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Piyasadaki Şeker Buh-1 
Tamamen Sun'idir 

er Tara an Tazi e 
ranı 

~~~~~~~·--~~~--~~~ 

Bazı Tacirler, Sıraları Geldiği Halde 
Gümrükten Mal Çıkarmıyorlar 

Son iki gündenberi piyasada 
kıtlık dere1:esine varan bir şeker 
buhranı baş ~östermiştir. Fakat 
fuou derhal haber verelim:ki 
bu buhran tamamen sun'idir ve 
bulamk suda balık avlamak isti· 
yen bazı kimselerin eseridir. 

Dün Bakkallar Cemiyetine de 
altmış kadar bakkal müracaat 
ederek şeker bulamadıklarını, 
cemiyetin bu mesele ile alakadar 
olmasını söylemişlerdir. 

Bakkallar Cemiyetinin bize 
verdiği malumata göre bu uydur· 
ına kıtlık şu şekilde ihdas edilmek
tedir: 

Hariçten şeker getiren tacir-
- Jerden birçoğu kontenjan sıralan 
geldiği halde gümrükte bulunan 
şekerlerini piyasaya dökmemek
tedirler. Bunların maksadı pi
yasayı şekersiz bıramak ve 
fiatlere istedikleri gibi hük
metmektir. 

Yalnız şeker tacirlerinden iki 
kişi bu hileye müracaat etmeyi 
doğru bulmamışlar, hatta bunlar-

: dan biri, elindeki külliyetli miktarda 
şekere fazla fiat teklif edildiği he.ti· 
de bu hileye yanaşmamışbr. Bu 
tacire, çuval haşana ( 44 ) lira 
teklif edilmiş, fakat bu zat daha 

Ru ya Mektubu: 

I ucuz olan piyasa fiatinden fazlaya 
mal satmıyacağmı söylemiştir. 

Diğer taraftan Lumrükteki 
malını çekmek istemiyen şeker 
tacirlerinden baz.tarı B!.voğlu 
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tarafındaki büyük f,akkallara 
şeker vermekte bir beis gör· 
medikleri halde diğer küçük 
bakkallara şeker satmamakta
dırlar. 

Diğer taraftan bu vaziyet kar• 
şısmda alakad:ırlardan biri bize 
şu maliimııt ı vermiştir: 

" - Cihan şeker istihsalatı 
bu sene cihan ihtiyacından dört 
milyon ton kadar fazladır. 

"Kontenjanlar listelerinde şeker 
nispeti aşağı yukarı memleket 
ibtiyacile mütenasip bir şekilde 
hesap edilmiştir. Bugün gümrük
te duran mallar ithal edildiği 
takdirde ortada buhrandan eser 
kalmaz. Bu maJJarın niçin 
ithal edilmeyip gümrükte dur· 
duğunu hükümet mal sahip• 
!erinden sorarsa hakikat ken• 
diliğinden meydana çıkar.,, 

Sıraları geldiği halde Gtım· 
rt;kteki şekerlerini 1 çıkarmıyan 
tacirler ise, bahane olarak san
dıkların teker teker muayenesini 
ileri sürüyorlar. 

Rusya a Alış, Veriş 
Orada Bütün İhtiyaçl~ r Kooperatifler 

Vasıtasile Temin Ediliyor 
Fakat Bunun Da Bir Takım Şartlan Vardır 

Türk Hegeii Moskovada ( 1 Ma.IJıs) tezahüratını segredigor 
Kiyef 27 ( Husuşi) - Saat 1 ismi verilen ve şimdi bir müze 

onu çeyrek geçe Ukraynanın gibi ~alkm ve . ziya~etçilerin na· 
nıerkezi ve Rusyanın en eski zarı ahret ve. ~ık~a~ıne arz~lunan 
şehri olan! Kiyefe giriyoruz. Ak· muhteşem kılısesını gezıyoruz. 
Şam üstü Moskovaya hareket Kilisenin kubbeleri gibi içinin 
edeceğiz. Garda Kızıl Ordunun bütün din eşyası da albndan. De-
rnuntazam bir müfrezesi resmi nilebilir ki, bu kilise ve kilisenin 

f li o 

Müteveffa M. Dumer (Ortada), refikası, gelini t1• torunla,. hep bir arada 
Paris, 7 ( A.A. ) - M. Tardiyö, Reisiciimhurun 

katli münas~betfa, hük~met na®na Fransız mille
tine hitaben fU beyannameyi neşretmiştir: 
•. " Bütün Fransa hayret ve derin bir teessür 
ıçmde kalmıştır. Fransa, bütün hayatım hizmetine 
hasreden ve dört evladını da kendini müdafaa için 
feda eden bu yüksek ihtiyarın ölümüne ağlamak· 
tadır. Bütün Fransa, bizzat şeref meydanında ölen 
kocasının bu sabah hastahanede gözlerini kapıyan ·'\ 
elemdide dulun lSnünde hürmetle iğilmektedir. 
Devlet reisini herhalde temenni edeceği şekilde 
sükünet ve vakar ile taziz edelim. Yarın memleket, 
mümessillerini intihap edecek ve salı günü de Milli 
Meclis Reisicümhurunu tayin eyliyecektir. Perşembe 
günü Paris halkı Pol Dumeri Elizeden Panteona 
götürecektir. Fransa büyük bir hizmetkarımn hab
rasmda ve kanunun tatbikında elemini ve birliğini 
teyit etmeyi bilecektir. Yaşasan Fransa, yaşasın 
Cümhuriyet. " ( Devamı 3 üncü sayfada ) M. Damer oe Bügülc Harpte ölen çocukları 
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1Dün Şehir Meclisinde Şid

Sene Evvel detli Münakaşalar yapıldı 
Bizi İdar~ Edenler Gıda Maddeleri Fiatlerinde İntizamdan 

r 

Fehim Paşa 
Sarasker Rıza Paşa 
Hasan Paşa 
Sait Paşa 
Kamil Paşa 
Şeyhislam Cemaleddin Ef. 1 
Cavat Paşa 
Halil Rif at Paşa 
Müşür Fuat Paşa 
Müşür Abdullah Paşa 
Mabeyinci Ragıp Paşa 
Ferit Paşa 
Tevfik Paşa 
Necip Melbame Paşa 
Selim Melbame Paşa 

Bütün bu meşhur ve maliim 
simaları, yakında başlıyacak olan 
"Otuz sene evvel bizi idare eden· 
ler,, tefrikamızda tamyacaksmız. 

Zerre Kadar Eser Yoktur 
Şehir Meclisi dünkü içtimaın

da mühim münakaşalara sahne 
olmuştur. ilk münakaşa, sinema 
ve tiyatrolardan alınan oyun 
resminin maktuan m1, nisbi ola· 

rak mı alınması mevzuu üzerinde 
cereyan etmiştir. Bu münakaşaya 
muhtelif azalr, iştirak etmiş, ve 
nihayet Avni Bey şu teklifte 
bulunmuştur: 

-Birçok şeyler vardır ki, bil
diğimiz halde turuk ve ahval bu· 
rada söylemiye müsait değildir. 
Eğer bu münakaşa edilecekse 
bir celsei hafiyye teklif ediyorum. 

Bütçenin hastahaneler faslının 
müzakeresinde, Belediye hastaha
nelerinde yataklardan 50 kuruş 
alınması, ayakta muayene olan4 
)ardan 10 kuruş alınması tekliri 
uzun münakaşaları mucip olmuştur. 

İkinci celsede Etem İzzet Bey 
hayat pabalılığmdan, Zabıtai be
lediyenin PolisJe tevhidinin hava
yici zaruriyenin hakkile kontrol 
edil!11esi~e m~ni olduğundan, 
V alı Beyın geçen celsedeki ifade-
sine rağmen şekerin havayici za
ruriyeden bulunduğundan bahis 
ve şekerin pahalılığından şikayet 
etmiştir. Muhiddin Bey şu cevabı 
vermiştir: 

-Hayır, Belediye Reisi, şeker 
havayici zaruriyeclen değildir 

•elamı ifa ediyor. Evvela Ukray· ı bir tarafında mahfuz duran fazla 
nanın tabii ve içtimai ilimler kıymetli eşyası, paha biçilmez 
O.rülfünununu, sonra da Lavrü ( Devıımı 11 inci sayfada) "------------------_) 

Neticede bu, hususun Makam 
ve Eucümence müştereken tetkiki 
için bu faslın talikı kabul edil
miştir. ( Devamı 8 irıcl aayfada ) 
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Günün Tarihi l 
Komünistlik Maz
nunları Adliyede 

Ucuzluk Tetkikatı 
Yapılmalıdır 

AB 
BiR MESELE 

Lf BABBB 1 

Fiatler MUALLiMLER Tramvay ve elektrik fiatlerinio 
teur.ili için Belediye Riyasetine 
bir takrir verildiğini yarnuşhk. 

Bu mevı u etrafında halkın m6· 
taleuını da Hare ediyoru:1 1 

Vapurcu/ar Su Meselesi De 
Kömür Fiatinden 1 Tetkik Edilmeli 

Sükna Bedeli 
Henüz Tetkik 

Beranname dağıtmak ve tahdkit 
yapmak cürümlerile fİmdiye kadar 
febriaizde yakalanan k:>müı ;ıtJik 
maı:nanlarının adedi (45) tir. Bunlnr
dan 26 kişi iatinap edildikten •Onra 
serbest bırakdmı şlar dlJ'. Y akaJ anan
lardan iki 'oför 1 mapa ~ecui 
Siileymaniye minaresine bayrak lak
mak cürmile zan altındadır. İçlerinde 
Lir kadın bulunan· maznunlar Adli
yeye tealim edilmişlerdir. 

Ahmet B. ( Firuni• 34 ) 

- Tramvay ve elektrik üc 
retlerinin indirilmeai hakkında 
Şehir Meclisine bir takrir veril
miştir. Ben muhasip ve ikbsatçı 

değilim. Sorduğunu:ı: için şöyle 
indi bir mülahaza yürüteceğim. 
Gerek tramvay nakliyatı gerekse 
elektrik sarfiyatı bundan on sene 
evvdine nisbetle sı:almamış 

bilikis artmıştır. 
Kömür ve amele ücretleri 

çok ucuılamışbr. Elektrik ve 
tramvaylann da ucuzlaması li
Qmdır. 

... 
Oaıııan Bey (Takaim luraatha.aesinde3) 

- Tramvay ve elektrik pr
ketleri bence buhrandan en 
az müteessir olan müesseseler
dir. Çünki kazanç azaldıkça faa
liyet ve hareket fazlalaşmıştır. 

Tramvaylar eskisine nisbetle çok 
inun taşıyorlar. Elektrik te me
deni bir ihtiyaç haline gir
diği için hemen her ev ve 
her müessese elektrik almıştır. 
Tramvay, elektrik, bavaga.ZJ ve 
Terkos ücrrtlerinden teorllit yap
mak la%Jmdır. 

Nuri Hey (Kapabçarşı! Karamanlar IM>kak 1 

Hayat ucuzladı riiyoruz. 
Fakat limon beş kuruşa, şeker 
altmış dört kuruşa, kahve üç yü
ze çıktı. Benim bu ucuzluğa hiç 
aklim ermedi. Pirinç ve bulgur 
bile pahalandı. Tramvay ve 

Elekbik Şirketlerinin fiatleri 
hakkında hiçbir fikrim yoktur. 
Şehir meclisindeki müzakereleri 
bekliyorum. Bakahm takrir sa
hipleri ne söyliyecekler. Tabii 
hunlar salahiyetli adamlardır. 
Tetkikat yapmışlardır. 

• LuaaII B. (Hırlı:alJCrlf Abdıi m.aha -
... , 31) 

- Kömür fiatleri düşmiiftür. 
Amele ve işç.i yövmiyeJeri de 
çok tenakus etmiştir. Fakat tram
vaylara binenler .e elektrik ya· 
kanlar azalmış değildir. 

mevaddı iptidaiye, kömür ve 
amele ücretlerindeki tenakus niıt-
betinde biletlerde ve elektrik 
6cretinde tenı:iJat yapılması ka-
naatindeyim. ... 

Murat Bey ( Şeh:rad•baıı Emin Nurerl· 
At ınaballaal 73 ) 

- Traıaway ücretleriııiıı ye 
elektrik fiatlerinin fazlalığı hak
kındaki ıikayetler şayanı tetkik
tir. Belediye bu hususta tetkikat 
yapmıılıdır. 

Şikayetçidir 
Milli vapurculardan KaJkavun 

Zadeler, iktisat Vekaletine mü
racaat ederek Ereyli Kömür 
Şirketinden şikiyct ebr.işlerdir. 
Kalkavan Zadeler Ereyii Şirketi
nin Rusya- Avrupa arasında işli
yen Türk vapurlarına, ecnebi 
vapurlara verdiği fiatten daha 
fazla ücretle k6mür satbğım 
id4ia ediyorlar. 

lktısat Vekaleti meselenin 
tahkikini Tic:aret Odasına yaz
mışhc. Ereyli Şirketi 930 ve 931 
senesinde Rusya - Avrupa ara
smda hiçbir Türk vapuru işleme
mediğini ve binaenaleyh pahalı 

kömür satmak mevzuubahis ol
madığım söylemektedir. Bizim 
vapurcular arasında yapbğımız 

tahkikata göre D30 ve 931 de 
Rusya - Avrupa arasında Türk 
vapurları İf]emiştir. Ticaret Odası 
bu meseleyi tetkik etmektedir. 

Gümrükte 
Dört Numaralı Ambardan 

Başka işler De Çıkh 
Dün gümrük idaresinin 4 nu

marala eşya ambarında bir kısım 

eşyalarm kaybolduğunu, tahkika
ta başlanılarak iki memura 
işten el çektirildiğini yazmıştık. 

Gümrük idaresi bu husustaki 
tahkıkabna ehemmiyet vermiştir. 

D:ğt-.r taraftan haber aldığımıı.a 
göre, yine bu 4· numaralı am
barda ban yolsuzluklar daha ya
pıldığı öğrenilmiştir. Bu yo!stf%
lu1dar ayn ayrı b~, altı hadise
den ibarettir. Gümrük müfettiş
leri bunlan da tetkik ediyorlar. 

Belediye Mahkemeleri 
Adliye Vekaleti tarafından 

lstaobulda yalnız Belediye işle
rile meşgUI olmak üzere bir sulh 
hakimliği kabul edildiğini yaz
mıştık. Bu bAkimin maaşı Bele
diye tarafından verilecektir. Müd-
deiumumiliğe heniiz bir tebliğ 
va'ki olmamlfbr. ----Serseriler Toplamyo,· 

Polis sokakla dilenenleri ya
kalıyank baklanda seneri mua
me 1 esi yapılmak üzere müddeiu
mumiliğe tevdi ~tmektedir. Diiu 
de bunlardau beı tanesi müdde
iumumiliğe verilmiştir. 

Soıı Postanın Resimli Hikayesi: 

1 : Komşu - Hasaa Bey. dile ben- , 
den ne dilersin L. 

1 

1 

2 - Şöyle 
bir köşk mü? 

baghk, 

Şehir Meclisi azalarından 

bazıları bir takrir ''eferck, kö· 
mür fiati indiği için elektrik ve 
tramvay fiatlerinin de indirilme
sini istemişlerdi. 

Elektrik, tramvay •e su fiat.
lerinin yiiksek olduğunu iddia 
edenler, elektrik şirketinin elek-
triğin kilovabnı halka 17 
kuruş 10 paradan verdiği 

halde, fabrikalara kilovatı 
2,20, 6,60, 9,30, kJruŞtan 

elektrik verdiğini ileri sürmekte
dirler. F abrikatara tenzilat yapan 
şirketin halka da tennlit yapma
sını istemektedirler. Kendisile 
görüştüğümüz. bir mütehassıs su 
fiatleri hakkında şunları söyle-
mektedir: 

"- Tf"rkos ve Kadıköy su ıir
ketleri suyun metro mikabına 15 
kuruş alıyorlar. Bu paranın çok
luğu yetmiyormuş gibi, şirket 
su parruu.ndan başka üç ayda 90 
kuruş saat parası, 125 kuruş 
tamir parası alıyor. 

"Halkın kısmı az.amanın kazanç 
miktarı azaldığı için şirketlerin 

mukaveleleri yeni baştan tetkik 
edilmeli ve tasamıfkir esaslara 
raptolunmahdır. ,, 

Şehir Meclisi Mülkiye encil· 
meninin yeni bir tarife haz rlamak-
la olduğu söylenmektedir. 

Hamallık 
-

Yeniden Hamal Ahnp Alın -
nuyacağı Tetkik Ediliyor 

Belediye fktısat Müdüriyeti 
ilci aydanberi yeni hamal kay
~etmemektedir. Dün belediye 
lktısat Müdürü, Ticaret Müdürü 
ve Şehir Meclisi hasından Necip 
ve Ali Rtza Beyler fırkada top
lanarak yeniden hamal alınıp 
alınmaması üzerine görüşmüşler
dir. Scylendiğioe göre yeniden 
hamal k '.~} :ima baş?ımma~ı çok 
mubterne!dir. 

Yeni _Açılacak 
Fabrikalar 

T eşviki~anayi kanununun değiş
m iyeceği şeklinde Ankaradan 
akseden haberler sanayi alemin
de iyi tesirler yapmıştır. )akında 
şehrinıiı.de bir caın, bir IAstik, bir 
çivi ve birde kontrplake fabri-
kası açılacaktır. Sanayi mi\diri
yeti bu fabrikalara mütehassıs 
olarak yetişmek üzere bazı Türk 
gençlerini yerleştirecektir. 
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i Safhasındadır 
lstanbul muallimlerinden otuı 

bet kişiye üçer lira kıdem zammı 
verilmesi kati şekilde takarrür 
etmiş ve bütçeye tahsisat kon
muştur. Mnalliınlerin sülma be
dellerine gelincet bu İf henüz 
daimi encümenden çıkmarnıfbr. 
Muallimlere bu sene sülma bede
Ji verilip verifmiyeceği henüz kat'i 
şekilde belli değildir. 

Damarını Kesmiş 
KaragümrUkte Sarm<14ak .soka· 

ğıoda oturan Hamdi. sarhoş 
olmuş ve sol bileğinin damarmı 
ustura ile kesmiştir. Hamdi Gu· 
raba hastahanesine kaldırılDllfbr. 

Buğday Geldi 
Dün Anadoludan şehrimize 

(70) vagon buğday gelmiş ve iyi 
buğdaylar alb kuruş on paraya 
kadar satılmıştır. Piyas sağlam
Jaşmaktadır. 

Millet Mektepleri 
Bu sene 13,42 Kişi 
Şahadetname Aldı 

fstanbutdaki Mille\ Mekteple
rindeki imtihanların arkası alın-
mıştır. Vilayetimiz dahilinde bu 
sene Millet mekteplerine l l ,243 
kadın, 15,921 erkek talebe kay
doJuamuştur. Bu talebelerden 
4,698 kadın, 8,344 erkek Millet 
mektebi şahadetnamesi almışbr. 
Bu sene kaydedilen talebe mik
tarı geçen seneye naıaran epeyce 
azdır. Geçen sene talebe miktarı 
kırk binden fazla idi . 

Bir Evdeki Çöl<Untü 
Birkaç gün evvel LAlide Fethi 

Bey caddesinde yeni yapılan bir 
evin çöktüğünden bahsetmiştik. 
Hadise polis raporile de tespit 
edilmiştir. Fakat evi yaptuao 
Haseki hastanesi imamı Yunus 
Efendi ile evin mimarı Muhiddin 
Bey hldisenin inhidam olmadığım. 
ikinci katta iki potrel arasına 
henüz yapılan bir voltanm üzerine 
daha kurumadan ağır bir sandık 
kooduğunu we yahuz bu küçük 
kısmın çökt6ğtln8 söylemekte
dirler. 

Garsonlar Mektebi 
Garı.onlu Cemiyet;Dln yeni idare 

heyeti faaU1ete reç•iftir. Bir ıar
aon mektebi tesidne çabp.lacaktır. 

DarUlfUnun Emini 
Darillfünuu Emini Muammer Ra

fit Bey dün Ankaradan fdtrimize 
döıımö~tür. 

Dilencilikten Vazgeçmişler 
E·nelce Darülacezeden elliıer 

lira kefalet vererek ç•kau eski dilen
cilerden bir kısmı dilencilikten ' 'az· 
geçtiklerine dair mahalle ilmühaber
!eri 1braı etmişlerdir. 

Saracoölu ŞükrD Bey 
Saracoğlu Şükrü Beyin dün Parise 

hareketi mukarrerdi. Şükrü Bey, 
harek~tini ciaba bir kaç ıün eonnya 
tehir etmiştir. 

Belçika Sefiri Geldi 
Ankarada bulunmakta olan Bel• 

çika aefiri M. Raymon, dDn tehri
niıe gelmiştir. 

Darülfünunda Konferans 
Şehrimize gelen Bulgar Profo5Ör• 

Jerillden V. Stefan düa hukuk fakilJ
teaiude kalabalık bir aa.mi kütlesi 
huzurunda ilk konleranaını v~rmio
tir. 

Günde Altmış Bin Çift 
Şehrimizde bir günde 60 bin çift 

ayakkabı yapıldığı, fakat bunlardan 
mühim bir kısmının makavvalı ot
duju anlaşıJmışhr. 

Kendisine PoJis SüsU Vermis 
' Kendisine sivil polis süsü ve-

rip ifepebaşmda Jozef elendi i 
dolandırmak istiyen, boşta ge· 
"Zen takımından Recep yakalan
mıştır. 

Kati 1 Maznunları 
~sker Naciyi katil ve dör& 

arkadaşını ağır suretle cerh et
mekle maınun Arap Receple 
Süleymanm Ağır Cezadaki muha
kemeleri dün nihayet bulmuştur. 
Gelecek celsede karar verilecektir • 

• 
Şeker için 
Kontenjan 

Aakara, 7 - Mayıs ve hazıran 
ayten için ınemlekete şeker ithali 
hakkındaki kararnaıne bugiln Heyeti 
Vekile Uaları bıraland.a.D imza olu
narak Reiıdcllmhvun tudUona ar
z:olaamqtur. 

a. kararnameye l'are, mayıs Ye 
hazirana mabaua olmak Dzere mey. 
cat kontenjan miktanna llbeten hu 
ay ipa 1,700,000 kilo .. lser itlaal 
eclileeektir. 

Gamrük n lahiMI' Vek.1.leli ma
JIA iaabet • eden miktarı rfimrGk
l•e teni için lbıml'elen Hstefe .. ı 
laulrlaaaJda mq.uldilr. 

Pazar Ola Hasan Beg Ve Şeker Kıtlığı 

bahçelik gü2el , 3 - Yoksa, bir yığm para m• 1-

1 
4 : Hasan Bey - Bunların hepsi senin 

olsun. Bana yüz dirhem şeker verebilir misin? 
Komşu - Ne söylüyorsun Hasan Eey? . ,. ... . 
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Hergün 
Başkaları 
Ne 
Diyorlar? ____________ ,.... ____ 
İngiliz Başvekili Ramsay Mac 

Donadm Londrada verdiği bir 
konferanstan : 

"Herkese tasarrufun manasmı 
anlatmak isterim. 

"Tasarruf, lüzumsuz masrafları, 
mukabili bulunmıyao masrafları, 
ancak; istikraz ile kapatılabile· 
cek olan masrafları kökünden 
kesmektir. 

• " Sarfcdelim, fakat manasız 
ve münasebetsiz şekilde değil, 
vazifemizi yapını~ olmak için 
aarfedelim. ., 

0 Biz sermayeyi h.imaye et• 
nıekle cemiyete fenalık ediyoruz, 
sermayeyi himaye edeceğimize, 
onu bir iş adamı gibi işte ser· 
bestçe kullanmak ve bu suretle 
fayda vermesini temin etmek 
imkanlarım hazırlamak llzımdır. 

"Hepimiz bir araya gelelim. 
Parayı, köylü gibi köye saklayıp 
tahta temine almayı değil, cemi· 
yete faydalı şekilde kullanalmasına 
temitae çahşaLm. Ta ki, bütün 
cemiyet, sayin ve sermayenin 
faydalarmdau istifade edebilsin . ., .. 

Amerika Maliye Nazırı Mr. 
Mills'in, Ayan Meclisi Maliye En· 
cümeninde verdiği izahattan şu 
parçayı naklediyoruz: 

"Ya kazanç vergilerini arttı
ralım, yahut aksi istikamette if
rata vararak hususi ellerde bulu· 
nan büyük .sermaye ve müessese
leri haczedelim ve umumun men
faatine badim işlerde kullanalım. 

"Eğer bugünkü içtimai niza
mı beğenmeseydim, eğer serma
yedarlık sisteminin en iyi sistem 
olduğuna inanmasaydım, o vakit 
vak'aları olduğu gibi kabul ede
cek ve bugünkü nizamın değiı· 
mesini istemire kadar varacaktım. 

"Bugün lngilterenin düştüğll 
malt buhranın en mühim sebep
lerinden biri, hükumetin vergi 
tahsil hakkını, büyük sermayeyi 
ve geniş arazi mülkiyetini parça
lamak işinde kullanmış olması 
değil midir? 

"Sermayeyi parçalamak, bir 
kıt'ayı seferber halinden çıkanp 
dağıtmaktan farklı değildir. Bin 
kişilik bir kıt'ayı dağıtınca, yine bin 
kişi vardır. Fakat onların müttehit 
bir halde bulunduklan [zamanki 
kuvvetleri ortadan kaybolmuştur. 

"Memleketin zenginleri ser· 
vetlerini kendileri için yapblar. 
Bugün bütü:ı hedefimiz, bu ferdi 
serma~yi c!ağıtmaksızm,bozmak
sızm,'1'ınız bir kişinin değil, bütün 
cemiyetin menfaatine yarıyacak 
1ekilde kullanmakbr.,, 

M. Meclisinde 
Müzakereler 

Ankara, 8 (Hususi) - Dün 
MilJet meclisinde hararetfi mü· 
takereler oldu. EvvelA askeri 
ve mülki tekaüt kanunları· 
nm bazı maddelerinin tefsiri 
görüşüldü, sonra traktör tazmina
bna geçildi. Ziraat Vekili Muhlis 
Bey bu hususta izahat vererek 
tazminata karşılık olmak üzere 
ayrılan 3 milyon liranın tamaınen 
~ak sahiplerine verildiğini, yeniden 
ıstenilen ( 500 ) bin liranın müd· 
deti ıarfmda 'llÜracaat edenlere 
~erilecğini söyledi ve teklif edi· 
len ruadde muaddel şekilde kabul 
ohmdu.Müteakıben Maarif vergisi 
kanununun 15 inci maddesinin 
tefsirine geçildi. Bir kısım me· 
buslar bu verRinin tahsilile alaka
dar olanlara ikramiye verilemiye· 
ceğini ileri sürdüler. Maliye ve 
bütçe encümeni de ayni fikir· 
de idiler. Tefsir mazhatas1 maliye 
!llernurlarına bu ver~ iden dolayı 
ıkramiye veri!emiyeceği şeklinde 
kabul edildi. 

Bundan sonra, matbuat kanu• 
nunun 51 inci maddesine ilave 
edilen ve hariçten gelen matbu
~larm Vekiller Heyeti kararile 
ıthaUerinin menedilebiJeceği hak
kındaki fıkra kabul edildi. 

rU.;)lA =sayta d 

[Son Postanın Resimli Makal~,_i ___ •_Ç_ö_11 _s_e_pe-ti_• ___ J Sözün Kısası 

1 - Seleniyum nedir bilmiyorum, 
bilmek te istemiyorum. Hayatta bir 
defa bu kelimeye raıgelip ,ııelmiye· 

ceğimi de biltniyorum. 1 

2 - Kafamız, böyle hayatta· bize 
lüzumu olmıyan. faydası dokunmıy~n, 
er geç unutulmıya mabkurn olan bar
çok lüır.uınıuz malumat ile doludur. 
Böyle kafalar adeta içine lüzumsuz ka
ğıtlar ahlan kağıt sepetlerine benzer. 

3 - Lüzumsuz şey insanı fakrü 
sefaletten daha fazla öldürür. Di
mağınızı bir çöp ıepeti değil, bi,. 
mücevher kutusu halino koyunuz. 

• SON TELGRAF HABERLERi 

Parise Her Taraftan Taziye 
Telgrafları Geliyor 

( Bat tarafı 1 inci ıayf ada ) 

Paris 7 - ( A.A.) - Narzırlar Meclisi yeni Rei
sicllmbur intihabı için Milli Meclisin salı günü saat 
14 te toplanmasına ve müteveffa Reisicümhur M. 
Dumer'e yapılacak milli cenaze alayının perşembe 
giinll icrasına karar vermiştir. 

Cenaze Notr .. Dam kilisesine merasimle götürü
lecek ve Pantheon'da gömülecektir. 

Paris, 1 - ( A. A. ) - Hükümdarlardan ve 
devlet reislerinden Elize sarayına taziyet telgraf
ları yağmaktadır. 

·. M. Hindenburg, M. Mussolini, M. Grandi, M. 
Sbmson şahsen de taziyette bulunmuşlardır. 

M. DrDmond, Başvekil M. Tardiyöye telgraflarla 
teessürlerini bildirmışlerdir. 

Gazetelere gelen haberlere nazaran bütün dtin· 
ya matbuata, M. Dumerin kurbanı olduğu suakaste 
karşı infialini ifade etmekte ve müteveffanın:hususJ 
ve siyasi hayati hakkında tafsilit vermektedir. 

Paris, 7 (A. A.) - Salı ve perşembe günlerinin 
milli matem günü olması kararlaştmlmışbr. 

Paris matem içinde bulunmaktadır. Resmi 
milt"sseselerin ve hususi meskenlerin üzerindeki 
bayraklar yarıya kadar indirilmiş ve siyah bir 
tnlJe matem alimeti olarak 6rtillmUştür. 

Sabah gazetelerinin hepsi birer matem çerçevesi 
İtalya htikiimeti, umumi müesseselerdeki 

rakJarm yarıya indirilmesini emretmiştir. 
bay· içinde intişar etmiştir. 

Mefküre veya fırka ayrılığı olmaksızın hemen 
Cenevrede heyecan çok büyüktür. Terki t~sli

hat konferansı komslyonlarmın celseleri matem ala
meti olmak fizere tatil edilmiştir. Konferans reisi 
M. Hendersonla Cemiyeti Akvam Kitibi Umumisi 

herkesten acı bir istırap nevhası ve nefret sesleri 
yiikse]mektedir. Bu bal en yüksek şefini kaybeden 
ve onun ziyaına ağlıyan bir milletin hissiyatının 

tercümanı olmaktadır. 

Cümhur Reisliğine Kim Getirilecek? 
Paris, 8 (A. A.) - Meb'usan ve Ayan Meclis· sürmüşlerse de, buna ait fikri alınamanuı olan 

leri mahafili, Riyaseti cümbur için yapılacak sab,k Başvekilin bu bapta ne düşündüğD anla~la-
intihabatın milli ittifak ve vahdet mahiyetini al· mamışbr. · • • 
masanı temenni eder görünmektedir. Paris. 8 ( A. A. ) - M. Dumer e suıkast ya-

Filhakika, birçok meb'uslar, Ayan Meclisi Reisi pan Gurgulof hakkında tahkikata Liyon'da, lsviç-
M. Alber Lebrünün namzetliğini koyması hususunda re'de Berlin'de ve bilhassa uzunca müddet ikamet 
çok ısrar etmişlerdir. . . ettiği Prague'da devam edilecektir. 

Mumaileyh, henüz cevabını verm~m~ştır. Ma:ı· istintak hakimi yann, Monakodan gelmiş bg. 
mafib, bugü.? .. tekl~i .. Labul e!mesi~~ th~ımal kvebrıl: Junan katilin zevc:sini dinliyecektir. Bütün temaşa 
mekte ve buyuk hukum ve nufuzu ıtıbarıle ço . il 1 h • . · · - ·· k 
yük bir ekseriyetle intihap edileceği kanaati ızhar ~a ailen m. Dumerm cenaze merasımı gunu apalı 
olunmaktadır. 0 acakbr. 

Bazı meb'uslar da M. Penlöve'oin ismini öne (Dün gece yarısına kadar gelea telgraflar 5 inci sayfadadır) 

• 
Sovyet Rusya ile Yeni Bir 

• 
Mukavele imza Edildi 
~~~~~~~~~~~~~-----~~~~~~~~~~~~~~-

