
Sene: 4 - No: 1397 Yaa rılerl telefo.a: 20203 - CUMA - 15 HAZiRAN 1934 l•ar• lthrl telefoaıı: 20203 Fiab 5 kuruı 

Dünya Nereye Gidiyor? 
....... ~·~··· ... ••Mı• .. ••••••••••••• ... ••••••••••••••••••••••••• ............................................................................................................... . 

Bugün f çind~ ÇırPınılan Siyasi 
Meseleler Karmakarışıktır 

Bu Çapraşık Meseleler Bizi Ya Rahata, Yahut Görül
• 

memış Müthiş Bir Akıbete Sürükliyecek 

ln .. nl•r, 6ö l ı. • le 6 t dü • f , fi • uır • 1 • • ımenuge çalıııgorlar 

1 
ıte 8~1~ liç çaprqık meaele: olarak vermiştir ve demiıtir ki: 
- Sılahları bırakma. " Bur .11 ti "lib 

2 - Almanganı11 tekrar millet- . - • un mı e er punı 
ler cemi••line fle ıilalıları 6ır k vazıyette ıken ben ellerlml bai· 
A:on/eranauae dönmesi. a ma layıp tevekktil içinde ya,.yamam. 

J - !tf!J!!M• •enleıl Hukuk mUaavab ittiyoruaı, 
Oç ........ bert.iri, c1t1a,.. F.._ .... , .. ,...... ~ 

...... clertli olu .,. ... ~~· ~ kat'l,ea .~attar ....... 
ler getirebilir mahiyettedir. Bu dajı ıçın M. M1118linı Aban bq· 
Uç mllhim mevzu dnnden itiba· vekilini yola getiremiyecektir. 
ren Almanya Bqvekili M. Hitler Esasen İtalya da Almanyanan kı.-
lle İtalya Batvekili M. Musolini men silahlanmasını, yani mOdafaa 
...... ~da. görllf Ulmiye başlandı. ıilAhlarına sahip olmasını iıtiyor. 
Bu sıyasi görföımenin vere .. . · F ranıa bu kadarına dahi razı 

" • v cegı de" ildir 
ameh netice hakkında timdiden · g • •. . 
ıu hllkmll verebiliriz: Hiçi lkincı meseleye gelelım: 

- Niçin? Almanyanın tekrar Cenevreye 
- ÇOnkn Almanya ıilAhlar ::nmeai birinci mesele ile sıkı 

me1ele1inde karannı gayet k t'· ı ı alikadardır. Kendisi için 
a 1 ( Devamı 8 inel .. yfada ) 

Gayrimübadiller Ve Bir 
Menfaat Mücadelesi .. 

-------------~~-
Küçük Bono Sahiplerinin Zarar Gör-
memeleri Mutlaka Temin Edilmeli 

Gayri mübadillere yapılacak 
para tevziab ye bonoların kıy· 
ınetini kaybetmesi meselelerile 
ıneşgul olmak üzere Maliye Ve
k_aleti tarafından buraya gönde· 
tılen mlifettiı, tetkikata başla· 
ınıştır. Gayri mllbadillere dağı· 
~l'?ası mukarrer paranın ni&be
hnı tayin hususunda cemiyet ida-
re heyeti arasında tam bir anlaş
ma mevcut olmadığını kaydetm. 
tik. Diln bu hususta idare bey~~ 
•~Asından Ali Azmi Beyle gö· 
rilştUk. Azmi Bey bize fu ıayanı 
dikkat şeyleri ıöyledi: 

" - Maliye Vekaleti, bu iıe 
tabsiı edilen paranın miktarı az 
olduğu için, yalnız 10 bin liraya 
kadar istihkak sahiplerine yUzde 
lki buçuk niabetinde tevziat yap
nıak taaavvurundadır. Bu, bUtnn 
l•yrimnbadilerl memnun eden 
bir karardır. ÇOnkO 10 bin liraya 
kadar alacaklı olanların • ki en 
•racle buaıu uruet içüadeclirl.,. 

Bize . ıa!anı~ikkat •Özler aö,ligen 
Gagrırnubadıller idare lıe,etinden 

Ali Azmi Beg 

bu suretle ellerine topluca bir 
para geçecektir. Şuraaı kat'iyetle 
muhakkaktır ki, buıün ıaJri mtl· 

( h•aau 9 uncu ..,..._ t 

·-············---············ ·-··· ··-·---··---
( Açık Mektup 

Bir Huıusi Otomobil 
Sahibine 

Bir okuyucumuı Takılm meyda• 
nından l'eçerken bir haıuıt oto
mobilin 1eyrl Bnüade kalmıt ve 
aa daha bir kazaya kurbaa olu• 
Jormq. Bu 1•tltml1ormuı ılbl 
oku111cumua otomobil aablbialn 
laakaretla• utr•mat- Bu mClnue• 
.. ti. o zate hitaben bize bir 
mektup töndermlt- Bu mektubu 
•ı•tı1• kaydediyoruzı 

12 Haziran 934 Sah gtınll 
akıamı ıaat 8 ile 8 buçuk ara• 
aında pek muhteıem huıuıi ara• 
banizla Taksim Abidesini ihata 
eden asfalt virajdan çıkarak ıUr-

( Devamı 9 uncu Hyfada ) 

................................. ----··-•••ff .... ._ .. 

Filistin Şampiyo
nile Beşiktaş Maçı 

iki maç yapmak llzere ıehri• 
mize gelen Filistin futbol ıampi· 

· yonu Hapoel takımı ilk maçını 
buglln öğleden sonra beı buçukta 
Taksim ıtadyomunda Beşiktaı 
takımile yapacak, Bu maçı Ga· 
lataıaraydan Suphi Bey idare 
edecektir. ikinci maç parar anna 
Galataaay takımUe yapılacaktır. 

• Bugün aynca Kadıkay ve 
Takaim ıahalannda ıllt maçlanna 
devam edilecektir. 

* Merhum fer•f için Bir 
lhtltal Tertip Edlldl 
Geçen ıene aramızdan ayrılan 

Beıiktaı kulllbUnlln müealialerin• 
den sporcu Şeref için kulUp 
mensupları ve kandiıini ıevenler 
bir ihtifal tertip etmiflerdir. ih
tifal için bugün 11 de Bqildaıta 
Şeref ıtadyomunda toplanılacaktır. 

Tireboluda Define 
Tirebolunun Demirci köyllnde 

küçük bir define bulunmuı, bir 
gllmUı yüzük ve 28 parça da 
gllmllt para ele geçirilmiıtlr. Pa• 
raların bir kısmının üzerinde 
(1591) tarihi vardır. Fakat define 
miktarının bu kadar olmadığı, 
baıka klmaelerin eline de bir 
miktar para geçtiği anlaıılmııtır. 

Terkos Suyu 
Salı Gününe Kadar 

Akmıyacak 
T erkoı ıebekesinde yapıl· 

makta olan bazı yeni teıi1at do· 
la111ile, ıular yarm ıabahtan Sah 
...... kadar akauyacakbr. 

Pehlevi Hz. Gelirlerken •• 

Dünkü Ve Bugünkü 
lrana Bir Bakış 

Yazan: lf-
-4-

İran Şehin,abı Pehlevi Hazretlerinin me~~ketimizi ziyaretleri 
münuebetile lranı okuyuoulanmıza tanıtmak ıoıo neıretmekte oldu
ğumuz yuı ıilaileıi bugünkü ile ılilıayete eriyor. Umum! olmakla 
beraber, bu yazılar, nihayet komıu ve doıt memleket hakkında 
bir fikir edmilmeaini temin etmektedir. Her öğreniı biru daha ya• 
kmlığı temin edecefi ioiıı bu yazılarımızın her iki memleketi bir 
parça daha yakla§hrmaya hizmet edecefiııdcm emill bulunuyoruz. 

,, .. .,. ... .., .... ...,., ~""",..,,.,. .. ,., 
lran deyince akla nvefl hah aayımm, heaabanı an~ Allah hi-l 

Jelir. lir. Bllttın lraıu bqtan bata kim 
Bnyük balı tacirlerinden biri bilir kaç defa kaplayabilecek ka· 

tezrihlan gezdirirken flyle d.. dar hah dokumupzdur. Ancak 
mitti ı Eannedilmemelidir ki lranda hah· 

- lranda dokunan balımn ( Devamı 9 uncu ıayfada > 

• 
Kanla Temizlenmek iste-
nen Bir Namus Meselesj 

İzmir ( Huauı1) - Ağır Ceza Mahkemesi, Kemalpaf&llıD qağl 
Kızılcaköyli cınayeti hakkındaki kararını verdi ve bidiseyi aydınlatb. 
Kemalpqada bllyilk bir merak uyandıran ve ıon ,anine kadar 
mahiyeti ıfzli kalan cinayetin içyllzli biraz karışıkhr. 

( Dnamı 9 uncu .. yf ada ) 

- 191' ten ıoııra, 11k ıak A.vrUpa ufuklannda böJl• kara bulutlar beliıircli 
•==e, it• Hf.m ,.k UIQa lteue,.C. 



2 Sayfa 

( Ha·lfcııi Sesi) 
Memleketi 
Tanıma Teşeb
büsleri Ve Halk 

Memleketi, yine memleket 
halkına tanıtmak Ye ba Telİle 
ile halkı eğlebdirmek içia ucuz 
teoezzilı katarlan tertip ot..ıı
maktadır. Baıka memleketlerin 
daha enel tatbik ve güzel ne
ticeler aldıldan bıı &eıtebbüsün 
halk aru1nda huıl ettiği intibaı 
İle qağıki atarlarla teabi' 
ettik: 

ŞemaeUin Bey ( Abaray Kugaai
adi mahallesi 34) - Memleketimizi 
tammak için yeni ye kuYvetli bir 
cereyu b8flaunıtar. Dedelerimizin 
tok J8f1Ja• detll çok gören bilir 
.Szl blyilk bir .. akikatl ifade eder. 
Memleket d.hllinde Ye haricinde ya• 
pacatamız toplu Ye münferit aeya• 
.. tlerin heaı mhhatimiz hem de tktl
ucliyatamaz heriHe bayük ...._.. 
el•r. Dnlet ~mirJollaruwa IMa ~ 
•tine birik te.-ı.n ohı1or.. EY· 
YelA l.taabul S.t.aaca •J•ht trenleri 
tertip etlildi. Şimdi de ADkara • Ça
lan Mfwleri buarlamyormUf. Bu •e-
11eyahader daha ucu tarifelerle ilk• 
lafbnlmabchr. ,,. 

Baza Bey (Beıildat lhlamu.r 92) -
lataiabel - Sapanca •• Ankara • Çan. 
lan •eyahat trenlerinden bqb demir-
1ollanmıun •o• Yl•ıl oldup nokta
lara kadar hafbthk Ye oa ltet .wak 
•ezinti ve tetkik trenleri de ,.pa1.._ 
hcbr. Yaz günlerinde l'ençlerimiz va
kitlerini kahnhanelerde delil dai 
bqlannda ye ana yurdun içlerlacle 
pçirmelidir. Memleketimiz cotrafya 
Ye tariJa ldtaplanndan ziyade ba l'ibl 
... tllerle ..... 1Ji Btrenflir. Devlet 
-..,..,. ._ JU için bayle bir ..,...t tertip ..... eminim ld cok 
rafbet Waeaktlr. Bu auretle halk 
ftrdlti •erıllerln um çelik bir at 
liltl topnldanDllZI urdıtmı da ....... 
S. ..,.taatler fimdiJlk toplu bir halde 
.. ..ıa Yanaai.tan, Bull'arinan tfbl 
....... de•letlere de 1apalmahchr. 

• Şaban Bey ( F.clirnebpı .O.'Yllleu 
IOkaiı 71 ) - Tlrlder .. kiclea pek 
cok •11ah :yetittirirlerdJ. Evliya ç.. 
lebl •uulann bqıada ••lir. ~ 
Wcblr mWet EYllya Çelebi kaclar çOk 
JW ıenôt ve teablt etmlt im •enala 
~r. O palla ltaa de-
ablerlae kadar sibllt- Buaiin meıeli 
llacUJar -- aeyahatnameainden 
tullderlial 8ifeD1Jorlar. Fakat ıoa 
AltaıiJu ....... da H1Jahçilita•a 
..,.... ...._..r. Yawu .._ Kaaaal 
uautlİIDaa 'Llr Tlrlr, Çine ve Japon· 
ıap katlu sibalt •• lcıymetll bir 
_. ıaDllfb. Htrfla Uma•••• 
MJ1k vapurlar dGnyaaua dirt ...._ 
fladan •nala Ptlriyorlar. Fakat 
w.Mn bir Tlrkla bu tekilde U7&
.. t ettftini bilmlJonam.. Biz laeaGz 
cennet JUnf11111aıu bile taaımıyoruL 
Fakir oldutumuza da kabul ederek 
Anadolu içinde Japılacak •eyabatleriD 
ptalblmı•m Ye meıafeJerin uubl-
.. - teklif edl7onm. 

Tllrk Demirciliği 
ŞeiarilDilile balana demir ... 

uyicileii buı&n milb aana,ı Mı· 
Jipade mllaim bir toplaDtı ,... 
pacaldarchr. Ba toplanbcla ....... 
cilijimizi ,.a.daa allkaclar -
... ••eleler tlrlfllecektir. 

SON POSTA 

DABİLI BABIBLBB 

Genç Bir Şoför, Kafatası 
Çatlamak Suretile Öldü 

Akacak kan damarda durmazmıı. Evvelki giln 
ıehrimizde 618mle neticelenen bir kazadır ki akJı.. 
mıza bu darbımeseli getirdi. Bir gencin lllmlnl 
bamhyan facıa f6yle ıeçmiıtir: 

6n&nden geri d6nmütt0r. Fakat bu geri dinme 
emasında feci kaza kendini ıastermiftir. Şaban 
Efendi AbaraJclaa Cernhp•J• doğru çıkarken 
bir aralık yanbt bir manevra neticeli mot6rl1 cad
denin kenarında bulunan bakkal clftkklnının clnn
nna çarptırmıştır. Bu nokta Ud metre boyunda 
tqtar. Çarptırma çok tiddetli olduju için iki 
metre boyunda bulunan bu tq yerinden l&kllmlf, 
Şaban Efendi de motöriln llstilnden aDIWD fırhyarak 

Şaban Efendi paç bir teflrdtir. Evvlki gtha 
Cerrahpqa haıtaneıine gitmit- Bir müşteri çıkar 
diye kapıda beklemiye başlamıtbr. 

Bu sırada hastanenin önllnde bir motosiklet 
durmuştur. Motörtin tlatünde Şaban Efendinin 
arkadqı 9oför Süleyman Efendi vardır. Bir hasta-
amı ziyaret için hastaneye girmif, motöril de kapıya 
bırakmatbr. Şaban Efendi, müfter.iai dinilnceye 
kadar arkadatının motörile bir cevelan yapmak 
arzuaundan kendini ahkoyamamış, motörln Uatllae 
atJ&IDJf, arkaaına da on iki, on llç yaşlannda bir 
çocuk alarak Akaaraya doğru inmiftir. Oradan 
LAieiiye kadar çıkan Şaban Efendi apartımanlann 

ba11 tap çarpmış ve bfataa parçalanmak ıuretile 
kendinden geçmiıtir. Hemen haltaneye kalchnlan 
Şaban Efendi ifadesini •eremecle ilmlftlr. Teu
diiftln bir tecellisi olacak; mot&rlba arkamdaki ço
cuğa '11Çbir şey oldlamıfhr. 

