kızardı: 
- Şu on parmağın onu da 

bir mi! Ben, bu yaşa geldim, 
daha esrar nedir bilmem! Değil 
esrar, rakı bile kullanmam. Şo• 
för, deyip geçmeyin beyim: 

Çoğumuz ortamektebi bitir
miş insanlarız. Ne yapalım? Ek
mek parası için her şeye katla· 
nıyoruz. Memlekette iş bolluğu 
yok ki, şoförlüğü bırakıp başka 
tarafta çalışalım? 

Eskiden ayaiı yere basmıyan 
müşteriler, şimdi Fatihten, daya
nıyor Unkapanı köprüsüne, ora
dan veriyor kendini Şişhane 
yokuşuna... Baksanıza, hepimiz 
sinek avlıyoruz. 

Müşterinin otomobile binmek 
için, mutlaka acele bir işi olacak. 
Yahut, yanında bir kadın bulu· 
nacak. 

Tramvaylar, sabahın ikisine 
kadar cayır cayır işliyor. Altı 

otuz para dururken altmış kuruş 
bu zamanda kim bayılır oto
mobile? 

Beklenen Gün! 
Senede bir defa, bir kaza ola

cak, elektrikler kesilecek, tram
vay işlemiyecek te biz beş on faz
la sefer yapacağız. Bayramın bile, 
Allah seni inandırsın, adi gün
lerden farkı kalmadı. Evin kapı· 

Fenni Bahisler 

Deniz 
Kazalarına 
Karşı 

Fen yürüyor.Her gün yeni bir 
vasıta icat ediliyor ve insan 
müşkUlatının dereceleri biraz 
daha eksiliyor. Bu vaziyet, fen• 
nin hakiki hayat ile münasebet 
peyda ettiği her sahada böyle· 
dir. Mesela, deniz yolculuğu ve 
umumiyetle bahri nakliyat ta 
böyledir. Titanik faciasındanberi 
denizcilikte pekçok şeyler icat 
edildi. Fak at o faciadan bugüne 
kadar deniz kazalannın ardı 
alınmış değildir. Daha dün bir 
Yunan vapurunun Akdenizde 
battığın öğrendik. Şu muhak• 
kaktır ki daha birçok kazalar 
olacak, birçok vapurlar batacak• 
tır. Asıl mesele vapurda bulu
nanları faciaya kurban etme
mektedir. Fen, vapurların bat
maması için çareler arayadursun. 
Biz batan vapurdakileri kurtar
mak ıçm ne yapılabileceğini 
bulamaz mıyız? Hiç şüphesiz ki 
insan zeklsı böyle bir tedbir 
yaratmaya çok mUsaittir. 

Bilfarz fennin en yeni icatla• 
rından olan tahtelbahirlerden bu 
sahada istifade etmek çok müm• 
kündUr. Sahilden yüzlerce mil 
uzakta giden bir gemi battıği 

zaman, yolcu ve tayfaların o g~ 
mideki can kurtaran simitlerine 
sarı,acaklarını, yahut filikalara 
atlayacaklarını söylemiye lüzum 
yoktur. Ancak böyle bir vazi• 
yette günlerce deniz ortasmd• 
salim bir vaziyette kalınabilece
ğini iddia edemeyiz. Geniş de
nizlerde bUyt\k dalgalar kıea bir 

müddet sonra bu kayıkları da, 
içindeki kazazedelerle birlikt• 
yutacaktır. Şu halde bugUn yal• 
nız harp vasıtası olarak kullanı• 
lnn tahtelbahirleri, birer tahlfı 

aleti şeklinde istimal etmek im• 
kanlarını araştırmak lazımdır. 
Kısaca anlatmak icap edera• 
diyebiliriz ki açık denizlerde 
sefer yapan bUyOk posta vapur
ları birer ufak tahtelbahirle teç• 
hiz edilmelidir. Btıyilk bir vapu• 
run güvertesinde muayyen bir 
yere tahtelbahir yerleştirmek 
basit bir iştir. Farzediniz ki ge
mi kazaya uğradı, batmak Uze
redir. Yolcular derhal tahtelba• 
bire aktarma edilir ve batmak 
müddetine kadar da tahtelbahir 
denize indirilir. Bu sayede yüz• 
lerce kişinin hayatı emniyet alt.
na alınmış olur. Bu mühim m .. 
seleyi burada kısaca izah ettik. 
Fakat bu sahadaki tetkikat ge
nişletilecek olursa meseleyi mlla• 
pet bir şekle ifrağ etmek ko
laylıkla imkin dahiline girebilir. 

K•pt•n 
Hidayet 

ııaa geldiğimiz zaman, taksiye 
bakhm: 

135 kuruş yazıyordu. Gitme, 
gelme.. bekleme dahil r 

Doğrusu, bu kadar az para 
ile kurtulacağımı ummuyordum. 

-Aferin ... Taksiyi yumrukla• 
mamışsın! 

Dudaklarında hazin bir te
bessüm belirdi: 

- Ah beğim, hep belediye
nin iftirası bize .. 

Taksiye yumruk atmaktan ne 
çıkar? Elimden gelse, bize haksız 
ceza kesen seyrisefercileri yum-
ruklardım!,. W.. 
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Büyük Bir S fh De/hi Şehrini 
Bisiklet Postahane Taarruzunun Son a ası Maymunlar 

• 
Müsabakası Marsilya Civarında Üç Polis Memurunu Öldüren lstilii Etti 

Milano 15 (A. A) - Dün sa- D h y k J d Londra (Hususi) - Hindi1-
bah saat 9 da ltalyayı bisikletle Katillerden Bir Tanesi a a a a an 1 tandaki Delhi şehri maymunların 
devir müsabakasının birinci mer- -------,-------- istilisma maruz kalmıştır. Hint• 
harlesi olan Milano Visençe Bir lspanyol Gemisinde Halatlar Arasında Saklanmıı Bir Adam lilerin dini maymunların öldürül· 
merha~esi için hareket emri ve- mesini menettiği için, caddeler, 
rilmiştir. Bu müsabakaya 108 parklar, hatta evler maymunlar-
kişi iştirak etmiştir. dan geçilmez bir hal almışbr. 

Birçok Fransız ve Belçikahlar Belediye, bu vaziyet karşısında 
da yarışa iştirak etmişlerdir. Bu maymunlara toplıyarak şehir ha-
meyanda bilhassa Manye birader· ricine çıkarmak istemiıse de mu-
ler (Fransız) ve Belçikalı Demüi· vaffak olamamışbr. Bütün şehir 
zer vardır. halkı bir olarak bağırıp çağırmıya 

Roma 15· ( A. A. ) - İtalyayı başlamışlar, fakat Maymunlar bu 
bisikletle devir müıabakallDln gllrültlllere ehemiyet bile ver-
ilk merhalesi olan 207 kilomet• ,,. memitlerdir. 
relik mesafede 6 ıaat 1 dakika Maymunlar manav ve sebze 
ile Gerra birinci gelmiştir. dllkklnlarını yağma etmekte, ge-

lene geçene taı atmakta, ıebri 
Bir Alman Kazandı Bu mektupta aynen f&yle de- altilst etmektedirler. 

Roma 16 - ( A.A.) - halya nilmektedir: Delhi Belediyesi ve halk bu 
b" "k "Efendim, ısı let devrinin ikinci merhalesi Zabıtanın beni aracLjuu ifit· vaziyet karşısında lciz ve şaşkın 
umumi tasnifin başında bulunan tim, sebebini bilmiyorum, fakat bir haldedir. 
Almanyalı Buı tarafından kaza• yanhı olduğunu zannediyorum. Köylülere Muhabbet 
Dıl11Uftar. Bu akıam Şato Kember ıoka-

ğmda berber diikkinında bulu- Paris (Hususi) - Fran11z 
Olimpiyat Oyunları nacağını. Memurlannız gelirlerse halkı reisicumhur intihabı işiude 

B 
londra, 15 ( A.A ) _ Lord emirlerine amadeyim." daima köylüleri tercih etmekte-

urgley, Loı-Anjeles olimpiyat F AÇETTI dir. Herhalde bu bir tesadliften 
oyllblarına iıtirak etmesi hU1u- Polis Mildürü derhal bir ziyade bir temaynlO göstermesi 

t
•unda btıytık Britanya htıkftmetl müfreze göndermiı, polisler her· itibarile çok şayanı dikkattir. 
lll'afınd k k ber diikkamna yaklactıkları za· Filhakika eski reisicümhurlardan 

b 
an va i olan daveti a• y 

ul eylemiştir. man kapının önünde henüz traş Faler bir üzüm miUehassısı idi. 
olmuş bir adaman beklemekte Reisicümhurluktan sonra Ltlp-

Boks Maçları olduğunu görmüıler, bu adam: yondaki bağlarma avdet etmişti. 
.Torino, 15 ( A. A.) - Pa· - Ben Falçettiyim, demit ve Gaston Demerg bir köylOnlln 

.sfı For, Torinolu Riuoyu 6 ıelepçe geçirilmesi için ellerini oğlu idi. Müteveffa Dumer de 
~vun.tta. sayı hesabile yenmiştir. uzatmııl bir işçi idi. Ve nihayet timdiki 
ıyı Falçett kelepçeleri görUr görmez •llerlnl uzatll 

Kartin~Jı Pier Kastel, ltalyan reisicilmhur Alber Löbrön de 
~rtıttıye ıayı hesabile galip gel- Marsilya. 17 ( Mayıs ) - Marsilya Polis Mü- bir çiftçi ve köyln ailesine men• 

mıştir. dUrn M. Kal posta şubesinde dört katilin kurıun· sup bulunmaktadır. 
Kar b larıiıa maruz kalarak ölen polislerin cenaze me--

So......... nera, oksör T orriani ve 
•--.;o ile 6a ruimi yapıhrken ayrı ayrı herbirinin ceaedi 

mışbr. a teriı maçları yap- llzerine ijilmif : 
- intikamınız alınacakbr, rahat uyuyunuz. 

Beynelmilel Kongre 
Stokbolm, 15 ( A. A. ) 

Beynelmilel futbol federuyonu
nun 21 inci kongresi bugiin açıl
•uıbr. Konpeye federasyona 
dabil 29 memleket mUmeısili 
lttirak etmittir. 

Tenis Müsabakaları 
Paris, 15 (A. A) - Fransız 

Rasin Klnbün, Amerikanın En
ternuyonal Leven Tenis kllip ile 
~apacağı maç bugün başlamıştır. 
F raDSlz Andre Merlin Amerikalı 
Sidney ile gayet çetin bir parti 
yapmıı ve rakibini yenmiştir. 