Heyet Dün Sıvastopola Hareket Etti 
Moskova. 7 ( Hususi mubabi- ı lar kredi açmaktadır. Bu kredi 1 teati edilmiştir. M. Kadatzki, Gazi 

. · d ) __: Dün akşam büyük ile Sovyet Rusyada~ . makineler Hz. ile ismet Paşa, Tevfik Rüştü 
~~u:ıı:roda Türk heyeti şerefine ahnacak ve ınu.kah>lınde Türk Bey, Hüseyin Ragıp Bey ve bütün bfr müsamere ve~ildi. Başvekil emtiası ~eri.lecekb~ •. Ayrıca .. Sov- ~a~ır bulunanlar şeref.ine kade-
Pa a ile M. S•alin, M. Voroşilof, yeti er Turkıyeye ıkı 9tobus,. 6 hım kaldırmıştır. Başvekıl Paşa ver· 
M L·tvinof ve M. Molotof bir loca• Tank, 10 tane de trakor hedıye diği cevapta, bu kadar güzide bir 
d · 

1 
tudu)ar. M. StaUin tiyatro· ettiler. Bugün SrvastoJ!ola hare· heyet huzurunda söz söylemekten 

da Kremlin sarayma yaya olarak ket ediyoruz. Selım Ragıp mütevellit bahtiyarlığını ifadeden 
d~:dü. Dün iki hüki1met arasında Mosko~a, 1 ( A.A.) - Len~n- sonr.a ~ b~~ün .. Rusyada göı-düğ~ 
eni bir mukavele imzalandı. Bu grattaki zıy?ret ~~nasında Lenm: 1 samımı husnu .. kabul ve bararetlı 

y k le mucibince Sovyet hü- grat Sovyetı Reısı M. Kadatzkı dostluk tezahuratından fevkalade 
k:m:~e Türkiye ye (8) milyon do· ile Başvekil Paşa arasında nutuklar mütehassis bulunduğunu söylemiştir. 