Bu aıii .aı~ızk mlteeair olan ~ 
Ş8ban Efendinin Ai' bi lauia llr llatifal Oe 
kaldırmışlardır. 

~~~~~~~~~--~---~--~~---~~~.,--~~~~~~~~----~~-

3000lmzalıMazbata Hamamlar j Tarihi Evn 
Kaaımpaplılar Derenin Banyolu Aparbmanlardan BUigaristan~ Gelen Çu-
Temizlenmesi için EeJe- Sonra Müşterisiz Kaldı vatlar Henuz Açılmadı 
diyeye Müracaat Ettiler · İstanbulda banyolu apartıman· Üç sene evvel okkası Bç ku· 

K d . . t . lar •e hamat0h evler çoğaldıktan ruş on paraya Bulıariatana aab• 
uampap ereauwı emız· k" b ı -b • lea i •-tn ... _ ka 110nra e• ı amam ara rag et lan tarıbi evraktan (53) çanlı 

mes ve ... nuu panmaaı 1 :1.... ki il · · Bu 
l...a- Ka hl 11 aza mış, uır ço an m ştensız iade e..1:1-:,..; çuYallar aX..•-,,_, aımpap ar namına ç k B ı d b. k d U&U&1UJ- •--
bin imzalı bir mazbata yapılarak almlfbr. un ar an ır ısmı a lan m&bDrltl olarak Sultanahmet 
beledi eril :...:. B 1 di daha ewvel kapanmqtır. 1594 clraMin• konmllfbl. O vakit-._J._6Je v . m.,.... e e yeye 1eneainde Cenah Mehmet Pata me . 
fi........., derenm mlarmm mun- tuafınCLm Cerr h pcla yapılan tenben bu çuvallar açılmamıı ve 
tazam celeJaDUU temin için, ha ela 

8 
pa .. ~d tt nberi ve iade edilen klğltlaim hakika-almz ax..- '--- t · ıet bil mam 1IZ1ID muu e e • 

y • • ... umun •• ADIL e • e- kapalı bulunuyordu. Fakat kapah teıı .. blan tanhl enak mı, yoba 
c!ktir. Bu hu... ıpa belediye oldu w u halde 500 liıa kadU' ife yaramz kip larpanbaı mi ol-
b1r tarak duba• •. aramaktadır. ver,J.i toplanmıfbr. Sahipleri bu dutu tetkik edilmemiftir. Klğıt· 
Beyızd Camnnin Camlan vergiyi vermemek için de tam lana farelerin tahribine ......... 
Beyazıt camiinia bazı camlan 348 tene enel yapılan ba tarihi muı •• çlrlB1tımeiı1 ~ ildlzeler 

lunldağı için gherclnlerin halıları hamamı bir 1ıkıcıya ıatmak fclareai yeni Hne tahsiıabndan 
kirlettikleri anlaıdm'fbr "l Evkaf mecburiyetinde kalmışlar •e hu para ayıncak, bmılan tetkik Ye 
mldlrlDğl bu camları tamir etti- kıymetli eser de yok olmuftur. tuoif ettirecektir. 
ncektir. latanbulda daha böyle mllfteriliz 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Maı..uclun idareaiadekl ,ak 
arabam Cibalide Ali iamindebbine 
çarparak ajır aurette yarala
mqbr. 

lf. Şof6r lamailin idareaindeki 
338 nmaaralı otobB• Unkapanın· 
elan pçerken Muhiddin isminde 
bir ameleye çarparak ajır auret-

te yualamıflır. 
Jf Şoflr S.imin idarealndeld 

1979 .............. ••WJ~ 
de Omıik lamindebiriıae çarparak 
,.,.ı.mna11na aebebiyet •er-
miftir. 

Jf K'kllmpqacla oturan Aren 
iulinde bir çocuja lzerlne kar 
ur • dikilerek kollan ,... ..... 

kalDUŞ birçok hamamlar varclJr. 
Bunları nkaıak Ye yerine baıka 
bina yapmak çok zor olduğu için 
hamamlara _yıkıalar bile para 
•ermiyorlar. latanbulda ea ucuz 
binalar da eski hamamlardır. 
Mlizeler idareli belediyeye mllra
caat ederek bu fibi hamamlar 
yıkılırken mlzenin haberdar edil• 
mesini iatemiftir. 

iki (hliJır Arasında 
Samatyada oturan 70 y8flllda 

Nuri Efendi isminde bir ihtiyar 
bir ayna yllzllnden çıkan kavga 
neticeaiııde 66 ya11nda Salim 
Efendi iaminde birini fena halde 
dövmüıttır . 

Tahsil IUdilrllnUn T aJtişlari 
latanbtıl tahsil mtıdlrli Ali 

Rıza Bey iki ı&ncJenberi büton 
tahlil pbelerlni teftit etmekte 
Ye b&ttln ıubelerin hesap ve def· 
ter iflerinde yeknaAkhk temin 
etmek için memurlara talimat 
Yermektedir • 

Ceza 
Kesildi 

()tublsletia '-1 maaJeaelwi 
için verilen mllalet cl8a bitmiftlr. 
))in benlb maa7...,e ıevkedil· 
aemlt otoblialer aranarak Abip
leri hakkında zabıt tutulmut ve 
MyrGaeferden menedilmiftir. Bu 
suretle 12 kadar otobla ceza
lanchrı1811fbr. 

Hasan Ali Bey Gitti 
Bir mllddettenberi tehrimizde, 

Orta tedrisat mleauelerinin im
tihanlarıoda bulu- umumi mi
dir Ha- AH Bey Ankaraya 
dlnmOtt&r. 

ouı Yakalanda 
Dört ılln evvel Kilyosta ar

kadap Raiff ajır sarette :1ara• 
lıyarak kaçan Mustafa dlln Beya-
zatta gidencliii bir e•d• yaka
laalDllt baklanda takibata bq
luafbr. 

.._ıs 

Ganin T arilıi 

Paris Belediye
sinden lstanbula 

Teşekkür 
Gesealude tebrlmid alyaret tdea 

Pw lteledlye he,.tinia reili M. Fike 
l.tanW hlecllıe rl1.uetlae bir mek• 
tap ~. il. Alra l.tanbulda 
slS•terilen ml•afirpe"erllkten doli1' 
tefekklr etmekte, bu ıbel tehrhı 
laabralarını dalma muhafua edecetlal 
81ylemekte41r. 

Muhafız GUcl Sporculara 
Muvaffakıyet Yolunda 
W.W,.., 14 - Muhafız GGcü ble 

.. kletçUeri dla aaat 15 te l.lahiyeye 
muvasalat etmiılerdir. GlçlGler tehr• 
25 kilometre meaafeden liva kumaıı• 
dam, kaymakam, Halac Fırkaaı erkim 
belediye reı.J, Dat DYa •• alay zabi• 
tan efradile kelllf blr halk kiltleal 
tarafınden pek hararetli bir rurette 
karplanmap. 

Artvin• Su GetlrlDyor 
Arhia, 14 - Artvlne bet kilometre 

mHafede buluDu Habuottu ·~yunala 
talalW aetieelİllde lcmep el•erlfll 
........ aalaplmafbr. • 8U .... ............ . 

• • • Umumi Kitipliğincltna 
Cemi yetin neırine bqlacbjı 11Ta. 

rama Dergisi" nin fimdlye kadar 
çıkan faaikllleri hakkında ban• 
dan eYYelld doluq illndan HUa 
ıenlden mltalla a&atlenalerin onan .. 
ea U.teai: 

1· A. Feni Bey, Mutia Maulf 
MldlrO, 2- All Rua Bey. 81•• Kay• 
makamı, 8- Cemil B. S..bopa kiyi 
111aaWmi, 4- o; Glltelda B. Samna 
Maarif Mldlrl, S- Denbll Halkeyl, 
'9 Emin K. Çil B. ller.inde harp 
malili, 7- H. Nami B. Hana ille 
Tedrisat Mlfettltl. a. Kanlturun Ma. 
arif Memuru B., 9- Khl• 8. S.vu 
Maarif BatkAtıbı, ıo M. ŞGkril e. Ba· 
hk .. lr hk Tedriut lllfettlfl, 11- Mu .. 
tafaB.~ .......... 
Bet Manısa Horoia, Bqmuallliiı, 
13- Osman 8. Mutia llaulf KatiM, 
14- Rlttl B. Se1difehlnle MuaJUas, 
15- Salt B. Betlri Maarif Memuru, 
1'9 Salt 8. Silifke S.letllye Ret~ 
17- Selçuk B. Enincaa Ortamektep 
Tlrkçe lılualllmJ, 18- Şeni Arif • 
llenbade Muharrir, 19- Teriik B. Ft• 
Fa•1ıw1 lıllderrialeriaden. 

a ......... _..erdikleri fiı .. ,. .. 
3t67 dlr. E...aii •••~ Ue be. 
raber ganderllen fit yekla•"'lll-~ 
bulmuıtur. 

Her biriae ayn ayrı tefekldir meJp-1' 
tuba Jazmıya maili b ... maclıj'IP 
tlan •Baterdllderi hiametten dolql 
kendilerine alenen tepkidir oluau. 

Küçük San' atler 
Ve Ecnebiler 

Tlrldyecle Tlrk Tataatlatlan•• 
...reclUen luua.-.a tatbikine ,..ç11. 
mai delaya.U.. Vlll1•tfe icap .... 
hamlıklara batlan•tbr. 

E.an• ecnebi tabJyetbacle buluna• 
klpk ıan'at erbab. tamamlle te.b 
ed&lea yaziyette oldiala • e11 
mlhletler allaayet bulane•, ltlerlal 
bll'akıp bırakmadıklan tetkik eclU.. 
cektir • 

Son Posta' nın Resimli. ROc.qeai: Pazar Ola Hasan fl. Digor Ki : 

-
........ ltiı ..... J ... Dut yemit bülbül gibi oeaılerini l .... Yoksa sermayeyi ~~ ytiklet-

ltlçak açmiyor mu deıem? mit tüccar slbi eu ıt~ içillde 

-~· 



)ıı::.. 15 Haziran 

Miindeı icalımızzn çoklu
/!nndan dercedilememiı·· 
tir. -....__._. __ .., •. ----------.... 

Nüfusumuz 
18 Milyon 
Dahiliye Vekili Mecliste 
Mühim Beyanatta Bulundu 

Ankara, 15 (Hususi) - Millet 
mecliainin dünkü toplantısında 
~rk. viliyetlerimizdeki muhta~ 
çıftçılere toprak verilmesine 
dair olan kanunun dördüncü 
tekaüt kanununun 66 v~ 
.68 inci maddelerile memurin 
kanununun 63 ve 85 inci mad
delerinin tefsirine ait kanun layı· 
Jıalarile tezkereler müzakere ve 
kabul edildi. 

~uhtaç . çiftçilere toprak veril
mesıne daır olan IAyihamn mü
zakeresinde Dahiliye Vekilimiz 
Şükrü Kaya Bey beyanatta bu
lun arak bilhassa demittir ki : 

"- Maksat, başkalarmm toP" 
raklarında çallfaD halkı toprak
landırmak, toprağın efendisi yap· 
aoak... işte en büyük borç. 

Efendiler, Türlt esir olamaz. 
Ne toprağm, ne de bir kimsenin . ., 

Vekil bey l.kAn kanununun 
müzakerem eaauında da söz ala· 
rak, kanunun 6z Türkçe kelime
lerle hazırlanması 8 · t'l M'l-I t M r . . ure ı e ı :ü d ec ;;ıdn.1!'. ~UyUk bir eser 

.. cu e ge •gını söylemiş. sonra 
nufusumuzdaıı bahsederek bil
hassa demiıtir ki: 

'.'- ~emle~etimiz velfidiyet iti
barıle ~ılletl~rın baıanda gelen bir 
ırkın ehndedır. Btıyük muharebeler• 

len azade kalacak bir TUrk nesli çok 
zaman geçmiyecek bu memleketi 
dolduracak ve taşırtacaktır. Bunu 
biz ~ayabmızda görmiye namzet 
bahtıyarlarız.. (lnıaallah sesleri). 

Bu kanun, nüfus kesafeti aıkın 
f e taşkın olan vilayetlerden aü· 
uıu daha az olan villyetlere gi· 

decek olanlara yardım edecektir. 
Bugün 18 milyon olan nüfusumuz 

behemehal 25 aene sonra 35·40 mil· 
fon olmaya namzettir. Bu itibarla 
dahildeki yerli vatandaıların ke
•afetine nazaran daha az nllfuslu 
y_erlere ıevketmek ve kendilerine 
st~lhulet göstermek çok f d ı 
bır tedbirdir. ay a 1 

Paris Elçimiz Şere
fine Bir Ziyafet 

P aris, 15 (A.A.) - Türkiye 
Fransa parlament.o grupu aza
ları Türkiye büyük elçisi Suat 
Bey ıerefine bir ziyafet vermiı
lerdir. Ziyafet esnasında Suat 

Bey, Türkiyenin dostları olan Fran-
•ır: ricali arasanda bulunmak
tan mütevellit memnuniyetini 
beyan etmiı ve iki memleketi 
))irbirine b-ğhyan ananevi rabıta-
1.ran takviye edilmiş olduğunu 
•b.•mmiyetle kaydetmiş ve bu hu-
susta lf6at d" ~ · "d u . er ıgı mesaı en dolayı 
m~ Herıyoya teıekkürlerini bildir-
Hıştir. M. Heriyo cevabında Gazi 
)'iıİ nden hürmetkirane bir sita· 

hl ' c bahselmiı ve çok alkışlan .. 
ıştır. 

Sinemalar 
Kapatılacak Mı ? 

lstanbul sinemaları aabipl rl 
bundan bir müddet evvel beledi;e 
tarafından alınan Darülaceze 
resmini vermemek kararını tatbik 
lahaıına koymutlardı. 

Belediye ile sinema 1&hipleri 
arasındaki bu ihtilaf son safhası
'1a girmiş ve bugünden itibaren 
bu reami vermemekte ısrar eden 
ılnenıalarm derhal kapatılmaaı 
ernredilmiştir. 

t Tahliye Edildi 
Hususi otomobilile bir ölü

:~ sebep olarak tevkif edilen 
.,;ıt. Paşa zade Vehbi Bey dün 

lıra kefaletle tahliye edilmiştir. 

SON POSTA 

Resimli Makale a Sulh Ve Selô.nıet için a 

Bütün dünya •ilahlanıyor. Bu silah yarııında geri ka· 
lan memleketler diterlerinin karııımda zayıf kalmıya 
mahkumdurlar. Heor vakit olduğu gibi bugün de bir 

memleketin aulh v~ selameti kuvvetile kaimdir. Bütün 

dünyanın silahlanmıya verdiği bu ehemmiyet kartısında 
Türkiye de kuvvetlerini artbrmıya mecbur olmuıtur. Bi
naenaleyh son milli müdafaa vergil~ri bize aulh ve ~eli: 
metimiıi temin eden bir vasıtadır. lıtikbalimizi emnayeth 
görmek iıtiyorsak bu vergileri seye aeve vermeliyiı:. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 
Şehinşah Pehlevi Hz. ne Samsun Ve 
Trabzonda Emsalsiz T ezahurat Yapıldı 

Trabzon, 15 (Hususi) - Mem- tip vekili Hasan Rıza Bey, 1 
leketimizin muhterem misafiri Şehinşah Hz. ne mülaki olarak 
lran Şebinıabı Rıza Pehlevi Hz. tazimlerini arzetmitlerdir. Muhte• 
dün on bire doğru tehrimize mu· rem misafirimiz saat on bire 
vasalat buyurdular. Şehintah Hz. doğru Trabzona muvasalat et· 
Gümüşhane • Trabzon yolunda mişler, kendilerine karıı gös-
Zıgana dağını geçerlerken et• terilen karşılama tezahurata çok 
rafa kaplıyan muhteıem man- parlak olmuş, hükumet er• 
zara çok hoılarına gitmiş, kim, askeri kıtaat, izciler ve 
Hurşit vadisine doğru uzanan mektepliler, içtimai teıekkiUler 
nefis tabiat manzaraaının fotoğraf ve binlerce halk tarafından mu-
ile teapitini irade buyurmuşlar ve azıam merasim ile istikbal edil-
•.rzuları derhil yerine getirilmiş· mişlerdir. 
tar. Zıgana yolu aşılırken bir Pehlevi Hz.nin istirahatlerine 
~abk aziz misafirimize çay tahsis edilen vali kona• 
ıbkram olunmuş. Trabzon vilayeti gında yemek yemiıler ve 

ududunda da çamlı bir dağ bir müddet oturmuşlar, saat 
eteğinde hazırlanan bllfede Peb- llç buçukta halkın candan teza-
levi Hz. izaz edilmiılerdir. Maç- bftratı arasında iskeleyi teşrif 
kaya gelindiği zaman Hariciye buyurarak Yavuzun motörüne 
Vekili Tevfik Rüştü Bey, Ordu binmişlerdir. Şehinşah Hz. Yavuza 
Müfettişi Fahreddin Paşa ve binerlerken toplar atılmış, bando 
CUmhur Riyaseti Umumi Ka- da lran marşını çalmlştır. --- --~~~~~~~~-

350 Seyyah 
Yugoslavyalı Talebe Ka

filesi Şehrimize Geldi 
. Bir Romanya vapuriJe ıehri

mıze. Yugoslavyalı talebelerden 
ve yüksek şahsiyetlerden mürek
ke~ 350 kişilik bir seyyah kafi· 
lesı gelmiştir. Misafirler şerefine 
bu akşam Halkevl tarafından şe· 
bir tiyatrosunda bir müsamere 
verilecektir. 

Orman Fakültesi 
Ankara, 15 (Hususi) - Bura

da bir orman ilimleri fakültesi 
teıkiline ait kanun layihasmm 

__!!ıüzakereıine başlanmak üzeredir. 
-=- --

Gazi Hz. 
Ankaradan bildirildiğine gö

re Reisicümhur Hz. ag sonunda 
1 şehrimizi ı•reflendiruekl•rdir. L _________________ _. 

Rüşvet Suçu 
Muhakemeye Avın 26 sında 

An karada Başlanacak 
Ankara, 14 - Rüşvet suçlu