Roma 16 - ( A.A. ) - Davia
kupuı için yapalan ispanya ltal
ya karfılqmasmda ltalyalı Gio
vanni Palmieri lıpanyala Antonyo 
yu yenmiıtir. 

Dijer taraftan ltalyalı Stefani 
de ispanyalı Enriyu Majer'i mağ
lup etmiştir. 

ltaıya sıfıra karşı iki muzaffe-
riyet ile ralip gelmiş bulunmak
tadır. 

Federasyonun Tavzihi 
Tiirkiye Futbol Federasyonun· 

dan tebliğ edilmittir: 
Federasyonumuz tarafından 

•erildiği Ajanıla ilin edilen ku
panın F enerbahçe ıtadyomunun 
kliıadı mllnuebetile mezkür ku
liibe hediye edildiği tavzih olunur. 

Bir Yuruyuş 

Paris, 16 ( A. A. ) - FraD11z 
Kurt 25 kilometre mesafe • 2 
saat 4 dakika 30 1aniyede f.te-
derek F ranıa rekorunu kırnuı Ye 
yüriiyllş Franıız tampiyonasmı 
kazanmıtbr. 

demifti. 
Filhakika Marsilya zabıta11 o gilnden itibaren 

ufak tefek blitnn itlerini bir kenara bmakarak 
bütiln kuvvetile bu meseleye ıarıldı : 

Posta ıubesine taarruz eden ve orada llç 
polis memurunu öldüren katiller dört kiti idiler. 
Bunlardan bir tanesi hemen orada, gUrilltüye ye
titen halk tarafından tutulmuştu, ikincisi de as 
ıonra yakayı ele verdi. Fakat uıl aztlıları olan 
diğerleri bir tiirlll tutulamıyordu. Bunlardan bir 
tanesinin adı Füsko, diğerininki de Mok6rdlL 

Müessif Bir Kaza ... 
Zabıta haydutların Marsilya civarında ovada 

veya küçük köylerin birinde saklandıklarına sahip 
oldu. Bütün muhiti kordon altına aldı. Ve bu 
ıırada da müessif bir kaza oldu : Solda : yeni yakalanan P'U•ko. Seld•: Mokllr 

Bir poHs müfrezesi jandarma kuvvetlerlle bir· Ortada : Mok&rUn metre•I EHzallet Kornel 

ilkte demiryolu iıtikametinde r dan birisi katil Mokördür, ikin- 1 HAdisenin lçyUzU 
ilerlerken önünde kaçmak ister ciıi de katilin arkada!1anndan 
gibi bir adam glrdtı, dur ipre- Falçett adını tafıyan bır adam- Yapılan tahikat neticesinde 
tini verdi, adam durdu, emre dır. anlaşıldığına göre Falçetti po1-
itaat ederek ellerini kaldırdı, Meyhaneci kadm F alçettiyi ta şuhesine yapılan taarruza 
fakat polis amiri ayni zamanda: eıkiden tanırmlf, 6biiriinlin kim iştirak etmiş değildir. Fakat d6rt 

- Hüviyet varakanı ver 1 di- olduğunu da gazetelerde resmini katilin müzakerelerinde hazır ba--
yince adam kaldırdığı ellerini (6rd0ğü için, tahmin etmiı ve lunmUf, billkis onları bu tur-
indirdi, cebine soktu, polis ami- F eltiye: ruzdan vazgeçirtmeye çalıflDlf, 
rinin verdiği emri yanındakiler - Ne geziyorsun burada? 

1 dinlemediklerini 16rtınce yanlann-
ititmemişler miydi, bilinemez, fa- diye sormuf 
kat adamın ellerini cebine sok- - Vallahi ben katil değilim, dan ayrılm1tbr. Fakat taarruzu 
maıandan ıüphe ederek derhal cevabını almlfl müteakıp Mok6r gelmif, bu adamı 
alet ettiler. Adam ağır yaralı - Peki, fakat o adaman ya· bulmut= 
olarak yere dlittil, az sonra da nında ne arıyonon? - Zabıta seni de arıyor, diye-
6ld0. Bu biçarenin cinayetle - Sonra ıöylerim, yalnız rek adamı korkutmuş, refakatine 
uzaktan yakından alikası yoktu, senden ricam: müsaade et bu almıtf 
bir tesadllfe kurban gittiii an- ıeceyi burada geçirelim! 

1 idi Kadın razı olmamıt, iki ar· 
~. k' Polis Yanllıyor k~da.t birer kony• ·~ere~ çıkıp 

Zabıta tamamen yanılmqb: 
Katilleri Marsilyanm civannda, 
ovada veya köylerde zanneder
ken onlar şehrin içinde serbeset 
ıerbeıt dolaııyorlardı. 1.1" ses 
Bar Şarlo adını taııyan bır mey-
haneden çıktı: 

Aktam üzeri mey hanenin tama-
men boş olduğu bir sırada içe· 
riye iki müfteri rirmiş. Bunlar-

gıtmııler, zabıta hldıseyı haber 
almış. Derhal kQfmuı, fakat kim
seyi bulamamıtl 

Falçelli Kimdir? 
Ertesi gOn polis müdürü pos

tanın getirdiği evrakı kanıtmr· 
ken kendi ismine yazılmış bir 
zarf bulmuf, açmış, okumuş, hay· 
ret etmiıl 

Eski Bir Hesap 
Falçett zabıtaya şayanı dikkat 

malümat vermiştir. Bu adamın 
anlattığına göre Marsilya • Paria 
sürat katarına yapılan taarruz da 
bu dört arkadqın eseridir. 

Yine F alçett'in verdiği ma· 
lumattan Mokörün Pariıte Eli· 
zabet Karbonel isminde bir 
metresi olduğu anlaıılmıt ve 
kadın tevkif edilmittir. Fakat 

Saatte 200 Kilometre 
Lonclra, (HulUI) - ltaJyacla 

Gard g61llnde yapalmuı mukaner 
olan yanf)ara ittirak etmek için 
yapılmakta olan .. Mis logiltere 
ili" bmiadeki motar&n inpab 
bitmiftir. Mot&r birkaç güne ka
dar Gard allllne nakledilecektir. 
Mot&rll İllfa eden mlhendis Jon 
Tornikfort moUSrtln uatte 200 
kilometre katedecejini a6yle
mektedir. 

Moklr e1'n meydanda yoktur. 

* 
Moklriin izini kaybetmif 

olmuma mukabil haydutlann 
GçGncüaG olan Paskal Fnsko d&n 
biç beklenmiyen bir tekilde ele 
S{eçmiştir : 

Marsilya ile lspanyol limaıa
ları arasında sefer yapan lapan• 
yol bandıralı bir yelken gemial 
lspanyoJ sularına yaldqtıj'ı mra
da geminin kaptanı bq tarafta 
balatlann arasında bir adamın 
saklanmakta olduğunu g6rmllt, 
adamı yerinden çıkarmış ve sor
guya çekmif, adam: 

- Karımın doıtunu lldllr• 
dilm, kaçıyorum, yal•annm u
na, beni ele verme, mUuade 
et kimseye görtınmeden ispanya
da karaya çıkayım, demit- Fakat 
kaptan Fransız ruetelerinde re1-
mini g6rdD;tı için bu adamın 
Paskal FOsko olduğunu derhal 
tanımlf ve kendisini lspanyol 
zabıtasına teslim etmifl 

F ranaız Adliyuinin milracaab 
üzerine katil yakında Marsilya 
zabıtasına teslim edilecektir. De
mek ki timdiki halde dört ka• 
tilden llçü tutulmuttur, dördUn
cüsll serbesttir. Fakat bu ada· 
man da ele ııeçeceii pn uzak 
de;ildir. 



Dedikodu Efkarı Umumiye 
Abdülhamidin Yerine Sultan 

İçinde Çalkanıyordu, 
Murat Tahta Çıkacaktı ! 

Muharriri ~ 1 
Her Hakkı Mahfuzdur 

-7-

Fuat Paşa, Mabeyin kapıs ının 

~nünde Arif Beyle veda ederek 
arabasına girip te: 

- Yalıya ... 
Emrini verdiği zaman, geniş 

bir nefes almışb. Bir taraf tan, 
bet bin liralık banknotu havi 
olan ihsanı ıahane zarfını cebine 
yerleştiriyor, diğer taraftan da 
glilerek kendi kendine: 

- Nasıl.. Beğendin mi? Kaz· 
dığm kuyuya kendin düşttın. 

Diye söyleniyordu. Paşanın 
bu gaibane hitabı, doğrudan 
doğruya Abdullah Paşaya aitti. 
Bunun sebebine gelince; bunu 
ıöylemeden evvel, küçük ve ta
rihi bir istidrat yapacağız. 

* O esnada hnkümetin vaziyeti 
çok karışıktı. lngiltere hükumeti 
bir taraftan Mısırda mlihim roller 
oynarken diğer taraftan da lngil· 
tere sefiri Lord Döfrayn Babıali
ye bir takrir veriyor, Ermenilerin 
sakin bulunduğu mahallerde ısla

hat yapılmasmı ihtar ediyor; lakin 
ıslahat 1eklinde vukubulan bu 
ihtar, Ermenilerin sakin oldukları 
mahallerin muhtariyetine yol aça· 
cak bir veçhe gösteriyordu. 

Halbuki bütün vilAyctlerln 
idare sistemi bozuktu. fdarei vl· 
IAyat hakkında tanzim olunan 
kavanin ve nizamat, Meclisi Meb'· 
usanın tasdikine iktiran edeme
diği için tatbik olunamıyor, bü
tün Anadolu ve Rumeli vilAyet
leri ıslaha muhtaç bir halde bu
lunuyor, her taraftan şikAyet sa
dalan duyuluyor, bütün bu keş
rnekeşlere çare bulmak için Mec
lisi Meb'usanın açılmasına Jüzum 
görülüyordu. 

Fakat Abdülhamit, elde bulu
nan Kanunu Esasi ile Meclisi aç
mak istemiyor, evvelemirde meb
usanın hukuk ve menafii devleti 
muhafazaya muktedir takımından 
intihapları maksadının temini için 
intihap kanunu layihasının ve 
(Düveli mütemeddinede mer'i 
olan usulfi meşrutiyetten bile faz
la olan Kanunu Esasi ) nin tadili 
lüzumunu ileri sürüyordu. 

Abdülhamit, bu maksadı te
min için, Sadrazam Sait Paşa· 
mn riyasetinde olarak Mahmut 
Nedim, Hayreddin ve Suplıi Pa
şalardan mürekkep bir enciimcn 
teşkil ettirerek tadilata bunlara 
havale etti Encümen, Mabeynde 
toplandı. Fakat mevzubahs mese
le hakkmda aralarmda ( ittihadı 
ira ) hasıl olamadı. 