İSTER İNAN, İSTER 
A kkabıcılar Cemiyeti Reisi, lstanbuldaki kun· 
~ . 

dura imalatl hakkında şayam dikkat malilmat verJy~r. 

C · t Reisi ilk saz olarak lstanbulda günde 60 bın 
emıye .. 

1 

Fakat diğer taraftan bu bir yığın imalattan mü· 
him bir k11mmın fena mal:zeme ve mukavva kullanı• 
larak yapıldığt da ilave ediliyor. Bu vaziyet karşısın• 
da halkın aldablmadıtJna, 

Mündericatımızın çoklu
ğundan Dercedilememiş
tir. 

···································----.................... _ 
Askerlik 
Kaçakları 

Bundan Sonra Para Ce
zası Tahsil Edilecek 
Ankara, 8 (Hususi) - Asker

den kaçanlar şimdiye kadar 
fazla askerlik yapbrılmak sure• 
tiJe ceza görüyorlardı. Fakat bu 
cezanın para alınmak suretile 
tatbikı daha faydalı görülmek• 
tedir. Bu sebeple askerlik kanu• 
nunun 86 ve 89 uncu maddeleri 
tadil edilmektedir. 

86 ıncı maddenin muaddel 
şekline göre, gerek askerliğe el
verişli olanlardan ve gerek asker
likten ihraç edilenlerin ya~tlarına 
veyahut hangi doğumlular ile 
muameleye tabi ise bu doğumlu
ları ilk kafilesinin sevkedildiği 
günden itibaren geldikleri veya 
ele geçtikleri güne kadar geçen 
beher gün için 50 kuruş cezaya 
nakdi alınacaktır. 

Ancak bu para cezası ftk 
yoklamasını yaptırm11 olanlar için 
15 ve yaphrmanuş olanlar için 
30 liradan aşağı olmıyacağı 
gibi geç kalınan mtiddet no 
kadar olursa olsun cezayı nakU 
mikdarı 200 lirayı geçmiyecektir. 
Bu kanunun neırinden evvel ce
zala olarak silah altında bulunup 
ta ceza hizmetlerini bitirmemit 
olanların mütebaki cazaları da 
bu ahkama tabi olacaktır. 

Bir Tütün 
Deposu 
Tamamen Yandı 
Yanan Tütünler 115 Bin 

Liraya Sigortalıdır 
Dün gece Beşiktaşta bir 

yangın çıkmlf ve sigortalı bir 
tütün deposu yanmıştır. Tahhi· 
katımıza göre Beşiktaşta ldacı 
Remzi ve Hamit Beylerin isticar 
ettikleri {Cümhuriyet) tütün de
posundan dün gece saat 12 do 
bir yangın çıkmış, gerek bina ve 
gerekse binadaki 126,533 kilo 
tütün tama1ıt1en yanmıştır. Bu tü
tünler 115 bin liraya sigortalı 
olduğu gibi Selaoik Bankasına 
da (90) bin liraya rehindir. Tab· 
kikat yapılmaktadır. 

Bu Da Başka Turlusu 
Trabzonlu hzet isminde biri 

Galatada umumbaneci Aleksan• 
drayı zorla dost tutmak istemiş, 
ret cevabını alınca hizmetçisi 
Marikayı yaralamışbr. 

Hamalı Yaralamışlar 
Büyükadada oturan Kadir 

isminde birisi ve Fatma isminde 
bir kadın yoldan geçmekte olan 
hamal Mustafay1 yaralamışlardır. 

Karısını 
Isırmış! 

Galatada cturan ltalyah Alber 
isminde biri sarhoşlukla karısi 
Melko ve komşusu Madam Sofi· 
yayı ısırmak suretile yaralamıştır. 

Mübasirlik imtihanı 
' Adliyede münhal mübaşirlikler 

için bir müsabaka imtihanı açı· 
lacaktır. Talip olanlar evvela 
Adliye doktorları tarafından mu
ayene edilmektedirler. Şimdilik 
münhal yalnız üç mübaşirlik var
dır. Müracaat edenlerin adedi 
(200) ll aşmıştır. İmtihanda ka:ıa• çift kadar kundura 1P.ıl4.pınıRoy ü7N AN, J TER iNANMA/ 

1 
nanlar stra bekliyecekler ve mün· 
hal oldukça tayin edilecelc!trclir. 



4 Sayfa 

( Gençler /çin J 
Efendiye 
• 
ihtiyacımız 
Var 

Efendi diyince ne anlıyoruz? 
Mni}etinde işçi çalıştıran bir 
patron, yahut, çiftliğinde binlerce 
kişiye hükmeden bir zengin ta
savvur etmiyoruz. 

Efendi, İngilizlerin Centle-
ment kelimesinin tam karşılğıdır. 
Efendi, öyle bir sıfathr ki mu
ayyen vasıflar bulunmasını istil
zam eder. Büyükler " efendi gi
bi otur. ,, , ., Efendi gibi hare
ket et ,, derler. 

Efendi, herşeyden evvel dü
rUst adamdır. 

Efendi, bir adama yüz6nden 
IÖyliyemediği ıeyi arkasından 
llÖylemez. 

Efendi, söylediği sözün eridir. 
mes'aliyetini müdriktir. Verdiği 
eh& tutar. 

Efendiı hakkını müdafaa eder
•en bile tecavüzkar vaziyet al
maz. 

Efendi, naziktir, terbiyelidir. 
kibardır. 

Efendi, kimseyi rencide ve 
ralıat11z etmek istemez. Herkese 
kal'fl hürmetkir ve muhabbet· 
lclrdır. 

Efendi, işinde, oyununda, ko
nuşmasında dürüst ve itimada 
pyandır. 

Efendi zayifleri ezmez, kuv
wetlideo korkmaz. 

işte biz sporda, ticarette, sa
nayide, gazetecilikte, avukatlıkta, 
hulasa her meslekte böyle · efen
dilere muhtacız. 

Efendi arıyoruz.. 

NAKt 

Umumhaneler Kaldırılacak 
Trabzon (Hususi) - Umum· 

hanelerin kaldırılması hakkında 
Belediye mahafilinde bir cereyan 
nrdır. Mevcut cereyanlara göre 
amumbaneler kaldınlmasa bile 
•ahakkak turette ıllah edilmesi 
'6ıırndll'. 

Edirnede 
Köylüler Mühim Bir Mü
cadele Usulü Keşfettiler 

Edirne ( Hususi ) - Babaes· 
kinin Kuleli ~e Havsanın Yola· 
geldi köylerinde ve daha birkaç 
köyde pancar böcekleri türemi~
ti~. Haşerenin zuhur ettiği ma· 

hallerde mücadele yapılmaktadır. 
Kuleli köylüleri mücadele için 
Amerikanvari bir usul bulmuş

lardır. Köylüler köydeki kümes 

hayvanlanm toplayarak pancar 
tarlalarına götürmekte ve tarla
lara salıvermektedirler. Tavuklar 

pancar böceklerini yemekte ve 
az zamanda pancar tarlalanm 
bunlardan temizlemektedirler. 

Romayı 
Müdafaa 
• 

için ... 
Roma, 7 (A A.) - Roma 

il.zerinde faşist aleyhtarlarının tay
re ile uçmalarına mini olmak 
maksadile ecnebi tayyarelerinin 
veya ecnebi memleketlerden ge
len tayyarelerin müruruna ait 
htr türlil haberleri ve tayyarele
rin şekil ve işaretlere mütealHk 
muamelAh toplama!< üzere Dahi· 
liye Nezaretinde bir merkez 
ricnda stetiı'ilmistir. 

SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERİ 

Aksarayda 
• 

Maarif işleri 
--

Ortamektep Yalnız Talebenin Değil, 
Halkın Da İrfan Ocağıdır 

Aksaray ( Hu- Y almz Aksaray-
susi ) - Şehri· daki abone mik-
mizde asnn me- tan yüz elli 
deni ve zaruri den Fazladır. 

bir icabı olan Gençlerin bu 
konser ve mü· hilmmalı faali-
samerelere o ka
dar fula rağbet 
vasdır ki bütün 
halk perfcmbe ve 
paurtcsi gUnlerl 
öğleden sonra 

vaı·kitlerini hemen, 
hemen Ortamck
tepte geçiriyor

yetleri bize istik 
bal için ümit 
verici mahiyet
tedir. 

Dihı hocası· 
nın önünde diz 
çöken, falaka 
albnda inildeyen 
ve c:amilt:rde u-

lar. 
Bu teveccüh 

ve alAkayı ya

Aluaragda Ortamckt~p Musiki Hegetl 
yuklayan zavallı 
çocukların, yerini 

kmdan takdir eden Ortamektep 
MüdürU Seyfettin ve Ankara 
Musiki Muallim Mektebinden 
mezun Ortamektep Musiki Mual· 

limi Ahmet Beyler mektepte 
talebe arasında 9 erkek ve Uç 
kız talebeden mUrekkep bir 
heyet vilcude getirmişlerdir. 

8 grup perşembe günleri 
umum. alafranga ve alaturka 
konserler vermekte, bir hayli 
alkış toplamaktadır. 

Bu hayırlı işte orta mektep 
m\idürli Seyfettin Beyin hissesi 

çok büyüktür. Diyebilirim ki 
bizim ortamektep yalnız talebe
lerin değil, verilen musiki ziya-

Gemlikte 
- ---

Bir Ortamektebe 
İhtiyaç Var 

Gemlik, (Hususi) - Kasaba
mııda ortamektep ihtiyacı şiddet
li bir şekil almışbr. Bu hususta 
ciddi ve kuvvetli bir teşebbüste 
bulunulmuştur. Halk bu işi büyük 
bir alaka ile takip ediyor. 

')f. Kasabamızda Ziraat Ban-
kası nam ve hesabına büyük bir 
fıçı fabrikası tesisi için tetkikat 
icra edilmektedir. 

"f.. Son günlerde burada bir 
kedinin kudurduğu ve etraf~ sal· 
dırdığı görülmüş, kedi derhal 
öldürülmüştür. Ne ise bu Uuduz 
hayvan hiçbir zarar yapmamıştır. 

Köylüye Araz; 
İz.mir ( Hususi )- Torbalıdaki 

fakir köylülere 1600 dönüm 
arazi dağıtılacaktır. 

Balık esirde 
Belediye Şehrin İmarı 

için Uğraşıyor 
Balıkesir Belediyesi imar faa· 

liyeti son aylarda artmıştır. Ez
cOmle istasyon civarında bir park 

vücude getirilmiş ve yeniden 

birkaç çeşme yaptırılmıştır. 

Diğer taraftan şehrin bir 
kadastrosu tanzim ve Kasaplar 

deresinin kapatılmasına teşebbüs 
edilmiştir. f stasiyon civarmda 

tren haltt ile şose arasındaki 

meydanlık ta diğeri gibi güzel 

bir park haline ifrağ eClile'cektir. 

( X MfldGr Seyfi, X X Mu•lk% M uaUlml Ahmet Be1ler) 
bugün ilimle , 

fenle, edebiyatla meşgul olan 
gençler aJmışbr. 

fetleri ve koııferanılarla halkın da 
İt fan ocağı halini almlfbr. 

Talebe velilerine verilen mü· 
ıamere ve konserler ve umum 
tarafından takip edilen ilmi ve 
içtimai 1conferanslar Aksaray 
gençlerini telif ve tetebbüle bir 
hayli alakadar etmiştir. Bu me
yanda Aksaray vilayet matbaa
sında tabediımekte bulunan lı.y
lık ve '' Bizim Mektep ,, is
mmı taşıyan mecmua yalnız. 

Talebe Hanım ve Efendilerin 
yazıJnrile intişar etmektedir. Bu 
mecmuada ~kan yazılar şumull\1 
ve hayati mevzulardan seçilmek-
tedir. Bu itibarla mecmuaya karşı 
halkın büyük bir alakası vardır. 

fAdanada 
Asri Mezbaha 

, , , 1 

Adanadaki geni .. ezbalta 
Adana ( Hususi ) - Belediye 

tarafından ıehrimizde yapbrdan 
asri ve fenni mezbahanın ~aab 
bitmiı gibidir. Verilen malumata 
ve yapılan tahminlere göre mez
baha işe bafladıktan sonra et 
fiatleri bir miktar artacakbr. 
Mezbaha ( 350 ) bin liraya mal 
olmuşlur. 

Mabeyn Ricali 
Mabeynde için için ha
kim olan. perde arka. 
sında rol oynıyan gizli 

simalar kimlerdi? 
00 sene evvel bizi idare edenler 
Tefrikan ıı pek yakı~da bnşhyor 

Jıf. Vekil et emrine alınan · 
Muhaıebei Hususiye MüdUrU 
Tevfik Beyin yerine Cebelibere
reket Muhasebei Hususiye Baıw 
katibi Selami Bey tayin edil
miştir. 

Jıf Meclisi Umumi içtimaı 
endimeni daimi azalarının intiha
hile hitama erdi. Encümen aza· 
ları meyanında yalnız Tahir Ağa
nın yerine genç MualHmlerden 
Ragıp Bey seçilmiştir. Diğerleri 
tekrar intihap cdilmi'1erdir. 

,,.. Bugünlerde çok ve bere· 
ket.li yaRmurlar yağmaktadır. 

o.'/. 

1 Adanada 
Bereket Yağmur

ları Yağıyor 
Adana (Hususi ) - Haftalar

dan beri beklenen yağın ır niha
yet yağmıştır. Tarsus, Mersin 
ovaları müstesna, Çukurovanın 
hemen her tarafına faydalı ve 
mebzul yağmurlar dökülmüştür. 
Kuraklık dolayısile mevsiminde 
yağmur yemediği için vaktinden 
evvel başak verip kazıklanan 
veya hiç büyümiyen hububata 
bu yağmurun pek faydası olma
makla beraber pamuk mahsulü 
için çok büyük kıymet ve ehem· 
miyeti vardır. Maabaza pamuk 
mahsulünün tamamen neşvüne
ması için toprağın daha rutubete 
ihtiyacı vardır. Bunun için de 
200 - 250 milim daha yağmur 
yağması lizımgeJmektedir. 

Tarsusta 
Bir idam Kararı 

infaz Edildi 
Tarsus (Hususi) - 930 ıecesi 

tubat ayı içinde parasına tamaan 
ye taammüden Kasap Mehmet 
Efendiyi borada öldürmüş olan 
Kürt Mehmet çavuş ismindeki 
ıabıs hakkında Tarsus Ağır Ceza 
Mahkemesi idam kararı vermişti. 

Bu karar Temyiz Mahkemesi 
tarafından tasdik Ye M. Meclisi 
tarafından da tasvip edildikten 
sonra k~spi katiyet etmiş ve hü
küm infaz olunmuştur. Mahküm 
Mehmet çavuş salben idam edil
miştir. 

_,...---... ~--· - - -
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Söz Aramızda 

Erkekler kadınlann okuması 
aleyhinde istedikleri kadar söy
lesinler. iş hayatına girmemeleri 

icap ettiğine dair bin bir tane sebep 
göstersinler. Kadınların bu aleyhte 
sözlere bu sebeplere itirazları ve 
cevaplan oluyor. Hangi tarafın 
kuvvetli olduğunu siz tayin edin. 

" - Artık eski :zamanlar 
aeçmiştir. Kadının tamamen ev 
hayatına, evde bir bostan bey
giri gibi çahşmıya d8nrnesine 
imkAo yoktur. Bu vaziyet zama· 
nıo icabıdır. Değil yaln12 erke
ğin, hatta kadının arzusu bile 
inzimam etse yine o eaki gün)e
rin geri gelmesine imkln yoktur. 