ları Metr Salem ile Leon Faraci 
Efendinin muhakemeleri bu ayın 
26 sında yapılacaktır. Muhakeme 
esnasında çok şayamdikkat haki· 
katler tebarüz edeceği söylen
mektedir. 

iSTER /NAN /STER 

Yavuz saat beı buçukta yine 
halkın heyecanla tezahüratı ara
sında Samsuna müteveccihen ha
reket etmiştir. Şehintah Hz. 
Trabzon ıporcuJarım çok takdir 
buyurmuşlar, bilhassa halk tara
fmdan yapılan tezahürat ıçın 
memnuniyetlerini beyan etmiş· 
lerdir. 

Samsun t 5 ( Hususi ) - lran 
Şehinşahı Hz. bu sabah Yavuz 
zırhlısile ıehrimizi ıereflendirdiler, 
iskeleye çıktıklan zaman binlerce 
hal km alkıı tufanı ve yaşa nida
larile karşılandılar. Kıymetli 
misafirimiz bugün Ankaraya ha· 
reket buyuracaklardır. 

Ankara, 15 (Hususi) Y arm 
şehrimizi teşrif buyuracak olan 
aziz misafirimiz Pehlevi Hz. nin 
burada geçirecekleri günler için 
çok zengin bir program hazırlan
mıştır. 

Yemen - Hicaz 
Yirmi Sene Müddetli Bir 
Muahede imza Ediliyor 

Kahire, l S (A. A.) - Röyter 
ajansının istihbarma göre, Yemen 
imamı ile Hicaz Kıralı lbnissuut 

müddeti yirmi seneden ibaret 
olacak ve statukoyu muhafaza 

edecek bir muahedename ımza 
edeceklerdir. 

Yeni Tevkifler 
Atina, 15 (Hususi) -- Geçen 

ıeneki Plistiras hadisesi dolayııile 
büyük rütbeli dört zabit daha 
tevkif edilmiştir. 

iNANMA! 
Otobüı imtiyaz.ı mutlak aurette belediyenindir. Bu

nu, Sağır Sultan dahi biliyor. fakat bu imtiyazın itlet· 
me h~kkını, Belediye müeHesesi, muayyen müddetle 
huıusı eıhaaa devredebiliyor. Buna rağmen bakınız bir 
sabah gazetesi ne yazmaktadır. 

ederek imtiyazm aralaranda kuracaktan bir ıirkete ve
rilmeaioi iıtemiılerdir. OtobüaçQler, bu takdirde zarar .. 
dan kurtulacaklarını ıöylüyorlar. 

"Otobüı imtiyazını belediye almak üzeredir. fstan
bulda çahtan yüz otobüa sahibi belediyeye müracaat 

11Diğer taraftan otobüsçülere verilen mühlet bu ak
şam bitiyor bu akıama kadar fenni muayen~leri ya
pılmamıt olan otobüsler yarandan itibaren itlemekten 
meoedileceklerdir. n 

Sayfa J 

Harp Mi istiyorsunuz, 
Buyurun 
Saha Sizin! 

-

A.E -

Havasından mıdır. suyundan· 
mıdır, yoksa insanlarıom fa1la 
sivri akıllı olmalarından mı; ne
dense bizi hayrete düşüren yeni
likler hep Amerikadan gelir: Bu 
defa yaptıkları şey; tazı yarışla

rında kullanılan ray üzerinde 
müteharrik sun'i tavıandan sonra 
sun 'i bir boğadır. 

(Muhayyelesi geniş bir adam 
ispanyada tertip edilen son boğa 
yarı1larmm iki milyon peçeta 
hasılat getirdiğini okumuş, Ame
rikada da taklide kalkışmq: 

Y asakhr, demiıler. 
- Sebep? 
- Hayvanları himaye cemi-

yeti zavaUı bir boğanın insanla 
döğüşe döğilıe parçalanmasına 
müsaade etmez de ondan! 

Adam cidden zeki imiş; he
men sun'i bir boğa yapmayı 

düşünmüf. Bu, boğa elektrikle 
müteh~rriktir, örümcek ağı gibi 
bir sürü rayların ilzerinde hare
ket ettiği için karşısında bulunan 
adam onun hangi tarafa teveccüh 
edeceğini kestiremez. Gnreıeo 
adam için tehlike, seyre gelen 
meraklı için heyecan, yine vardır • 

* 
Yeni itiraın aahibia• temin ettiği 

muvaffakiyetin derece•lni öğrene
medim. Fakat bugün için olmasa 
bile, yarın pek parlak bir atlye nam
zet oldutuna kantim. 

Bakınız İtalyan Batveldli M. Muıo
linl daha geçenlerde harbin medeni
yet için elzem olduğunu •Öyledi. bir 
Fransız derhal yapılacak tedafiii bir 
muharebenin faydasını anlattı, bir 
Alman kan pahasına da olsa eski 
muahedelerin tadilini istedi, o halde 
madem ki eninde ıonunda top J'Grül
tUıünil itilmek mukadderdir, bu 
mecburi vazifeyi niçin •un"i İn•anlara 
yaptırtmamah? Madem ki makineden 
buğa yapılabiliyor, makineden aaker 
de yapılabilir. 

Amerikalımn ketfind• parlak bir 
iatikbal görütllmüo sebebi müstakbel 
nesillere bu imkanı vermesindedir. 
Öyle yal Makineden aaker yeyip 
içecek iatemez, yaralanınca bağırıp 
çağırmaz, ihtiyaçları yoktur, iıtikbal 
muharebelerinde mutlaka tercih edi
lecektir. 

Fakat ben dütünürkeo kan .dök
menin önüne geçmek için Amerikah
nın ketfinden daha baait bir çare 
bulunabileceğine inanmaya batladım: 

Harbin lüzumundan bahseden 
İtalyalllar, Fransızlar, Almanlar veya 
İngilizler nihayet birkaç yüz kitiden 
ibarettir. Mümkün olup ta bu efendi
leri karşı karftya getirmeli: 

- Madem ki harp iatiyorsunuz, 
buyrun saha sizindir, istediğiniz gibi 
dövüşüp kırışmakta serbesllioiz, 
demeli, fakat Allah için olsun arka
nızdan milyonlarca kişiyi de ıürDkle
miye kalkıtmaymııl 

Bana öyle reliyor ki mil~elle! 
yaı:ıhanelerinden aynlarak dovütu 
bizzat yapmak mecburiyetinde kaldık
ları gün harp iatiyen bu efendilerin 
ıealeri birdenbire ke1llecektir. 

Bu imkanın bulunma1ma ihtimal 
verilemez, demeyiniz, madem ki 
hükumet tekillerinde hep e11d tarihin 
klasik nijmunelerine dotru fidi1oru~ 
harp usullerinde de her millet namına 
tek muharibin kabul edileceti rüo 
neden uzak olaun? 

Saat Parası 
Elektrik Aboneleri Yakında 

Bundan Kurtulacak 
Ankaradan haber verildiğine 

göre, Nafıa Vekaleti elektrik abo· 
nelerini saat kirasından kurtar
mak i\·in harekete geçmiştir. 

Bu hususta yapılacak bir an
laşma neticesinde abonelerin kısa 
bir müddet sonra saat parasından 
kurtulacaklara bildirilmektedir. 



4 Sayfa 

:t Memlelart Manzcua.rı \: 
Digarıbekir Jktı
sat Kongresinin 
Temennileri 

Diyarıbekir ( Hususi ) - Mın· 
taka İkbsat kongresi Diyarabekir, 
Mardin, Elaziz, Urfa, Karaköse 
Malatya ve Bitlis Ticaret Oda
lanndan gelen murahhaslarm 
iştirakile ve gelemeyenlerin yerine 
buradan murahhas intihabı sure· 
tiJe yaptığı içtimalara bitirmiş ve 
bu odaların iktısadi dileklerini 
tetkik ve müzakere ederek miihim 
kararlar vermiştir. Ankara'da 
toplanacak Umumi lktısat kon· 
gresinde bulunmak Uzere de Diya· 
r•hekir meb'usu Zeki Mes'ut ve 
Diyarıbekir Ziraat Odası Reisi 
Ada Beyler intihap edilmiştir. 
Kongrenin tesbit ettiği dilekler 
meyanında Diyarıbeklre ait olan· 
)ar ıunlardır: 

Diyanbekirde bir teker fahri• 
lraumn kurulması. Takaaın ba
dem, mazı ve getireye de teımili. 
Ve Urfa gümrilğilne gelmiş olan 
malların gümrllkten çıkması mü· 
aaadeainin verilmesi, Payas lima• 
nına vapurların uğramalarmın 

temini. 
Mardin için yapılan temenni· 

ler de şunlardır: 
Bir sene için bağcılara kü

kürdün meccanen verilmesi. BU.. 
tUn ağaçlara ve meyva ağaçlan· 
nın aıı usullerinin Mardin ekin
cilerine öğretilmesi. Surye ile ya· 
pılacak ticari anlaşmada koyun 
yün ve derilerden alınmakta olan 
fahit tarifenin muaddel bir dere· 
ceye indirilmesinin temini. 

Eliziz için yapılan temenniler 
meyamnda da Elizizde bir zirai 
ıılah istasyonu, bir elektrik san· 
trah tesilİ, Ziraat bankasının yar
dımlannın temini. Köylüleri
mizin ev ve ab11ların bir nümune
ye göre yapbrılması. Meyva ve 
gölge veren ağaçlann korunma
sının temini- Ziraat Vekiletince 
pamuk balom ve himaye usulü
nün konmasL Morinoı koyunları
nın bu havalide de yer bulmasına 
ve yetiştirilmesine çabplması 
vardır. 

Urfa için Akçekale istasyo
nunda ihraç maddelerimizin yağ
murdan muhafazası için bir han
gar yapbnlmaıı. it bankaanın 
Urfada biJ' ıubesinin açbrılması. 
Yün, pamuk ve çuval fabrikala
rının Urfada İDfBSI temenni edil
mektedir. 

Karaköse için Ziraat bankast
nın krediyi arttırması veyahut her 
hangi bir bankanın Karaköaede, 
bir ıube açması Erzurumda bir 
ıayak fabrikasının açılması ve 
bu mıntakada hayvancılığın in
kiıafma yardım için hükumetin 
mlizaheretinin temini. Hayvan 
yetiıtirenlere ve ekincilere kre• 
di temini noktasından ko
operatifler teıkili. Karaköae ve 
havalisi iyi pançar yetiftirmiye 
mUsait olduğundan bir şeker fab
rikasının tesisi. Beyazıt, Karaköse 
ve havalisinde mevcut madenle
rin işletilmesi ve nakliyatın ko
laylaştınlma11 için ıimendifer hat• 
bnın bu havaliye kadar ve Trab
zon İran transit şosesi ameliyah• 
nın Beyazıt ve havalisine de uza· 
hlmaaının temini temenni olun• 
maktadır. 

Malatya,. dilekleri meyanında 
meyva nakııne mahsus kafesli va
gonlar temini, Malatya kayısıla· 
rının takasa tabi tutulması. lnhi· 
aar idaresinin Malatya kayıııla
nndan mübayaatta bulunması. 

Hükümetçe Malatyada bir fi. 

SON POStA 

• 
T H LERI 

Y eşilırmak Amasyanıo 
Abıhayatıdır 

Amasya (Hu· 
ıusi) - Haziran 
güneşi, Amasya· 
yı bir cehennem 
gibi için için 
kaynatıyor. insan 
terini sile sile 
gezerken, serin, 
gölgeli yerler 
an yor. .. 

Eskiden, Amas

yada böyle, aı· 
cak, bunaltıcı 
gOnlerde sebiller -

kurulur halk do- Amasya Beletli•• tl•inıi •• ıa•t lc.•leıi 
ya doya, kana kana karlı, buzlu birikintileri ve çamurlarla dolu bir 
ıular içermiş.. Şimdi meıhur sokaktan gidilen Gak medresenin 
Beyazit camiinin ıadırvanları bile tahta ve tat oymalannda artım· 
bir damla suya hasret çekiyor.. cekler ağ kurmuılar.. Yedi ah 
Büyük camiin asırlar görmliı du- gidilip te adakların adandığı Kılıç 
varlannda çatlaklar belirmiı.. Aslanın tnrbesi bir han gibi açık •• 
Köhneleşmiş çınarlarının gölgesin- Eşiğinde kesilen kurbanlann bili 
de Mevlasına kavuşacak ihtiyar· kurumuı kanlan var .. 
lar pinekleyip, teıbih çekiyor.. -'-
Yabani otlarla çevrelenmiı bah· Alaturka musikinin kaynak 
çeıinde mahalle çocukları kuzu· yeri olan Amaıyada hemen her-
lannı yayıyor?.. kes ut çalm881m bilir. Gönlünde 

Yosunlaşmış, pıbtılanmış, ıu hazan bülbülü olanlar, siyah gCSz· 

lerin ılbrine da-
lanlar, yavuklusu
nun hasretile ya• 
mp tutuşanlar 
utun titrek nağ· 

melerinden medet 
umarlar. Yeıilırma 
ğm yeıil sularında 
yapılan rakı alem· 
leri baıb baıma 

bir faul teıkil eder. 

Jf 

Amasyada ır
mak ıuyu bir 
zemzem gibi kıy• 
metlidir. Bahçı

Yanlar boatanlannı ırmaktan nlar, 
hamamlar ırmak nyu ile itler, 
halk ırmak IUJUDU içer, ırmak 
ıuyunu kullanır. Y etiJumak kaab 
bir nehirdir- Her yıl beı on 
kurban almazsa rahat edemez •• 

• 
Siyah çarıafm derin ·bir ıihrf, 

bUyliali var. Y akıf81la öyle yara
ııyor ki ..• Amasya kadınlan çarşaf 
giymenin ilmini biliyorlar. Yalnız 
can sıkan ıu, peçe denilen nesne 
oluyor? 

Rize Yozgatta Tasarruf Sandığı 
Nüfusunda 
Fazlalık 

Rize, 13 (A.A.) - ll.:ayıtsız 
nufuslann tespiti için köylere 
gönderilen memurlar vazifelerini 
bitirerek dönmüşlerdir. Merkez 
ve kaza nufus dairelerine tevdi 
edilen defterlerin muhteviyatına 

göre viliyet dahilinde 77 bin 
343 doğum, 48 bin 419 ölüm ve 
32 bin 649 evlenme tespit edil· 
miştir. Viliyetin eski nufuı kay• 
dıoa göre 25 bin 315 i merkez 
kazasında olmah üzere 28 bin 
924 nufusu fazla zuhur etmittir. 

lat6r fabrikasının açılmasL Zirai 
kredi kooperatifinin bir an evvel 
faaliyete geçmesinin temini Hara 
arazisinde bir numune çiftliği bir 
ameli çiftçi mektebinin açılması. 
Bir pamuk iılah istasyonu, bir 
ispirto ve çimento f abrikaımm 
tesiıi temennileri vardir. 

Bitlis ticaret odasının dilekle
ri de Ziraat bankasının tüccara 
kredi muamelesini umumileştirme
si ve Bitliste bir aanayi mekte
binin açılması temennilerinden 
ibarettir. 

. . 

• 

Yo~g•tt• Jlııh•HHİ Hasuıigenin 70 6111 lirog• •qtırJğı geni 
hükumet 6ineaa 

Yozgat, (Huaual) - Hususi köylerde yeniden intasına ba .. 
muhasebe btitçesi 400 bin lira nılmış olan mektep binaların in-
olarak kabul edilmiştir. Hususi mu• ıaabna nezaret etmektedirler. 
hasebede 32 bin lira sermaye ile Tiftik abmı devam etmekte• 
bir de lkbsat ve tasarruf sandığı dir. Hararetli bir yol yapma 
tesis edil~iştir. S~dık köylllye faaliyeti vardır. 
ve memurıne para ıkraz etmek- ----
tedir. Y eıilova kazası hükumet 
doktoru vilayet sandığının 800 
lirahk muavenetUe Avrupaya 
tahsile gönderilmiştir. 

Köy mekteplerinde dersler 
tatil edilmiştir, muallimler birçok 

Bir Telefon Hatb 
Samsun, 14 (Huıuıi) - Bafra 

ile Samsun arasmda çekilen tele
fon hattında bug&n muhabere 
başlıyacaktır. 

İzmir Olti İlkmektebinde Müsamere 

Ders kesimi münasebetile lzmlrde Olti ilkmek
tebinde mini miniler tarafında gllıel bir mllsamere 

verilmiştir. Mektep idaresi müsamere dolayısile ga- ı 
yet güzel tedbirler almıı, aeyirci klltleıinin kalaba· 

bğma rağmen izdihama meydan vermemlıtir. 

Millamere latiklil martı ile bqla•ıı, Abide, ç .. 

likyol, Miralayın mazereti, Son peri, Mektepliler, 
Periler Gemiciler, danslan, cessur avcular gibi 
gibi d~nslar, piyesler ve tablolar temsil edilmiştir. 
Mnsamerede mektep idaresinin mesaisi kadar ktı· 
çökleriD muvaffakiyetleri de takdir ve aJkıt ka• 
zanmııtır. Reıimde mOsamereden birkaç aahne ile 
mektep mtdireıi Abido Huıa slrülmektedir, 
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Adanada Yeni 
Mahsul Buğday 
Piyasaya Çıktı 

Adana, 14 (A.A.) - Ye 
mahsul buğdaylarımız. birkaç gll 
denberi pazara gelmekte ve 