Diğerleri, Abdiilhamidin nok
tai nen.arını muvafık görmekle 
beraber, Hayreddin paşa ile 
Sait paşa: (Meclisi Meb'u anın 
reyi ve marifeti) olmadıkça tadil 
tarafına gidilmesini. heın Kanunu 
Esasiye ve hem de menafii sahi
hai devlete mugayir görüyorlardı. 

Artık, her tarafta, bir dedi-
l . ,nmıya başlamı~tı. Ka-

Yıldızda 0 Dairei mahsusa,.: X ı,aretli yer. AbdUlhamldtn 
mesai odasıdır 

nunu Esasinin, tadiline riza gös
lermiyenler ise, bu dedikoduyu 
arttırıyorlardı. Ayni zamanda, 
bir şayia da çıkmıştı. Gizliden 
gizliye: 

- lstanbulda bir ihtilal ola· 
cak.. ihtilalciler, Abdülhamidi 
hal'ederek Sultan Muradı tekrar 
tahta ç ı karacak .. 

Sözleri işitilmiye başlamışta. 

Miibalağah jurnallarla bu şayia
lardan haberdar olan Abdülha
mit, şiddetli tedbirlerle ihtilali 
karşılamayı düıünüyor ve Mah-
mut Nedim Paşa ile birlikte 
müzakerei tedabir etmesi hak
kında Sait Paşaya mükerrer 
emirler veriyordu. 

Bu işe, Mahmut Nedim paşa
nın karıştırılması, Sait paşanın 
canını sıkmıştı. Sadaret sandal
yasme dört elle sarılan Sait Paşa, 
hiçbir işte hiçbir kimse ite 
müştereken çalışmayı istemiyor, 
muvaffakıyetle intaç edilen her 
meselede kerametin kendine 
atfedilmesini arzu ediyor, ve bil
hassa kendine rakip olanlara en 
küçük bir muvaffakıyet hissesi 
bile vermiye raxı olmıyordu. 

istikbale karşı mes'uliyetten 
korkan ve her meselede kendi
sını daraya çıkarmıya çalışan 
Sait Paşanın bütün bu ictinap 
ve ihtirazları, halk arasında 
l irçok tefsirlere sebep oluyor 
ve efkarı umumiyedeki hoşnul

suı.luk büyiidükçe büyüyordu. 
Bu esnada, kanunu esasi le

hinde bir nümayiş yapmak ve 
Abdülhamit tarafından mukave
met gösterilirse hal'ine kadar da 
ileri varmak maksadile bazı ze-
vat görüşüyorlardı. Evvelemir-
de Abdülhamidin mtjavemet 
kuvvetlerini tahdit etmek lazım· 
geldi. 

Bu hususta Müşir Fuat Pa
şanın ham\yetine müracaat edildi . 
Paşa, kendisinden beklenen mu
aveneti, derhal vadetti. Fakat 
bu, kafi gclmiyccekti. Mabeyni 
humayunun askeri erkanını da 
elde etmek lazımdı . Bu ciheti de, 
Fuat Pş. üzerine aldı. O zaman 
mabeynin nafiz erkanından bulu
nan Ferik Çerkes Abdullah P . ya 
haber yolladı. Yalısına çağırttı. 

Meseleyi uzun uzadıya anlattı. 

Abdullah Paşa, Fuat Paşanın 
sözlerini büyük bir dikkatle din
lediği halde, ne ret ve ne de 
kabule dair hiçbir ıcy söylemedi; 

ancak üç, d&rt gün sonra cevap 
vereceğini söyledi. Ve saraya 
avdet etti. 

Aradan iki gün geçer geç
me:ı yukarda yazdığımız ıckilde 
Fuat Paşa tevkif edildi. 

( Arka11 var) 

~RADYO 
18 Mayıs Çarşamba 

fstanbul - (1200 metre) 18 gramo· 
fon, 10,!l Cennet llarııın Ha }· csari 
sım Be ·, 20,5 sranı ofon, 21 Bedayi 

ın usik i ht•) eti, 22 <'azbnıı t. 
Bükrcı - (894 metro) 20.10 gramo· 

fon, 20.40 ~·ocuk J,o ııferansı, 21 pi~a
ııo konseri , 21 ,50 şark ı. 

Belgrat (42 1 ınctra) 20 granıofoıı, 
haber, li:o ııfcran , 21,4:; milli şarkılar. 

Prat ( 488 ınotrc ) 20 .mıu ti-
} a trodau ıınklen l'u~ i rıin in Turnııdot 
operası . 

Viyana ( 517 metre) 20A.; orkcs· 
tra., 2 1.4:l mu atw hc, 22,10 :-:triubcrg'iıı 
bir komedi i, 2:J,2:i konser . 

Pcıtc (550 ıııctro) 20 konfer ans, 
2 ,5 saloıı orkestrnsı . 

Vartova (141 1 metro) 2 1 ~lusi kili 
:uus:ıbaue, 21,15 dans havaları , 22,15 
Leh mu ikis i. 

Berlin -- ( 1G3:; ın cıt ro) ~0,10 Halk 
koıısC'ri , 21 Cifco11da operası. 

19 Mayıs Perşembe 
fstanbul (1200 ınetre) 18 Gramo-

fo n, 1 !'1,:i ll ayriy c Hanımın ittirakilo 
0:-: l!l.dyo he~ e ti, 20.ü koııfernn c:, 21 
Belkıs Il aıııuıııı t.İ~ tirakilo • ' t:ı.dyo he
yeti, 22 urkcst:r:ı.. 

Bükreş ( 3tt l metro ) 20,10 kon· 
Pr, 2 1 şark ı , 2:!,:.!0 konser, Paris kar· 

JUi\ :ılı . 

Relgrad - ( 4:.!!.l ınotru) ~0 , 20 tl ok· 
toru ıı t:n o:i) clC'ri, :.?0,30 konser, 21 
opcrnd:uı ıı a'k il. 

Roma (441 metre) 2 1 şrırk1 'kon· 
eri , 21 .45 senfoni. 

Prag ( 18G nıdrn) 20 gazett tın 
lıcrl cri, 2U,2J koıı (•r, 21,0J . rnotea 
s:ılo ıı nıı d:ııı nakil. 

Viyana - (3 17 metre) 21, 1;; Jr:ıyat 
\ ~· ı:.ı ıı ':ıt nıt'\ 1.u11 et r:ıfıııda bir konfor:uı .:: , 
:! 1. !J :-ı koııı:c r, :!3,4:::i dnıı s h:wa l .trı. 

Peşte ( 530 met re) 20 Jııgili zcc 
der"'. 2u,;-, pi ) a ıı o t,o ııseri , .c.!1,10 sc• ti 
film h•kııil-.i ctrafıııd.l l.iir konferans. 
21 ,1;-, ıııu lı telif o1•cr"t parçaları . 

Varşova (14 11 ruetrc) 20,3.) 
gramofon, ı:..0. 4.i r:t<lyo gft7.<'te i. 21 ,ı ;; 

h:ıfif ko ııscr, 23,20 <lmıs iul\ ııları. 
Bcrlin ( lG3i metro 20,30 lı:ıll, 

l,on t ri, ~ 1. 1:; Bcct lıcı\ eıı koıı ~eri. 

Kadıköy Süreyya 
ılnemamında 

Bu akşam 21,30 da 

RAŞIT RIZA ~ ~ TİYATROSU o 
ilk defa olarak 

BiR GECE 
DIR HAYAT 
Dram 3 Pcrd• 

Çankırıyı ihya Ede
bilecek Bir Servet 

Senede 
Pek 

Çıkarılan 3 Milyon Okka Tuz 
Ziyade F azlalaştırılabilir 

Amele lağım 
Çankırı ( Hususi ) - Çankırı 

için mühim bir varidat membaı 
olmak istidadında bulunan tuz 
madeni "Memleha,, hakkında ge
çeıı mektubumda uzun boylu 
malümat verdim. BugUn de, bu 
madenin iıleme tarzı ve bu işle
me tarzı 1ılah edildiği takdirde 
temin edebilecej"i faydalardan 
bahsedeceğim: 

Bu maden, bizde profesyonel 
amele bulunmamasından dolayı 
her zaman çalışmaz. F aaliycti, 
umumiyetle çiftçi olan köylünün 
iı ve işsizlik vaziyetine bağlıdır. 
Bu itibarla senede ancak altı ay 
çalışır ve 90 kadar iıçiyi meşgul 
eder. 

Bu tuz madeninin çahşma 
tarzı tamamen iptidaidir. Amele 
yarı beline kadar çıplak ve ter 
içinde kazma sallar. 

Sert ve yıkılması müşkül 
kısımlara tesadüf edildiği zaman 
llğım kazar, buraya 250 gram 
kadar barut doldurur, fitil ateş
lenir ve herkes bir köşeye çekilir. 
Az sonra kulakları patlatan bir 
tarraka ile kocaman kocaman 
tuz blokları parçalanır, madenin 
içine yuvarlanır. lnfilAktan sonra 
bile herkes bq on dakika bulun 
duğu yerden kımıldamaz, sonra, 
faaliyet tekrar başlar. 

Nakliyat ise eşek sırtı ile ya· 
pılır. Bu madenin bütün faaliye· 
tinin muhassalası, 3 milyon kilo
dur ve bu da tamamen bu civar· 
da istihlik edilmektedir. Halbuki 
madenin ihraç kabiliyeti vardır 
ve evvelce bildirdiğim vllsatine 
glSre bu kabiliyet çok fazladır. 

Bu noktayı nazarı dikkate alan 

hazırlarken 

maden idaresi, belediye ile an· 
laşarak Çankırıya yakın olan 
Acıçay lmevkiindeki aiızlardan 
istifade etmek istemiş, fakat her 
nedense bu hususta anlaşılama
mıştır. Halbuki böyle bir tedbir, 
nakliye ücıeti ve işçinin madenle 
muvasalesini kolaylaştırmak nok
tasından çok faydalı olacaktı. 
Çankır1da tuzun okkası 9 kurur 
tur. Beyaz tuz ise 13 kurup 
satılmaktadır. 

Nakliye ücretinin pahalılıj"a 
esaslı bir istifade temin ettirecek 
bir mahiyette değildir. Bu hu
susta demir yolunun büyük bir 
faydası görülebilirse de tarifele
rin yüksekliği buna imkin bı
rakmamaktadır. 

Mesela 31 numarala tarife 
mucibince Sekili istasyonundan 
Derince ve lzmite kadar on bet 
ton tuz için 176 lira alınır. Hay· 
darpa~aya kadar ise 198 lira 
tediye edilir. Halbuki Çankırıda.P 
Eskişehire kadar ayni miktar 
tuz için 21 fi lira verilir. 