.,_ Erkeğin, kadıntn tahsiline 
ve iş hayatına girmemesi için 
&'iSstudiği bütOn sebepleria, yap
bğı bütOıa itirazlarm albncla iti
raf etmek istemediği bir aebep 
&aklıdır: Bütün bu feryat erkeğin 
mutlak hakimliğini kaybetmesi 
korkusuodand11. ,. 

Başka bir hamın illve etti: 
" - Okuyan kadıa tuuruna 

sahip olduğu için bu esarete 
katlanamıyor tabii.. Ba esaretten 
kurtulmak için de evvela erkeğin 
sırbndan kendi yükünü kaldırma11 
icap ediyor. Oradan da iş haya
tına geçiyor .. 

"-Hem efendim. Bence oku
mak meselesi kadınlık, erketdik 
meselesi değil, her şeyden e\ vel 
bir insanlık mese\esidir. Olrn
mak, dünyayı görmek nasıl 
yaln z biı' awıfın hakka değilse 
bir cinsin de hak ı değildir. lfer
kesin, bütün insanlığın hakknJır. 
Binaenaleyh kadının da ... O halde 
erkeğin, kadının tahsiline itiraz 
etmesi tabii eskilerin bunu yal· 
mz imtiyazlı sınıfa huretmesine 
benziyor... Yok eğer bugiinktı 
erkeklerin de bili, bir zamanki pa• 
palar gibi kadının ruhu olup ol
madığında şüpheleri varu o za
man mes~le değişir.,, 

Bundan evvel erkeklerin iti
razlarını g6steren yazıya hatırla

yanlar ikisi arasında mukayeM 
yapabilir ve hakla olan tarafı se
çebilirler. 

a HALİM 

lzmir Hapishanesinde 
lzmir (Hususi) - Hapisha

nei umumide 1122 mevkuf ve 
mahkum vardır. Haddi :iatinbisi· 

ni çoktan geçen hapishanenin 
vaziyeti Müddeiumumiliğe bildi
rilmiştir. 

Orhangazide 
Orhangazi ( Hususi }- Çocuic 

haftası münasebe.tile kaaabamızda 
bir gürbüz çocuk müaabakau yar 
pılmış ve birinciliği kazanan 
yavruya mültafat verilmiftir. 

Hüküm {jigen 
Memurlar 

lzmir ( Hu5Usi ) - Bayindir 
Mubasebei Hususiye memurla
nndan Alaaddin, Murat, Nuri ve 
Recep efendiler zimmetlerine pa
ra geçirmekle ma:znunen muha
keme edilmekte idiler. AIAaddia 
efendinin 7766, Murat efendinin 
3139, Nuri efendinin 2485, Recep 
efendinin 11604 lirayı zimmetle-
rine geçirdikleri sabit olmuf, 
maznunlar beşer sene birer ay 
22 ter gün laapse mahktin ol
muşlardır. 
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1 
Fen Aleminde _ 

Bir Kanat Çarpmasile insanı 11om Teessür 
Ve Teessüf 

İnsanlık camiasından uzak 
kalmış canavar duygulu bir hain 

kurşunile şehit düşen sevgili 
bemşerimiz, kıymetli vatandaşı-

mu: Serkomiser Şakir Beyi ebe
diyen aramızdan kaybettik. 

Her zaman göstermekte ol
duğu tabiat ve fıtratındaki cesa

ret ve celadetin sevkiJe atıldığı 
ddalden zafer ve muvaffakıyetle 

çıkan bu kıymetli uzvuna müfrit 
aşkile atıldığı vazife uğrunda 
kurban gitti. 

Kendisi cihan harbinde ko~ku 
bilmez bir ihtiyat zabiti, müta· 

rekede ve istiklAI mücadele
sinde fedakar ve atılgan bir 

asker, isbraplara, felaketlere 
göğüs gererek sabır Ye taham· 

mölü fiar edinmiş ve namerde 
muhtaç olmamış azimkar ve 

milliyeti uğrunda köpüren atetin 
bir Ttırk. Dostlarına ve meslek

daşJanna mültefit ve munis bir 
insan, tahsil hayatında bulunduğu 

mekteplerde ve sınıflarda daime 
birinciHği muhafaza ederek te
mayüz eylemiş zeki ve müstait 
bir talebe. 

Mesleğinde mustakim ve ha
rekette mukaddem ve çalak bir 
memur. Ve en sonra vazife uğ
runda vatanına kurban giden bu 
kıymetli şehidin kalbimizde açtı
ğı ziya ve firak yarasının iltiyamt 

ve bırakbğı bu acı duygu ve 
hatıranın nisyanı kabil değildir. 

Cuma günü mukaddes vücudu 
ebedi habgahına teslim eder· 

ken kabri başında akıttığımız de
vamlı gözyaşlarının mansabı 

kalbimiz oluyordu. Biriken on 
binlerce ziyaretçinin aldığı pek 

hazin bir vaziyeti huşuane ve mü
teellimane cidden ilahi bir hal 

idi. Bu acıklı akıbet karşısında 
Gergükteki ihtiyar babası Mus

tafa . Bey, ağabeyisi lise muallim
lerinden Kasım Bey, küçük kar

deşi Edime Erkek Muallim 
Mektebi talebesinden Mehmet 

Nuri Bey ile fstanbulda 
olup hükumetin himayesine ter-

keylediği masum yavrularile ke
derdide ailesine bütün GergükUi 
hemşerilerim namma samimi .kal
bimizden taziyet ve kederlerine 
lştirakimizi arz için kıymetli ga· 
zetenizin tavassutunu rica ede
riz efendim. 

MGdetrls Zade: SELAHATl'IN SAIT, 
ZlY A SAlT, BAHA S .\ iT, A VNI 

33 Çıplak Kadın MahkOm Oldu 
Nelson, 1 - Çıplaklar Cemi

yetine mensup 33 kadın daha üç 
aene hapse mahküm olmuştur. 
Müddeiumumi bu kadınların umu
mi mahallerde çıplak gezmekten 
•azgeçmezlerse nefyi edileceklerini 
aöylemiştir. Kadınlar yine çıp
lak gezmekte devJm etmekte
dirler. 

Almanyada Bir istifa 
Berlin 7 ( A.A. ) - Umumi 

iktısadiyat nazır& M. Wanboldun 
istifası Reisi Cümhur Hindenburg 
tarahndan kafi surette kabul 
edilmiştir. 

Mumaileybin vazifesi halefi 
tayin olununcaya kadar M. Trend· 
Jenburg tarafından ifa oluna
c11 k hr. 

Yere ·Deviren Horozlar Var! IJ~~~J, 
Kanlı Pençe, Adem Baba, Tortumlu Ve Hallaç Nedir? 

Varııı 

- Başa baş var 1 
- Büyük h'oroza 

ltorozll•, •ür• Aoroz11 

ltra 1 
6aıka, baılc• •aAlUklartlır 

benden! 
- Karttan iki ... 
- On lira verdim Ahmet Bey. 
lstanbulun sayılı horoz dö

vüşçüleri, geniş bir halka halinde 
toplanmışlardı. Bu halkanın orta
sında iki Hint horozu, biribirle-
rinin canlarına susamış gibi, ibik
leri kan içinde, durmadan 
dövüşüyorlardı. Heyecan o kadar 
ziyade ki, seyirciler nefes bile 
almıyorlar. Bütün gözler, er 
meydanında başbaşa kalan bu iki 
horoza dikilmiş. 

Arada bir teşvikkir sözler: 
- Y amansın kanlı pençe !.. 
- Vur ulan Tortumlu ••. 
Galebe ümitleri çoğaldıkça 

bahsi ~üşterek kızışıyor: 

- Y avroya yedi lira .• 
- On benden .... 
- On iki de ben veriyorum! 
Kart horozun lara~arları, 

partiyi kaybetmek üzere iken, 
vaziyet birdenbire değişti. Hay· 
van uzun boynunu çarpıtarak, 

küçüğün tepesine biribiri üstüne 
yedi sekiz darbe indirdi. Küçük 
bu darbelerden baya sersemlemişti. 

Fakat, dövüşmekten bili yıl
nuyordu. Başından kuyruğuna 

kadar bütün tüyleri didik didik 
edildiği halde, irı firarı irtikap 
etmedi. Her tarafından kanlar 
sızan vücudünün bütün rtıecalsiz
liğine rağmen, tekrar yeni bir 
hamle ile ileri atıldı. 

Bu sefer, tam manasile mez
buhane döğüşüyordu. 

Böyle yirmi dakika kadar, 
kıyasıya dövüştükten sonra spor· 
cuları ayırdılar. Ağzma kadar 
su ile dolu, tekneye sokarak, 
kanlarını yıkadıktan sonra, onlart 
üçüncü defa, karşı karşıya bırak
mışlardı. 

Büyük horoz, bu sefer, daha 
ateşli, daha atılgan ve daha 
cesurdu. 

Birisi bağırıyordu: 

- Hey gidi kart.. Ne de ol
aa eski toprak.. Dayan oğlum .. 

Biraz sonra netice anlaşıl
dı. Galebe, ihtiyar horozda 
kalmıştır. Fakat, hu galebe, ha· 
sım tarafın, mücadele meydanını 
terketmesile vukua gelmedi. 
ihtiyar horoz sayı hesabile galip 
addedilmişti. Bu hint horozları, 
yaman feylermiş. Ölürler, fakat 
mücadeleyi terk etmezlermiş. 
Maamafili, damarında bozukluk 
olanlar, birkaç darbeden sonra: 

J 

Cins horozlar böyle getiştiriligor 
- Gak gakl diye bağırarak Öyle horozlar vardır ki, üç, dört, 

kaçarlarmış. Bu bağrılış, 11pesl hazan beş saat dövüşilyorlar. Bu 
yenildi mi bırak beni1" manasına arada, gözü çıkan, kulak zan 
geldiği için hasmin karşısında patlıyan, beyni dışarı uğnyanlar 
"gakf" diyen horozu bir daha da olur. Fakat, horoz sahipleri, 
dövüşe çıkarmazlarmış. Dövüşe buna pek meydan vermezler. 
çıkarsalar bile, kendi ayarında Horoz döğüşü diyip geçme· 
olan horozlarla dövüştilrürlermiş. yin.. Biz, bu vücudümüzle üç ay• 

Eski döğüş merakhlarmdan lık bir dövüş horozunun bir ka· 
birine usulca yaklaşarak sordum= nat çarpmasına zor dayanırız. 

- Bu horozlar, 
ıeyler galiba ... 

çok cins 

V elcv bir an için horoz ma· 
çandan kendisini ayırdığıma canı 
~ıkılmıştı, baştan savma bir ce
vap verdi: 

- Elbette öyledir .. 

Sonra maç bitince anlattı: 

- Efendim, bu dövüş horoz· 
tarının ilk damızlıkları Aptüla
ziz zamanında getirilmiş, sonra 
gitgide burada üretildiler. Cins· 
leri ıslah edildi. lstanbuldaki 
Hint horozlan, Hindistandan yeni 
getirilen horozlardan daha iyi 
dövüşürler. Çünki dediğim gibi 
cinsleri ıslah edilmiştir. 

Hint horozları, ayni tohum 
mahsulü olan tavukla çifleştiril
mez. Çünkü bunlardan doğacak 
yavru, cıhz ve korkak olur. Dö
vüşe gelmez. Bizdeki horozların 
birkaç cinsi vardır. En meşhur
larını sayayım : 

- Kanla pençe, Çeki Koğan, 
Hallaç, Adem baba, Tortumlu .. 

1 
Fehim Paşa 

bir Bir pazar gunu 
kanlı saldırma ile on 
beş kişinin yere seril

mesi hadisesinin 
iç yüzü nedir? 

" 30 Sene evvel bizi 
idare edenler,, 

Pek yakında başlıyor 

Vurdukları zaman, Allah yarattı, 
demezler. Dövüş horozları içinde 
senelerce baş kalanlar vardır. 
" Hintli ,, isminde bir horoz. ta• 
mam iki ıene, birinciliği muha
faza etti. 

Böyle horozları, 300 hatta 
400 lira verseniz bulamazsınız. 

Yunanistandan, Mısırdan, Bul
garistandan buraya her sene 
dövüş horozu satan almıya gelir
ler. Dövüşken horoza erbabınca 
paha biçilmeı.! ,, 

Meşhur horoz dövüştürücUsil 
bana bu izahatı verirken birden· 
bire sustu: 

- Sonra yine konuşuruz, de
di, şimdi dövüş başhyacakr 

Bu sefer sahneye çıkan ho
rozlar, daha müthişti. Sivri pen
çeleri, uzun boyunlan, azemetli 
duruşlarile insanda birer kuvvetli 
boksör tesiri yapıyorlardı. 

Maç, başlamıştı. İspanyada 
huğa güreşi seyredenlerde bil· 
mem bu kadar alaka var mıdır? 

Ortada, dövüşen horozlarm 
kanal vuruşlarından başka, ses 
yok. .. 

İki horoz, kelimenin tam ma· 
nasire horozlanarak biribirleri 
üstüne çılgın gibi atılmışlardı. 

O kadar, kıyasıya dövüşüyor
Jardı ki, çok gt:çmeden, bir ta
nesi geri geri çekilmiye başladı. 
O sırada yere yuvarlanan kanlı 
bir şeyi göstererek; bağrışanlar 
oldu: 

- Gagası çıktı, gagası çıktı! 
Böyle hadiseler, horoz dövliş

Jerinde basit işlerden sayılıyor. 
Gagası düşmüş, gözil çıkmış ••• 
Beyni alimışf .. Pek ehemmiyeti 

Londra, (Hususi) - iki genç 
Alimin Kavendiş laboratua• 
rıoda radyo • aktif maddesi kul· 
!anmadan bir lityum atomu• 
nu ikiye ayırmaya muvaffak 
olmaları, lngiltere san'at ite
minde bUyük bir alaka uyan .. 
dırmıştır. 

Bu iki genç Alimin biri 34 
yaşında olan Doktor Kokrof di
ğeri de henüz 30 yaşına bile 
gelmiyen Doktor Valtondur. 

Kavendiş, liboratuan Mü
dürü Lord Rüter Fort, atomları 
tetkik hususunda dünyanın en 
büyük Alimidir. 

Profesör bu tecrtıbeden bah· 
aederek diyor ki: 

•• Bir Suakom tnbU içerisine 
milyonlarca lityum kısımlan va
zedilerek saniyede on bin ki
lometre •llratle mnthiı bir 
bombardıman husule getirilmittir. 

Çok tanınmıı bir Alim olan 
Sör Leonar Hil de: 

11Birinci defa olarak cllz'I bir 
kudretten azim bir fizik kudreti 
istihraç edildi,, demiştir. 

Atomun parçalanması, yalnız 
fizik Aleminde değil, biltün diin
yada müthiş bir alaka uyandıra• 
cak bir keşiftir. ~ 

Atom, maddeyi teşkil eden 
en küçük cüzüdür. Fakat içinde 
milyonlarca elektronlar, proton .. 
lar, notronlar vesaire, bulunan 
muazzam bir kainattır. Atomu 
parçalamak, bu kiinabn içinde 
geri kalan kuvvete inkişaf kabl .. 
liyeli vermek demektir. 

Atomun içindeki kuvvet, no 
elektrikte, ne radyomda, ne de 
diğer bir maddede mevcut de
ğildir. Bu kuvvetle bütün bir 
ıehriu elektrik ihtiyaçlanm temia 
etmek, denizlerde vapur yUrllt• 
mek, havada tayyare uçurmak 
mümkün olacaktır. 

Bu sebeple Atomun parçalan
ması, insanlann hayabnda buha
nn keşfinden daha mtıbim bir 
hAdisedir. 

yok!. Yeter ki, dövüşten kaçmum., 
Maamafih benim aklımın er

mediği bir nokta var: Horoz d&-
vUştUrmek bir nevi spor merakı· 
dar. Ve dövüşenler de nihayet 
birer hayvandır. Böyle olduğu 
halde zabıta, horoz dövüşlerini 
yasak etmiş... İnsanlar, . gWef 
ismi altında pekili dövüşebiliyor
lar. Hatta bir de resmen teşekklll 
etmiş Gilrş Federasyonumuz var. 
Boks maçlarında çenesi kırılan· 
lara, dişleri ağzına düşenlere 
her yerde sık sık tesadüf '-'dili· 
yor! Acaba, dövüşenler insan 
olmayıp ta horoz olunca iş neden 
değişiyor? 

- Sormayın, diyorlar. Dövüt 
meraklıları büyük bir kabahat 
işler gibi böyle gizli gizli topla• 
nıyoruz 1 Dünyanın her tarafında 
horoz dövüşil serbesttir. Bizde de 
serbest bırakılsa, bahsı müşterek 
hasılatından Tayyare Cemiyetine 
mühim bir para vermeyi de şim
diden taahhüt ederiz. 

