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Taçlı Misafirimiz Çok Parlak Ve 1 Takas Yüzünden On 

Tevkif Edildi Yüksek Merasimle Karşılandı Kişi 
~~~~~~~~~~- -~~~~-

Reisicümhur 
Reisi 

Hz. İstasyonda Bulunuyorlardı, İki Devlet 
Samimiyetle Musafaha Yaptılar 

Ankara, 17 
(Hususi)- Mem
leketimizin ve 
Gazi Hz.nin kıy
metli misafirleri 
lran Hllklimdarı 
Şebinıah Rıza 
Pehlevi Hz. ni 
Samıundan ge· 
tiren huıusi tf.. 
reıı dlln tam 
ıaat on dört 
buçukta ağır 
ağır Ankara İs· 
tasyonuna girdi. 
lstas) on ve civan 
çok kalabalıkh. 
Blltün Ankara 
halkı, kadınlı, 
erkekli aziz mi-

safiri alkışlamak 
için istasyo1' cı· 
varanı, ~istasyon 
meydan ve cad-

delerini hıncahınç 
doldurmuşlardı. Şehinıola P•hleot H•. 

stasy?nda ise Reisicümhur Gazi tarım çalıyor, kahraman askerle· 
Hz. ve ıkl yanlarında meclis re· rlmiz de selim reımini ifa edi· 
lıimiz Başvekil ve Bliyük Erkanı yordu. MUteakıben Gazi Hz. ma• 
Harbiye reisi paıalar ile vekiller, iyetlerinde bulunan hilkfımet 
mebuslar diğer ask A •• 

1 

' erı umera ve erkanımızı Şehinşah Hz. ne tak· 
bnkumot erkana mevki almıcıl d d" ·ı · · f' · · d ., ar ı. ım ettı er ve azız mııa ırımız e 
R . ~ususi tren durduğu zaman iltifatlarda bulundular. 
eısıcUmhur Hz. Şehinşah Hz. nin MUteakıben istasyondan çıkı· 

h~susi vagonlarına doğru ilerle- !arak Şehinşah Hz., Gazi Hı. nin 
tlil~r .. Bu sarada muhterem misa· otomobillerinin sağ tarafına 
firımız de vagonlarından inmişler· bindil G ı H d 
d. tk· d l . . . er, sonra az z. e 

ı. ı ev et reısınm musafeha· otomobildeki yerlerini aldılar. 
ları çok samimi oldu. Bu sırada Pehlevi Hz. nln maiyetleri de mU· 
tando İran ve Türk milli marı· ( Devamı 3 nncO 1ayfada ) 

insanın 
Tatlı 

• 
içini 

Bir 
-------

Gıcıkla tan 
Hikiye 

Bir Altın Definesi Esrarengiz Bir 
Şekilde Ortadan Kayboluvermiş ! 

Brı define hikagttsi içind~ çalkanan Bartın 
Zonguldak, (Hususi) - Burada canlı şayıanın eı d v L· k ası şu ur· 

ır aç ıUndenberi kulaktan kula- Bartın köylerind b · : d k 
ia fısıldanan ve dinliyenlerde tatlı zengin bir define bueln ır~n fe çko 
b ı dı . unmuı, a at 
~ecan ar uyan ran bır şayıa bu muazzam hazine bir lihza 

aşmaktadır. Bu tath •• lae~ ( Devanu 9 uacu sayfatla ) 

... -....................... -.................. -...... ... 
Adapazarda 
Bir Cinayet 

Adapazarı, ( HulUIİ ) - Bu 
civardaki lıyaslar kögllnde bir 
cinayet işlenmiıtir. Aldığım ma• 
lfımata aıöre, köylnlerden Raif 
oğlu Hllseyin hayvanlannı otla• 
brken, aralannda bir çayır me
ıelesinden dolayı dargınlık çıkmıf 
olan Hasan oğlu Sadık ile karşı• 
laımıştır. Bu sırada Sadık elin· 
deki çifte ile ateı etmiı, çıkan 
kurşun HUaeyini kalbinden yara· 
hyarak öldürmllttür. Sadık biraz 
ıonra yakalanarak tevkif edil· 
mittir. - >f .............................................................. 