Aradaki nisbet yüzde kırka 
kadar yükseliyor ki tamameı. 
fazlad ır. 31 numaralı tarife 
Çankmya da teşmil edilirse, 
mesele halledilir ve bu mıntaka
nın istikbali kısmen temin edil
miş olur. 

Elde esaslı bir istatistik mev
cut olmamakla beraber maden 
kazalarının miktarı hiç denecek 
mesabededir. Yalnız senelerce 
evvel, beklenmiyen bir zamanda 
paUıyan bir llğım bir amelenin 
gözlerini kör etmittir. Bundan 
başka, son senelerin kaydettiği 
bir hldise yoktur. 

... 

Madenin idare binası 

Bu akşamdan itibaren 

ELHAMRA ve MELEK sinemalar• 

Yaz tarif esi : Birinci mevki 30 kuruş 
E L H A M R A 'da M E L E K ' ta 

M A R 1 E 8 E L'in 
en güzel eseri 

TALİ 

FERNAND GRAVEY-SUZY 
Vernon' un en fazla sevilen filmi 

Fraklı Adam 
Her hafta PARAMOUNT'un yeni dünya havadisleri gösteri

lecektir. Bu programda Fransa Raisicumburu M. Dumer'in katli 
katilin tevkifi ve yeni Fransa Rei.sicümburu M. Albert Leb

run'ün Versay'da intihabı merasimi gösterilecektir. 



Ömer Hayyam Ölmüştü. Mehtap 
Hıçkıra, Hıçkıra Ağlıyordu 

Hayyam Secdeye Ve Öylece Kaldı 
Her Aalclcı malıfıud.,. 

Mehtap, daha çok mtteeteir ı cWd fubn en başın.ta: 
olmuftu. Ba teess6riinl Har ( IJthiyyAI) 
J•ma ı&stermemek. içİ$ kalktı. Serlevhas& g3ribriiyordu. 
Slrahiyi eline aldi- ICacleh.e ,_., Hayyam, köşesine daha iyi 
doldurdu. Ş.W .h>lqli:adelıti ufka 1erlqti. Elinde tuttup altmdan 
elojra wrabp ...,...: mamul bir WIAJ ile, helD ditJedl• 

- Niçha.. Niçin, ha ıGul oynuyor hem de olrllf~ 
i&Dyayı, bu pel çiçekleri, hu ' ,,.._ 
allel lmtlann terenn&m eltili bu Bu uaada lhbiap; 
tatla aajmelerl terketmek 1111- ~ _._. .._. MYakin 
Jelwww..? 6eldedae ..,._., tı&leri ... 

Ha,,aıa sildi. Melatabm, P- .._ am ._. dlflalyorda. 
... ...... ....... .... ..... •• melatalım gldntla &atbı-

• ..,. obflm deaWr alaema prldl Jibi pçiyor •• 

ellerintle• 
4liılılhıl-P; ··Mfl:lildı. Balım, -.an 
omuzuna dayadı. Hayyam da, 
kolunu Mehtabın viicucllne ...... 
Blylece ylirildtller, Hayyamna 
•dasma pcliler • .. 

$aelerdeaberi ruhuna l\da veren 
blylk admdaa mahrvın olursa. 
h acıya nasıl dayanabilecejini 
dllflnlyordu. 

Elvahit Velkesir 
Gözleri, bir noktaya daldı; 

• •• ....... , • ....,...-.<O. 
mer Hanaaa ) m WMata clunayor. 
Binlerce ldtid• alıekkeP olan 
~k, onun cenaze. mma11111 lal
mıya huırlam,..ıo. 

* imam, tabUtta lahde durdu. 
Binipnia ıeait ko)lannı ailkerek 
ellerini çakarcL. Bil Pfrmaklarmı 
Jmlaldaruun ki...- bdar kal
clırch. UhreYI bit ... dalplandJ: 

- Er kiti ~· Allahtl
•kber ... 

Fakat, bir de banun aksini 
d&finlni. ö,le zamajJii11s ..,_ki, 
karpnızda muhakkak candan bir 
iilaaD aranama. ffWeıiDİIİ .aJle
mek, kalbinizdeki drur ve yahut 
elemi paylqmak için IİIİ taaıyaa 
ve anfıyaa bir inaaDa mulataç 
oldupnuu a~ lier oau 
biilalbaz.,..... kelbimme ea elim 
bir lıtıaran ]d~~ fjo ben, 
bu~ bu dıtiyaı ~ kıY· 
rım kıvnm ~,...Yalnız· 
lıtın ıatarıbile, ~ de;ll .. 
saatlerim dejil, daldbl.nm bile, 
bin azap iPıde geçiyor. ADah 
razı. ohnm, •• 111'& pliyOl'llllluz. 
BUa o azap ve llbraplan 
muvakkatea una~nmıuz. 
Fakat tiZ ete tQclir edeniaU 
ki ben.bB ~M· lıi«tl•· bara 
IJJ~ ............ ,eldi 
klfi dgiL. Siıe, ~ de 
llyledim; yaz•n tamamen buraya 
naldetmeniıi nca ettim. Fakat 
aorwa dlf .. m. imada da mah· 
zorlar g&rdlat. Bu malaaurlann 
en başuid:a, muhitin telekfilai me
aeleti var. Bil ae ohnak ol.._, 
ae hislerle ,....,... Jaflyalam, 
bunu, herkes bima kadar .-..ı 
dlişlnüp multakeme edemes. De-
dikodu elenilen f6Y• bira aa ~ 
lan ~ · Vuipti, ,-.. 
l>ir akralıalli pıırdıı.lı ~ 
çalıpak bile ,U.. bir _.. ailk 
kalır. tc.ım.aa &ile. ifdaa ..-.. 
muzda, bizilb iibniyethmde m.;. 
sanlara riyakarlık, pek ı&ç 191ir. 

Amca Bey, tekrar durdu. 
Adeta, orulmuttu. ÔDlme ba· 

Romaaı 
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Cenup Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

bn Peşin e •• Muharriri 

Stakpool 

Üç Serseri .. Üç Milyoner -61-

Üç arkadaşı o dakikaya kadar 
boğan ıstırap ve endişe hissi 
tamamen kayboldu, neşeleri ye
niden doğdu. 

Tilnum ıslık çalmaya baıla• 
mışh, kaptan Hul boyuna Makar 
ile Viyar aleyhine kUfür aavuru
yordu, Hagton ise sessiz sessiz 
yürüyordu, fakat onun gözlerin
de de coşan bir neşenin ı~ıkları 
vardı. 

ll--
Uzun müddet yürümediler. 

Takriben iki kilometre ıonra 
ağaçlarda balta işaretleri kar 
boldu, ayni zaman la da dikenli 
çalılık bitti, karşılarına bUtUn 
haşmeti ile koyu yeşil orman 
çıktı. Artık bu ormanın içinde 
tek izi takip ederek geldikleri 
gibi dönebilirlerdi. Geniş birer 
nefes aldılar. 

l-Iagton: 
- Allaha şükür r Dedi. 
Şaya, sadık maymunu omuzu

mın üzerinde, etrafına bakını
yordu. Şimdi tanıdığı, bildiği 
muhitteydi. Artık hiçbir endi
şesi kalmamıştı. GözU kapalı 
olarak yolunu bulabilirdi. Kafile-
ye rehberlik etmiyo başladı. 
Hagton yanındaydı. Öbürleri 
arkadan geliyorlardı. 

Dereye varabilmeleri için ön
lerinde bir günlük yol vardı. 
Vakit te öğleyi henüz geçmişti. 

Binaennleyh akşama kadar fa
aılasız yürüseler bile geldikleri 
yere dönebilmeleri mümkün de
ğildi. Gece, yahut ertesi sabah 
varacaklardı. 

Fakat artık bu yürüyU~ güç 
değildi, burunlarına definenin 
kokusu geliyordu ve onları çeki
yordu. Bununla beraber koşma
dılar, halta fazla sürate bile lü
zum görmediler. Önlerinde kim
bilir nasıl bir mücadele sahası 
vardı, kuvvetleri !aze bulundur
mak, yorulmamak lazımdı. Bu 
diişünce ile sırtlarında taşıdıkları 
paketleri terk ettiler. Yalnız cep
lerinde biraz yiyecek ile silahla
rını ve kurşunlarını ahkoydular. 

Bir taraftan yürüyor, bir ta
raftan da konuşuyorlardı. Bu 
muhaverenin zemini bittabi hep 
defineye aitti. Bir aralık kaptan 
Hul: 

- Eğer bu iki serseri dereye 
döndüler.se mutlaka sandalı al
mışlar, içine binerek göle avdet 
etmişlerdir. Bu takdirde biz ne 
yapacağız? Diye sordu. 

Tilman: 
- Göle kadar ayak ile git

mekten başka çare yok, ceva
bını verdi. Fakat heriflerin san
dalı bırakarak kestirme yoldan 

--------
1 Şimdi Üç Arkadaşın Bütün Düşün
cesi Şu Noktadaydı: Acaba Hırsızları 

Yakalamak Mümkün Olacak Mı ? 
göle inmiş olmaları da mümkün· 
dtir. Malfim ya Viyar buranın 
kurdu sayılır, mutlaka ormanın 
içinden geçerek az zamanda gö
le inmenin yolunu bilmektedir. 

Kaptan Hul homurdandı: 

1 
ha gemi ilo göle gelmeden 
evvel yerleşmişti. "Sidney., e ha
reketlerinden evvel bu husuta 
düşünmüş, plin yapmış değildi. 
O zaman dimağı sadece hareket 

- Ben onu tutarsam sakal
larmı yolayım da buranın kurdu 
olmanın para edip etmediğini 
görsün. 

Kaptan Hul adamın sakalla
rmı yolmak arzusunu bir türlU 
yenemiyordu, bırakılsaydı başka 
şeyi unutarak bu zemin üzerinde 
bir hayli söylenecekti, fakat 
Hagton canlı bir meseleye te
mas etti: 

- Kendi kendime düşünü
yorum: Defineyi gemiye naklet
mek için acaba nekadar zamana 
ihtiyaç vardır ? Eğer bu iş uzun 
bir zamana tavakkuf ediyorsa 
adamlara yetişebiliriz. Fakat bil
akis kısa bir zaman içinde yapı· 
lacak şey ise gemimize gölde 
değil, fakat denizin ufkunda gör
mekliğimiz ihtimali çoktur. Bunu 
düşündükçe kanım damarlarımda 
donacak gibi oluyor. 