losu 2,5 ve 2, 75 kuruıtan sa 
maktadır. Önümüzdeki ha 
içinde ovanın her tarafında ha 
man ve batöz itleri tamam 
başbyacağmdan yeni mahsul 
pazara daha fazla miktarda 
zedileceği muhakkaktır. Şehrim 
Ziraat Bankasımn bir temmuz 
ıabn almıya başlayacağı söyle 
mektedir. 

1 temmuzdan ıonra bugün 
dUşkUn fiatlann yükseleceği 
müstahsil çiftçinin 11kınbd 
kurtulacağı 6midi kuvvetlidir. 
Adanada Hayvan SaDhl 

Adana, 14 (A.A.) - Mevsi 
dobıyiıile koyuncular ve aıiretl 
stıriilerini yaylaya g6tilrmiye b 
lamqlardır. Baytar dairesi gid 
cek bnttm ha1•anlan ·-.... ae.ı 
de•aın ediyor: Şimdiye kad 
49905 koyun, 29541 keçi ve o 
Jak 3061 deve, 2870 ılğir, 4 
eşek, 255 luarak at ve tayı 
ceman 86760 bayan muayen 
edilmiş ve hiçbir bulqak hastalı 
aörtıımemiştir. 

Akşehir de 
Şeyyat Hamzanın Kııını 

Mezar Taıı Bulundu 
Alqebir ( Hususi ) - Akşebi 

ve civannda kendi baıına tari 
tetkikleri yapmakta olan Rı 
Mel61 Beyin gayet zengin b 
kitabe kollebiyonu yapbğ'ını e 
velce bildirmiştim. Rıfkı Meliıl 
tarihi tetkiklerine devam ederke 
Nureddin Hoca mezarhğı içe • 
ıinde kısmen toprağa gömülm6 
bir mezar taşı bulmut. topra 
kazdırarak bu taşı meydana 
karaut ve kitabesini okumuşt 
Tat. Şeyyat Hamzanın kızın 
aittir. Köprliln ıtade Fuat Be 
Şeyyat Hamza hakkında b 

malumat vermekte ise de b 
alimin nerede doğduğu, nered 
yaşadığı, nerede yerleşip nered 
öldtlğll tamamen meçhuldü. Kı 
nın mezar taşının Alqehirde b 
lunUfU Şeyyat Hamzamn bu c 
varda irşat ile meşgul, belki d 
Akşehir veya havalisi ahalisinde 
olduğu ihtimallerini tevlit etmişf 
Rıfkı Melul Bey bu hususta te 
kikata başlamııtır. 

Fındık YUksell1or 
Giresun, 14 (A.A.) - Fındı 

Fiatleri yükselmiştir. Kabukl 
19 buçuk, iç fındık 39 kuruşt 

lzmirde Belediye Piyango 
iz mir, 14 (Huauai) - Bel 

diyenin tertip ettiği rso bin 
rabk piyangonun biletleri satı 
mıya başlandı. 

Antalyadaki Kanal 
Antalya ( Hususi ) - mf cc 

ıuretile açılan bUy ük kanalla 
köylln arazisi sulanmaktadır. B 
meyanda Solak nUmune köyü d 
vardll'. Sulanan uazi miktarı o 
bin d6nümden fazladır. Kanalı 
derinliği 4 metre ile S,85 melr 
arasında tehalüf etmektedir. 

Geliboluda S!cakhk 
Gelibolu, (Hususi) - Bir ha 

tadır mUthiş bir sıcak bükü 
ıUrtıyor ekinler tamamen sarar 
hiç yağmur yağmadıgından y 
mahsulll de yoktur. Yalnız bağl 
fevkalide güzeldir. Bu sen 
ilzlim mabıullinün çok iyi olaca 
muhakkak addedilmektedir 
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:l Dünga Hddfselerl t 
Bir Adam 
6 Aslanın 
Arasında 

Munhasıran perendebazlıkta 

Londra hag· 
vanat bahçe

sinde bir 
facia 

maharet göster
mek arzusile as· 
lanlara tahsis edi· 
len yerin etrafın
daki demir par· 

maklıkJarııı üzerine çıkarak yUrU· 
meye çalışmak ne netice vere· 
bilir ? Londra hayvanat bahçesi 
ziyaretçilerinden biri bu tecrübe}i 
yapmış ve netice ini de görmüt· 
ttlr; daha doğrusu neticeyi gör
meden ölmüştür. Bu zat bekçile· 
rin küçl\k bir gafletinden istifade 
ederek parmaklığın üzerine çık
mış ve birdenbire muvazenesjni 
kaybederek altı aslanın ara· 
ına düşmüştür. Biçarenin fery.a

diJe bekçiler faaliyete geçmış
ler e de adamı aslanların elinden 
almak mümkün olamamışbr. 

* Fran ız. meclisi mebusanın~~ 
intihabat kanununun tadılı 

esaslarını hazırJa-
Fransad~ makla iştigal eden 

fazla meb u encümene mebu -
i.temlqorlar }ardan (125) inin 

eksiltilmesi için bir teklif yapıl
mıthr. Ayni suretle ayan mlkta
rman da ek iltilmesi düşünülmek-
tedir. fleriye aürUlen fikre göre 
bu sayede hem devletin maırafı 
azalacak, hem de adedi nisbetcn 
mahdut bir mecliste müzakere 
daha kolay olacaktır. 

iC 

I• talyan orduıunun keşif tay· 
yarelerinden müteşekkil bir 

ltalgan tag- fil~ Pariii ziyret 
· uıı ettı ve tayyare 

1 
11ar•cı meydanmın Uze-
•ki tl•lildl rinde bir göateriş 

uçuıu yaptı. Bu uçuşta hazır bu
lunan bir Fransız meılekdaş 
diyor ki: 

(<Bu, hakiki bir feeri oldu. 
Tayy reler kanat kanada değe
cek derecede yekdiğerine yakın, 
bir hiıa Uzerinde duruyorlardı; 
o ıekilde ilerlediler, o şekilde 
yükseldiler ve havada d~ . en 
klAsiklerinden en fantazılerıno 
armcaya kadar binbir oyun yap· 

talar ve hiizırun lizerinde cidden 
şaıırtıcı bir !eıi~ xa.ptılar. 

En ıkı hır dısıplıne bağlı olan 
cür'etin neler yapmıya kadir ol
duğunu ancak orada gördük. 

Şura mı da söyliyelim ki ltal· 
yan tayyareciliği eski değildir ve 
azami (7) senenin mahaulUdür. 
Çalışan ve istiyen için her vakit 
elde edilebilecek bir n ticedir. 

* 1933 senesi içinde Fransada 
( 648,000 ) çocuk doğmu , 

Bir nü/us 1 (661 ,000) kişi öl· 
. . .. . müştür. Neticede 

lstatıstıgı nüfus (13,000) kişi 
eksHmiştir. Almanyada ise 956,000 
çocuk doğmuş, (730,000) kiti öl· 
mUştür. Neticede nUfuı (226,000) 
kiti ziyadeleımiştir. 

···································;·····;··················· 
Bilmecemızz 

Halledenler. 
Birer kart kazananlar 

inde"n :radide, Nışantaı kıı Ortamek
tepten Semahat, Çaon~kale İ1kmektep 
ten Hatice Siireyya, :\ıt otaş kız Orte.
mektcbinden Muammer Zonguldak İlk. 
mektebinden \sım H~ybeliada Orta
mektepten Stımı~ e: ·ıvas llkmek~ebin
den Latife, .Er nkoy Koz)•ata ı 40 
Mohmut, ::-iuleyrnırnh e Medresesokak 
7 Melahat, 'l'l\tbıkat mektebinden Naimf., 
Ve~a li e inden '\ atar, lıtanbul kız li-
esıoden ~nlhiye, 11 inci mektepten 

61 ,.evkj '°;'ıQlı Terekkı lias>r.ıudeo 1 mail 
ı~urtaza, Ka ımpa a llkmektepten B . 
kır, J• eyz'l' e lı e iuden Mehmet Hüıe· 
}in, . 43 un u llkrnektepten Mehmet 
Semıh, kız Orta.mektepten 'l'evfik 14 
üooü JlkmekteptM Mehmet Rauf 9~ocu 
llkmektept~o ~~lıe~ne, kı7; lie~elndeu 
Ba;at Edırne lıse ınd n 1ıyazi Ha an, 
• ıoop llkmekt biudtin Tevfik Bey ,.. 

mmlar. 
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saba be 

i e e Gö e 
f Kari Mektuplım 

a 
Ya 

ın T •f•' ar . ı. 
tan, Başka Bir 
Düşünemiyen, 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplar 

Hulasa ioaretile mektup gönd ron 
karic 

imzasız mektuplar nazarı dik• 
kate alınmaz efendim. 

Araplar, Sesyoloji ve psiko
loji ile ilk uğraşan milletlerden
dir. Lakin oııl~mn içtimai ve 
ruhi mevzuları tetkik ederken 
kullandıkları gözlük daima arii
tokrattır 1 Bu sebeple her iki 
sahada yaptıkları tasnifler gU· 
lünçtUr, verdikleri hükümler eğ· 
lencelidir. Bugünkü musahabe· 
mizde o tasniflerden ve hüküm
lerden birkaç örnek vereceğiz, 
bir de fıkra yazacağız. 

Ebu Talip oğlu Ali, f ılimiye
tin ilk devrinde yetişen en bilyUk 
mütefekkirlerden aayıhr. Politi· 
kada çok yanlışlıklar yapan bu 
şöhretli adamm başka sahalarda 
kuvvetli bir görüş sahibi olduğu 
bugün de kabul olunabilir. İtte 
ona "Avam nedir ? ., diye or· 
dular, şu cevabı verdi : 

- Her bağıran sese koşan 
boş kafalı adamlar 1 

Ailelerinin kazandığı nüfuz 
ile adeta fslam tarihi içinde hu
iU i bir tarih yaratmış olan Ber
mek oğullarmdan Fndıl, ayni 
uale bu şekilde cevap veriyor : 

- İnsanlar, esas itibarile, dört 
ınıfhr: Allahın sevgili ve mü

barek kulları olan hükümdarlar ; 
zekalarmdai kuvvet, düşüncelerin· 
deki isabetle yükselen vezirler ; 
zenginlikleri sayesinde mevki ka
zanan kibarlar ; bilgi sahibi kim· 
seler. Bunlarden başkaları yeyip 
yatmaktan başka birşey düşün· 
mezler, düşünemezler. Bu gibilere 
"avam,, denilir. 

Yine o devirlerde sözü pek 
çok dinlenen Ahnef adla bir mü
tefekkirin avam hakkmdaki tarifi 
şudur: 

- Talii yar olup ta yükselen 

baıları, zeka ife kuvvetlenen ve 
parlayan omuzları, para ile ıemi· 
rip tanılan kıçları, bu Uç sınıfın 
ıesi ve neıesi sayılan okur yazar
ları bir tarafa çekin, geride kalen 
kalabalık "avam,, dır l 

HUkUmdarlar ve oniarm yar
dakçıları, dalkavukları halk kUt· 
lesini böyle tanıdılar ve öyle 
kullandılar. San'atle, ticaretle 
geçinen en namuslu insanlar da 
onların gözünde "avam., idi. 
Demircilere, çulhalara, terzilere, 
berberlere, dillgerlere, ekmekçi
lere, değirmencilere ve bUtUn 
eınafa beşeri deri ta91yan birer 
hayvan nazarile bakarlardı. On· 

• 
Y . ' an vam. ,, 

~lütekait Cezmi Boye: 

ikazınız nazarı dikl<ate alın• 
mışhr efendim. 

lan, kıymet itibarile, ayni seviye· 
de tutmak bu kara kalpli devlet
liler için bir idare borcu idi. 
Bu borcu yerine getirebilmek 
için de en kuvvetli v&1ıtaları 

cehaletti. Halkı unutmamakla 
kendilerini yüksekte tutuyorlardı. 

lıte bu telakki ve bu ıiyaset 
yüzündendir ki Islimiyetin ilk 
devirlerinde ve Emevilerle Abba
ıiler aaltanatı sıralarında birçok 
efil zümreler teıekkill etmiıtir. 
Bunların en meşhurları ayyarlar, 
ıatırlar, Sa'luklardır. Bunlardan 
başka Muhtırani, Kagani, Banu· 
van, Mu a'bez, Mezidi gibi bir· 
çok teşekküller vardı. Devletlile· 
rin midelerini şişirmek için kan
larını emdirmekten bıkıp usanmıf 
olan kütle kütle halkın aralarında 
yaptıkları birlikler demek olan 
bu teşekküller, nihayet birer 
içtimai tuğyan şekline inkılap 

etmiş ve gafil devletlilerin ikba· 
lini altüst edip bırakmıştır. 

Birçok görültülere karı§mış 

olan nyyarlar, çırılçıplak denile· 
. ............................................................ . 

Yevmt, ılyaı1, Havadla vo Halk gaı:otul 

Eski Zabtiye, Ç'atalçeşme sokağı, 25 
ISTAN BUL 

Gaztıt~nıizde çıkan ) azı 
ve re imlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. ~ Kr. Kr 

TÜRKJYE 114001 750 400 150 
YUNA~IST AN 2340 1220 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli pe§indir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

-

Gel•n evrak geri t1erilnı•z· 
UAnlardan mes'uliyet alınmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~Juk 

pul ilavesi lazımdır. 

(

Po ta kutusu: 741 İetanbul 
Telgraf ı Sonpo ta ,, 
Telefon : 20203 

Bu dili deve lumimdir. Sıff in'tlc 
ttlimd•n alınmı,tır, malımı isterim I 

cek bir halde gezerler ve yalnız 
bellerine birer kıaa peştemal ku· 
ıanırlardı. Başlarına Hod denilen 
hurma yaprağı korlardı. HarunUr• 
reşidin oğulları Emin ile Me 'mun, 
taht kavga1ı yaparken bu ayyar· 
lar büyük roller oynadılar, Emi· 
nin tarafım iltizam ettiler. Bu, 
Abbaıiler tarihinde tahtın avama 
yalvardığını göıteren ilk hadisedir. 

• SalihJide Mithatpaşa mahallesind 
bakkal İsmail Efendiye: 

Gazetemizde bahsettiğiniz h 
ber bilahare daha izahlı bir ,.,. 
kilde neıredilmiştlr. O nUsh 
elinize geçmemiş olacak. Maama• 
fih sizin vaziyetinizi tetkik ettir .. 
dik, vergiye tabi olduğunuz an .. 
laşıhyor, ikrazatçılar eski ve y nl 
kanunda kazanç vergisin tabi" 
dirler efendim. 

* Fatihte Hafıı.paga Başimam okac 
gında 1. Sabri Beye ı 

GünUn her saatinde matba • 
mıza uğrayıp bizzat tika 
aöylebiliralnlz, Ticari mUe se elef 
hakkındaki neşriyatta matbuat 
kanununun lcaplannı da dil un .. 
mek Jizımdır efendim. 

• Bor'da Kadı Eade Ahmet B y ı 
- Heyeti umumiye) rin top• 

lanbaı Ticaret Kanununa uygwı 
olmalıdır. Böyle olmadığı takdU. 
de mahalli Ticaret MUdUrlilğlln 
müracaatla tiklyet etmek lAzım .. 
dır. Bu müracaatı yaparaamz n~ 
tice alırsinız efendim. 

* :Fataadan Mehmet imıuil uıektup 
gönderen zata: 

Şatırlar, "hilekarlar., demekti. _ Mektubunuz ç,ok uz n ol• 
Bağdattan Pirene eteklerine ka- duğu ve yazınız okunam dığı lçht 
dar teıilitları vardı, bUtün aria• dercine lmkln g6rUlemedi f n .. 
tokratlara harp açmıılardı, bliyllk 

dim. 
facıalara ebebiyet vermi~ltrdi. * 
Dağlarda oturan Padişahlar, ıe· Eekişehirden M. M. imznııile mtk• 
birleri haraca kesmiş kumandan· tup gönderen karimeı 
lar tarafından idare olunurdu. - imzasız mektuplar n zarı• 
Sa'luk fakir demektir. Zenginleri dikate alınmaz efendim. 
ve çenginliği ortadan kaldırmıya it 

çalışırlardı. Bir zamanlar bunlar• Küı;ükayasofyada Jehwet Kaya 
.dan yirmişer bin kişilik ordular Bevt: 
teıekkül etmiıti. ~ - Bu mesele kanuniyet k s· 

Halkı mühimsemeyip de bu gibi betmiıtir. MütalAamzı neşrettfr,. 
teşekküllere meydan verenlerin, m.e.~t~, ~~~~~~iı, .ol~~~~. ~f.e~.d.i~ • ..r 
daha doğrusu halkı hayven yeri· •· deveMine sahip çıkan adam, aray 
ne koyanların başında yine mahut önünde toplanan halka yilıUnU 
Muaviye vardır Bu adam, en açık çevirip te " bu dişi deve malım 
haksızbkları, avamın zilletini kuv- olduğunu bilenler Allah rız ı 
vetlendirmek için terviç tmekten beri gelsin,, diye bağırınca tam 
çekinmezdi. Tarihlere geç n şu elli kişi • biribirini iterek - ileri 
fıkra onun gösterdiği siyaseti atılır ve usulu dairesinde and 

b ı iç rek devenin Şamhya ait oldu• acıklı bir e agatle gösterir: ğuna şahadet eder. Bunun Uzerine 
Muaviye Sıffin harbinden ıonra Muaviye hükmü verir: 

Şama dönmüştü, saltanatı tekem- 1 _ Deve bu adammdır, ken• 