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Galatasaray -
Hapoel Maçı 

Cuma günü Beşiktaşla kartı· 
laşarak ( O · 1 ) mağlup olan 
Filistin tampiyonu Hapoel futbol 
takımının bugün de Galataıarayla 
karşılaıması mukarrerdir. Hapoel, 
cuma glinkll maçında birinci 
değil, hatta Avrupanın arasıra 

görmeye ahıtığıınız ikinci sınıf 
takımlarından dahi değildir. 
Fakat oldukça mütecania yerli 
takımlarımız ayarındadır. Cuma 
günü, bu takıma karıı Beşiktaı 
iyi bir oyun oynamadı. Zira 
anform değildi. Beşiktaıa nisbetle 
formu daha yerinde olan Gala· 
tasarayın Filistinli takımı daha 
bUyiik bir farkla yenmesi bekle· 
oir. Aksi netice, tabii bir netice 
sayılmamak gerektir. 

Eskrim MUsabakaları 
Eskrim Heyetinden ı Dnet 

ldilen Yunan lıkrim takımina hazır
lık olmak Qzere 14-6 perıembe akıa· 
mı Galataaaray klObü ıalonunda 

yapılan kıhç müsabakaın föyle neti
lenmiıtir : 

Birinci Riza Vefa Kumkapı, ikinci 
Nihat Beıiktaı, üçilncü Halit Vefa 
Kumkapı, üçQncil Sadun Beıiktaf, 
dördüncü Cihat Beıikt•t· 

Kılıç aıüaabakaları geç bittiğinden 
(Epe) ye denm edilememfıtir. Bu 
mfisabaka pazar akıamı saat 6,5 ta 
Galatasaray klübünde yapılacaktır. 

Yağmursuzluk 
Yüzünden 

Londrada Dua L Ediliyor 
Londra 16 ( A. A. ) - Deyll 

Meyi gazetesi, bildiriyor: Yarın, 
Londranın bilümum killaelerinde 
yağmur yağması içln dua edile• 
cektir. 

Havanada Karatıkhk 
Havana, 16 ( A. A.) - Tiaçarloa 

deniz kararglhmda patlayan bir 
bomba dört kitlyi aldürmu,, 16 kiti 
de yaralannaıobr. Hilkumet Relal M. 
Mendiyata da ellndea J•ralaamıthr. 

Bu Karar, Hususi Tahkik Heyetinin 
İsteğile Dün Mahkemece 

T akaa auüıti· 
mali tahkikab, 
muhtelif heyet· 
lerin elinden 
geçti, muhtelif 
aafhalar geçirdi. 
Şimdi, bu işle 

bir hususi he
yet meıgul ve 
aümrükte çalıı
maktadır. Meş• 
guliyetf epey 
z a m an dan be r1 
devam edegelen 
bu heyetin me
aaisi mühim bir 
aafhaya girmiş· 
tir. O suretle ki 
bu heyet, dün 

Sultanahmet birinci 
sulh ceza hakim· 
liğine müracaat 
ederek takas sui
istimalile alaka-
dar olmak üzere 

Verildi 

21 kişi hakkın- Digamandl EJ. (Limon kıralı denmekl• maruf) 
da tevkif kararı verilmesini iste• etmİ§, Ltevkifleri istenenlerden 
miştir. Sultaoahmet birinci sulh bazıları hakkında tevkif kararı 
ceza hAkimliği, bu talebi tetkik ( Devam. 8 inci sayfada ) 

• 
Ih ti kira Karşı 

Milli Tasarruf Cemiyeti, Bir Mücadele 
Şekli Bulduğu Fikrindedir 

Aldığımaz malumata göre; Milli lktııat ve Tasarruf cemiyeti latan· 
bul şubesi gayet mühim bir meeele üzerinde harekete geçmek taıav• 
vur ve kararındadır. 

Son zamanlarda, baıta gıda maddeleri olmak üzere birçok mevadın 
( Devimı 8 inci aayfad• ) 

H111' Semtin Binaları Agrı Renklel'e Boyanacak.. 1 
- GaıeteJer -

Nakılbent mahalleılnde bir Hanım - Emin olunuz Beyefendi toz• 
dan topraktan evlerimizin renıi deiift~ toprak rengin• dlndül. 