Tilman: 
- Bunu şimdilik hatırınıza 

getirmeyiniz, dedi. Nafile yere 
kafanızı yormuş olursunuz. Ma
demki bir defa çalılıktan çıkmış 
bulunuyoruz, yapacağımız şey 
sonuna kadar yolumuza devam 
etmektir. 

Hayal içinde 
Mümkün olursa arkadaşlarını 

öldürerek bUtün defineye yal
nız başına sahip olmak dü
şüncesi Makarın kafasına da-

hazırlıkları ile meşguldü. Bunun-
la beraber " Sıkrid ,, in ve 
diğerlerinin kendisine zorla ka· 
bul ettirdikleri şartları da pek 
hoş bulmamıştı. Kendi kendine 
bu şartları değiştirmek hakkını 
muhafaza ediyordu. Fakat nasıl 
hareket edecekti. Bu hususta 
hiçbir karar vermemişti. 

(Arkası var) 

EyUp Sulh Hukuk Haklmll· 
ğinden: ~lnclaın Lca vekili !sak Aci
m:ııı cCondiııiıı Balatta Hacı lsa ınahal
lcsiııin Küprii başı caddesinde eski 40, 
4:?, 1·1 yeııi, OG, 08 No. lu m:ıklıip Lir 
kıta arsanın izalcyi şUyu talebiyle ika
ıuo cyleuigi davanın yüvmi ınulıake-

11ıc inde Ynki d:wcto rağmen golmiyon 
nıi!ddci ale) hleriıı gıyabında ınalıko

ıncsi \"O keşfiıı it'.r:ı ve C'lıli vukuf ta
rafından ,·c•rilcıı 27 :l H32 tarihli rapor
da ınüürlcahihiıı kabili t:ıksiın olmadı

~· 'o 275 lirn kıyıııc•t t.ıkdir cdildi~iıı
dc ıı tarihi ilfımdaıı itibaren müddeti 
kanuni) o z:ırrıııd:ı hi<t Pclarl:ıruan ika
ıııetgftlıı uıı•çhul hıılıınaıı l\lu ~a vo!N1i 
l~::.tcrya ile Bohor vC'lcdi ı\\ ram cfen
ılilerin hakkı itirazları istimal ouclıil

melcri i~iıı ııııı:ıııwldi gıy:ıp kararının 
tPlıliği k:mlTgir olup <!(j G ~l<.12 tarihine 

miisadir p. zar giiıı ii saat 1 O d:ı. mu
lıakemo i ıııııallfık o ldııgu il~n olunur. 

.. • • • ...,.. •••• 1 ••••• '.' ••• t •••• ' •• ·-

Gaip Aranıyor 
Akhisar Torbalıda Y o~urtçular da 

Ahmet Pehlivan ıaiptir. Bir aya 

kadar ailesine müracaat elsin. 

1 1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 * 1 
Tarihi Mahallesi 

1 Haziran 932 Göksu 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

" 
" .. 
" .. 
.. 
" 

" " 
Hisar 

,, ,, 
,, Kanlıca 

" " 
" Çubuklu 

" " 

Cami avlısı. 

Sabık Belediye kulübesi 

Sabık Beledi mevkkii 

llkmektep methalı 

Günü 
Çarşamba 

Perşembe 

Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 

Çarşamba 

Perşembe 
Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 

1 1 
12 
13 
14 

.. ,, Paşabalıçe İhtiyar Heyeti odasında 

" " .. 
" .. İncirköy Cami avlısında 

" 
,, .. 

Çnrşamba 15 .. ,, Beykoz Belediye binasında 
Perşembe 16 ,, .. .. 
Cumartesi 18 •• .. Yalıköy İhtiyar Heyeti Odasında 
Pazar 19 ., ., .. 
Pazartesi 20 .• ., Kavak 
Salı 2 t .. .. .. 

-- Beykoz Belediye Şubesi Müdürliiğiinden: Bilümum Ölçli, Tartı 
ve Terazi ve dirhemlerin 932 senei maliyesi muayene ve tamga 
muamelatı yukarda yazılı gönlerde mahallerinde memuru mahsus 
marifetile icra kılınacağından keyfiyet malum olmak üzere umuma 

NAlM VAPUR iDARESİ 

lzmir sürat Postası 
( 20 aaat ) 

Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her p b gUnlerl Galata 
hafta erşem e nhtımından 

SOlat tam 18 de hareketle doiru 

i Z Mi R 'e 
ve Pazar günleri İzmir'den saat 
t 4 1 2 da hareketle İstanbul' a 
avdet eder. 

Tafsilat için Galata, Gümrük 
karşısında Site Fransez Han 
No. 12 yazıhanesine müracaat. 

Tel. B. O. 1041 

ilan olunur. 

* Ekmek satış mahalleri hakkında tanzim ve şehir meclisinin 
27 - 4 - 932 tarih ve 45 No. kararile tasdik olunan talimatname 
aşağıya yazılmıştır. Alakadaranın malumu olmap üzere ilan olunur: 

1 - Sebze ve meyva satan dükkanlarda ekmek depo etmek 
veya satmak memnudur. 

2 - Ekmek fırınlardan baıka, hususi ekmek satış dükkanla
rında veya bakkal ve ahçı dUkkaııları ve emsali gibi yerlerde 
satılabilir. Bu dükkanlarda satılacak e~mekler camh dolaplarda 
muhafaza edilecektir. 

3 - Ekmeklerin muhafazasına mabsuı dolapların zemini çinko 
ile tefri~i ve fmnlarda da ekmek konulan yerlerin ayak alta 
olmamasıoa itina edilmesi. 
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BIKATB 
Bu Sütunda Hergün 

------------------------- Muharriri: Sabah 

BiR ALA- CAKLI! .. 
Pariste beı sene kalmııb. 

Ona: 
- Paristo ne yaptm? diye 

sordu klan zaman tereddüt 
etmeden! 

- İki sene ikmali tabıil, Uç 
sene de izalei tahsil ettim 1 
derdi. Liseyi~ birincilikle bitirmiş, 
bir vekalet hesabına Parise ik· 
mali tahsile gönderilmişti. Oranın 
baş döndürücü, cazip ve fettan 
hayatına iki sene mukavemet 
edebilmif, bu müddet zarfın· 
da mektebe devam etmiş ve 
imtihanlarım vermişti, fakat on· 
dan sonra kendisini Parisin saadet 
ve sefalet dolu hayühuyuna ka.,.. 
tırmış, Fransadan kovuluncıya 
kadar orada kalmış, hazan bir 
prens hayatı, hazan da bir sefil 
gibi aç ve çıplak yaşamışh. 

V ekilet tahsisatını kesip 
buraya dönmesini emrettiği ':e 
harcırahını gönderdiği zama hiç 
müteessir olmamıştı. O zaman 
zengin bir İngiliz kadınile yaşı· 
yordu. ihtiyar ve çirkin İngiliz 
kadın ona meşru siyi ile bütün 
hayatında temin edemiyeceği, 
muhteşem bir hayat yaşatıyordu. 
Gardrobu dolu, cep harçlığı bol, 
otomobil ve uşakları emrine 
Amade idi. Tam manasile bir 
prens gibi yaşı~ordu. B~ hay~t 
onu tatmin etmıyordu. BUyiik bır 
servet yapabilmek için mütema· 
diyen kumarhanelere gidiyor ve 
İngili~ kadınından aldığı bUtlln 
paraları orada eritiyordu. 

İngiliz kadını kendisini ter
kettikten sonra o yabancı mem• 
lekette sipsivri kalmıştı. Arbk 
nekadar tanıdığı kadın vana 
hepsini istismar ediyor, buradan 
Fransaya giden Türkleri buluyor, 
onlara mihmandarlık ediyordu • 
Fakat onu tanımak bedbahtlığına 
uğrıyan Türkler, meteliksiz d&
nüyorlardı. Gözüne ameli.rat yaı: 
tırmak üzere Fransaya gıden bu 
Türk orada ona tesadüf etmiş, 
bir kere bile doktora gidemeden 
t O bin lirasını kumarhanelerde, 
batakhanelerde, otomobil safala
rında şehvet diyarlarında yiyip 
bitir~işti. O, av bekliyen bir 
örümcek gibi, sefil yuvasında pi· 
nekleyip duruyor, bir Türk gel· 
diği zaman hemen üstüne çulla· 
nıyordu. Çok zeki bir ~damdı, 
tatlı konuşurdu, güzel. sesı vardı~ 
yakışıklı idi, güz~ldı, dehşeth 
neşeli idi. Ona ılk rastlıyan 
kendini bahtiyar zanneder, ya· 
banca bir memlekette ona daha 
ziyade sarılırdı. O, bir av yaka· 
layınca evvela lokantasının bor
cunu temizletir üstüne başına 
bir şey aldırır, pansiyonun ki
rasını verdirirdi. Sonra yeni dos• 
tunun paraları SU}'unu çekinci· 
ye kadar can ciğer ahbap ge· 
zerdi. Her vakit böyle bir av 
düşmez yal O vakit yeni bir ni
şanlı tedarik edip onun evine 
yanaşıncıya kadar elbiselerini 
satar ve sefil bir hayat yaşardı. 

Onun liç senesi kadın, arka
daş, lokanta, pansiyon, ~atan~a~ 
kazıklamakla geçti. Parıs gıbı 
namütenahi enayisi bulunan bir 
şehirde bile nam vermişti, artık · 
onu herkes tanıyordu .• 

* Onunla burada görüştüm. 
Çok geniş bir muhiti vardı. Cid· 
den neş' eli ve tatlı bir adamdı. 
Her toplanışımızda Paris mac~ 
ralaranı tatlı tatlı anlatıyordu. 
Bir kadına Uç defa nasıl frak 
yaptırdığı: ı, beş bin lirayı 
bir ayda nasıl yediğini, bir otelde 
aylarca nasıl bedava ot!1rulacağını 
itina ile izah ed~rdı. Onunla 
beraber içmek başlıbaşına bir 
zevkti. Gülmekten neşeden haa-
talanırdık. Çok güzel şarkı aöy• 
ler ve danı ederdi. Onunla bara 

gitmek, onunla poker oynamak, 
onun hovardalığını seyretmek .•• 

Bu halini gördükçe: 
- Zengin olursam seni yanı• 

ma dalkavuk alacağım! derdim. 
Onun lügat kitabında, ahlak, 
mukaddesat, arkadaşlık, namus, 
erkeklik mefhumları yoktu. Yok
tu amma, bütün bu haline rağ
men mağrur ve izzeti nefis sahi· 
bi görünürdü. Namütenahi de 
eşi ve ahpabı vardı. Hepsine de 
kabiliyetleri nisbetinde borcu 
vardı. Arkadaşların bir kısmı 
yemegını, bir kısmı yata• 
cağı yeri, diğer bir kıımı 
eğlencesini temin ile mükellefti. 
Benim hisseme ona sigara almak 
düşerdi, aşağı yukarı hergün 
rastlardım. ilk işi: 

- Bir Boğaziçi al bakalam!.. 
demek olurdu. Fakat, oka dar 
tabii ve mütehakkim bir eda ile 
söylerdi ki, ben mUhim bir vazi· 
fesini ihmal etmit bir adam 
utangaçlığile hemen paketini eline 
tutuştururdum. Arada sırada 
borç ta verirdim. Zaten onun naza 
rında bütün bir cemiyet kendi
sine karşı borçlu, o iıo alacaklı 
idi, kendisinden alacağını iıte· 
mek küstahlığında bulunanlara: 

- Ayıptır, ben seni asil bir 
adam zannederdim. Beı on 
liral.. Böyle uf acık borçları akhm• 
da tutamadım... Ayıptır, gözüm
den düşüyorsun, notunu kırıyo• 
ruml derdi. Bu halini bildiğimiz 
halde hepimiz de seve seve ve
rirdik. 