mili etmemişti, rakibi olan Ebu dine tealim edilsin. 
Talip oğlu Ali henüz yaşıyordu. Saatlerdenberi hayret ve ı t .. 
Muaviye, bu vaziyette, avamı da rap içinde bunalan Kiifeli, bu 
okşamak iıtiyordu. ÇUnkU etrafına hUkmU duyunca ayılır ve bağırırı 
mUmkUn olduğu kadar ke if bir - iyi amma Y Emir, bu 
kalabalık toplamak ihtiyacında deve diti değil erkektir. Davacı 

da, phitler de deveme dişi di• 
idi. lıte böyle bir ırada "Kufe,. yorlar. Bu nasal olur? 
den develi bir adam Şama gelir. Muaviye, tavrını bozmaz, hük· 
Herifin ne Muaviye ile, ne aiya- münU tekrarlar: 
ıetle alikaıı yok. Gcliti küçUk - Deve bu adamındır ver • 
bir alış veriş için. Fakat ebre cekain 1 

irer girmez Şam ahalisinden bir Fakat halk dağıldıktan onra 
~tiz.sliz., devenin yularına yapışır, Küfeliyi huzuruna çağınr, <levesi-
gUrUltUyU koparır: nin Uç kat bedelini verir: 

- Bu dişi deve benimdir, - Haydi, git Kufeye; der; 
Aliyi görürsen benden ıeliim Sıffin de elimden alınmııtır. ıöyle, hiçbiri dişi deveyi erk~k 

Malımı isterim! deveden ayırt edemiyen yUz bın 
Kufcli, ajıını açıp bir iki a ker ile üzerine geliyorum. Ona 

kelime öylemek isterse de dinle· göre hazırlansın! . 
teme:ı, palaspandıras yakalanır, Diıl deve ile erkek deveyı 
ıUrüklene UrUklene Muaviycnln ayırt edemiyen bu halk, zamaq 
yanma götürUlUr. Deve de beraber. geçtikçe hak ile vazifeyi pek güzel 
Muaviye, davayı dinledikten sonra idrak ettiler ve bütün o saltanat• 
Şamhdan ıabit lıter. Küfelinin ları yıktılar. - M. T 



Ziraat lfilgisi (•) 

Aradığınız 
Kitrıplar 

ı - ı e de muallim Liitfullah 
B ye. • 

Aficllık: Ragıp Ziya Beyın 
( Afıeıltk muhbraaı ) iamindeki 
ki altım Ankara ziraat mektebi 
nıezunlan cemıyeü vaııtaıiyle 
ptirtebilirainiz. Bu kitaptan 
bqka Şaban Himi Beyin ( ameB 
•• fenni aııcılık ) kitabı ile ajaç 
koruma cemiyetinin ( 8flcıhk ) 
namında büyük bir kitabı vardır. 

••rapçıllk ve •lrkeclllkı 
Merhum Zafer Rıza Beyin btı 
namda bir e1eri vardır. Ziraat 
Vekileti nepiyat mtldtırltıllhaden 
mevcudu varaa bir kere arayamz. 

aaı •• k•ranfll: Glll ye 

~ J•tittirmeye alt b8yle hlr 
eHr vardır. l.atfl Arif Beyindir. 
lstanbul Şamh ban numara 10 
adresinden ıetlrtebillnbılz. (Zira
at ıazeteaı1 ile ( Daaam ) Anka
rada intiıar etmektedir. 

lf 

t - Safra köyünde 9ift9i C•mal 
Beye. 

Ziraat analklopedlal: Ma· 
.., ~ptin muhtelif pbel .. 
~ llativa eden 
auildo~ 1oktur. 

Sama Zeki Bey.in ( dnat ...... 
ret aaubtıram) .....U. 1c8ç1Jı Wr 
•judea ...... KltaHllanta ba
laaabillr. 1-*ha .,... <•-
...... •ut bocaıı) lamlnde Mltma 
..... urbiJ41ce baıbrilımt ve 
•WI mrette yualmıı. bir ear 
daha vardır. Aakeri matbaa 
mUdOrlllğtınden tedarik edilebilir. 

* :O.,zıtte Haluk Necdet Beye; 
Arıcıllk: En ıon ba11lan an· 

.. llltaW iman Hakkı &.,ip 
leJiİI M.arlf Vekllell ....,.... 
•ueJJimlere ........ netndilea 
ldtapbr. 56 •Jfaclır. Maarif da· 
.............. edilebilir. Diğer 
...,._. 21 Ma111 934 tarihli 

~ • .ıiİiıittMl.e bildirmfttim efendim. 

* 

G•t 
ılıf;ii~- -~, .............. 

muhtasaran Mr araya 
topla1an en ıon uer Şevket sn
NJJa Beyin (Eı• ıUnU) isimli 
ldtabıdır. lktıaat ve Ta1arruf Ce
miyetiaMa ptirtebilirainia 

lf 

amida nAdi Beye: 
Çltlllk ••Jtet'hla: Ha,. •• 

IMiD mahtelif rabataıılıldaraa.b 
~ ve tecla:rili laakkuida en 
lepla ... , MmafferOttin Beyia 
ba namclaki kitabıdır. 

lf 

Bırutçuzad• Nurettin 

[Le P,..etAr. 
Caltarc-UtltÜıfd-.;. 
COflfer la .P.nfa._ 

Pet- A. ~/ 

•1otla kitapcılan vuataaB. 
"8Wundahileceti sibi 1U ..... 
,.almak ıuretlle aetirlilehilir. 

/Lllwairl• A.,.ieoı. 
o. lA .... ..,, Ralİ9• 

26 Ra• Jace6 • Parla J 

Çiftçi 
t) ZlrHt •ua .... ld mltktllerbald 

•rn-. Sn P•ta"•.. 4tlltfl) il .... ...... ..,~tir. 

Kanun Yapan 
Dl81' 

Mahkômlarl 
"Serbesti Dünyanm Hiçbir Yerinde Mutlak Değildir 1,, 

Kanzas Valisi Bir Muhakemede Aldığı Der• 
Üzerine Emirname Çıkarıyor ! 

.aittir, de ondan! 

- Malfam bu, umumi bir ka· 
•dedir. Y almz bu umalial lraldenİll 
habrlamp bu •hada tatbik edif.. 

mulnin aebebi nedir? aebebl baıit: 

- " Geçea atın Yaktim botlu, 
bir mahkemeye aiderek muhake
me dinledim, orada ifittiiim bir 
facia bana bu sahada çok geç 

Amerikanın K01U hOkümetl ı kaldıjımııı habrlattı. Derhal t .. 

"111iılılilf 'fallif ltittet"ıfim~ef 19bbltıe geçtim. ,. 
temybi mahkemeıbie mlncaat Valinin hazır buJundup mu-

ederek: hakemede ifittlği vak'a tudur: 

- Mevzuatı kanunlyeye naza- Kavfman isminde bir ut ile 
ran bir adamın kendi ul11adan SesU adım tapyan bir ıenç ka· 

birini keaip keaemeyecejini eor- dın l&Dlfmıılar, eeviımifler, dört 
muı, ceza kanununun muhtelif ıene mGddetle niıanh olarak ya• 
maddeleriQİn .. rhlerine ~ g&re tamıılar, fakat bir ttlrlll evlene• 
••mnu olmaaı • icap edeceii memitf er, ikili ele: 

cevabını ahnca huauai kanup _ Biraz daha bekliyelim, di· 

lll•hiyetial hail oWk kere fU yorlarmıt, beklemek için bin t0r-

emi"*8t!Ji a.petıifiliilb il bahane icat ediyorlanmf. 

''fugibıden itibaren her hangi biı 
kimHnin iğne n barut kullanarak, 
yahut ta llalettayin bir vuıtaya mü
racaat ederek Tticuduna çıkmayacak 

tekilde yazı ve ya resim hakketmeli 
ı.-emnudur. Bu emirnamenin hilafında 
huoket edenler CMa kanununun 25 ci 
llliddtei lıükmuae -te•.fikan- bir hafta
dan iiç haftaya kadar hapjı oe~il• 
cezalandınlaoaktır.,, 

Fakat nihayet ı&nln hiriade 
bu evlenme de olmuf, yalnız ~ 
ıanh iken iki ıenci biribirine bağ-

• 
lıyan aık birdenbire ı&nmilf, ye-
rim daimi bir kavgaya terke -

mif. Bu belde..-iyea değifildiğiıı 

Mejer ıenç n•~ pç im· 
da ilk qldanm daha enel ya• 
pmıılar ve o kadar pddetli ya

yaıamışlar ki sevdiklerinin reaim

lerini lcollanna hak e~er, fa· 
kat bu qk bir erkek De bir ka· 
dımn vakit.iz lltiml ylzünden 

yarım kalmlf, Jenİ bir atka mtin

kalip olmUf. Fabt kollarda mab
kOk olan reaimler )'lblnclea bu 
qk ta tehlikeye dtltm&ı, erkek 
diyor ki: 

- Kolunda rumi bulunan 
erkeifn &lcllljlnll llyllyonun, 
buna aud inanayım? Sonra far
zedeli• ki dojrudur, ben her ıe
ce bu reami f6rmlye naııl taham· 
mili ederim?. 

Kadının erkete llylediti de 
aynen budur ve netice bir talik 
dav .. pklinde mahkemeye bati
kal etmiş, ondan ıonra da dövme 
denilen bu gibi ...-.~ yaptf-

nbna11mn men'~""' ...... 

Gazeteciler bu garip emirna

meyi tıirlr .Prmu derhal •aliJe 
ıiderek •iebini ıo,....ıardır, 
vali oDiara: 

Romanya Köylüsü Her Türlü Yenilik 
Teşebbüslerinden Şiddetle Müteneffir! 

- Mealeaia ta,..._. wı.m. 
yortunuz, banitla daimi delil, 
fakat bir nevi ecza ile mahdut 
mOddet devam etmek &zere 

1n .. n vücu~uaa ~ reıim yapan 
atetyel,r vardır, bugünden itilia
ıen onları ela kapattınyorum, 

·~-
-Peki ...,_p? 

.J Serlaeau clliayanın hiçbir 
prind4a ~ defilcür, lherin 
aerbeatlli bududile taliclit eclllclik· 
ten b&fka ~aıa ~•cfiP..e -.... 
hareketlerde hult1nma11111 •ea 

edea kaaual•da la ~ •• 

Resme baba
lar zabıtuUI 

muhafua• al
tmda nakledllea
lerln bapilhane 
yolunu tubDUf 
bir l8rl mamua 
oldutuu lalk
mederler. Hal
buki bu kafileyi 
tertip eden la
Malar Romaaya
da bazı ldliae 
meraıiminill ve 
takvialerinin deiiftirlbaui ica
bettilini dlflbadtikleri içia klyll
nlD biddtthaf celbeclen ve liaç 
~·• zer brtanlan l....
$ıdar. 

Romaayada 1erbeatll edyan 
Yardır. Fakat lunıtiyan camia11-
aa dahil olanların luriabyanJıkta 
deiiflldik ,.,..,. kallat••••.... .-.ne. 

Res11ılni•i Biz• Gönd~rlnl6 . "' Si•• Tabiatınıza .SÖ•ll11•lim 
R••llhlld kupoa ile •Wwtal&. 

Kıape• .Uter urfamuuladar. 

28 BurH: M. Sall• 
battin Bey: /',eki Te 
hueaabr. Heyecan 
mıvzularile pek erken 
alfudar olmak arzu• 
111DU göıtermektedir 
İradeli itlerde pek 
muTaffak olmayabilir. 
Cam tatlıdır. Tehlik,. 
1ere kartı atak değil• 
dir. Y ıalııas bir mace

raıım tqkın aafahatı oaarete ve feda• 
klrhga 1evkedebilir. 

• 
21 Of: Cabit J!,. 

fendi: Her p)'İ aıı• 
lamak, dinlemek İlter, 
etrafında cereyan eden 
hldlaelere karp tec• 
ıWıUlıü inimal eder. 
Bir f8yİD zahld oJuı 
kımmlanu ·daha zi. 
7ade •hemmiJet ft

rir. lzntinefİI iDiM· 

lelerinde, göıiltiicü 
ve kavgacı olabilir. 

• 
Ş:l l•tanbulı AB O..an Efendi: 

2C l.taabul: H. 
llutafft Efendi: Tut. 
tutu iti yuıda bırak
mu, emniyetle it 
verilebilir. SözlerW 
pek ........ 
bile lllW .. 
7.lnrh 7olludaıı Jt. 
....... llenfutiDI 
H'ft?. 

• 15 Koaraa Ş. & Hırw 
( .............. ......,., 

Gllrilııdiliil -~ 1111 ::§ değildir. lçin l9lll her .. 11. IO • 
olamak merakıMtcbr.I Bulali7• 
belli etmez, ba~:m1 lıer ~ u--
batk.wm. gizli k.D'MIDI -~ ._...,. 
11ua: s .. bfarmm ınrllrm' a. af» 
itinayı gölterebilir. 

• 
29 ... IMllı D. F. ffana*': 

30 Ankara: 

(R .................. ..., .. , 

Gözü pek ve lisl toktur. n.lidole
konutmalaıı tavar ve laantetleri klrıeı 
deiJ]mr. ~ SUlllll ne hiliyona 
... ,.-. ftl'lll'· 811' tevdiine rel~ 
buaa ktadl ~erini bile Ptft 
ftlll&o&. •• ,..,... 

• 
61 l.taab.J: K. M. Bey: 
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lhti} ar adam onun ıözünh 
işitmemiş gibi kendi özüne de· 

vam etti. Bu defa yuzunu 1 
Hnns'a çevirmişti, sağ elini ona 
doğru uzatan adama Hamı kor
kulu gözlerle bakıyordu. 

Bu el, onun pnntnlonunun di
zindeki ufak bir beneğe benzeyen 
kan lekesini işaret erliyordu. 

- lşte izin fü:erinizde kan 
var. 

Caddede halA tık ve zarif 
ins nlar dolaşıyor ve otomobiller 
bir dizi halinde akıp gidiyordu. 

Hans kulaklarına. aaçlarının 
dıbine ve gözlerinin içine kadar 

kızardı: 
_ Şakanız çok kuvvetli be· 

nim ihtiyar efendim. dedi. 
Sonra çok utanarak ilave 

etti: 
- Bu kan lekesi dün gece 

Mörike kızkardeşlerin evinde 
katlettiğim bir tahtakuruıunun 

kanıdır. 

Hem Rabakoviç, hem de Hans 
y bancının bu tatsız şakasına 
f na halde kızmışlardı. Almanya
nın her şehrinde, herkes heyecan 
içerisinde ve herkes suizan altında. 

Ufak bir ihbarla en namuslu 
vatandaşlar tevkif ediliyor ve 
sıkı istintaklarla eziyet ediliyor
lardı. 

Hele bundan on b~ gün 
evvel Breslavda kim olduğu 

meçhul bir kadın katledildiğin· 
denberi heyecan ve korku yeniden 
htikfim sürmeye başlamıfb. Her· 
kes, herkesten şüphe ediyordu. 

llıtiyar yabancı, konuştuğu 
insanların korkusuna bakarak 
tebessüm etti : 

- Telif etmeyiniz çocuklar, 
dedi, ikinizin yüzünUzden namuslu 
insanlar olduğunuz okunuyor. 
Onun için nenize lazım yirmi bin 
marka tamah edip te böyle bir 
canavarla mücadele etmeyi bir 
an aklınızdan geçirirsiniz. Siz ne 
kadar da zeki olsanız herhalde 
polia veaaitine malik değilsiniz 
y .. . Emniyeti Umumiye bütün 
\'esaiti. en mahir ve en salahi
yettar memurlarile bu işin peşin
dedir... O bile katili ele geçire
medikten sonra ... 

ihtiyar adam sustu ve elinin 
beliğ bir işaretile: "Siz mi katili 
tutacağmızı zannediyorsunuz ? ,, 
demek istedi. Bu ara Rabakoviçin 
nazarları bu ele dikkatle takıldı. 
lhtiyar adam şapkasını hep elin
de tuzarak biraz eğildi : 

- Guten Tag 
• 1 ...................... 1 ••• 1 • 

Resim Tahlili .Kuponu . .... •..:· , .............. ... 
Tabiatini2i öğrenmek jsUyoraanıı 
resminizi bu lıupoodao tO ndet 
ile bitlikte gönderiniz...,,· Rebnıiniz 
11ıraya tabidir ve iade edilmez. 

laım. meslek 
veya eıın't.t 

bulunduğu 
memleket 

~' . 
Resım ınti.oar 
ed ek mil 

Yuzah 
uat uzan 

Guten Tag 
Guten Tag [1] 

* ihtiyar adam yana döndü, 
ağaçlı geniş caddeye doğru .. 
Caddenin iki tarafındaki gazino, 
kahv ve barların tarasalannda 
yanan ışıkların altında zarif in
ıanlar soğuk içkiler içiyorlardı. 
Cadde kalabahktı. 

Kahvelere gidecek parası 
olmıyan fakirler sokaktaki ıra
lann üzerlerine oturmuşlar, gelen 
geçeni seyrediyorlardı. 

Siyah elbiseli ihtiyar adam bu 
kalabalığın içinde Halleosee i ti· 
k m te doğru iÖzden kaybolu· 
yordu. 

iki ahbap bili köşe başında 
durmuşlar, dikkntle onun arka
sından bakıyorlardı. 

[l] Almanca ''gununüz ha~ ırlı ol
auo,, demektir. 

Deniz Kazası 
iki İngiliz Torpitosu 

Çarpı h 
La Valet, (Malta) 14 - Kod· 

dngton ve Akastra torpito muh
ripleri geçen gece bir manevra 
esnasında çarpı§mışlardır. Nü
fus zayıntı }'oktur. İki gemi de 
kısmen hasara uğramıştır. 

Cenevrede 
Görüşmeler 

Cenevre, 14 (A.A.) - Emni· 
yet komisyonu toplanarak ba lıca 
murahhaslarla hususi görüşmeler 

yapılmasına karar vermiştir. Sov· 
yet murahhas heyeti umum tara
fından ve bilhassa kendi komşu· 
lara tarafından kabul edilmek 

ıartile emniyet sistemine taraf
tardır. 

İngilterede Milli 
Sistem 

Londra, 14 (A.A.) - Milli hU· 
kumet şeklinin devamı ve icabın
da milli bir fırlrn teşkili hakkında 