- Eyi ya L Belediye muraftan kurtuldu demekl. 



2 Sayfa 

Pahalılık 
Mücadelesi 
Ve Pazarlar 

Hükumet ihtikar milcadelesine 
tddet verilmek maksadile bele

diyelere emirler gönderdi. Bu 
arada pazar yerlerinin de e
ziyeti öne sürülüyor. Tecrü· 
besi olanlar pazar yerlerinin, 
bugünkü vaziyet)erile bir aldt,;· 
ma ve aldatma yeri olduğunu 
öyliyorlar. Lütfen eu antırlan 

okuyunuz: 

SON POSTA 
=ı 

i .1 A E B 
• • 

esmın n eli 
A 

Bu ayın batından itibaren tatbik sahasına geçen - alıomıyacakbr. Y alnır; Jevhalarm milnderecab de-
damga kanununa göre levha ve tabelalardan damga ğiştirilirse tekrar resim verilmek icap eder. 
resmi alınacaktı. Bunun için GaJatadaki pul müdür- Damga Res;..I N~uHI Ödenecektir? 
lüwü u a n b . . g n n n perşem e günU ve dün haylı kalaba· Levhası ve tabelası olanlar lstanbulda Pul Mü· 
lıktı. Damga vergilerin! muayyen müddette ödeme· clfiriyetine birer arzuhal vereceklerdir. Bu arzuhal· 

Haziran 17 
• 

( Giinü~ Tarihi) 

Mısır K edi 
Fonsiyesi 

Son Keıidede Kazanan 
Numaralar 

K bire, 16 ( A.A. ) - Mısır kredi 
fonsiye tahYillerinin •on çekili9inde 
(1886) tarihli ( 62,552 ), (1908) tarihli 
(740,393), (1911) tarihli (96,521) numa• 
rah tahviller ellifer bin frank kazan .. 
mııl rdır. 

o'.')aim Bey ( Süleymaniye kütüpane 
ıokağı 78) - iataobulda ban mahalle 
bakkallan ye bir kısım mllteva111t18J' 
hayab çekilmez bir bale ıokuyorlar. 
ÔJçOlerin değişmesi ve yeni kanunlar 
dolayııiJe bilıbQtiln gemi azıya aldılar, 
Halk ald nıyor. Dahiliye VekAletl 
bunun için viJAyetlcre 7eni Ye tlddetli 
emirler göndermlıtir. lhtikirla milca• 
dele debilmek için ıehrin bütOn 
bakkallannı Ye aatıcılannı kont.rol 
etmek lazımdır. Halbuki Zabıta! Be
lediye memurlannın adedi ( 200 ) O 
geçmiyor. Bu kacho lle lbtikAr milca• 
deleırine lmkln yoktur. bıtikir mDca• 
delesl için en iyi çar pazar yerleridir. 
Fakat bu pazarlar da kontrolıuz 

yenlerden ceza alınacagı hakkıodaki ıayialar li.ıerine de levhanın ölçüsü asılacağı yer mllnderecab. üs· 
b. k l b l . d. ·ı . . , , 
ırço . .. ev a ar ın ırı mıştır. . tünde yazıdan başka bulunacak çizgi ve resimler ' 
Dıger taraftan Anadolu •Janaı da, elindeki ilan k ö t il kti T h ü f ı ld .. · · 

Bir Kamyon Fabrikası 
Şehrimizde bir kamyon fabrika11 

tesisi huıuaunda Ticaret Odaıına 
Viyana~an bir mllr caat yapılmııtır. 

lk Yangının Tahkikatı 
Sultanahmet yangını tahkikatı 

kalıyor. 

* Şevkiye Hanım ( Binbirdirek Faılı 
Paşa caddesi 25 ) - Ben p zardan 
ahıveriı etmlye bir daha tövbe ettim. 