Horoz dövüştürücülerinin bu 
arzularım yerine getirmekte ben 
bir mahzur göremedim. Yok, 
eğer bu memnuiyet, Himayei 
Hayvanat cemiyetinin teşebbüsü 
ile yapılıyorsa, memlekette hi· 
mayeye muhtaç, bunca insan 
varken yirmi otuz horozun istira· 
batini düşünmeyi doğrusu çok 
tuhaf bulurum. 



Bu Sayfa 
Haf tada Birkaç Defa Ve 

Arasıra Neşrolunur. 

Dünyanın 

Dört Köşesinde 

Görülen Garibeler 

Dünya Matbuatında 

GÖRDÜKLERİMİZ 
Uykuda Yürüyen 

Bir Aile 

Kendi Namlarına Başka-

1
. 

larını Nasıl Ölmüş 

Gösterirler? 

. ' 

Geçen gün Londrada çıkan 
Daily Express gazetesinden bir 
haber nakletmiştik. 

Bu haberde meşhur Kibrit 
Kıralı Krögerin ölmediği, yerine 
btr başkasını koyarak Cava ad~
lanna kaçtığı bildiriliyordu. 

Bu garip haber ortaya başka 
bir garibe çıkardı. Hırsızlardan 
biri gazetelere gönderdiği bir 
mektupta hırsızların ve zengin
lerin kendi namlarını nasıl öldür
dliklerini anlattı. Bu mektup ha
Jdkaten dikkate şayan bazı esrarı 
meydana çıkardı. 

Londrada bir müessese var
mış, bir insanı diğer insana ben
Eetmekte büyük bir san'at sahi

biymiş. Çehrede öyle değişiklik 
vllcude getirirmiş ki, çehresi de
lişen adamı, benzetilmek istenen 
kimseden farketmek mümkün ol
mazmış. 

Bu müesseseden, en ziyade 
kendilerini polisten saklamak 

istiyen kimselerle, ölümlerini giz
lemek istiyen milyonerler isHfade 
edermiş. 

Takip edilen usul şu imiş: 

H1rsızm biri bir sirkat, bir 
dolandırıcılık veya bir cinayet 
ika etmek istiyor. Bu müesseseye 

müracaat edip kendisine tama
men benziyen diğer bir şahıs 

yarablayor. Cinayet veya sirkat 

eRnasında ikinci ıahıs şehrin baş· 
ka bir tarafında bulunuyor. Hır-

ıız kazara ele geçip te mahke--

. meye düşerse, o saatte cinayet 
mahallinde olmayıp filin yerde 

filAn işle me~gul olduğunu ispat 
eder kurtulurmuş. 

Bugün Amerikada çoktan 
öldüğü halde, hala berhayat ol
duğu söylenen bazı hırsızlar 

wardır. Buglin yaşıyanlar, ölenle
rin hayatlarında onlara benze
tilenlerdir. 

Bu sahte adamlardan miras 
meselelerinde çok istifade edil
mektedir. 

Son zamanlarda milyonerler-
: den biri ölürken akrabasından 
birisine bütün servetini terket-

nıişti. Fakat milyoner öldükten 
ıonra varisi bulmak mümkün 
olamadı. Diğer akrabalar, varisin 

öldüğünü isbat etmek istiyorlardı. 
Bir hırsız çetesile temasa geldiler· 
Sen nehrinde boğulan bir adamm 
cesedin çıkardılar. Onu varise 

benziyecek bir adam şekline sok
tular. Bunda o kadar muvaffak 
oldular ki, cesedi varisin cese-

dinden farketmek mümkün de
ğildi, hatta akrabaları bile onu 
tammadılar. Bu cesedi ortaya 

çıkararak varisin intihar ettiğini 
iddia ettiler, davayı kazandılar 
Ye mirası aldılar. 

Bu hileye en ziyade sigoTta 

Bu GOzıel kız, Geceleri 
uykuda gezme hastalı
tına tutuJan Mi11 Pliy· 
ter iııninde biridir. 

""' 

Bazı insanlar vardır ki, uyku
larında yataklarından kalkarlar, 
uykulu uylrnlu dolaşır, bszan so
kağa çıkar ve gezerler. Bunlara 
Frenkçe Somnambul, Türkçe "Sa
iri filmenam ,, derler. 

Yukarıda resmini gördüğünüz 
aile bu hastalığa müptela olanlar
dan biridir. 

Bu ailenin 14 yaşlarında Play
ter isminde güzel bir kızlara 
vardır. Bu kız, güzel, neşeli 
ve sevimli bir gençtir. Uya
nık bulunduğu zaman bal 
ve tavırlarında hiçbir fevkalade
lik yoktur. Fakat uykuya dalar 
dalmaz değişiyor. Yatağından 
kalkıyor. Pencereyi açıp dışarı 
çıkıyor. Damlar üzerinde dolaşı
yor. Nihayet farkına varılıyor. 
Bir kıyamet kopuyor. itfaiye 
dairesine haber veriliyor. Getiri
len merdivenlerle kızcağız dam-

Miu Pllyterin biltiill 
aileai, geceleri uykuda 
gezmek hastalığına 
ınüptelld1r. 

[ 
!ardan indiriliyor. Uyandırılıp 
tekrar yatağına yatırıhyor. 

Genç kız uyku halinde yap· 
tığı bu hareketlerden haberdar 
değildir. 

Bu hastalığa mliptelA olan 
yalmz o değildir. Gençliğinde 
babası da aynı acı tecrübeyi ge· 

çirmiş, birçok defa tehlikeli ka· 
zalardan kurtarılmıştır. Küçük 

kardeşi de ayni hastalığa müp· 
teladır. O da geceleri yatağın

dan kalkıp dolaşıyor. 

Bir gece karı koca, çocukla
rım yataklarına yabrdıktan ıon· 

ra, yatak odalarına çekilip ya· 
tıyorlar. Gece geç •akit bir 
feryat ile uyanıyorlar. 

- Baba, anne, gelin beni 
kurtarın? 

Yataklarından fırlıyorlar. 811· 

Hayatında Ye teıekkO· 
iatında hiçbir aayrl ta• 
biilik görfilmlyen Mi11 
Pl&yt~r. 

l yUk kızlarının odasına koşuyorlar. 
Yatağı boş buluyorlar. Pencere-

nin açıldığını görüyorlar. Pence· 

reye bakıp dışarı bakıyorlar. Kız· 

larım yüksek bir damın üzerinde 

saçak kenarında dolaşır görüyor
lar. 

Derhal aşağı inip itfaiyeye 
haber veriyorlar. Mahalleliyi 

uyandırıyorlar. Kız uykulu 
halile dam kenarında dofoşmı-

ya devam ediyor. Nihayet itfaiye 

yetişiyor. Bir merdiven kuruyor
lar. Kızı damdan alıyorlar. 

Ana, baba, çocuklarını bu has· 

talıktan kurtarmak için her vası
taya müracaat etmişlerdir. Dok· 
torlar tedavide izharı aciz ebnİf• 

)erdir. ÇOnki kızın ııhbat Ye 
vücudünde gayri tabii hiçbir ıey 
bulamamışlardır. 

Bir Senede T eci-übesini Tekrar Ediyor 

Geçen ıene Belçikalı bir profesör (profeıör Picard) 
havanın ytiksek tabakala11 hakkında tetkikat 
yapmak üzere bir balona binmi§ ve ölümO göze 
alarak 15 kilometre yükseğe çıkmıfb. Sonra bale>e 
nu Himalaya dağları üzerinde parçalanmış bulun· 
du. Bu sene ayni tecrübe tekrar edilecek ve yeni 

bir balonla daha '!.kseklere çıkmıya ç•lltılacaktır. 
Yalnız bu defa t...ıcrubeyi yapacak olanlar, profesör 
Picardıu iki blebesidir. 

Bu tecrübenin en bilyük hususiyeti ıuradadır: 
dalona binenler, tekrar aıağı inmek için lizım 
olan tertibattan mahrumdurlar. Yolda korkup ta 
tekrar aşağı inmeleri ihtimali yoktur. Balon yllkse
lebildiği kadar yükselecektir. 

i lerinde müracaat ediyorlar. Hır- ı lerini isbat ederek siiorta 1 
s~z kumpanyaları sigortalı zengin- şirketine müracaat ediyor ve 
J~ri takip · ediyor. Onlann taklit onun namma para alıyorlar. 
cesetlerini {yaptırıyor. Öldük- İşte kibrit lurahnm da böyJc 

bir ceset yaptırması, otelde bu· 
lunan cesedin böyJe taklit bir 
ceset olması ihtimalinden bahse
diyorlar, 

Bu Sayfada 
Diinya Matbuahnda Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

Dört 

Keş-

Dünyanın 

Köşesinde 

fedilen Harikalar 

I
Erkek Çocuk Mu istersiniz, 

Kız Çocuk Mu ? - Ahrete 

Telef on Edebilirsiniz? 
Kız "'11 
Oğlan Mı 
ister siniz? 

Doğacak çocuğun arzumuıı 
glSre kız veya oğlan olmasını 
hepimiz isteriz. Fakat bu hususta 
tabiatin hükmüne boyun eğmek• 
ten baıka bir şey yapamıyoruz. 
Birçok kimseler doğacak çocu• 
i unun cinsiyetini tayin için biJW 
çok fedakirlık ihtiyanna razı· 
dırlar. 

Fen, nihayet bu muammayı da 
halletmiştir. Bir İngiliz kimyage• 
ri hüveynatı meneviye içinde kıı 
çocuk teşekkülüne hizmet eden 
tohumları keşfe muvaffak olmuı· 
tu. Fakat erkek çocuğu yapan 
tohum tecrit edilememişti. Şim· 

di Amerikadan bildirildiğine 
göre bir Amerikalı ilim er
kek çocuk tohumlarım da keşfe 
muvaffak olmuştur. 

Bu keşfin ehemmiyeti şurada
dır. Kimya laburatuarlarında kız 
ve erkek çocuğu yapan to
humlardan mürekkep tüpler ha .. 
zırlıyacaklardır. Kız çocuk isti .. 
yorsak kız tohumlarını, erkek ço
cuk istiyorsak erkek tohumlannı 
havi tüp muhteviyabm aşılamak 
kifi gelecektir. 

Ahrete 
Tele/on 

Şimdi Londra matbuabna ltgaJ 
eden mUhim bir mesele var: Ah
retle konuşmak mümktin ml\dUr? 

Bir iki kadın bu yftzden mah
kemeye verilmiştir. Mahkemede 
kadınlar kendilerini mUdafaa için 
Ahretle konuşmıya hizmet eden 
bir makine getirmİf}erdir. Bu 
makine ile ahrette bulunanlara 
telefon etmek mllmkün olduğu 
iddia ediJmektedir. 

ilmi tetkikatile beynelmilel 
töbreti haiz olan Sir Oliver Lodg 
bu makine hakkında ıu mütaleayı 

' • ti emış r: 
11 Bn makinenir iddia edilen 

maksada yarayıp yaramadığını 
bilmiyorum. Fakat pek yakında 
fennin ahretle telefonla konuşulma· 
sını temin edecek bir makine 
bulacağına şüphe yoktur. Mevcut 
olduğu söylenen makine bu işi 
görebiliyorsa, demek beklenen 
keşif tahakkuk etmiştir. ,, 

Bu makine küçilk bir Radyo 
kutusuna benzer. Elektrikle işler. 
Bir de kulaklığı vardır. Bu ku
laklıklar vasıtasile öbür dünyadan 
gelen seıi işitmek mümkündiir. 

Hasan Paşa 
Beşiktaş Karakolunun 
bu mutlak hükümdan, 
otuz sene evvelki dev
rin en meşhur simasıdır 
" 30 Sene evvel bizi 

idare edenler ,, 
Pek yakında başlıyor 



HARUNURREŞIT 
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·Tarihin Esrarengiz Sayfalan 

- Bana bayım HJPI bak· t - Yaralı otfuna merhem an-
masını, harfendazbkta Waaması· yan bir baba, bilmiye bilmiye 
.. bot mu ı&-Dyorsunuz? çok feJler ifşa edebilir. 

- TeftlahUm etmiyonan beta· - Demek Yahya De görtq. 
den tebrik beklemelisin. lbnilha· tfinliL Umanm ki ojlaaun benim 
di. aeYilmes bir erkek midir ki ha1damda mahabbet beelecliiini 
una muhabbet tafımuını çirkin sa,ler .a,lemez laerifi allelediaiz. 
ltala11m. - Yahya, •1le remiJecek 

- Muhabbet, reddolu••ezıa kadar zekidir! 
,nzelleıir. Abi takdirde ldiatah· - ~ .~ _me~ede na~l 
lak ıayıhr. ~l ~erdapı iğrenmek u· 

- Abdallahan muhabbeti.den terim. 
poliln mllltağui midir? - O, 11k -!' 9Clldeo babıe-

- Tamamea n ebedir-' der ft Abbaiye taama en 
N. · -.. •lmta iaciai oldaiiiilU Myler. - IÇlll I" 

_ ç- ld ben. iki ken ••· - Ba, bilYUata J•pdaa bir 
lenmiı :. bduum. o. •eana tabamwbu. Hergiia emMliDi gö-
IMIWdaı rilyonm, stillp ceçiJona. Siz. 

- C-ı,e1er1 warl Caferin bana itik oW.i- INa-
- Düa fw J&. Dlld-'NI· basının yaptığı kuru ••da•e•e-

nada laalaJak koa.u tqıyan den mi iıtihraç ediyorsunuz 1 
wkeği ae rapayım7 - Y...,._ ~ tark eva· 

- Ş.yketll karclefhaia bu letleri ~~;,. nli~ -~ EH\i• 
iki ifitm-'al• mze cicınirlu. rUlmDmı1m1 bqk6'ebrane layık 

_ O, emiriİ.alllİDİadir, fev· olduğunu da söylemekten zevk 
blbepr •,.Ldar. 11...ahadi ile aiw. 
llUll _..,... ediyonuu1 - Ba da Caferia meı4'esde, 

- F~ ,ap1.e brd.,t-. 7wucla w.. ..... 
,.._ Llldıa Wr .ak fnblbeterl iltemıktea hetka Wr ... a .,._ 

- Her ne a.. bea. AIHIDI- .. etmez. 
Wua kudı .. '"fm .,m-, - Yalay .. Calwia ffor'Wll-
... ....le'' 1 pı;•.W illı•MD· da çok muıtarip yqadığım ela 

ZObeyde, ge.l ~••ı•la manalı bir iialap l1e tekrar et· 
ild elW pblaclt. l6derilli ODUD mektedir. 
........ clildk - Si1asl bir istuap oıacak ı 

- llL.le terneei& ltllbll. ( Ar1ıta11 Yar } .,.,.,. • r===-
,..,..... ... bdeluk prap. 

......... ""' - JallJM:lllmn? 
s-, JllZlk tleiil mi? .. erkek 
olaydım lellin için cihanlar JI• 

kardım, kendimi de eew.. lftine 
yakardım. Sen o kadar tılzelala, 
o kadar ,nbekain. Barak lenİa
ler, &lesiye ıe•sinler. Seyti. er
keklerin kadınlara vermire mec
olcluklan ezeb vergidir. Rahbia 
ıı,.k •&rlp erkek yllreklerine 
t.hetti;i bu blylk ftl'Iİden 
WıHDi aiçia almıyaCak11n? 

- Dedim ra. mlWajniyim. 
Wlh•11• Caferi bw g&lll ftl'• 

sW vermektea .ıfediyonuel 

c.fer keli.... labe1de içaa 
suld bir tedai Yelİ&e.İ oldu. bir
denbire g6zleri parladı. laeaiiz 
.......... baltmaD yumapk el· 
leri biru clalaa •kta: 

- c.fwi ... eledi, Caferleri 
mi, g6all ftrlİıindea ietiana ..,_._1 

- Caferler ae de.-? Aa
'-aclım. 

- Sana kale olmak istiyen 
Wr Cafer daha yarf 

- O da kim? 
- Veair Y .byaıua o11uJ 
Abb..., ellerini , ...... 

awcand.a kurtarcL. biraz geri 
pkildi, clikketH dikkatli fettu 
E.ire,t lladl: 

- Zeklmaa, dedi, ,tibek
liitai bilealercluim. F abt kera· 
met Hhibi oldutuauzu bilmiyor
dum. Maıallab, allmme mqallab. 
Horuandald erkeklerin gönGI 
arlannı Baidatte• ketfedi,or
aanuz. 