Sir Osten Çemberlayn da dahil 
olduğu halde, ( 100) muhafazakar 
mebusun imzası ile bir beyanna
me neşredilmiştir. 

Beyannamede, fırkalar arasındaki 
tesanüdün vücuda getirdiği "Milli 
hUkiimet ,. sisteminin ziyadesile 
milsmer netic ler verdiğizi ve bi
naenaleyh bu siıtemi İngiltere 
siyasctİ!ıin daimi bir ülkUsll yap
mak için mümkün olan herşeyin 
yapılmall icap eylediğini ifade 
edilmektedir • 

SA lf Sven Heden 
Stokho1m, 14 (A. A.) - Aıya or

tasındaki çöllerde seyahat eden ve 
çölde bir otomobil yolu teıbit eden 
mo,hur kişif Sven Heden yaran bu
raya dijnccektir. 

M. arks Gidiyor 
Beleıdiyenln konsrvatuvar mütahaBSıaı 

profesör M. Marka ,erefine, dün Pera
palasta VaH Mulddin Bey tarafından 
bir ziyafet verilmittir. Profesör bugün 
memleketi olan Vlyanayn dönecektir. 

M. Lltvinof Berllne Uğradı 
Berfin, 18 (A.A.) Bu sc.bah Ber .. 

line geçen M. Lttvinof, Hariciye Na· 
:r:ırını :r:iyaret et ittir. 

15-6-934 

Birden Rabakoviç siyah elbi· 
ıelerinin bol yeni içindeki değnek 
gibi incecik kolunu uzattı ve 
uz kta kaybolan insanı göstererek: 

- Katil odur, dedi, görme• 
din mi sağ avucu kan içeriıinde 
idi, genç Prusyalı gUldU omuz· 
larım silkti, ve Almanların « en 
delisin » demek istedikleri zaman 
yapbğı gibi sağ elinin ıehadet 
parmağının ucu ile kendi alınma 
birkaç hafif darbe vurdu ve: 

- Küçllk bir kuş Her Raba
koviç, dedi, kafatasınızda mahpus 
olan küçük bir kuş si:ıi rahatsız 

ediyor. 
Fakat öteki onu dinlemiyordu. 

Gözden kaybolmakta olan bu 
adama dikkatle bakıyordu. Bir· 
den büyük bir merasimperverlikle 
başındaki ıapkayı çıkardı: 

- Allahaısmarladık arkadaş, 
dedi, ümit ederim ki bir iki saat 
sonra otelde buluşuruz. 

( Arkası var ) 

Japonyanın İddiası 
Kuvvetlerini Arthrmak 

istiyor 
Tok)'o, 14 (A.A.) - Haber 

almdıgına göre ordu, Fransa, Sov• 
yetler, Amerika, lngiltere ve hol· 
yanın havai tefevvuklarmı ileriye 
Urerek, Japon kuvvetlerinin de 
arthrılmasım talep edecektir. 

Amerika da 
Grevler 

Pitaburr ( Amerikada ) 14 - Bir 
taraftan maden İ§çilerinin yapacakları 
grevi önlemek için uğraşılırken, bir 
taraftan da iıçiler grev günfinil teıbit 
etmek için çok knlabahk akınhır ha .. 
linde buraya gelmektedir. Şimdi 
(400) bin ameleden (100) bini grevo 
hazırdır. 

Malatyada Elekh'ik Tesisatı 
Tamir Edildi 

Malatya, 14 (A. A.) - Geçen• 
lerde vukubulan ıeJler yllzUnden 
Malatyada elektrik tenvirab bir 
mUddettenberi inkıtaa uğramışb. 

Temizleme ameliyab bittiği için 
dün ak amdan itibaren şehirde 

elektrik tenviratı başlamııtır. 

Halkevi Çalışmaları 
U ak, t 4 ( A. A. ) - Uşak 

Hnlkevinln muhtelif yedi tubesine 
çalışma, programları ve talimat• 
nameleri verilerek esaslı faaliyet 
geçilmiştir. 

Tepebatı Bahçesinde 
Şehir Tiyatrosu artiıtlerinin teş• 

kil ettikleri kooperatif dün akıam• 
dan itibaren Tepebaıı bahçesini aç• 
mıı ve iıletmiye ba,ıamıthr. 

Gelibolu Liman Relsllğl 
İstanbul liman reriı vekili Nazif 

Bey Gelibolu liman reisliain tayin 
edilmiı ve yeni vazifesine hareket 

tmitUr. 

1 

Gna 
1 30 

CUMA 
15 Haziran 934 

Arabt Rum1 

Hızır 

41 
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•• un ya ereye 
Bugün İçinde Çırpın lan Siyasi 

arışıktır Mese eler Kar a 

( Bn tarafı 1 ioC'i sn) f nda ) 
hukuk müsavatı prensibi kabul 
edimedikçe Cenevre)ie dönmesi 
imkansızdır. 

Yeter ki Fransa bu hususta 
evvelce verdiğı kat'i karardan 
biraz fedak rhk yapsın. Buna ise 
ıimdilik imkan yoktur. 

ÜçfincU mesele, yani Avustur· 
ya meselesi: 

Bu mesele bir cihan harbine 
ıeb p olacak kadar mühimdir. 

- Niçin? 
- Anlatalım:Almanya, cha-

lisi Alman olan Avusturya ile 
birleşmek istiyor, bu maksadın 
tahakkuku için do gizliden gizli
ye uğraşıp duruyor. Şu dakikada 
Avuıturyada geniş mikyasta bir 
Hitlercilik hareketi vardır. Eğer 
Hitlerciler bugünkü Avusturya 
hükumetini deverip kendileri 
iktidar sandalyesine oturacak 
olurlar'.sa o zaman Almanya -
A vu turya siyasi ittihadı tabak· 
kuk edebilecektir. Fakat bu tak
dirde kızılca kıyamet kopacaktır. 

- Sebep? 
- Sebep çok basit. Bugün 

n Fransa, ne ltaly ve hatti ne 
de lngiltere böyle bir ittihada 
kat'iyen aleyhtardır. 

İtalya, bugün kendisinden bir 
kaç kat kuvvetli olan Fransanm 
karşısında ni beten kuvvctlic bir 
Almanyaya taraftar olduğu halde 
Alman - Avustur)'a ittihadına 
aleyhtardır. Çünkü bu takdirde 
ltalyanın bavı ucunda kocam n 
bir Almanya doğmuı olacaktır ki 
ltalya böyle bir tehlikeli vaziyete 
hiçbir zaman muvafakat edemez. 
O, ayrı ayrı bulunmak ıartile 

kuvvetlice bir Avusturyaya ve 
kuvvetlice bir Almanyaya taraf
tardır. ÇünkU bunlardan birini 
Fransaya, diğerini de Yugoslav· 
yaya kaıı silah olarak kullanabil· 
mek arzusundadır. Fakat ikisinin 
birleşmesi, gUnUn birinde kendi 
başına bela olur dUşUnceıile hiç 
işine gelmez. lıte bunun içindir 
ki ltalya, Avuıturyada Hltlercilik 
hareketi yapılmasını kat'iy n j te• 
miyor. 

Fransay gelince; Almanyanın 
bir tek kurşuııa bile aahlp olma• 
masını ve daima kuvvetsiz kıl
masını iıteyen Fransa, nuıl olur 
da iki devletin birleımesi ıuretlle 
bUyUk bir devletin vUcut bulma• 
ıına tahammUI edebilir? 

Netice: Bu Uç me elenin halli 
için ıon Umit şudur: 

İtalya, Avusturyada Hitlercilik 
tahrikAtı yapılmaktan vazge· 
çilmesi ıuretile Almanyaya hukuk 
müsavatı meselesinde biraz men .. 
faat temin edebileceği zannmdaı· 
dır. Ve Hitler Musollni konuşma
ıınm ııklet merkezi de bu ola· 
caktır. 

Bu münasebetle vaziyet hak· 
kında gelen telgraflar şunlardır: 

Venedik, 14 (A.A.) - Muso· 
Hni dün akşam Stra köşkline gel· 
miştir. Yanında Hariciye müıte• 
arile matbuat rnUdUril vardır, 

Bugün hnrlcire erkanından M. 
Alolzi ile Alman elçisi M. Hassel 
de buraya gelmişlerdir. Ayrıca 
ltalyanm Berlindeki lçisl M. 
KerUttl de buraya gelmi;tir. 

Lido istasyonund Alman Baş-
vekilini buraya getirecek tayyar .. 
ler için bir meydan hazırlan• 
mıştır. Aynca bir takip filosu M. 
Hitlerin tayyaresine Venediğ 
kadar refakat edecektir. .. 

Ven dik, 14 (A.A.) - M. Hlt• 

ler ve Alman Hariciye Nazırı M. 
Fon Nöyrat. yanlarında on beş 
kişi olduğu halde sabahleyin tay· 
yarelerle buraya geldiler, tayyare 
meydanında M. Musolini tarafın· 

dan karşılandılar. 

Yeni Tefsllit 
Paris 14 (Havas) - Hitler-Mu· 

olini görüşmesinin hakiki ehem
miyeti ve görüşülecek meseleler 
hakkında tam bir kararsızlık var
dır. Bu kararsızlığın sebebi, a• 
dece mu haf aza edilen sıkı ketu
miyet değil, ayni zamanda mey• 
dan alan derin meçhuliyettir. Bu 
mülakat, milstesna şartlar içinde 
girişilmiş bir tecrüb dir. 

Çizilen programlar ne olursa 
oJsun, görüşmelerin mevzuları de· 
ğişebilir. Bu mnlakat Uç haftalık 
bir siyasi teşebbüsten sonra ha· 
zırlanmışhr. Fakat M. MusoJini ile 
M. Hitlerin ötedenberi gerek fa· 
şist ve Nazi fırkaları ve gerek 
biriblrlerine gönderdikleri adam· 
l r vasıtasile doğrudan do 

l'Uya temas ettikleri ma flmdur. 
Diğer taraftan bu mUlakat 

Almanlar tarafından Avustury da 
Hitlercilik faaliyetinin yeniden 
başlaması. ltalyanlar tarafından de 
Fr n a ile ltalya arasında zahirl 
bir dostluk nllmayişf ile hazırlan• 
mııtır. 

İtalya tarafından, İtalyanın 
Avusturyaya kartı vaziyetinin 
değişmemiş olduğu teyit ediliyor. 
Bu siyaset, dUn olduğu gibi bu· 
gün de Almanyanın her ttlrlU 
Avusturya işlerine mildahaleıl 
aleyhinedir. Bu itibarla Almanlar 
tarafından Avusturyada yapılacak 

herhangi bir nüfuz taksimi teklifi 
nin balya tarafından reddohJn • 
cağı söylenmektedir. . ............................................................ . 
C Toplantı, Davetler_) 

Askerlik Daveti 
Fırka askerlik daireıindeo: 1 • Ni· 

san 934 celbinin nokeanuıı ikmal etmek 
U:r:ere bir buçuk ve iki enelik eimflara 
ayrılmış efraddan (Deniz ve jandarm 
hariç) hiç askerlik etmemit ,ağıda 
doğumlulardan efrat celp ve sevke· 
dilecektir. 

A) 327 ve daha evvtlki do umlu· 
lardan talime gelmemiı, bakayalar. 

B) 328 ve 329 dogumlular. 
2 - Bedeli nakdi 25 haziran 984ı 

akenmına kadar cez.aeız olarak kabul 
ohıoncaktır. 

s - Subelerde toplanma güoti 
26 haziran 984tür. 

4 - Atakadaranın toplanma gu
oünden nvel işlerini bitirip mezkilr 
günde şubelerine mliraoaat ttmeleri 
ilan olunur. 

Sanayi Birliğind 
Bir Toplantı 

Dün sabah şehrimi:.:dekı demir 
aanayii fabrikatorleri milli sanayi bir• 
fiğinde bir toplantı yapmı~lnrdır. 

Bu toplantıda, bu seneki yerli 
mallar ser iaine maden ıanayioiliğimi~ 
ıin geçen yıllardan daha enis mik
yasta iıtiraki kararl ştırılmıştır. 

Ticaret Mahkemeleri 
Y enipoıtahaneye Taıındı 

U. ~ lüddeiumumiliginden: 
Ticaret odasında ifayi vnzüe et. 

mekte bulunan a liye birinci ve iktncl 
ticaret mahkemeleri 16-6-984 cumar
tesi gllııünden lbbaren Y enipoatahanede 
tefrik dilen dairelerinde vazife gor· 
meye başlaynoaklardır. 

Şehadetname Tevzii - C kü· 
dar Amerikan kız lisesi mezunlnrı içi°* 
19 haıirnn salı günU aat 16 d mek· 
tep alonlannda şahadetname tevzii 
merasimi yapılacak, marelar okunacak, 
konferanslar verilecektir. 

• 
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iTTIBAT ve TBBAKKI 
- Her lıakkı mahfuz dur -

Dördüncü Kısım No. 122 

Nasıl Doğdu 7 •• 

Na•ıl Ya,.tlı ? ... 
115 - 6 - 934 Nasıl Ôldü?. , 

• 
Orduyu Siyasete Karıştırmak istemi-
yenler Nihayet Hak Kazanmışlardı .. 

( 10 temmuz ) inkılabına ı 
takaddUm eden günlerde, (Resne) 
mer~ez kumandanı kolağası Niyazi 
Beyın hareketini taklidcn timdi de 
Manastırda (yüzbaşı Tayyar Bey) 
isminde bir zabit, beş on arkada• 
tile dağa çıkmış, aaraya ve 
Harbiye Nezaretine tehdit telgraf· 
lan yağdırmıya iptidar eylemişti. 
Tayyar Beyin ittihatçılara karşı 
Manastır dağlarından yükselttiği 
terane; bu tarihten dört buçuk 
1ene evvel ittihatçıların ayni 
dağlardan A bdülhamite kar11 
terennllm ettikleri teranenin ayni 
fdl. Demek ki tarih, ezeli düstu-
runu takip etmiı, bir daha ' 
tekerrDr eylemişti. Ancak hayrete 
aeza olan bir nokta ~arsa, o .. 
mania ordusunun liniformaamı 
tqıyan bir zabitin Oıman1ı bülru
metine karşı isyankar bir vaziyete 
geçen Arnavut klllplerile birlet· 
mai idi. Vilaa Tayyar Bey, 
Arnavut ulema mensup Te evvelce 
ittihatçı iken sonraları Hürriyet 
•e lwlf fukaama geçen lıtanbul 
poliı müdilrU T abü Beyin yeğeni 
idi. Bu itibar ile ittihatçılara kartı 
intikam bislerile mqbu ()labilirdi. 
Fakat elindeki silib; masum bir 
milletin malı idi. O millet ki; .e• 

nelerdenberi idaresizliğin ıatırap
lan albnda inim bilin inliyor ve 
timdi de kodaınç bir felaketin 
Dk ıademcleri karşısında en Aciz 

bir ferdinden biJe kendisini kur• 
tarmak vailleai bekliyordu. Mil· 
Jetin beklediği bu vazifeyi ihmal 
etmek ve onun silahını bir unsur 
·~ fırk.a intikamına alet eylemek 
tUphesız ki tarihi bir cinayetti. 

Meşrutiyet inkılibının erteai 
aünOndenberi : 

- O.rduyu, uyaaete kanılır· 
m&JUL 

Diye feryat edenler, nihayet 
hak kazallDllflardı. Bir zamanlar 
askerlik intizam ve azametinin en 
parlak timaali olan Selinik ve 
Manasbrda büyük bir anarfi bq
laJDlf ; düa biribirine hı-deşçe 
aanlmak1an .zevk alan zabitanın 
elleri, bugün - fırkacllığın yaa-at
bğı bir kin ve gayz ile· birihir!e
rinio karşısında kılıç ve taban
calarının kabze.lerine dayanmııb. 
Sırası geldikçe isimlerini söyle
yeceğimiz bazı zevat müstesna 

olmak üzere • lstanbulda ve 
Edimede olduğu gibi - Se.lanik 
•• Manaabrda da büyllk rütbeli ----·-··---................ ·-·-··--.. ····· 

~ -- -

.- Boa Posta 
lLAN FiATLARJ 

... 
-

1 - Gaz~tenin uas yaz.ıs/le 
bır sulunun iki satırı 6. 
{mntim} 5agılır. ır 

2- Sayjasuıa göre bir Clllti

ınin üin /iatı puılardır: 

1 2 3 4- 5 ,Yerler sayfa 
.;.yla ı yfa ••Yl• s;yfa rn;ğer ~Son ~ 

4001250 200 1001 ! 60 ~ 
Kış. 1\TŞ. Krş. Keş. K.rş. K:rş. 

3- Bir nntimde oasati 
(8J kelime vardır. 

14- ince v• kalırt ga%dcr 
tutacakları gere göre 
santimle ölçülür. 

c: 

ittihatçılara .on oyuna11u ognıyarak 
ai ... et saltrtesirtfl.,. ,ekile" 

:Mdrazıun Sait Paıa 
[Ea ıEOA resmi] 

bmandanlu birer tuafa çekil· 
mifler; güya me.'uliyetten içtinap 
için hiçbir ıeye karışmamıya ka· 
rar vermiflerdi. Beşinci SeJinik 
kolordu kumandanı Tahsin, albncı 
Manasbr Kolordu kumandam İb
rahim Fethi, Yedinci Üsküp K()4 

Açık Mektup: 
mobil 

lordu kumandanı Fazıl, Selanikte 
redif mUfettifi Arif Paşa zade 
Ahmet Fevzi Paıalarla lşkodre, 
Kozana, Y anya, mlistakil liva ku
m~ndanları, muhalif zabitan grup· 
!arının tesiri altma girmjşlerdi. 

Erkinıbarp binbaşılanndan Ah· 
dWkerim Bey, merkezler arasında 
bir nizım vazifesini ifa ediyordu. 