Bir gUn Caddeikebirde karıı
ma çıktı. Hemen vazifemi hatır· 
ladım. Fakat aksi gibi cebimde 
bir paket değiJ, bir sigara bile 
alack param yoktu. 

- Bir Boğaziçi al bakalım! 
dedi. 

K:zardım, kızardım .. Affetme
sini rica ettim ... 

Fakat yüzUme öyle bir bakıı 
bakb ki bütiin ömrümce affedil· 
miyeceğimi anladım. Çünki baş· 
kaları gibi benim de suyu çekil· 
miş bir limona döndüğümU zan
netmişti. 

Evkafın 
Bir Tavzihi 

İstanbul Evkaf mndürlüğünden: 
Haber gazetesinin 14 mayıs 

932 tarih ve 120 numaralı nüsha· 
sında giıya arazi kanununun 32 ci 
meddesi mucibince tahsil edilen 
mukataalı vakfiyenin yedi sene 
evvel ilga edilmesine rağmen 
dairece tahsilinde devam edilmek
te olduğundan bahisle ahkamı 
kanuniye ve mevzuatı hukukiye 
ile biç münasebeti olmıyan bir 
fıkra dercedilmiştir . 

Halbuki Evkaf Müdiriyeti Umu· 
miyesinin 931 senesi bütçe kanu-

nunun (3-cü) maddesine matuf olan 
(C) cetvelinde sarahaten muhar· 
rer olduğu veçhile işbu mukatta· 
alar (16 ve 21-Şubat-008) ve (22 
Nisan-340 ) tarihli kanunlar ile 
tapu harçları kanununun (35-ci) 
maddesine tevfikan tahsil . edil· 
mekte ve icrasana Başve
klletl Celilenin memur ol· 
duğu her seneye ait Evkaf 
Bütçe kanunlan da iıbu mukata• 
atın tahsilini Amir bulunmaktadır. 
Binaenaleyh vatandaşların mezkür 
gazetede dercolunduğu gibi ah· 
klmı kanuniyeyi bilerek vecibe
lerini ifaya şitaban oldukları aşi· 
kirdır. Memul olmamakla beraber 
yanlış bir zihap tevlit edebilmiı 
olması mhtemel olan salifllllrz 
neşriyatın şu suretle tashihine 
himmet buyurulması ricasile . t .. 
yidi hürmet olunur efendim. 

İstanbul E•kaf •·Gdlire 
NiYAZi 
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HARUNUR·REŞİT 
Yazan:* lf -

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 
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Evet. Bu kız, bir gölge gibi 
peyda olup ta kıvrak rak.ıslarile 
asılzadeleri hayrete düşüren bu 
güzel vücut, Harunürreşidin henüz 
on üç yaşlarmdaki kızı Aliyenin 
eşi ve tıpkısı idi. lrkına ve aile
sine has olan olgunlukla o yaşta 
nısvı bir kemal gösteriyordu. 1 
lbnilbadi, hakiki rüyanın şimdi 
başladığım anlıyordu ve kendisi 
için bayati bir hedef, hayati bir 
gaye teşkil eden şu güzel mah
lukun yanına uzamvermesini adeta 
bir mucize sayıyordu. 

Ayni zamanda deminki hissi 
turişlerin, teşevvüşlerin de şeklini 
değiştirdiğini, diline hareket kud
reti gelememekle beraber da
marlarında başka mahiyette alev· 
ler dolaştığını seziyordu. 
• . Abbase, hayret ve ıshrap 
i,ç.ınde idi. Güzel yeğeninin böyle 
ır kıyafetle orada boy göster· 

~esi havsalasına sığmıyordu. La
kın o bavsaJa başka şeylerle ve 
renk renk dumanlarla dolu oldu-

k~ için macerayı müteselsil şe
ilde muhakemeye de muktedir 
0la_mıyor. Yalnız gözierini yeğen· 
leruıe dikmişti, perişan bir teces
aüsle manzarayı takip ediyordu. 

1bnilhadi, rüyasının en yüksek 
hazlannı massetmiye savaşıyordu. 
Aliy bu hazların uysal, cömert 
ve müsamahakar bir kaynağı idi. 
~e~şeyi vadetmekten ve her va· 
dını yerine getirmekten geri 
kalmıyordu, 
. . Abbase, g~zlerini kapamak 
~~rdu ... ~.lind en gelse bağıra
.. .. , ~urultü koparacakb ve 
o~u?deki rüyayı tekmeJiyecekti. 
Lakın görmiye ve hareketsiz kal
mıya makumdu, bu mahkumiyet 
o kadar kat'i idi ki, goz kapak
larmı bile indiremiyordu, ister 
istemez her şeyi temaşa edip 
Yanıyordu. 

Bu yanış ta iki cepheli icli. 
Bir kere Aliyenin vaziyetinden 
ve İbnilhadi tarafından da o 
vaziyete mebzul bir küşayiş ve
rilmesinden müteessirdi. Sonra 
Yeğenlerinin elcle verip yaşadık
lar1 rüya, dakikalardan biri için-
de kanıyan ve kaynıyan iştiha
lnra da tam bir iltihap getiri
yordu. Bu sebeple yamş hem 

muztarip, hem mahzuz temaşa 

edip dururken odada yeni bir 
gölge peyda oldu. Bu, bir erkek 
gölgesi idi. Leventti, şehametli 
idi, endamında dikkate değer 
bir ihtişam vardı. 

Bu yeni ziyaretçi, ilkin elle
rini göğsüne kavuşturarak odanın 
ortasında durdu, yüksek boyunu 
karanlığın böğründe teressüm 
ettirdi, sonra ilerledi, Abbasenin 
yanına geldi, yüzündeki maskeyi 
kaldırmadan eğildi, ayaklarmı 
öptü ve Aliyyenin yaptığı gibi bir 
kadeh alarak güzel dulun ağzına 
akıtli, müteakıbeo . yüzünü açtı, 
dudaklanndaki mert tebessümü 
Emirenin gözlerine döktü. Bu, 
Vezir Y ahyanm oğlu Caferdi 1 

Abbase, erimiş, tamamen eri
miş olan iradesini harekete ge
tirmek için silkinecek oldu, be
ceremedi. "Git!,, Demek için du
daldarını kıpırdatmak istedi, mu
vaffak olamadı. içtiği efsunlu ma
yi, tıpkı lbnülbadide olduğu gibi 
onda da yeni bir feveran, yeni bir 
iltihap uyandırdığı cihetle o zayıf 
hamleler de çarçabuk geçti, bir 
rervane aczile Caferin ellerinde 
le aldı. 

( Arkaaı •:"'r ) 

ltalya Ve Irak Petrol!arı 
Roma, 17 - ltalyan gazete

leri Irak hükumetinin geçen ni-
anda ltalyan petrol ajansına 

mukavele ile verdiği petrol im· 
L.yazının fevkalade ehemmiyetini 

~aydetmekted.ir. 

Bu mukavele mucibince İtal· 
yan petrol ajansı " Briticb OH 

Developpement ,, ismindeki İngi
liz şirketinin işletme imtiyazına 

ylizde 25 nisbetinde iştirak 
etmektedir. 
Dicl ~ nehrinin sağ sahili boyun
ca 2.00 mil murabbı bir sabaya 

ait olan bu imtiyazın miiddeti 75 
senedir. 

Borsa Fiatleri 

manevi hem maddi oluyordu. Ne Kambiyo 
çareld bu iki cepheli ıstıraptan 00 

12 06 

Kapanış 

1 Fransız Frangı kurtuluşa imkan yo du. 770 f nrriliz lh·ası 05 00 İbnilbadi, emellerine rüyada OJ O 
Dolar 47 59 

kavuşan bir adam saadetile Liret 09 26 
OO 

çırpmıyordu. Abbasenin muzta- 3 
39 28 Be!ga 

rip bir şahit vaziyetinde çırpındı- Drahmi 70 

ğını ne görüyor, ne hissediyordu. İsviçre fr;angt 02 ~ ~4 
Oh, akikat alemlerinden tama- Leva 66 31 00 
men ayrılmıştı. Daha doğrusu Florin ı t 7 28 
o alemde şu rüya içinde tek ç 16 05 00 
b. h k"k Kuron • 
ır a ı at taşıyordu: Aliye!.. 4 Q?_ ()(ı 

Y 1 b Şiling A. , 
a mz ir elemi vardı: Aliyye- Pezat:t 6 05 00 

nin sesini işitmiyordu ve kendi Mark 1 99 25 
sesini . de ona işiltiremiyordu. Bu Zloti 4 23 ()() 
coşkun ve karşılıklı bir aşk iç"n· Pengo 4 02 ()() 
de mahzun bir dilsizlikti, o nefis Ley 00 79 78 
rüyayı da sakatlıyordu. Eğer Dinar 00 27 26 

SON POSTA 

Hergün 
Sovyet 
Rusgada 
Neler Gördüm? 

, ._ _______ Sellm tlagıp 

(Ba' tarafı 3 üncü sayfada) 
1931 senesinde Sovyet Rusya 

barice tam bir milyar dolar para 
tediye etmiştir. 

Bu paranın 500 milyon do
ları 1931 senesinde satın alman 
makinelerin, o seneye isabet eden 
taksit bedelidir. 

Geri kalan diğer 500 milyon 
dolar ise ı 931 senesinden evvel 
ahnıpta taksitlerinin tediye tarihi 
o sene içinde hulul eden ma
kinelerin bedelidir. 