- Cahrcl• beh1edipmiıe 
tire bu btif kwlNtimi ibda lh
tenaeaiz IAlaaa plinlL Çlakl 
MnD o ile ....._ lizeinlı. Ya
lalaelan ı••w tmurf 

- Fabl ....... tlriJoruL 
" .,..... ,.hıdnrf • ....ı • 

1-. 

==RADYO-
8 Mayıs Pazar 

... bel (üOOmetre) 18: Oram~ 
fon, 19,5 Daruttaliıu heyeti, 20,U en· 
mofon, 21 Darnttalım heı·eti. 2! or
keeCn.. 

Blb.. ( .. metn) 21 &ık 
l"renseai OJ! reti. 

'leJırad - ( 429 uı tre ) 
ımıı maf1d Cemiyetinin 4htifalt 

19,5 

Roma 441 metre ) lt.GO ~ 
1oa !l,IG BQfere ~~-

Prat (488 ..etra) 00 Prliğ n uikl 
cemiyetinin ıhtifall 

"1•• ı ( il 1 motre ) ~,IO ~ 
tra. 21,06 aı:Jk ~e hata mmli komedi, 
21 ,[)() orkestra 

Pcfte ( 550 metn > IJ0,10 konfe-
rans, 21,40 ) nkeet musiki mektebin· 
don nakil. 

MÜHİM iLAN 
TOFJ( ANONiM El.EK

TRIK şlRKETI 
ş. .. ~Wrtalma 

clolaDclanalar, batk• mlfteriler
......... .,. •• ka..m.r .-.w. 
.- tercihea ........ .....,.:
lerlmlse .. acul ederek ,.. 
istedM-iai ........ ...._. 

aneclerlz. 
Ma1r1Malv, •lfterileri•'Plı 

wazıb aurettıe ac:lr11brilli latiq 
ettljini ve me........... ... 
talepte ıbrazana mecbur olduktan, 
cari aene için muteber bGviyet 
varakalarını hlmil balunduldanm 
laabflattn-. 

Şirket, menuabahl 4ol ....... 
alann efalinden hiçbir me1•.H,ıet 
bW MemiyecePadea. bMle
.. l.az edilen -kbal.ra 
fe.bllde cldlbt ........... 
•e••ı..u. hlhlfet \W"b'-
iraui talebiade brıı' r'ı • 
mlfterilerdea rica ed.u. Mlft-e 
...... flrket ..... taWlltta .... 
....,. aallw,.tl ... ,.. ..... 
1er brt••• taAmuWJan um• 
..... elncut ........ 

Ali Şamil 
lstipdat devrinde bir
çok kanlı hadiselere, 
auikastlere, zulüm ve 
endişelere ismi ka

rJŞaD bir sima 

• 30 S... evvel bizi 
ülare fHlt:nl11r " 

Tefrikamız pek yakında 
başln or 

Şehir Meclisinde 
Şiddetli Müna
kaşalar Yapıldı 

CBat taraf1 • mci aayfada) 
demedi. Onu gueteler a,le JU-
dı. Belediye Reisi aldam kaybet
.. dejildir. Etem izzet Be1 et 
n elmok urh• meseleleriadea 
ba .. ırlerkea tatbik edilea ... 
temleria kllmdiğıad• baMetti
ler. Bizce •evaaahahil olan ._ 
temlerin eskiliği, Yeailili delil. 
işe elveritli ve isabetli olaolara
dır. Köhnelik we sakatlı\ aerede 
ise göstersinler ~evap verejİ.m. 
Belediyenin kontrolsuzluta ileri 
ailrüldu. Belediye malın cimiai 
mi, nefasetini mi. maifufİyetiDİ 
mi. aafiyetini mi neyi mllrakabe 
etmeiic:lir. HaarWn~ aoban var• 
clu. llvakabeaia ..Wyatini Gt
renmeliyim ki aöz eiyli,.eJim. 
Hayat peulahğm1 Jauıi eeaslar 
lberiae ,tiriltmüşlvdir. Bunu 
izah etmek Uzamdır. Etem izzet 
Bey halkta biyle zebaplardan 
mhletti. Bu iı sehaplarla dejı1, 
1ıakikatler1e halledilir. Benim ze
laaplarla mqgul olacak vaktim 
JOktar. Zabatai Beledl,.U. po
INle blrlefllath&eMndea dola~ 
fillıakika biraz randıman azal· 
-.tar. Fakat bu te..wtta dolaya 
delil, Belediıe cu.Janma tat!Mk 
pldllerindea •OteYeUittiT. S-
için hGk6mele mürKUt edildi. 
Ve yalm& Belediye iflerile met
gul olmak için bir de mahkelH 
kabul edildi. Bet on gine kadar 
..W.MI Wr ••• .t Belediye 
iflerile .... .W.kbr ...... 
11p1tua Zabıtai Beledireei ( 200 ) 
kifi•W-...-11•· • .._. 
bu ~ azdır. Fakat mllmkün 
olan herşey yapıbyor. 

Etem luet 8er ....... 
U.11ile kolllll'IJorW· 

Yal S., Ticaret Mı•ı la 
koydap urWara brfl Belecl7e 
lkb.at llldlrlljlah ...ı.bt 
etmediii •rkk=adül teldlta 
haberi ................ .. 
..... ddıwl ...... lktaat ...... 
, .... ce9ap .. ecelilli ..,.... 

... Raplr 
ŞeWr lleclWo• ...... .... 

Beledip Jkt-ı ••111 .. .. 
mfti• npwazıla pla ma.Wılırl 
~ ............... .. 
11•epleri .,n •J'I ..... •ık-
tedir. Ezc'•h pla • .... ılırl 
fiatleriniD .... ..:.~
ayrı ayra oldajaa. ... 
tiumclaa ..... bct.r ... ... 
.......... 81ttereD fU qbrl• ,.,am clikbttir: 

·Ea - pptalma t ....... 
.... ,.. l.tanb .. da (&178) bakkal 
....... Şılarla ..,_ (llOOOOt 
.... bW ettiiU* takdirclr 
,ea .tokan iki ldtiJe Wr hrklr.a 
illabet ......... ki ciclclell ... 
w. $elDia .... ltJa, ... .................. .......................... 
bla .................... .. 
.... - ıh-. ... ... . 

BOLŞEViKLiK 
Nasıl Geldi? Nedir? Ne Oluyor? 
Yazan: O. Monzl 

-11- 1 
ı 903 teıaberi Boltmldede 

Menşeyilder an-da in.asi t,ir 
nziyet abmpı. AYdetiade Bol· 
tnildu mufına geçer " o atin· 
dea iböum Lenin ile beraber 
ihtililin bqmda bulunar. 

T emm11ZU11 lçlhıcl. d6rd6.cn 
günleri baua askeri T orit ...,... 
yım kupbr. Kroa.,tat'a binlttce 
daüz a~keri n amele mel'. fakat 
Le.in harekete geçmek için nk
•ia .._iz erkea Dldaju, oziJetin 
Uüa olguıılaımadaiı. biru daha 
heklemek 1Azım gddiği filaiade 
idi. llerbd komite.- daldbd• 
reiliaia kanaatine blnHt ...... 
ınnakl<at hilk6meti yıkmak icin 
Prnda ile haJkı harekete dawet 
eder. Bir idare ınerkeziaden 
~m olan isyan bubnhr. 
Bunun ertesi gGnll adliye nazın, 
Leuinia dllfmanlarla UJUllDUf 
olduğuna dair YMIKalar •Cfl'O•er · 
Lenin her ... akı••• dojnı 
balkı isyana tarik ..... m.W. 
rette autuldar irat ettiii K.etina 
Kaya et•nia 1-lkoamacle• lal
ldnaet Mkederi t..afmd• bl
dınLr. TroPd, L...-., Kan-
1..ka teyldf ecliJir. 

Lenha va zm..ief Wr ı••
Wap .... iti filllladipda .... 
....... .w. ralaa ... ,.. 
otlerJa lrtilll IOD dm ... 
bir ka,ıa kulObeliDde uldamrlar. 
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Cenup Denizlerinde Bir_ Seyahat Macerası 

Al eşı • Muharriri 

Stakpool 
•• 
Uç Serseri •• Üç Milyoner -54-

O derecede ki, nihayet Tilman J 
kızdı ve tnfeğini omuzhyarak ateş 
etli, içlerinden birini devirdi. 
O :zaman bombardıman nihayet 
buldu ve kafile de rahatça yo
luna devam etti. 

Kaptan Hul Neden Sonra (Viyar) ın 

)/.. 

Öğle vakti gelmişti, kaptan 
Hulun teklifi üzerine oturarak 
karmlarmı doyurdular. Hagton 
ile Tilman gizli müzakerelerinden 
kaptan Hulü hariç bırakmak ile 
hata yaptılar. Kaptan Hulün tabii 
bir dimağı vardı, bu dimağ dü· 
ıUnecekti, ve belki varacağı ne· 
ticede yapacağı hareket iki 
arkadaşın planlarını altiist ede· 
bilirdi. 

~ 
Hul yemek yerken dUşUnüyor• 

du, bazılarında nefis bir tablo., 
nun temaşası, bazılarında ise 
,enenin o~naması muhakeme 
kuvvetini arttınr. Kaptan Hul 
konserve eti çiğnerken tunu 
hatırladı: 

- Viyarm hakiki hedefi ne 
dereceye kadar bildiğini ve ya
pacağı hizmet neticesinde ne gi· 
bi bir mllklfat almayı bekledigini 
Makara hiçbir zaman ciddi bir 
.urette ıormamışb. 

Bunu bahrlayıoca derhal ( Vi· 
yar ) a döndü: 

- Zannederim ki bize sırf 
kara gözlerimizin hatırı için reh· 
berlik etmiyorsunuzdur, dedi. 

( Viyar ) derhal ( Makar ) a 
baldız 

( Maku ) da hemen onun ye
rine cevap verdi: 

- ( Viyar ) a zencilerin se
petlerini boşalttıklan yere sırf te
ceasQs hissi ile aramadıgımızı 
aöylemiştim. Fakat o hakiki mak
udımızı fazla tetkika lüzum gör
meden bize hizmet etmiye amade 
olduğu cevabını verdi. 

Kaptan Hul bu cevap ile 
iktifa etmedi : 

Bununla beraber, ben bedava 
it gördürmeyi sevmem. Eğer ara
dığımızı bulursak hakkınızı ver
mek için pazarlık edecek değilim. 

Hagton muhaverenin şimdiki 
halde istemediği bir mecraya 
girmesinden korkuyordu. Sür'atle 
müdafaa ederek : 

- Bu dakikada bu meseleden 
bahsetmek faydasızdır, dedi ise 
de Kaptan Hul susmadı: 

- Bilikis, bilakis, ben hiç 
faydasız bulmıyorum, dedi. So
nunda kavga · etmektense peşin· 
den anlaşmak daima mürec
cahtır. Eğer muvaffak olursa 
M. ( Viyar ) a ihtiyar ettiği zah· 
mete mukabil iki yüz altın 
vermiye hazırım. Zannedersem 
miktar münasiptir. Mütemadiyen 
( Viyar ) a bakmakta olan Tilman 
adamın yüzünde müstehzi bir 
tebessüm belirdiğini sezer gibi 
oldu. Fakat bu tebessüm bir 
alev gibi hemen söndü ve Viyar: 

- Pekala, diyerek onune 
ıııürülen rakama muvafakat etti. 
Pekala, esc1sen ben licrete hiç 
ehemmiyet vermiyorum. Aradı

ğımz şeye gelince bunu pek iyi 
tahmin ettim dersem yalan söy· 
lem iş olmam. ( Makar) m bu sual· 
leri ve ağımdan kaçırdığı bazı 
kelimeler bana hakikati öğretti. 
Bununla bernber size hizmetten 
çekinmedim. Birkaç gün için şu 

Kendilerine · Ne 
Ettiğini 

muhitten kurtulmak, biraz temiz 
hava almak, eğlenmek istiyorum. 

Bunun içindir ki tüfeğimi al· 
makhğıma müsaade etmediğiniz 
zaman biraz canım sıkıldı. Hiç 
şüphesiz beni hadise çıkaracak 
bir adam zannetmişsinizdir. 

Kaptan Hul adamm sözünü 
kesti: 

Pardon, pardon, dedi. Ben 
ıizin silihınızı almanıza evveli 
ıizi tanimadığım için, sonra da 
burada mevcut olan Makar Efen
di ile aranızda fazla samimiyet 
teessOs ettiğini gördfiğü:n için 
muvafakat etmedim. Dikkat eder• 
seniz görürsünüz ki Makarın da ıi· 
IAhı yoktur. Makar ile benim aram
da ara sıra fikir ihtilafı çıkar, 
değil mi Makar? Ve ben de 
daima kavga vesilelerini ortadan 
kaldırmaya çalışırım. 

Hagton ayağa kalktı; 

- Haydi yola koyulalım, ge· 
vezeliğe vakit müsait değildir. 

Kaf:le tekrar yilrümiye baş· 
tadı. Saat dörtte yerlilerin 11 Di· 
kenli çalıhk ,, ismini verdikleri 
noktaya geldiler. 

Japonlar 
Şanghaydan 
Çekiliyor 

Tokyo 7 - Çin· Japon mü• 
tarekesi imzaladığından Japon 
tayyare gemileri ve 4 Japon 
muhribi Şanghayı terketmişlerdir. 

Kröger Davası 
Stokholm 7 - Kröger mües

sesesinin üç müdürü aleyhindeki 

Maksatla 
Düşündü 

Yardım 

Makarın Oçunco Oyunu 
Burası Yeni Guine orman· 

)arının başlıca garibeferinden 
biri idi. Binlerce kilometre 
murabbaı bir saba üzerinde 
iki metre yüksekliğinde, ıçıne 
girilemiyecek derecede sık bir 
çalılığı tasavvur ediniz, sonra bu 
çalılığın arasma yekdiğerine ben
ziyen binlerce keçi yolu serpişti
riniz... Tikenli çalılık.. Dönülen 
yerin nasıl bir manzara arzetti· 
ğini anlamış olursunuz. 

Bu çalılığın arasında ağaçlar 
gayet seyrektir, bu itibarla yolu· 
nuzu şaşırmamak için şurada 
burada işaret noktası da bula
mazsınız 1 

Viyar bu sahaya adım bas· 
tıkları dakikada arkadaşlarına 
haber verdi. , 

- Fena bir mmtakaya gel· 

1 

dik, dedi. Fakat biraz hızlı yü
rUrsek gruptan en çalılığın dışına 
çıkabiliriz. Takip edeceğimiz 

yol biraz muaveçtir. Fakat 
ben gideceğimiz yeri pek iyi bi· 
liyorum. Yanılmak korkusu yok· 
tur, olsa bile icabında puslaları· 
mıza müracaat edebiliriz. 

( Arkaın •:ar ) 

Zaptiye Nezareti 
istibdat devrinin en es
rarengiz köşesi - Sürü
lenler, dövülenler, İn· 

letilenler ve saire 

.. 30 Sene evvel bizi 
idare edenler ,, 

Tefrikamız pek yakında başlıyor 

davaya büyük bir kalababk hu· 
zurunda başlanmıştır. 

lngilterede Annelik Öğ
ren en Çocuk Babaları 

lngilterede yeni bir cereyan 
doğmuştur. Bu cereyan babala
rın da analar gibi çocuk bakımı 
öğrenmelerinden ibarettir. Bu 
resimde gördüğünüz gibi çocuk 
bakımı hususunda etraflı malu

mat almak istiyen babalar, boş 
vakitlerinde çocuklarım kucak-

layıp çocuk bakım evlerine gi· 

derler, orada mnrebbiyeler tara

fından kendilerine ders verilir. 

Şayet gilnlln birinde karıları öle

cek olursa babalar, anne vazifesi 

görmek hususunda müşkülat çek· 

miyeceklerdir. 

Bu Sütunda Hergün 
Muharriri : Sabah 

RUS KADINI 
Benim o vakit barda bir sev· 

gi!im vardı. Hemen haftanm her 
akşamı barda sabahlardım. Sakın 
ha her gece sabahlara kadar 
barda para yediğimi zannetme· 
yiniz. Sevgilim bir Rus kadını 
idi. Kendisinin asil bir Rus aile· 
sine mensup olduğunu, bar ha· 
yatından hiç zevk almadığını söy
IUyordu. Onunla anlaştık. Evlen· 
miye ve beraber bir ev tutmıya 
karar verdik. Bu suretle o, bar 
ha.vahna ben de serseri hayatıma 
nihayet verecektik. O, namuskAr 
bir aiJe kadını, ben de uslu bir 
aile babası olacaktım. 