Yakın vakitlere kadar ittihat ve 
Terakki Cemiyetinin en ateşli bir 
propagaudacısı, en atılgan ve mü
tecaviz bir orgam olan (Silah) ga· 
zetesinin sahibi mülbım Tahsin 
Bey bile muhalif fırkaya geçmiı 
ve dirseğini cemiyete çevirmişti. 
Bir zamanlar cemiyetin muhalif· 
)erine ve komşu millet ve hüku· 
metlere kullandığı o iğrenç ve 
küstah lisanmı şimdi de 1ttih at 
Ye Terakki cemiyetine karşı isti· 
mal ediyor; bilhassa Mahmut 
Şevket Paşaya yazdığı açık mek· 
tuplarda: 

Ah, paşam... Ben ıize kemali 
itminan ile söylerimki:JŞimdiye ka
dar çektiğiniz meşakkatler •• 

Bir Hususi 
Sahibine 

(Ar kail Y&r) 

Oto-

·---·····---····-·-······· .. ···-······ ( l>af taraıı I Jnci sayfada ) 
atle Harbiye isb1cametme doğru 
geliyordunuz. O esnada ben de 
karşı tarafa geçmek üzere yolun 
ortasında bulunuyordum. Bir ande 
arabanızın attında almak tehli· 

kesine maruz bulunduğum için 
şaşırarak istikametimi tebdil ile 
derhal yine yaya kaldırımına kaç• 
tım. Önümden yılcLnm sür'atile 
geçerken sesiniıin büttin kudre· 
tile bana hitaben: 

- " Etek " diye bağırdınız. 
Atlatbğım tehlike ve bilisebep 

hakaretinize duçar olmaklığım 
arabanızın numarasını zaptetmek· 
liğime mani oldu, gerçi bundan 
birşey çıkmazdı, zira ilç beş sa· 

niyede vukubulacak bu hadisenin 
yegane şahidi ben ve siz idiniz. 
Aleyhinize şehadet edecek değil· 
diniz ya ..• 

Şimdi aize soruyorum : 
Arabanwn tekerlekleri araaıo

da parçalanmaktan kurtulduğum 

ve 6lllme şebebiyet maddesinden 
dolayı sizi mahkemelerde uğraı· 
brmaktan kurtardığım için mi 
bana eşek dediniz ? Y okaa muh
teşem arabanızın böyle bir ıerefi 
ihraz etmesi fıraabnı aize kaçırt
bğım için mi hakar~t ettiniz ? 

Mert bir inaan iseniz ya 
bunun cevabım veyahut hakare
tinize mukabil bu ıiltunlarda ba· 
na tarz.iye verirainiz; çünkü bu 
terbiyeiiçtimaiyenin medeni insan-
lara tahmil ettiği bir borç ve bir 
mecburiyettir. İsteraeniz bu tarzi
yeyi 'fermeyebilininiz, zira muh
terem gazetede intişar eden bu 
mektubum hakkım olan taniyenin 
efkarıumumiye nazarında bana 
verildiğini ispata kafidir. 

Cümhuriyet devrinde yqadı
ğunızı, öyle ulu orta hiçbir kim
seye hakaret edilemiyeceğini öğ· 
renmenizi taniye eder.im. Şunu 
da ilave eyliyeylın ki hakaret 
muhayyerdir. ,, 

Ahmet Nazmi: Galata Ada H- No. G ....... ________ ~~~ 
Gayrimübadiller Ve Bir 

faat Mücadelesi •. 
Men· 

( Hattaran ı inci sayfada t 
badillerin yüzde doksanı tamamen 
bu fikirdedir. Eğer tevziat yftzde 
yarım 1.izerinden yapılttcak olursa, 
küçük hak sahibleri gadre uğra
mış vaziyete düşecekler, buna 
mukabil bliyük bono sahipleri 
biraz daha f az1a menfaat temin 
ebnit olacaklardır. Gayri müba· 
diller cemiyeti idare heyetindeki 
vaziyete gelince; burada ekseri· 
yeti büyük bono sahipleri teşkil 
ettiği iç.in, umumt arzu tcvziabn 
yllzde yarım llzerinden yapılması 
merkezindedir. Halbuki idare he-
yetinin bmada hataya düıtüğü 
ba%ı noktalar vardır. Son alb ay
hk kongrenin toplandığı mrala ..... 
da, Maliye Vekaleti tevziat nia-

betinin tayini hususunun kongre-
de görüpilmesini bildirmifti. O 
zaman kongreye yetiıtirilemiyen 

bu tezkere ilzerinden epey za· 
man geçtiği halde mesele bir ka· 
rara bağlanmadı. Halbuki; bütün 

gayrimübadilleri çok yakından 
alakadar eden bu mesele huau• 
ıunda fevkalade bir kongre top· 
Janması iktıza ederdi. Kongre 

toplanınca eberiyetin yüzde iki 
buçuk tevziat yapılmasını iıtiye
ceği pek tabii olduğu cihetle, 
ortada blla uzayıp giden bu an· 

Iapmamazlık ta balledilmit ola
cakhr. Binaenaleyh idare heyeti
nin, dr'atle kongreyi toplamaeı 
icabeder.,, 

Pehlevi Hz. Gelirlerken .. 
..__. ........ -········-·-·,-·-·-·--------

Dünkü Ve Bugünkü 
• 
Irana Bir Bakış 

( Baotarafı 1 inci aayfada ) 
dan başka mal yoktur. 

Dikkatli bir göz derhal far
keder ki İranda eskidenberi yerli 
mala bfiyük bir rağbet vardır. 
Başlarina giydikleri külahlar, el· 
biselikler, ayakkapları, çarşaflar, 
kuşaklar, peçeler hep yerli malı· 
dır. Parmaklarını, göğüslerini süs
leyen Firuzenin yuvası da lrandır. 
Afyon da, lranm belli başlı ihracat 
mallanndandır. Buğdayı diğer 
hububatı, balığı, eti de boldur. 
Son zamanlarda dünyanın en 
zengin petrol membalarından biri 
de lranda iılemektedir. 

Kapitlılisyonlardan kurtulduk .. 
tan sonra gümrüklerine de sahip 
olan lranda timdi bu hususta 
daha büyük bir faaliyet •ardır. 

Yeniden iplik, deri, 1abun, 
trikotaj, kibrit fabrikalan açıl· 
mıftır. Elyevm iılemekte olan 
Tahran civarındaki iki bUyUk 
ıeker fabrikaıından baıka 1akı~ 
da altı ıeker fabrikuı daha te· 
ıiı edilecektir. 

lranilerin çaya ve tatlıya ne 
kadar düıkün oldukları göz önü
ne getirilirse devletin şeker ima• 
litına ehemmiyet veriıinin sebebi 
anlaşılır. 

Hariçten gelen çaya yliksek 
gümrllk konmuştur. iki ay evvel 
merasimle büyük bir çimento 
fabrikasının ktişat resm ·ni bizzat 
Pehlevi Hazretleri yapmışlardır. 

Şeker, tlltiin, tömbeki, afyon, 
aJkolJü içkiler devlet inhisannda· 
dır. lktısadi buhranın doğurduğu 
kontenjan usum de tatbik edil
mekte ve tüccar ihraç ettiği mal 
mukabilinde ithalat yapmak hak
luna malik bulunmaktadır. Fakat 
himaye usulü yoktur. Meseli 
deri imalathanelerini korumak 
için hariçten deri getirilmeıi 

menedildiği halde hazır kundura 
ithalatı ıerbesttir ki bu da dQğ
rudan doğruya dericileri muta· 
zarrır etmektedir. 

Rıza Pehlevi Hazretleri asker• 
lik noktai nazarından olduğu 
kadar ticaret için de yollara çok 
ehemmiyet vermektedir. Sekiz 
aene evvel T ebriz • Culfa demir· 
yolundan başka doğru dllrfist bir 
kanş ıosesi bulunmıyan lramn 
bugün bUtUn büyük şehirler mun· 
lazam yollarla biribirlerine bağ· 
lan mışlardır. 

Şimalden cenuba yani Hazer 
kıyısından f'ars denizine inecek 
(1400) kilometrelik demiryolunun 
ıimalden (125) ve cenuptan (250) 
kilometresi yapılmııtar. Diğer kı
sımlann inşası için de (35000) 
amele çalışmaktadır. 

Geçen ıeneye kadar munta
zam hava postaları vardı. Fakat 
Yunkers Şirketi itlerini tatil etti, 
bu seferler de inkıtaa uğradı, 
&nümüzdeki sene dahildeki bu 
hava postalannın devlet elile iş
letilmeai için hazırlıklar yapılmak
tadır. İki milyon kilometre mu· 
rabbaı vlis'atinde olan lramn bu 
bava postalarmdan çok istifade 
ettiği muhakkakbr. 

Memleketin iktısadiyatını tan
zim için yine Pehlevi Hazretleri· 
nin eseri olarak kurulan Milli 
Bankanın çok faydası görülmek
tedir. 

lranda köylü henüz feödalite 
devri içindedir. 

Şehirlerde zevk ve aafa içinde 
yatayan bUyftk arazi ıahipleri 
ua11Dda otuz. kırk, elli ve daha 

fazla köye aahlp olanlar aı 
değildir. Köylü burada hemen 
hemen boğazı tokluğuna çalııır. 

Alh ay evvel Pehlevi Hı. 
l T ebrizde ekserisi bUyük arazi' 

sahiplerinden mürekkep bir ce
miyet huzurunda söyledikleri şu 
sözler bn kurtuluşun bir mUjdesi 
addedilmektedir. 

" - Bfiyllk arazi sahipleri 
unutmamalıdırlar ki benim naza• 
rımda onlar bir (mübaıir) den 
başka birıey değillerdir. Köylll· 
nlin ahvalini yakından takip ede
rek büyük bir faragat ve gayretle 
çalışan bu vatandaş)anmıza sal
leri nisbetinde refah ve huzur 
vermek, onlann maitetleri, sıh-
hatleri, tahlil ve terbiyeleri ile 
alikadar olmak bu mUbaşirleri6 
vazifeleridir. Bu vazifelerinde ku· 
sur etmelerini aıla bot göremem.,. 

Sonra doğrudan dotnıya arul 
aahiplerine hitap ederek, battl 
bir az da tiddetli bir liıanla: 

"- Eğer köylüyU dilediğimll 
refaha kavufturmakta mUtktlllt 
çıkardığınızı ve bu ip liyık oJ.. 
duğu ebemmiye~ yerm~d!ğinizi 
görürsem Araziyı ual uhibı olan 
köylüye vermekte tereddüt ctmt
yeceğim,, demifti. 

Bu saz, bütün arazi sahipl• 
rinfn akıllarını başlanna getirmif, 
hatta bunların ekserisi ellerindeki 
k6yleri ve topraklan satmaya bilt 
başlamışlarsa da köylünün top
rağa sahip olacağı mOjdeaindeD 
baıka bir ıey olmayan Pehlevi 
Hz. nin bu sözlerinden sonra 
alıcılarda da cesaret kalmamışbr. 

Muhakkak ki dünkll lran )m. 
dım kadar eıir ve zavallı obur 
lran köylüaünün, o kadim htırrf 
yete kavufturan Pehlevi Hı. niı 
elile, toprağa ve hürriyete kavu 
pcağı günler de artık aayıbd11 
denebilir. 

- Son -

Kanla Temizlen· 
mek istenen Bir 
Namus Meselesi 

( Baıtarafı · ı inci sayfada ) 
Kemalpaşanın Aşağı Kızılcak&

yUnde ipek Hanım isminde mağnU 
ve kandisine hakim bir köy ka• 
dını vardır. Bu kadın bundan bb 
mnddet evvel hamamcı Alinia 
teşvikile dağa kaldınlmış vı 
dağda hamamcı Ali ile arkadaı· 
larımn taarruzuna uğramışb. 

Bu taarruz bidiıeai. ipek Ha• 
nımın çok gUcUne gitmit. berbat 
olan namusunu kanla temizlemek 
hevesine genelini kaptırmıştır. 

ipek Hanım bu iıte kendisine 
Battal Alile lbrahim oğlu Süley• 
manı yardımcı bulmuıtur. Oç 
kişi birlik olarak hamamcı Aliyi 
dağa kaldırmışlar. İpek Hanımın 
iddiasına göre Bnttal Alile Süley• 
man hamamcı Alinin kollQrını 
tutmuşlar; ipek Hamm silahını 
çıkararak namu•unun intikamını 
hamamcı Alinin kalbine sıktığı 
kurt unlarla almış. 

Halbuki m:tbkemeninin tahki• 
katı, hAdisenin şeklini değiştir
miştir. İpek Hanımla Süleyman 
hadisenin yardımcıi! olarak katle 
iştirak etmişler; Battal Ali 
hamamcı Aliyi öldUrmüf ... 

Mahkeme heyeti Battal Aliyi 
(12) sene (9) ay ağır hapse, cilr
me iştirak eden ipek Hanımlı 
Sllleymanı altışar sene h;\plt 

mahkum etmiıtir. A. Adnaa 



Eski Dertler .. 
, ... na Sobanın K•l'fl•n• Geçtik, tt•lll• 

raı.nm1Z1 Tazelemlr Korulduk 

Kadın Bir Muam· 
madır; Anlıgana 
Aşkol•un 

- Kocandan Diiia bota•dan?. s...u,. midi-.? 
- Billlda ~ H9lyorclum da ...... ... . . 

1 - K&ç.....,_ Papda Kahurbeliaele 8 No. .. laaDe 
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3 - NurilOlmaaiye caddelmde 45 No. la dlkkta. 
4 - Yercuda Tıiabııcla 68 No. lu cllkklD 
5 Çelebiotla Alatlttln, Yenicami avJU1Uncla IJ4.8 Ne. Ja •kkla 
8 - E18p'te Rami kari1elincle 42·44 No. lu dllcklla 
7 - Çenplkly' de cami 10kaianda 8 No. lu cllldrb 
8 - Ortalc1J119 Blylka7aamacla 8 No. la dtlkkl-. 
9 - -..,.ı Bey, Dolmabahçe cacldeliacle 411-477 dlldde 

10 - EildD Bey, Dibekli mektebi alfanda 13 No. 18 ........ 
ı 1 - Gala.... .,... ...... katta 50 No. ... 

.. .. .. 
• 
•• 

" 

" .. -·katta 12 No. .. 
" " 33 " " .. .. 

" .. .. .. 
" " .. " .. .. .. .. ., 

• 
59 No. oda 

.A111ıtM11r ... 111•·01u bbncla 5 " .. ca• .._ w katında n ., .. 
c. t.ecte.tea1 ş..ıata .-.. .. ısı No. ..... ... 
BliliıhDcle alda lldllci .-.. t9 Ne. .. ... 
....... Bed.telii iolda bliiwel ...... • -· 

delteade Şii.,_ aokpada iM 
" ,. •• 14-55 

Cevalalr 8'clelteni ikinci adada 4S 
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BIKAYB 
Bu Sütunda Her gün 

Yazan: Firtl•11s J small 

MAAŞA ZAM 
Melih Bey nefes almaktan 

,ekingen, ayaklarının ucuna basa· 
nk drektörln odasına girdi. Şir
ketin bir genç memuru drektö
rio meşguliyetinden istifade ede
rek birkaç ıaniye, refah içinde 
Jaşıyan bu adamm beyaz.lapa 
ıaçlanm seyretti. Nihayet likayt 
bir taY1.rla okuduğu kağıtta• göz
lerini kaldıtan direktör. 

- Neva.r? Daye sordu. 
- Bir rica için sizinle konu· 

pbilmek şerefine nail olduğum
dan pek meamanom. Biliyorsu
nuz ki on aenedea beri bu şirke
tin en faal bir memuruyum. Yap
tJğım işlerde bihakkın zabalinİ2İD 
tevecdihünD kazanmakhğım belki 
temennimin husulüne yardım ede· 
cektir. Geçenlerde bazı arkadaş
lanmm maaşlanna olan zam ... 

Melih Beyin ihtimamla hazır· 
ladljl aahllr drekt&iin ufarak 
mWerinin keskin bakıılan karşı· 
11nda gittikçe tiddetini kaybedi
Jordu. 

- EYet, eyet anladım. Maatı-
81ZID artma•n• rica ediyorsunuz. 
•kadar maaı ahyorsunaz? 

- Y&z lira efendim. 
- EYii misiniz? 
- Hayır efendim. 
- O halde ne zammı late-

yorsunuz? yüz lira maaş bekar 
bir insana yetişmez mi?. 

Drektör böyle münasebetsiz 
bir meaele içia rahatsız edildiiiıı
dea öfkelenerek aaabi • hu. 
ketle eliacleki kalemi muawn 
latftnde dman bir yığın kiğd 
lftllne fırlatb. Melih 8. bi~ bek-
1.mediii bu muameleden pfkın, 
mabçup ve ıöyleyecek bir kelime 
bulamadan yavana bir iki adım 
ıeriledi, koridorun boşhığuada 
kayboldu. 

• Arka~ onun, ._ 
maqJannın artmaS1111 hirtarlı 
hazmedemeyen l4c6h Beyin di
rektöre olan kini gittikçe art
makta idi. Bir gün, tirketin 
mahaaibi ile dertleşirken ihtiyar 
adam: 

- Çok z.eki bir paç olduğun 
halde mUflDIB neden artmad1ğna 
anlayamadığına hayret ediyOl'Ulll. 
Oğluoı, tunu iyi bil ki, bu şirkette 
hekir memurlar için terfi ümidi 
yoktur t Şirketteki vaziyetinin 
~sini istenen güzel, fettan 
bır kadınla evlenirsin. O kadının 
direktörü bir tek ziyareti senin 
biltUn müşlcüllerini halle kafidir. 