Demek oluyor ki Sovyet 
Rusya, tesisini bir istik~~! 
ve hayat meselesi ~ddeth~ı 
ağır sanayi işini netıcelendı-
rıncıye kadar. hariçten • mc· 
vadı iptidaiye ve makıneler 
almak mecburiyetindedir. Bun~a
rın bedellerini ecnebi parasıle 
ödüyor. Binaenaleyh her suretle 
ecnebi parası toplamak . is~emesi 
bugünkü vaziyetinin bir ıcao1dır. 

* k v Soyet Rusya, kadınla er ege 
müsavi bak vermevi bir umde 
olarak kabul etmiştir. Aile teş· 
kilinde esas, mevcut metinlere 
nazaran, doğruluk ve müsaviliktir. 
Tarafeynin hayatlarınını birleş
tirirlerken verdikleri söze iha
net etmeleri, ayrılmaya sebep teş
kil eder. 

Fakat iki taraftan birinin di
ğerine haber vererek ve rizasını 
tahsil ederek bazı hareketlerinde 
serbestlik elde etmesi, her zaman 
görüle gelen adi umurdandır. 

Fakat verilmeyen müsaadeye 
rağmen ihanet vaki olursa, o 
zaman diğer taraf mahkemeye 
müracaatte serbesttir ve çok 
defa, alınan talik kararı, hak-
sızlığı yapan ve verdiği söze 
sadık kalmıyan tarafın aleyhine 
tecelli etmektedir. 

içinde yaşad~ğ~rnız dünya ile 
komünist alemım biribirinden 
ayıran başlıca farklardan bir 
tanesi de, işte bu telakki etra
fmda toplanıyor. ----lngiliz Başvekilinin Sıhhati 

Londra 17 - Başvekil, teda· 
vi ed;fdiği ~astahaneden çıkmıştır. 
Öğ e yemeğini dostlarile yedikten 
sonra tekrar hastahaneye dönmüş-

tür Başvekil, gözüne yapılan ameli
yattan sonra yarın kat'i olarak 
hastahaneden ayrılacaktır. 

ispanyada Talebe Galeyanı 
Valans 17 - Talebe arasında 

bir takım kargaşalıklar çıkması 
üzerine darülfünun kurshrı tatil 
edilmiştir. 

Almanyada Bir· Tren Kazası 
Berlin 17 - Hamburg • Kolonya 

ekspresi, bugün öğle vakti Per
me istasyonuna girmeden evvel 
yoldan çıkmış, ikisi ağır olmak 
üzere 00 kişi yaralanmıştır. 

Sırhistanda Siyasi TahrikAt 
Belgrat, 17 - Helgratta son 

günlerde, memleketin iktısadi ve 
siyasi nizamını bozmağa matuf 
propagandalar yapılmaktadır. 

..AJıyye söyJese daha mes'ut ola- 1 10 87 50 Çervonets 
aktı, kendi de içinde tuğyan eden ll...!.------r--:-:----11 
hisleri haykırabilse bahtiyarlığı --=--==T=ah=v::::i=la,.,.t==J~:=Kra~pa~~ 

Bu propagandalar Darülfünun 
müderrisi Dr. Dragoljup ve sabık 
komünist meb'usu Dr. Sima 
Markoviç tarafından idare edil· 
mektedir. Propagandacılar hak· 
kında tahkikat yapılmaktadır. 

katmerlenecekti. Maamafih rüya· 1 D hT 95 00 
smdan hudutsuz surette kam ah- · a 

1 1 
42 00 

y.o~d~ ve bu rüyanm ebedileşme· D. Muvahbide 25 90 
~ ıçm her şeyi fedaya razı bulu- A. Demiryolu 
nuyordu. Borsa Harici 

İbnilhadi bu hissiyet içinde m: 
mestolup giderken, Abbase de Aitın 9 

karşıımda inkişaf eden sahnenin Mecidiye 00 
b. k L Ban'-not 2 1 
ıbne uilmiyen sahnelerini hem 11 

Krup Fabrikasmda Yangm 
Esen 17 - Krup fabrikala

rının binalarmdan birinde dtın 
gece mühim bir yangın çıkmı.
br.IZarann T6a'ati malüm dejildir. 

Sııvfa 11 

Dünya Nefes Almak 
. ' istiyor .... 

( Bao taran ı ınci sayfada ) 
li ve iktısadi buhranın tam ma
nasile hüküm sürdüğü biı· uma
na tesadüf etmektedir. 

1 
harbe girmesini yalnız kalmak 
ve iktısac:ü bir felakete gitmek 
şeklinde telakki eden bankerler 
aleyhine müteveccih bir hareket te 

Tokyo faciası, bütün hükü
metlere, tekmil milletlerin mev
cudiyet ve inkişaflarını temin 
etmek için bir an evvel beynel
milel itilaf esasları bulunması 
liizumunu hatırlabyor. 

Tokyoda ifşaat 
Tokyo 17 - Papas Nisho, 

Başvekil M. İnukay ile geçen· 
lerdc öldürülen maruf sanayici 
ve banker Takuma Dan'ın katil
leri meselesinde alakadar olmak 
töhmetile tevkif edilmiştir. 
etmek mümkündür : Japonyayı 
Garp medeniyetine açan ihtiyar 
müşavirleri ortadan kaldırmıya 
matuf bir hareket vardır. Başve· 
kilin katli, bu arzunun bir te-

zahürüdür. Fakat bu zihniyet, 
Japonya aleyhine bir İngiliz-Ame
rikan hareketi ve binnetice bir 
harp doğurabilir. 

Bu suikast, her kime kartı 
olursa olsun, Japonyanm bir 

f taf yada işsizlik Aza il yor 

telakki edilmek lazımdır. 

Diinyanm muhtelif noktalcırın
da, son birkaç gün içinde zuhur 
eden feci hadiseler, siyasi me
selelerin boğucu bir bava içinde 
yuvarlandığ nı isbat etmekte, ma· 

Bu adam, zabıtaya teslim 
olan Başvekilin k{ltili 17 delikan
lmın " Kan kardeşliği" i~mini 
taşıyan gizli cemiyetin azası ol
duklarını, bu cemiyetin, her ne 
pahasına olursa olsun, ayni gece 
Japon ınilliyetperverliğine aleyh
tar hükümet adamlarile diğer 
kimselerin vücutlarmı ortadan 
kaldırmayı ôii~ünmüş olduğunu 
söylemiştir. iC. 

Berlin 17 ( A. A.) - Alman 
liberal matbuab Japonyada vukua 
gelen barenetin bir militarizm 
cereyam olduğunu ve bunun Çin 
ve Sovyet Rusya aleyhine müte
veccih bulunduğunu kaydetmek
tedir. 

GUreş Müsabakaları 
Roma 17 - Mart ayında 

1.053.016 ya baliğ olan işsizlerin 
adedi nisan sonunda 1.025.000 e 
inmiştir. 282 bin işsiz hükümet 
tarafından yardım görmektedir. 

KUçUk Lindbergin Katmeri 
Nevyork 17 - M. Kurtis, za

bıtanın elinde bulunan sabıkalı
ların fotoğraflarını tetkik etmek
te ve Lindbergin çocuğunu ka· 
çuaıı haydutları teşhise çahş
maktkdır. 

Haliç İdman klübü tarafın

dan bir güreş müsabakası tertip 
edilmiştir. Miisabaka perşembe 

akşamı Maksimde yapılacak ve 

Çoban Mehmet, Himmet, Bursalı 
Salih, Sıvaslı Mehmet pehlivan

larla Faik, Hul'.iı. Beşir, Şevki, Na

zif ve Münir Beyler iştirak ede

ceklerdir. Güreşler alafranga ya· 

pılacaktır. 

Afyonkarahisar · Madensuyu 
Böbrek, 

Karaciier, 
Mide. 

hastalıklarına karşı Türkiyenin 
yegane madensuyudur 

Londra Sergisinde Madalya 
kazanmıştır. 

frak, Cava ve lngilterege ihracat yapan, 
şifalı hassası tanınan bir sudur. 

Umumi deposu: Yeni postane karşısında 
Eski zaptiye 

~ caddesi No. 20 

En sağlam ve en 

"Kurt,, markalı 
Lastik ayakkaplarını her mağazadan a ""i"""'z. 

... Fabrikası İstanbul Çarşıkapı Taşhan o. 11 - 13 4 
....-----

Geyve Asllye Hukuk HAklm
llilnden: Geyvonin Umurbey küyiln· 

den SUic•ynıan karısı Zeynep tar:ıfındaıı 

0 köyden Mehmet Emin :ılcj- hin o 

Fotoğraf I ahlili Kuponu 

jkamo eylcdiiti davanın cari tahkikatı 
nctll'{\. in el o müddcialeylıo Kocaeli ga
zetesi) iP il:i.non tebliğ ediJdiği halde 
malıkcmrıyc gelmemiş ve itiraz dahi 

etmemiş olclıığundan gıyaben icr:ı.yı 
muhakemeye vo muameleli gıyap kn· 
r:ırının tebliği zımnında mubakcı~c?in 
5 6 932 p:ızar gOnii saat on& tnlıkıne 

karar verilıııistir. Bermııcibi karar bu 
bapta. dinlenen şabitlt}rin tah:ıdotino 
k:ırşı lıir diyecoginiz. varsa. usbabıııı 

tarihcn ıniiddeti il;indo dormeya.n ct
ınt'lıiz usulün 402 ve 406 ıncı ma.ddo
lcri mucibince tebliğ maka.uun& kaim 
olın:ı k iiıf're ilftn olunur. 

-
Ta.biatiniı.i öğronmek iııtiyorgaıı ıı; 

fotoğrafıııızı 5 adot kupon ilo bir-

liktı• !!:önderiniz. Yotoğrafınız ııır. ı ya 

tll.bidir ve ia.<lo edilmez. 

isim, meslek 
veya "'an'at? 

Hangi ı-uallerin 
l'(>\•:ıb ı ? 