Her gece bara gittiğim za
man ben bir viski içerdim. O, 
masama oturur, benimle konuşur, 
dans eder ve hiçbir şey içmezdi. 
Bazan hovardalığım tutar: 

- iç bir şey camml derdim. O, 
katiyen içmiyeceğini, benim za• 
rarımıo kendi zararı olduğunu 
ve birkaç ay sonra kuracağımız 
yuva için para biriktirmemi zlizım 
olduğunu söylerdi. Sabaha karşı 
bar dağılır, biz de ikimiz bera• 
ber çıkardık. Onun evine gider, 
kahvaltı eder ve otururduk 1 

Her gece başbaşa oturduğu· 
muz zaman müstakbel yuvamız 
hakkında planlar çizerdik. Benim 
rakı içmeme, poker oynamama, 
boş yere para sarf etmeme kızı· 
yordu. Ben de kuracağımız ev 
için yavaş yavaş para biriktirİ• 
yor, füzult yere para sarfetme
memiye çalışıyordum.Bazen barda 
otururken paralı müşteriler gelir, 

benim müstakbel zevcemi locala· 
rına çağınrlar, şampanya içerler, 
eğlenirlerdi. 

Medeni adam olmak için ne 
kadar çalışsam beyhude! Bu va~ 
ziyette hemen kıskanç damarlarım 
kabarmıya başlardı. Müstakbel 

yuvayı bir an içinde yıkmıya ka
rar verirdim. Ben böyle buhran 
içinde kendi kendimi yerken, o, 

bir fırsatım bulur, paralı adamın 
locasından çıkar, yanıma gelir, 
beş on dakika benimle oturur, 
gönlümti alırdı. Ve: 

- Ne yapayım. Bu hayat 
böyle... lstemiye istemiye zorla 
şampanya ve şarap içmiye mec-

bur oluyorum. Ne ise çoğu git· 
ti, azı kaldı. Yakında bu hayat· 

tan kurtulacağım! derdi. İşte bu 
bir parmak bal, beni, sabaha 
kadar onu beklemiye mecbur 

ederdi. O, sabah olup paralı 
müşterileri atlattıkdan sonra kol· 
kola bardan çıkardık. 

Bu hayat üç ay böyle devam 
etti. Bana metelik sarfettirmiyor
du. Birkaç yüz lira param birik
mişti. Onun kmk dökük eşyası 
vardı. Fakat bir türlü kendimize 
münasip bir ev bulamıyorduk. 

Bir akşam yine beraber yemek 
yedik. Lokantadan çıktık. O bara 
gidecekti. Yolda biri birimize so· 
kulmuş, yürüyorduk. Ezile büzüle 
bana dedi ki ; 

- Artık iyiden ıyıye kış 
geldi. Üstümdeki manto ile ge
zemiyorum. Bir manto beğendim. 
170 lira istiyorlar. Fakat benim 
ancak 70 liram var. 100 lirayı 
nereden bulabiliriz? 

Mademki müşterek bir yuva 

kura~aktık, benim param onun, 
onun parası benim demekti. He
men atıldım: 

- Nereden bulacağız ne de
mek! dedim ve hemen ytız lira 
çakarıp verdim. Mabçup bir eda 
ile aldı. 

~ 

Aradan bir ay geçtiği halde 
bala eski mantosile dolaşıyordu. 
Bir gün mantosunu neden alma• 
dığmı sordum. Kızardı, gözlerini 
önüne dikti. Yutkundu. Nemli 
gözlerile yüzüme baktı ve dedi ki: 

- Yalan söyledim.. Kocam 
ölftyordu ••• 

- Ne, kocan mı? 

- Affet .. 
Hıçkırıklarla anlatıyordu. Ko

casımn aylardanberl hastahanede 
yatbğıru, benden aldığı yOz lira 
ile ameliyat yaptırarak kocasının 
hayatını kurtardığım söylüyordu. 
Ben bu kadın111 kocası olduğunu 
bile bilmiyordum. Bana hiç bah
aetmemişti. Müstakbel yuvamız 

ne olacaktı. Bizim yüz lira da 81-
telik kaynamıftı. 

O gece bara gitmedi. Beni 
evine davet etti. Sabaha kadar 
ağladı. Yalvardı. YakardL Beni 
çıldırasıya sevdiğini fakat aile 
yuvuuıa hiirmet ettiiini, kocası• 
nıu yaşamasım istediğini uzun 
uzun anlattl. Kocasının hastalı· 
ğından sonra barda çabşmıya 
mecbur olduğunu söyledi. 

Kocası iyileşmişti. Çalışıyor, 
kazanıyordu. O artık evinde otu
ruyordu. Ben onu haftada iki llç 
defa ziyarete gidiyordum. Kocası 
benim kim olduf{umu biliyor, be
ni evinde gördüğü zamanlarda 
hürmetle karşımda iğiliyordu. 
O, bir gUn sıkılarak yanıma so
kuldu. Çok teşekklir ederim, 
dedi. Ve bana bir şey verdi. Bu 
bir yllz lirahktı. Almadım, fakat 
ağladı, tepindi, izzeti nefis mese
lesi yaptı ve zorla verdi. 

Aradan beş sene geçti. O be
nim için bili çıldınyor. Kocası 
hali önümde iğiliyor! 

Lozan 
Konferansı 
• 

içtimai 
Londra, 12 - logiltere Hü· 

kiimeti Lozao Konferansının 16 
haziranda toplanmasını teklif 
etmektedir. Konferansa iştirak 
edecek olan Fransa, ltalya, AJ. 
manya, Japonya ve Belçika hü
kumetlerine bir mesai programı 
da teklif edilmiştir. Buna naza
ran ilk içtimada beş devletin 
mümessillerile İngiliz mümessil
leri bulunacak ve bunlar tamirat 
meselesini görüşeceklerdir. ikinci 
içtimada küçük itilaf devlet mil· 
messillerile diğer birtakım küçük 
devlet mümessilleri bulunacaktır. 

Amerikada ücretler iniyor 
Nevyork 7 - Cemahiri mnt

tehide Çelik Birliği ayın 15 inden 
itibaren ücretlerin yüzde on bet 
indirileceğini bildirmiştir. Bu ka· 
rardan 150,000 kişi. müteessir 
olmaktadır. 
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Bir Ölünün Hatıra Defterinden : 

HAİNLERİN İÇ YÜZü~'lah::İ=_ 
Rusya Mektubu: 

Rus yada . Alış, Veriş 
Orada Bütün ihtiyaçlar Kooperatifler 

V asıtasile Temin Ediliyor Yüz Ellilikle~ Nasıl Gittiler, Ne Y aphlar 
- --

SAİT MOLLA DENİLEN NABEKAR, BU Fakat Bunun Da Bir 
(Bat tarafı 1 inci sayfada) 

Takım Şartları Vardır 

bir kimse, bir ayakkabı alma~ 
istediği zaman ayni fiati verm~lt 
mecburiyetindedir. Moskova, bt 
allf verifi dereceleştirmiş. 

VAZİYETİ ETRAFİLE KAVRAMIŞTI bir hazine. Altan •e inci iflemeli 
puşideler, 18 inci asrın sam al· 
tın IAvbalanndan yapılmıf eizze 
resimleri gözleri kamqbran bi--75-

kast ifini meydana çıkarmayı 
Bulanık suda bahk av- teabbüt etti ve Mı91r pasaportile 

İnkılip faaliyetinde ve istihsal 
luryahnda daha faydalı oJan 
unsur, daha u faydalı unsurdan 
ucuza ihtiyacını temin ediyor. 

Bu adam, Dumlupmar har
binin ertesi günü Avrupaya savuş
tr .. ftu. Parası vardı. Çünkü evini 
r-.:J.p sigorta kumpanyalarından ı 
binlerce lira tazminat almışb ve 
sonra o evin tiç yüz lira bile de
ğeri olmayan arsasını - Adliye 
müsteşarlağı nüfuzile-Eytam Sandı
ğına otuz bin liraya terhin et-

lamak istiyenler üzerine lskenderiyeye geldi. Tahkikabn 

hükumetin nazan dikka- devam ettiği müddetçe iki yüz 
tini Celbetti ! lira aylık alacakta; suikastçıları 

meydana çıkardığı takdirde de 
büytık bir ikramiye ile taltif 
edilecekti!! 

rer nefaset 1ergisi halinde. 
Kilisenin eski kapazlan da bir 

araya toplanmış, bir nevi kollek
tif birlik vücuda getirerek ziraat 
işleri yapıyorlar. Ayni kilisenin 
milştenıilatım teşkil eden pavyon
ların birinde de Ukraynanın, mev
cudiyetini duyduğu günden. bu ane 
kadar ~eçirdiği hayabn canlı bir 
tarihçesi vücuda gef rilmiş, burası, 
Ukrayn&mn inkıli!) müzesi. mişti. Vahideddinin lstanbuldan 

firarı sırasında bu üstat namus
suz, Romada bulunuyordu. Man
tıki düşünülürse herifin bir köşeye 
çekilip parasını yemekle meşgul 
olduğuna hükmolunur. Halbuki 
o, akrep tıynetli bir adamdı, ze· 
bir dökmeden rahat edemezdi. 
Onun için durmadc.n dört tarafı 
tarassut ediyordu, mühim bir ser
•et kazanmak için planlar kura
yordu, hamleler hazırlıyordu. 

Biltiln di~katini Mısır üzerinde 
teksif etmitti. Firarilerin orada 
neler yaptıklanm, nasıl geçindik
lerini ve bilhassa naaJI bir telak
kiye uğradıklarını tetkik ile meı· 
guldO. V ahdettioin Mekkeye gi
derken Mısıra ayak basmasına 
mDUade edilmediğini, avdetinde 
ise ltalyaya gidecek bir vapur 
bulununcıya kadar karaya çıkma· 
ıına izin verilmekle beraber sıkı 
bir murakabe altında tutulduğunu 
kimse ile ihtilat ettirilmediğini, 

diğer firarilerin de hakaret ve is
tiskal içinde kaldıklann~ görerek 
geniş bir hareket yolu çizdi, ken
di yoldaşlarına felakete sürükliye
rek zengin olmayı tasarlıyordu. 

O zamanlar Mısır, elim bir kar
gaşalık içinde idi. Mülteciler, diş
lerinden ve tırnaklarından başka 
siJiba malik olmadıkları halde 
ilıtilll çıkarmaktan çekinmemiş
lerdi. Müstevli devlet orduga
hma saldırmıtlardı. Trenleri yı
karak, zırhlı otomobilleri 
uçurumlara düşürerek, bazı mü-

him milesseselere ateı vererek, 
barikatlar arkasından mitraly.Sz
lere g6ğüs açarak yapılan bu 
ihtilil, pek kanlı surette bastırıl
naat, binlerce Mısır çocuğu &ldl
l'llmlf Ye Maaır büklmeti milyon-

larca lira tazminat itasına mec
hur tutulmuştu. Facıanın matemi 
henüz gönüllerde yaşıyordu 'ft 

milliyetperverlerin reisi Zağlil 
aleyhine yapılan tazyikler ise o 

•atemi körüklllyordu. Hllkumetin 
ister, istemez mümaşat ve maıla
llatı idare politakasını tutma11, 
ınilliyetperverlerin gUdlne gittiji 
İçin büJdimetle millet arasında 
da teker renklik vardı. Hükiimet 
Ali menfaatler namına . aOküneti 
muhafaza etmek istiyordu. Halk 
ise biikômetin kendilerile birle-

şerek açık bir husumet ve taar
ruz siyaseti takip etmesini· dili
yordu. Bu zıt emeller ve hare
ketler, idare makinesini sarsıyor
du anarşi doğuruyoı du. 

İşte Sait Molla denilen nabe
kar, bu vaziyeti etrafile kavradı, 
Kahireye mufassal bir rapor g3n
derdi. Mısır ahvalini derin bir 
ihata ile icmal ettikten 80Dl'a 
• Bulamk auda balık avlamak is-

tiyenler ., üzerine hllkümetin dik
katini celbetti. Bu rapor, zemin 
ve zaman itibarile mühim görün
dü, kendisinden izahat istenildi, 
mahrem olarak ta bu adamın ne 
gibi sebeple Masırın iflerine alA
ka gösterdiği tahkik olundu. 

Sait Molla, amcası esbak 
şeyhülislam Cemalettin Efendinin 
vaktile Mısırda küsnü kabul ve 
hüsnü muamele gördüğünü, bu 
ailevi hatıranın kendisinde şükran 
duygusu husule getirdiğini anlat
tı ve yazdığı raporla şükranını 
ödemek istediğini ima etti. Bula· 
nık suda balık avlamak istiyen
lerin kimler olduğu sualine c e 
" Firari Tlh·lder ! " cevabım ver
di. Fakat Mısır hükümetini endi
tede bırakmak için daha fazla 
izahat itasına yanaşmadı. 

Şimdi Mısırın Roma sefaretile 
Molla arasında sıkı bir temas 
başlamıştı. Sefaret, balık avlama~ 
istiyenleri anlamıya savaşıyordu . 
Molla sükutunu muhafaza etmek
te inat ediyordu. Nihayet, şükraı 
duygusile harekete gelerek inaani 
bir vuife g6rdfiğiinü iddia eden 
bu adamın para aJ.nadıkça bil-

diğini s&ylemiyeceği anlaş1ldı, 
kendisine bir banka çeki sunur
du. O da: "Kıral hazretlerile he
nüz menfadan avdet eden Zağlul 
Paşa aleyhine suikastlar hazırlan
dığını" söyledi! 

Hürriyet için ayaklanan ve 
binlerce kurban veren bir mille· 
tin bazı hamleler yapması daimr. 
mümkündllr. Mısırdaki heyecanın 
kaynağı sayılan Zaglülün de sui-

kasta uğraması her zaman için 
muhtemeldi. işte Sait Molla, bu 
imkin ve bu ihtimal üzerine ha
reket ederek jurnaller yU1yordu. 
Ne kadar yazık ki fena bir tesa
d&f, habis Mollanın ekmeğine 
yai llrllmeaini, jurnallerinin 
kıymet bulmasmı intaç etti. 

Almanya Darillf6nunlanndan 
birinde okumakta bulunan Mısırla 
bir genç, hükumetle millet ara-
11nda birlik husulilne engel gör

dilğü ZağlO.I Papya ·o vehmi ve 
marazi görilşle - taarruz etti ve 
milliyetperverler reisini kolundan 

yaraladı. Bu bAdise, tabiatile Mı· 
sır bilkômetini telişa düşürdil ve 
Sait Mollanın bir şeyler bildiği 

zihabmı uyandırdı. Zaten o da 
ajaus telgraflarından bu haberi 

alır almaz Romadaki Mısır sefa
retine telefon etmiş ve: "Zağhil 

vuruldu, sıra kıral Hazretlerinin
dir. Lôtfen kendilerini ba~erdar 
ediniz! " demişti. 

Artık Sait Molla naz ve Mı
sır hükumeti niyaz mevkiinde 
idi. Herife ihtiram gösteriliyord•; 

ziyafetler veriliyordu, paralar. su
nuluyordu. Nihayet, yerinde, yani 

llıurda tahkikat yaparak vesika
laruu ihzar etmek prtile bu sui-

Mısır hükümeti, Zağlul Paşaya 
yapılan suikast dolayısile Molla
mn doğru görüşlü bir adam ol-

duğuna kanaat getirmişti. Fakat 
lskenderiyede, Kabirede, Reşitte, 

Maamafih Sovyet kiitleleri, 

Süveyşte sürUip duran firari Türk-
Nisbeten fakir bir müessese, fa-

kat inkılip mücadelesi sıraların
da, zamanın maarif komiseri 
tarafından eski eserlerin tahrip 
edilmemesine dair halka yapılan 
tebligat tesirini göstermiş, bu 
ıuretle bugGnkli mnesseıeyi vtl
cuda getirmek m&mkiin olobilmif. 

miiatakbel hayatm esası olmak 
üzere v6cut verdikleri bugünkü 
llOl)'aliıt cemiyetlerinin esaslan
ması ve her suretle yıkılmaz bir 
bale gelmesi için derin bir fera
gat gösteriyorlar. Mesela siz 
memursunuz, daireniz, muayyen 
bir kooperatife merbuttur. Her 
ihtiyacınızı o kooperatif teıuin lerin bu suikastlerle neden alakadar 

alduklarını anlayamıyordu. Habis 
Mollayı, ilkin bu hususta söylet
mek istediler. Birçok ısrarlar• 

' .· 

dan sonra ıu haberi aldılar : Fi
rariler, Abbas Hilmi Pt· namına 
'1areket ediyorlar ve onu tahta 
geçirmek istiyorlar? 

(Arkası nr 1 

Sarasker 
Riza Paşa 

istibdat devrinde bir 
Harbiye Nazırı nasıl 

bir kuvvetti, neler 
yapardı? 