Görtıyorsun ya Melih Bey oğlum, 
ha terait dahilinde de aenin gibi 
nam.- bir memur, maaşının 
arbDul lmldini bealeyemez ! 
M~ Bey, ihtiyar muhasibin 

aCSzlenne ıafiyane bir La t 1 . ele udece· yre çın-

- Ya!.. diyordu. Geçen bir
bç ilin. ihtiyar adamın yalaa 
-_öy~edijine ona da kanaat a• 
tirtti, glnlerce düfftndu. Nihayet 
lauarladığı projeyi tatbika karar 
ftl'erek evlenmek için ikinci c:li
nktörden sekiz gün izin istedi. 
Memurlarla bir arkadaş samjlJli. 

Jetife konuşan bu adam hayretle: 
- Ne kadar eararengiz adam

~ ·diyordu- bugüne kadar böyle 
Wr şeyden hiç birimize bahaet· 
91edio. Pekili ıekiz gUn izinlisin. 
... ., ., ..... ildaci .. 

rektörlln yamndan ayrdırken ala· 
cağı kızın fzmitte olduğunu ileri 
drerek diiğüne da'ftt etmediği 
takdirde gftcenmcmesini ayrıca 

rica etti. 
lrır hafta aonra Melih Bey 

memıwn, mearur firkete tekrar 
deYama başladı. 

* O akııam direktir yazınanesi 
6nöndeki bir yığın kağıt içine gö
mtHmüş pek meşgulken kapı vu· 
ruldu. Odacı: 

- Bir hanım bir dakika ka· 
balünüzii rica ediyor. Dedi. 

- Hanım mı? Hangi hanım 
bu? 

- Şirket memurlarından Melih 
Beyin hammı. 

- Melih Bey7? Evet, evet 
hatırladım. Evleneli pek az oldu 
idi galiba? 

- Bir ay kadar. 
- Demek Melih Beyin bir 

aylık zevcesi bmaya 
PekiJa! Gelsinler. 

geldi hal 

Drektör, kadın girene kadar 
aynaamı çıkarıp kendini tetkik 
etmek, bıyıklann n lavrlmını, 
kıravabnın düğümünii düzeltmek 
f ıraatını buldu. 

Nihayet Melih Beyin zevcesi 
hamm görOndü. Halinden utangaç 
oldağu ifikar olan bu kadın he· 
Jecaadan kızarmış yüzünde bUs• 
bütün meydana çıkan iri, siyah 
gözleri\e, mütenuip vücudile pek 
sfmeldi. DrektCSr, kaclmı aörünce 
blkb, hllnnetıe eğilerek: 

- Buyurunuz efendim, dedik~ 
ten sonra nezaketle genç kacbnın 
ziyaretinin sebebini sordu. Kadın 
bir dakika tereddüt etti. Heye· 
canlı insanlara mahsus titrek bir 
sesle: 

- Efendim, zevcimin haberi 
almadan buraya geldiğimi ıöyler
._ bilmem inanır mıunız? Bir 
•••nlar Melihin ma8f1DA zam 
ricuuu bekirlığı babanesile red· 
dettiğinizi biliyordum. Şimdi evli
yiz. Fakat yBz lira maaıla geçi
nemiyoruz. Bunun için, gizlice size 
ricaya geldim. Bu lütfunuz bilse
mz beni ne kadar memnun ede
cek drektör, yazıhanesinin üstün
cleo kolunu uzatıp önde ayakta 
duran kadının eline bir parrnağile 
dokunarak şeytani bir tebessümle: 

- Geldiğinize çok iyi ettiniz. 
~İzin gibi güze) bir kadına mUm• 
•din olan yardımı yapmayı lnaani 
bir vazife addederinL Bu aym 
aonunda ıevcinizin maqma yirmi 
lira ilave edeceğimi vadediyorm. 

_Yalnız, ıizden baza şeyler öğren-

mek isterdim. Onun için liitfen 
töyle kt1nepeye oturunuz. Orada 
daha rahatça ~konuşuruz. 

• 
O alqam, Melih B. tirketten 

çıkar çıkmaz. Drekt8ril hususi 
bir şekilde ziyaret eden güzel 
kadının kendWni beklediği pasta
haneye koştu. 

Kadın, Melihi görür görmez 
ıuh bir bereketle söze başladı: 

- işin oldu! bu ayan ıonuna 
maaşına yirmi lira zam var. Vaıi· 
femi derin bir ciddiyet, ayni 
zamanda mftkemmeliyetle yaptım. 
Şimden sonra direktörle anlaşa
madığı• her haugi bir ıeyi bana 
havale edersen fena olmaz. Haydi 
bakahm •addettiğin papelleri çık. 
Ge•e:ıeliği bırak, •aktim yok. 
Zengin hir erkekle randevum 
var. 

Darphane ve Damga Matbaası Mü
dürlüğünden: 

idare için aleni münakasa ile altmıt ton saf kurşun. ahnacakbr. 
Mtınakasa 2/Temmuz/934 aaat 14 ten 16 ya kadar devam edecektir. 
Şeraiti anlamak isteyenlerin Cumartesi, Paıartesi, Çarşamba, glln• 

leri saat 14 den 16 ya kadar muhasebeye müracaatlan ilan olu-
.. ~n.ıı::Q nur. .;JUVUu 

1 lstanbul Belediyesi llinlan 1 
Eminönü Kaymakamhğmdan: Beyazatta Cilmhuriyet caddeıinde 

18-20 numaralı tahtında dUkkinı müştemil hane kiraya verilec~ 
ğinden talip olanlann 9-7·934 tarihine müsadif Pazarteai gftnü saat 
on dörtte Encümene selmeleri ilin olunur. (3217) 

SATILIK MOTÖR 
Harikulade fırsat 

Teknesi 5,60, moti:irii 82 be~ gir 
ku' v~tiude, ,Johneon markalı ınükem· 
mel bir halde. ~lürecaat: Peuhas E
fendi Eminönü Giimriik sokak i\o. 6, 
'l'el: 22794. 

.. Dr. ibrahim Zati 
Cagalo&\t1 : Mahmudiye caddesi, 

Çatalçepa• sobj1 No S 
Hergün öfleden •onra hastaların 

kabul eda. 

-====================-~====~..::-====="~==~~====== 

istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Mahallesi Sokaiı Cinıi Hissesi Emlik Hiueye göre mb~ 

No. 11 No. 11 hammen kıymeti 
1084 Beşiktaş Şenlikdede llalamur Cad. Kagir hane ve bahç• 2/5 39 1400 T. L. 
1085 Arnavutköy Arnavutköy Dere Ahpp hane 1/5 72 500 .. 
1086 ,. ,, Yenim.halle ,, Tamamı 7 l 508 ,, 
1087 Ortaköy Ortaköy Glrcilotfa " 17 /SO 42 213 " 
1088 Ereaköy Ereaköy Kokarpınar Hatboyu Hane ve dükkia •• ballçe Tama mı 53 600 " 
1089 Beyotl11 Y eaitebir Eczacı yeni Kilkllrtltt Ab .. p hane 2/8 21 500 , , 
1090 ,, Hiiseyinai• SuJtançqmeai Hane Tamamı 28 1500 ,, 
1091 Yedikule Küıkçübap Yedikule Cad. ,, 1/2 25 300 " 
1092 Ayvanıaray Abdülvedut Abdiilvedut Kagir 2 dökkin öıttı odalar l/2 125-127 1200 ., 
1093 Yedikule Çırağı Huu Merhaba kaıesi Ahşap hane 2/3 64 534 ., 

YUzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrim6badll bonoıile ödenmek üzere yukarda yazılı gayrımenkullel' açık 
artbrma ıuretile •bta ÇJkarılnftu'. lhalderi 16161934 Cumartesi günG ıaat 15 tedir. Mtizayedeye iştirak edeceklerin mezkur ,Unde saat oa 
dört buçuja kadar pey akçeluW yabrmalara lizı..... Seaei baliye verıftile Belediye reıimleri müıteriye aittir. "2657,. 

rbia lmıb 
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CEMiYETi MERKEZi UMUMiSiNDEN: 
Ketif bedeli kırk dokuz bin küailr liraya balit olan Akaaray'da Hueki 

caddesinde HASTABAKJC( HEMŞİRE ler mektebi bahçe.inde yaptmlacak 
yatakhane intaat ve teıi1atının pazarlık ıuretile icra kılanan münakaauında 
taliplerin teklifi haddi liyıkında ıörillmediğinden on beı (Ün müddetle 
Ye kapalı zarf uaulile tekrar müoukuaya konuldutu •e 17 Haziran 934 
Pazar günü saat tS te ISTANBUL'da Eıki Zaptiye caddesinde Hililiahmer 
satıf bürosunda ihale.inin icra edileceği ilin olunur. 

~-----------------(167) 

Deniz 
kızı 

ÇiFTLiK 

E 
PARKINDA 

Hanım ve 
kemani 

,. SA O i beyle · 
~----~ 14 kitilik SAZ HEYETİNİ dinleyiniz. ~-~ (434) ----
Barut inhisar idaresinden: 

l - 15 Haz.İran 1934 tarihinden itibaren Revolver ve Tabanca 
fiıeklerile av fitek ve kovanları ve teferruatının demiryolu 
tlıerinde veya sahillerde bulunmıyan mevkiler de dahil olduğu 
halde memleketin her tarafında her bayiin dükkanında aııh 
bulunan listedeki fiatlar üz.erinden satılacaA-ı. 

2 - Av saçması ve ıevrotinlorin yine memleketin her tarafında 
kilosunun elli iki buçuk ve yarım kiloıunun yirmim alta kuruı 
on paraya aahlflcağı ilin olunur. "3155., 

Oarphane ve Damga 
M_atbaası Müdürlüğünden: 

Alınacak 60 ton kurşun için 9, 12 
ve 15 Haziran 934 tarihinde yapılan 
ilanlarla aleni münakasa usulü tatbik 
olunacağı sehven gösterilmiş oldu
ğundan münakasa tarihi olan 2 Tem
muz 934 te kapalı zarfla müracaat 
olunması tavzihan ilan olunur. "3235,, 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Mecidiye likör fabrikaaına teslim edilmek ıartiyle "15,564,, 

M 3 Çam keresteıi &atan alınacakhr. Taliplerin pazarhğa iftirak 
etmek Uz.ere "% 7,5,, temioatlariyle beraber "23/6/934,, cumartesi 
ıttnü ••at "15,, te Cibalide Alam, Sabm Komiıyonwıa 11ılira• 
caatları ".3173., 

SON POSTA 

Sahibinin Sesi baı mugannlye1i 

FiKRiVE Hamm · 

PANORAMA BAHÇESiNDE 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
İstanbul Acentalığı 
Liman Han, Tele fon: 22925 

Trabzon 
TARİ 

Yolu 
vapu!u 17 
Hazar an 

Pazar günU 1aat 20 de Galata 
nhbmından kalkacak. Gidiıte: 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık, Saoı
auo, Ünye, Ordu, Gireaoa, Tirebolu, 
Görele, Trabzon Ye Raeye. Dönüıte 
bunlara lliveten, Of ve Sürmeneye 
ufrayacaktır. 

DlBCOVICH ve ŞUraka11 
Telr 44708 • 7 • 41220 

Amapa n Şark limanları aruıodı 
m.uataıam poıta. 

Aann. Rotterdam, Ham.burg .,.. 
Iıkandina"Yya llmanlan l9in yakınd 
hareket edecek vaPurlan ve dünyanın 
batlıoa limanlannda transbor demen 

Yakında gelecek vapurlar 
Gudrun vap. 22-23 Hazirana doğru. 
Yakında hareket edecek vapurlar 

Gudrun npuru 25·26 Hazirana 
doğru. 

Fada tafsilat için Galata, Frengyan 
han umumt acenteliğine miiracaat 
'l'tl. 44707/8 - 41220 ...........• 

TBEO BEPPBN 
vapur acentahlı 

Polish . Palestine Line of the poliah 
'I'ı-anaatlantio Sihpping Co. Ltd. 

Gdynia • America Une. 
15.000 tonluk 

"POLONIA" 
Transatlantik vapuru ile 

Köıtenct- letanbul- Hayfa • Yafa· 
Pire arasında muntazam ve lüks 
azimet ve avdet eeferleri 1, 2 ve 
8 ünollıınıf kamaraları vardır. 
llayfa ·Yafa- n Pire ioio seferler: 

28 llaziran aaat 15 te 
12 Temmuz eaat 15 te 
!6 'remmuı ıaat 15 t• 

9 Ağustos aaat 15 te 

ooıru Köatence için aeferlen 
25 Haziran saat 19 da 
9 Haziran saat 19 da 

i3 Haziran saar 19 da 
6 Ağustos ıaat 16 da 

20 Ağustos saat 16 da 

Serahat mUddetl ı 
lstanbul - Köıtence ııs aaat 
lstaobnl - Yafa 61 ., 
lataobul - Hayfa 71 .. 

Fada tafeilat için Galatada Freng
yan hanında umumi acentalıklara 
müracaat. '!'el. 4-4:707/8-41220-Yolcu 
için atlantik "Yapuru acentaaına. 

Galata rıhtım caddesi Tel. 40019 ve 
V agonli - Kok vt Natta ıoyahat 
acentalıklarına milracaat. 

(33) ._, 

Son Poat. Matbaaaa 

Saialbi: Ali Ekr•• 
H.triıat Midürli: TalaW 

Haziran tS 

BEŞİNCi~-... 
ı ·s· 

1 TEMMUZDA AÇILIYOR 
Kaplicalar meV1imi münaaebetile Buraamn en kalabalık zamanı 
olan 1 Temmuzda ıehrin birinci amif Gazipafa caddesi tlzerin· 
de muazzam Şafak Otellnde blltUn viliyata ıamil olmak 
üzere Bursa Beıinci Yerli Mallar Sergisi açılacak ve 12 gün 
devam edecektir. 
Sergiye ittirak ve sergiyi ziyaret edecekler Devlet Demiryolları 
ve vapurlarında tenz.ilAtlı tarifeden istifade ederler. 
Bu ıergide yalnız yerli mallar teıhir olunur ve aabfl yapılır. 
&rıid• ,er ücretleri : 
Altkat aalon metre murabbaı 3 Ura 
Ort11kat bUyUk odalar metre murabbaı 2,6 ,, 
Ustkat bUyUk odalar metre murabbaı 2 ,, 
l.tanbuldan Yalovaya birinci sınıf yolcular için vapur 50, 
Yalovadan Bursaya lUka otobüsler 75 kuruı alır. Şu halde 
lstanbuldan Buraaya 125 kuruşla a-elebilirsiniz. 
Sergiye iftirak edenlere ıergi heyeti tarafından 200 kurut 
mukabilinde yemekli bir Uludaljı aey11h11tl tertip olunacaktır. 
Deniz aathandan 2000 metre yUkıeklikte bulunan UludaGa 
lllks otobüslerle 13 Temmuz Cuma •abahı Bur•adan 
hareket edilecek ve Uludağı otelinde bir öğle yemeği yenil
dikten ıonra muhtelif eğlencelerle vakit ıeçlrilecek ve alqam 
Uzeri şehre avdet olunacaktır. 
Sergi vesileıile Y eıil Bursanan kaplıcalarını, abidelerini, emıal· 
ıl:ı. manzarasını ve Uludağıni: gUrllnllz, istifade ediniz. 

t Sergiye İftirak edeceklerin 28 Haziran aqamına 
R C A: kadar ıergi binaaınd~ yerlerini almaları, 29 

akşamına kadar da pavıyonlarını ikmal etmelerL 
Mllrac""' 11•,.i ı Bursa Ticaret Odası Sergi RIJaHtl. 

MARMAAANIN PIRLANTASI 

BOMONTİNİN nezareti altında 
v l 

KöprU Üsküdar iskelesinden ve Beşiktaıtan Salacağa sabahtan 
gece yanma kadar her yanm saatte gidif geliı vapur vardır. 

iNCESA~ ORKESTR~ VARYETE 
Taze buzlu küçiik fıçılar müşterilerimizin sofralarını şenleadirmektedir. 

Hususi mUaamere ve zlyafetler kabul ve tertip edlllr. 
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Emlik ve Eytam Bankası llAnları 

Belediye Karşısında Taksitle 
Satılık Arsa 

1 

Eaaı No. Mevkii ve Nev'i Temlnal 
Ura 
1000 625 latanbul Belediyesi kartııında 18 Parsel No. lı 

231 metre arsa 
Yukarda yazalı arsa pazarlıkla satılacağından taliplerin I0/6/934 

Salı gUnll saat onda Şubemize müracaatları. (37 4) .. "" 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 
Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Karga sokağında 9 No.lı 

aparbmanm 3 No. b dair~•i açık .aa:ttırma suret~le kiray~ v~rilece
ğinden elyevm aylağı 18 braya talıbı bulunan ışbu daıreyı daha 
fazla bir bedelle isticar etmek Is ti yenlerin 18/6/934 tarihine mnıa· 
dif Pazartesi gtınU saat 14 den 16 ye kadar 934/929 dosya No.aile 
dairemize müracaatları ilan olunur. [375) 

İstanbul Belediyesi 

Sular idaresinden: 
16 Haziran Cumartesi gl\nU öğleden itibaren PazarteıJ 

sabahına kadar .evvelce ilin edildiği gibi isale teslsatanda 
yapılacak ıslahata alt mühim bir ameliyat dolayaaile ıu veril .. 
miyecektir. Pazarteai günü su tevzlin• baılanacak iıe de yüksek 
mahallerin ancak Sala ıabahı muntazam su alabileceğini muhte· 
rem latan bul halkına ıimdiden ilAn ederiz. (3182) 