Fotoğraf inti~ar 

edecek mi 'l 

~'otol't'&fın kliıJe!İ 30 kurnşlııli 

pul mukabilinde gönderilelıi l i r 

-

-

' 



üa SJN'BK, TAHTAKURUSU, l;( t \ · E. l'ıl{ C:. ilı'l', cilW.\HJEK, 
aY..açlar, çiçekler ve nebatat ii zeriıııluki tırtıll:ırı, tavukl:ı.r vo 
kftmes kıışl:ı.rı ile sair hayvııııat İİ'l.Crin<l l'ki pirelNi ,·p böcek
leri ve bilumum haş:uatı ıncYti ebc'li ilı• ka.t' iyyon iildıiriiliir 

ve bir daha dirilemezler. Aksini ispat r>done 5000 lira 
tazminat verilir. Emsaline na:.ı.ar;ı ıı rlalıa m iios~ir. rlaha öl cf ii
rilcü ve yarı yarıya ucuzdur. OeYld denıiryolları, Şark 

dcıniryollı.ı.rı, Soyrisefain, Ilil :"d iah ııı er, ~: iil han<', Cı-rralıpa1a, 
Haseki hastaneleri vesair uiiyiik lıastaıwlerle ~ılıhat yurtları, 
Yatı mektepleri, büyük oteller, lıüyiik v.ıpur Jrnmpaııyaları, 
Tütün lnhisa.rı, Ford kuuıpany:ısı, ve lıilfıruu rq ırı ii pı;srs:\tı 
milliye ve ecnebiye FAYDA üıtiırıa.l e tmektedir. Jsmine \'0 

markasına. dikkat ediniz. Hasan l<;cza Deposu. 

ANK.ARADA 
Delik Taşta 

iki Kat 6 oda, 1 salon, 
taşhk, mutfak, kiler 

tatlı su, 12 dönüm bağ 
üzümü birkaç çeşit 

200- 250 meyva ağacı. 

il 

' 

ı 1 

Satılık İki Bağ ........_ 
Dikmende Orta Bek-

çilikte : 2 oda, 1 salon, 
mutfak, kiler, 1 kurnalı 
hamamı, 7 dönüm bağı, 
120 ağaç her türlü mey
vası iyi suyu, 25 çeşit 
en iyi aşıdan üzümü. 

Bu bağların sahipleri taşraya gideceklerinden 
Çok Ucuz olarak satzlzktzr. 

r, 

Müracaatı Ankara Ilanat 
Acentalığına. Telefon: 3705 

"INTOURIST 
t ' 

<~TOUIUST> hisseli şirketi; vize, pa~aport ve sair muamelatı takibe lil
:1.um olmaksızın Sovyet Rusyanın başlıca memleketlerini ziyaret edeceklere 
mil tesııa uir fırsat takdim etmektedir. 

cTh"TOCR!STı. şirketi seyahların tren biletlerinin temini, bagajların nakli, 
rıı uhtclir memleketlerde ika.metleri csn:ısında. hqelerini taahhüt ve rehber ve 
tercUmaııl:ı.r vasıta~ile müzeleri, abide ve tiyatrolarını ziyaret ettirir. 

:-leyahat berveçhizir program dahilinde icra olunacaktır: 
10 Ifazirandan itibaren Ka.füas dağltmnı ziyaret maksadile devirlere 

başlanacakl ır. . . . . . 
25 Haziran : Merkezı Asya'da ıkıncı devır. 
30 Haziran : VoJga üzerinde hususi devir. 

6 Temmuz : Merkezi Asya'da. Ü~'.iincü devir. 
20 Temmuz : Beş senelik pld.nın rn ııazzam icraatı sınaiyosını ıiy:ırct ve 

Ura.l'ı ve saireyi devir. . . . 
25 Temmuz: cl\Ia.Iyguin> buz kıraıı Yapımında şımalı devır. 
10 Ağ'ustos : Beş senelik plll.nın muazzam icraatı sınaiyesini ikinci ziya

rd. Ural'ı ve saireyi devir. 
25 Ağustos : Merkezi Asyada 4 dliııcH devir. 
28 Tc;:riniov,·olden itibaren: 'feşrinisani llcnliklori ıçın ısoııuahar devri. 

1 Kanunuevvelden itibaren: Tenzilatlı fiatl:.ı.rla kış devri 
Fazla tafsilat için Galatada Çinili Rıhhm Hanında zemin katta "JNTOURJST.,"SOVTOR

GFLO I',, şirketleri miimeasillerlne müraccat olunması. Telefon: Beyoğlu 962 - 2358 

ProGfeso~r· Z Hekimi 
Paristen mezun 

Dr. Esat Pş. Dr. Şükrü 
Babıali - Vil:iye t kn.r~ısıııd:ı. No. 15 

Urolog 
11 Paris ,, den DiP.lome 

Dr .. HAKKI RÜŞTÜ 
idrar yolu ve tenasül 
Birinci sınıf mütehassıs 

Ho) ,_)t:;'!u : lstiklll.l caddesi No. 322 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 

Mahkemesinden: Bcyoğl uıı<la Harbi

yo de Yali konağı caddesinde Mühen
dis Nııri Bey ap:ı.rtıınanınııı {:l) No. lu 

dairc:;;in<le sakin iken 22,14 0:!2 larihiıı
<le vefat eden .Mustafa Cemal Beyin 

'asiycıtn:ımosi a~·ılarak teıılizine baş

landığıııdan kaıııınu rııoucniniıı 538 inci 

ınad<lcı,;i mucibince bu bapta IJir güna. 

itirazı olanların tarihi il!ndaıı itibaren 
bir ay zarfında Beyoğlu Dörd üncil Sulh 

Hukuk .Mahkemesine ınüracartları Hl· 
zumu. ilaıı olunur . 

Deniz Harp Mektebi ve Lisesi 
Müdürlüğünden : 

Deniz Lisesine girmek arzu eden ortamektep şehadetnamesini 
haiz veya ortamektep son sınıf derecesinden imtihana talip 
telebelerin temmuzun on beşine kadar Heybeliada'da ( DENiZ 
HARP MEKTEBi VE LİSESi Müdürlüğüne ) müracaat etmeleri. 
( Tafsilat istiyenlere mufassal kayıt ve kabul şeraiti gönderilir. ) 

Hanımefendiler, 

Artık dünya modasını 
Takip zahmetinder~ 

Var~ste kalacaksınız! ~ 
"":f.,,. $ ,j 
,~ . ,, 1 

fstanbul 

21 

i 
'; ··1 

Çünkü: 

i 
Piyasaya çıkıyor 

ve Ankara muvakkat satış mağazaları 

Mayıs Cumartesi günü açılıyor. 

SU-DO-RONO 
PERTEV 

MANi OLUR. 

1 

Satllık islim kazam - Bir bu· 
çuk metro uzunluğunda ve 75 santim dl• 
ya.metre genişliğinde, sağlam bütün 
teferruatı tama.m ve i9ler bir halde 
islim kazanı dört yüz elli liraya satı· 
lıktır. Sııltanahnıette Yerebatan cadde 
14 numara- da çorap boyahanesind8 
:\lişcl Efendiye müracaat. 

oc: Öl 

L1'-- Her aınır işsizlere it :J• 
'.atiyenlere itçl verilir. 

1'-- iş Ocatına ortak alınır. 
Babıali caddeaJ T. 2,34~ 

Çangırı Vilayetinin Çerkeı 
kazasında klin Eğriova Devlet 
ormanmdan her sene 462.668 
yayn mamul metre mikAp çam 
eşcarının beş senede 2313.340 
DEs. M.3. çam eşcar1 beher 
gayrı mamul metre miklbı 111 
yüz on üç kuruş muhammen 
bedeli üzerinden talibine ihale 
edilmek üzere müzayedeye ko
nulmuştur. Müzayede ve ihale 
açık müzayede usulile ve 661. 
799 No. lı kanunların ahklmi 
umumiyesi veçhile 28 - 5 • 932 
tarihine müsadif Cumartesi gil
nü saat 15 te Çangm Vilaye
tinde müteşekkil orman satış 
komisyonu huzurunda icra edi
leceğinden taliplerin malt ikti-
darlarını gösterir Ticaret oduı 
vesikasının ve muhammen be
delden aşağı olmamak şartile 
vereceği bir senelik bedeli mik
tarının yüzde nisbetindeki temi
natı muvakkatenin muhtevi tek· 
lifnamelerini ihale kanununun tO 
uncu maddesi sarahatı dairesinds 
mezkur saate kadar komisyona 
tevdi eylemeleri ve şartname vo 
tmukavelename ahkAmım anla
mak istiyen taliplerin Ankarada 
Orman işleri Umum MüdürlUğil 
İstanbul ve Ankarada Ormar 
!\'lüdüriyetile Çangın Orman 
idaresine müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

Beyoğlu 4 Uncu Noterlljlne: 
Efendim, 
Ba tapu . tahtı tasarrufumuzda bulu· 

ııa.n Beyoğlunda Tarlabatında 84, 86 
mükerrer ve sair numaralı iki bap 
<.liikkanı müı,temil hanenin 116-120 
hissesi fuzulen ifaya.ti Bey tarafındıı.11 

Hc•yoğlunda Yeni çarşıda Hayriye cad· 

dnsinde No 8 hanede lmukime Nahidt 

Hanıma ipotek irae edilmiş olduğun• 

dan sair hukukumuz muhafaza.ten esa· 
:-;en tahtı tasarrufumuzda buluna.il 
ıııe:.ı.kfır hisselerden, 38 hissesi vuku' 
hu la.o sehvin tahsihi suretile merbut& 
lı;tanbul Vilayetinin resmi 8-5- 82 U.· 
rilıli derkenarın dun (N. B. 17. t. isk&D 
karan };o 3753) anlaşıla.cağı veçh üzre 
tara.fıına iadesi cmrolunmuş olmakl• 
borayı malllmat işbu ihtarnamenin bit 
nüshasının Nahide Hanıma. ve diğet 

nUshası 111 n eıhası salisenin malQmU 
olmak iizre Son rosta gazetesine il!D 
C'dilaıesi11i ve bir nilshasının~da, za.hrl" 
ım ilan olunduğu gazete ta.rihiniıı 

clt>rcindon sonra Istanbul 4 cU forı 
ınP11111riyeti aliyesine (Dosya 31 552) 
f Plıliğiııi istida eylerim ef. 

lstaobul 16 Mayıs 932 
hyoğlunda Hammal başında mUkerrer 28 
mezkQr gayri menkulün 116 da 38 hluealııf 
mutasarrıf Leonida Van~clldl veledi Vaall 

Bernıucibi talep ne,ri ilan kılınmalı 
ıiı.ero gon Posta gazetesine irsal olundu. 

Beyoi'lu 4 Uncil Noteri 

Beşiktaş icra Dairesinden ı 
Bir lıo~cun tcnıini istifası zımnınd• 
ınahçuz ve füruhtu mukarrer Consoıı 

ınarkalı lıir adet sandal motoru Ta.k
ı;iıııde Ciinıhuriyet meydanında Gire· 
ham otomobil mağazasında 29/5/939 
tarihine ınüsadif pazar günU saat 
11 den 12 ye kadar açık arttırma su' 
rctile t;atılacağıııdan talip olanlarll• 
maha.lliııde bulunacak memura miir,,.. 
caatlan ilan olunur. 

Son Posta Matbauı 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Raflp 

Neıriy•' M\ldOrib Halli L~ 