• 30 S..11 flflfle/ bizi 
ida"ı edenler 

Tefrikamız pek yak:nda 
başlıyor 

Çocuk haetabldarı 1D8tehaHı1e 

Jr. SEMİRAMiS EKREM H. 
Beyojfo Mektep ıokak 

Telefon B. O• 249' 

Sayfiye 
Arıyanlar! 

lstanbalu11 1t1inasip 6ır sem· 

itinde gozlık btr n latiqorsanız; 

Ev sahipleri f 
Siz ele ewiafil Wfti•lik 
olarak kiraya "'eeek .. iz 
SON POSTA ya llem• bir 
ilA• ftrini:ı. Mn,teri balaca
jaurdan emin olabilirsiniz. 

Kalak, Bota:ı. ~.... Mltehauıat 

Dr. Ekrem Behçet 
M~ktep Hkak 1 

Telefo11: 24!16 

Fotoj,../ 1 alalili Kupona 

Tabiatintzi öğrenmek istiyorsanız 
fotoğrafrnısı 5 adet kuı><>n ile bir-

1 ikte gdndennız. Fotoğrafınız turaya 
tAbidir vP ıa.dc edilmez. 

l ~im . meslek 
veya san 'ati' 

Haııgi :; u.ıllerin 

r'otoğraf inti,ar 
edeccl.. ıııi ~ 

·-cc~aLı ? ı 

·=· - •--,-=,··=- =-==• 
t'otoğra.rın klitesi 30 kurUfluk 
pul mukabilinde ~önderilebilir. 

Lavra kilisesi, Kiyefin yllksek 
bir noktasında kiiıı. Buradan 
Avrupanın en büyllk nehirlerinden 
biri olan Dinyeperin öyle muh
teıem bir manzarası var ki. 

Nehir, her sene olduğu gibi 
bu sene de taşmış ve kenannda 
kiin, kısmı azamı ağaç direkler 
üzerinde inşa edilmiş olan bllyiik 
bir şehir adasını istila etmiş. 

Halk, feyezanın geçişine inli· 
zaren hUkümetin temir.ı ettiği 
muvakkat meskenlerde oturuyor. 

Nihayelsiz Bir Ova 
. Kiyef - Moskova yolu 28 -

Odesadan Moskovaya kadar olan 
yol, denilebilir ki, yokuşsuz, ucu, 
bucağı gelmiyecek zannolunan 
vAsi bir ova. Kiyef ilerilerinde 
biten Ukrayna hududu, umumi 
manzara itibarile bir değifildik 
arzetmiyor. Fakat iki mıntaka ve 
iki cilmburiyet arasındaki en ba
ria aynbt, inşaat sisteminde gize 
çarpıyor. 

Ukrayna evleri, tek katlı Ye 
ekseriyetle mustatil ve beyaz 
badanalı. Damlan da saman çl
pile örtlllü. Asal Rus ve Moıkova 
hududu dahilinde İM, evler tah
tadan. Bunlar da tek katb. 

fntaat sisteminin bu aynlqa, 
Ukraynada kireç. laf ve alçımn 
bol olmasa, Mo.ko• mmtakamnm 
tamamen ormanlarla 6rtiilll bu
lunmudD'. 

Odaadan itibaren nazan dik
kati celbeden bir noktada demir 
yolunun kenarlannda faulalı su
rette liatOlte konmut ve biri
birine eklenerek uma parmaldak
lar yapdacakmaı gibi duran boyu 
bir buçuk. geniflii' 1,20 metre
lik tahta çıtalarclaa yapslmq par
maklıklardır. Bunlar, klflD yol 
boyuna dizilmekte ft rllzfinn 
ıevkile karan demiryolunu kapa
ma11na mAni olmaktad1r. 

* Rua Şiiralar lttibaclmı tqkiJ 
eden muhtelif ciimburiyetlerin 
ana premipten aynlmamak f811ile 
umumi hayab tanzim eden kavait 
ve kanunlarında da oldukça fark 
göze çarpıyor. 

Bütün ihtiyaçlar kooperatif.. 
lerden temi?: edilmekle beraber 
bu kooperatiflerin iyi veya daha 
az iyi çahfmaJan, kiltlenin leh 
ve aleyhine bazı vaziyetler ihdas 
ediyor. Ukraynada 100 rubleden 
1000 rubleye kadar 1DUf alan 

eder. Fakat inlulip için memle
ketin herhangi bir noktasında 
birtakım inşaat yapılmasına lüzum 
bisal olur ve burada çalıŞacak. 
unsurlar için verilmesi ıcap 
eden efya elde mevcut olmayıp 
ta bilfarz sizin kooperatifçe te
min edilmek icap ederse o tak· 
dinle siz ve ıizin gibilerin bir 
müddet beklemeniz zaruridir. Şu 
hal g6steriyor ki, Sc;vyet Rusyada 
haıey batlanılan inkıllp içindir. 
Ve onun haricinde hiçbir teyin 
ehemmiyeti yoktur. 8a bahis 
etrafında Başvekil Paıaya refakat 
eden zevattan biriıile g&riıürken 
dedim ki: 

- Muazzam bir tecrübe ya
pıyonunuz. Blitiin dllnyamn gözil 
fimdi aizdedir. 

Şu cevabı v~rdi : 
-Evet. Onun içindir ki, biz de 

omuzlarımızda taşıdığımız mes'u
liyetin az~metini mlldrikizl 

Muhaveremizin bu kıammda 
tren de, hen6z yapraldanmamif 
pnİf bir ormanın içinclea geçi
yor etrafta, tek katı., bir kısma
nın damları yqile boyanmq ey. 
ler, evleria öni\nde eli kunıah 
hemen hepsinin ayaklan çizmeli 
pbiiz Ruı kadınlan g6r0nüyor. 

!şte bbyle bir Rustai ve • 
nal bir dekoru arasandan geçerek 
vaktile diinyanm ea çok kiliseli
ni mahteYİ bir ıehir olmakla 
flhret alan Moskovaya giriyoruz. 

Saat onbiri biru geçe Moa
ko•amn btıytik iatasyonandaya. 
Kızıl ordunun mnfreı lot'aı.n 
rumi telim halinde. Snyet icra 
Vekilleri Reisi Molotof yolct.e. 
Hariciye Komiseri Lihinof " 
daha birçok hftk6met erk• 
Bapeldl P8f8JI istikbal ediyorlar. 
Dıprda bir bando muzika
terenn&mlne ayak ..,cı... piya
de ve süvari kıt'alan, sert adım
larla geçit resmi yap11or. Banlar, 
Azeri böllkler. Muntazam, mut
tarit adımlarla yilrliJor ve geçi
yorlar. Biz gueteciler de, heyeti 
takiben ikametimize tahsis edi
len Nasyonal otelin yolunu tu-
tuyoruz. 

Selim Raııp 

Doğum ve kadın lıastahldan 
mittehass11ı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Hastalannı Türbe 
eski Hilll•abmer 
muayenehanesinde 
leden sonra kabul 
T elefoa ı.t. 2262l 

kartısında 
binuandaki 

hergla ... 
etmektedir. 
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Ankara Sergisinde lpekiş kumaşları 

r"A"-'-''-'-'-''''''''''''''''''''-''''''''''''''A 1 1932 ilkbah~r 
1 ve yaz mevsı-1 mınin ince krep modasıdır. 
2 Bir krep ki, hiç bir hanımefendi, bul nunla yeni bir elbise yapmak zevkin-
-ı den, kendini asla mahrum edemez. 

J.1,Al".lll'lllllllllllllll,lll,lll.llll.lll-'J.l'A 

Kumaş kenarında 

İPEKİŞ markasl 
Güzellik - ve 

Sağlamlık garantisidir 

OPUS krepinde de b0 marka vardır. Çünku: 

fstanbul ve Ankara 
satış mağazaları 21 Mayıs Comar esi 

•• •• gunu 
açılıyor 

İstanbul Gümrük Muhafaza Mü
dürlüğünden: 

- 1 Gümrük Muhafaza Alayı revirleri için aleni mtinakasa ile 
illç ve sıhhi malzeme almacaktar. 

2 - ilaçların ve sıhhi levazımatın miktar ve evsafını gösteren 

tartnamelerin sureti musaddakası mUdüriyet kaleminden almacakhr. 

3 - Münakasa 11 Mayıs çarşamba günü saat 14 te Muhafaza 
mUdUriyetinde yapalacaktar. 

4 - isteklilerin şartnamesini tetkikile ve 0 o 7,5 teminatlarile 

birlikte tesbit edilen gün ve saatte hazır bulunmaları. 

BÜY.UK TAY ARE 
PİYANGOSU 

4. cü keşide: 11 Mayıs 1932 dedir. 

Büyük ikramiye: -
40.000 Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 10.000 Liralık 
büyük ikramiyeler ve 20.000 
Liralık bir mükafat vardır. 

Yedinci icra l\J emurluğundan: 
Haczi ihtiyati vazohınup satılma ı· 

na karar verilmiş Çarşiikobirde KOrk· 
çil hanında. 22 N~lu dükkfl.nda. elbiseci 
Mığırdiç cCcndiye ait 100 lira kıyme

tinde Kırcpbirrnan elbise 12 adet 10 
adott.c galıardiıı Manto şehri halin 
15 iııci pazar gfl nıl sa:ıt 12 den itiba
ren mahalli nıC'zkflrcle açık arttırma 

ile hazır lıuluııarak ıncmunı tarafın· 

dan Ralılacaı;rı il ihı olunur . 

lstanbul Sekisinci icra Daire
ıinden: Bir borçtan dolayı hac
zolunan bir adet bölme bir adet 
yazıhane iki adet dolap iki kol
tuk iki cıgara iskemlesi 9 Mayıs 
932 tarihine müaadif pazartesi 
günü taat 12 den 13 e kadar 
Galatada Ômer Abit hanında 
4 numarada ikinci arttırma yapı
lacata illa oluaur. 

Pertevniyal Vakfmdan: 
Şişli' de lzzetpaşa sokağında 

Valde apartmanının 5 No. lı da
iresi 1 sene müddet ve 45 - 47 
lira ecri misille; ve Kadırga'da 
53 No. la arsa 2 sene müddet ve 
10 lira ecri misille ve yirmi gün 
müddetle müzayedeye vazedilmiş
tir. Taliplerin yevmi müzayede 
olan mayısın 12 inci perşembe 

günü saat 16 ya kadar lstambul 
Evkaf Müdüriyetinde Pertevniyal 
Vakıf idaresine veya İdare Encü
menine müracaat etmeleri. 

Çocuğunuzun sıhhi, fenni bir 
terbiye almasını istiyorsamz 

Kadıköy 
Kinder Garten'e 
Göndermenizi Tavsi a Ederiz 

~- . ,. . ... .. . _,.. ,. . . .... -... .,. . ""' . ~ :,...,..., , r "~-. 
• ~- ,'41D:, ~?f ""'" . . ..: -, .. ..,., J ;. \~:: !""l".-..f'..- ,ı;. . . . . . . 

• •l.~-"»".J~ ·"'··~.,., ._ • .,.:!ı ..... IL".A' 

1 .., . , İstanbul Belediyesi ilanları 1 -ı 
Fatih Bdediye Müdüriyetinden : Başıboı olarak bulunup daireye 

teslim edilen 1 adet sarı renkte yavrulu keçinin sahibi 8 giln 
zarfında müracaat eylemediği takdirde aatılacağı ilAa olun1U'. 

DiŞ TABiBi Ali RiZA FEYZULLAH 
ANKARA: BALIKP AZAR CADDESi: No. 3 TELEFON 1096 

Dr. H O R H O R U N f 
Zührevi ve idrar yolları tedavihanesı 
Taksim. Zambak sokak No. 41. Tel: B. O. 3152 

İstanbul Gümrükleri 
Mu afaza Müdürlüğünden: 

1 - .ıbin ihtiyacı için nümenesi veçhile 3 kısım bayrak 
•-' fors pazarlıkla almacaktır. 

2 - isteklilerin % 7,5 teminatlarile 12 Mayıs Perıembe gtlnll 
saat 1 1 de Miidüriyette bulunmaları. 

Şükôfe 
Kolonyaları 

Dünyanın en nefis 

müstahzarahdır 

80 Derece Ali 
85 .. AliyülilA 

Q() • Fevkalide 

91 .. Masaj 

70 • Paris çiçekleri 

Nefaset itibarile hiçbir ecnebi markası Şükufe kolonyası 
çeşitlerine tefevvuk edeme&. Bilhassa kibar mağazalarda satılır 

İstanbul Gümrük Muhafaza Mü
dürlüğünden : 

1 - Gümrilk Romorkörlerine F ennl keşfi iizerine pazarlıkla 
porojötör ( ltıldak ) alınacaktır. 

2 - Taliplerin keşfini tetkik ve 1Dzde yedi buçuk teminatlarile 
beraber 9 11a,.. Paurteli ıllnl ... t 15 te Modnriyette bulunmalan. 

Mayıı 8 

i.t. .. !~.~~~ 
yenlere ifÇİ verHlr • 

.ıt Emlik aatılır kiraya verilir •e akarat idare olunur. 
• ft Ocafına ortak ahnar. 
Sirkecl Ankara cadde .. T. 2,3495 

Kastamonu Sulh Hukuk Hakımliğin
dcn: Kastamouinin Kuzyaka nahiyesi
nin Kıraw oğlu köyünden KırıtJ oğlu 
KAnıilin Kastamouinin Topçu otlu 
mahallmıinden Cebe oğlu hafidesi 
Hüsniye aleyhine ikaıııe eylediği Sulha 
tetebbüs davasının icra kalınmakta 

olan muhakemesinde: Müddeialeyh 
Hüsniycnin Kastamoniden infikik 
ederek ınahalli ikameti meçhul bulun
ması hasobile davetiye tebliği kabil 
olamamış ve bitlalep ilinon tebligat 
ifa. ına karar verilerek bu baptaki 
muhakeme 30/ınayıs '9!l2 pazartesi güna 
saat ona talik kılınmıt olduğundan 

vakti ınozkOrda Kastamonu Sulh mah
kemesinde hazır bulunmadığı halde 
Sulh teşolılıüsfl muamelesinin a.kim 
kalacağını mübeyyin davetiyenin 
tebliğ makamına kaim olmak Oıere 

.Mahkeme divanhanesine talik kılındığı 
ili.il olunur. 

Gülhane doğum ve kadın 
bastahkları muallimi 

Hastalannı cumadan maada hergtln 

2 den 6 ya kadar Cağaloğlunda Yere

batan caddesinde Orhan Bey aparb• 

manı No. 3 te kabul ve tedavi eder • 
...... Telefon: 23294 

Aka Gündüz Kütüphanesi 
Ankarada Açıldı 

Bu .suretle Ankaranın en mfihim 
ihtiyacı te min edileli. Yerli vo ecnebt 
Her nevi kitaplar gazete ve mecmualar 
her nevi kırtasiye ve pul ıtriyat ve 
fotograf malzemesi ucuz fiatle satılır. 

Kiralık roman tubeal vardır. Telefor 
Ankara 3377 

Profesör Paristen mezun 

Dr. Esat Pş. Dr. Şükrü 
Babıali - Vilil.yot karşısında No. 15 

ZA YI - Nüfus tezkeremi, Cemiyet 
cilzdanımı ve hayvan koçanımı zayi 
ettiğimden ve yenilerini alacağımdan 

hükmü yoktur. 
Mustafa Oğlu Yusuf 

Kasımpa,a Nuhutçu soka.ğ Rıza 

B. hanesi: 

lstanbnl 5 inci icra memurluğun
dan: Mahcuz \ ' C füruhtu mukarrer 
Gardirop balı koltuk kanape gramofon 

ve sair Cfyayı lıeytiye 11/5/932 Çal'! 

şanıba günü saat 12 den 14 e kadar 
Galata Okçumusa mahallesi tenha- so
kak SUieyman Bey apartımanı 4 no 
bilmüza.yede satılacağından talipleriıa 

yevmi mezkQrde mahallinde bulunma 
ları ilan olunur. 

Siyasi, Havadis ve Halk 

gazetesi 

idare: letanbul: Ellki Zaptiye 
Çatalçeşme sokağı 25 

Telefon İstanbul - 20203 

Posta kutusu: 1stanlml - 741 

Telgraf: İstanbul SON POSTA 

ABONE FIATI 
TORKlYE Ecnebi 

1400 Kr. 

750 > 

400 > 

150 > 

1 Sene 

6 Ay 

3 > 

l > 

2700 Kr. 

1400 > 

800 .. 
300 > 

Golen evrak gC'ri verilmez. 

llaıılarclan mes'uliyet alınmaz 

cevap için mektuplara 6 kuruıluk 

Pul ilavesi lazımdır. 
Adres değiştirilmesi ( 20) kuruıtur. 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri: AlJ Ekrem. Selim Ratıp 

Netrl1at MildlrGa HaW L6tft 