Geçen çarinmba günll Sultanahmot 
puanna gittim. Bir beyaz pcyıılr 
baktım. Tattım, pazarlık to ederek 
dım. Eve geJdijim zamu aldığını 

peynJerin yeamiyecek kadar di bir 
peynir olduğunu gBrdOm. Tebar ad • 
m gittim, kavga ettim. Yine bana bir 
peynirin ucundan keatL Yedim o pey• 
Diri 1ardudım. Eve i'eldiğim zaman 
yine eaki ve kBtU peyniri koyduj'unu 
6ğrendim. Meğer bunlar AdJ peynir 
parçalannın birer tarafın fark edile-

i7ecek derecede iyi peynir k ıerek 
yapıftmrlarmıı. Bize de 8yle yapmıt
lar. Bakkala tartbrdım. Kiloıu d 
noksandı. Benimki katmerli aldanı 

oldu. Bir daha Allah pazann yQzilnQ 
göstermesin. 

Ramazan Bey (Divanyolu Diyan
bekir kıroathnneıi) - latanbulda biJ. 
haHa gıda maddeltrlnde lhtikiirla 
mOcadele etmek için iki çare vardır. 
Bbinclıi ıudur: Belediye iktıaat mO
dOrlüğünOn her ıemtte birer ı tıı 
barakası ve emrinde de (SOO) bin li
rası bulunmalıdır. Şehirde bir madde 
Uz.erinde ihtiklr oldtımu hemen iktı
aat mildürlQğQ o maddeyi toptan 
ucuz fiatla alarak halka maliyet 
fiyatımı ıatmalıdır. ikinci çare de 
pazarlan çoğaltmaktadır. Fakat bu• 
günkü teklinde d ğil. BugQo pazar• 
Itır pek baııboı bırnkılmııtır. 

Fena ı Yapılmış? 
Maltepedeki ilkmektep binası 

b klanda Maarif idaresine bir 
ihbar yapılmı tır. ihbarda ilk· 
mektep binasının henllz yeni 
yapılmasına rağmen çatladığı ve 
tehlikeli bir vaziyet aldığı ifade 
edilmektedir. Maarif idaresi bu 
binada fenni bir muayen yap· 
bracaktır. 

• · • .1 . açı ça g s er ece r. e ac m az a o ugu ıçın 
ımtıyozına aıt azami tarı eyı tatbik ettiği l~in p 1 M''d 1 ·.. d" d · 'b h l h' · 
levhalar kısmen bu yüzden d . d .. 1 kt d. ' u u ür ügti un en ıtı eren arzu a ıa ıplerıne 
B 1 b b A . 

1 
B I e ın m me e ır. birer numara vermektedir. Resimler makbuz muha· 

unun a era er J&ns a e ediye arasında bu b'J' d 1 k d 
meseleden bir ihtilaf çıkmııtu. ı ın e amma ta ır. 

Levha resmine gelince; yanm metre murabbaına Yalmz mukavva ve kağıt llzerine yazılan 
k d (30) ku b· il nlarm resimleri bunların arkasına, sahipleri tara-a ar ruı, ır metre murabbaına kadar elli, f d k 
bun don bOyUk olanJar için de 300 kuruşt•"". h, m an pul yapıştırılma suretile tahsil edilecektir. 

d b .... un Bankalarla bOyGk müesseselerin vezne, kasa gibi 
vey~ 8 a fazla taraflı olan levhaların her yllzU bir dahili ıervislerini g8steren tabeleleri damga re 
levha aayılmaktadır. Levha resmi yalnız bir defaya mine tabi değildir. Müracaat müddetinin biteceği 
mahwa olarak alınacaktır. Sene değiştikçe tekrar gün yakında ilan edilecektir. 

Telli Kadın 
Dilencilik Yaptığı için 

Mahkum Oldu 
Beyıwtta Hoşkadem mahalle

sinde medresede . oturan ilç ço
cuklu Telli Kadın isminde bir 
kadın dilencilik yaptığı için diln 
Sultanahmet ikinci sulh ceza mah
kemesine verilmiştir. Telli kadın: 
" - • Ben çocuklanmla pazara git· 
miştim, beni dileniyor sandılar, 
yakaladılar ,, diyordu. 

Mahkeme suçu sabit görerek 
yedi gtln Amme itlerinde çalışını· 
ya mahküm etti. Telli Kadın 
evvelce de llç gün hapse mahküm 
olmuştu. Hakim: 

- Eğer yine dilenirsen onra 
cezanı çoğaltırız. Artık akıllan 
dedi. 

Bu ıradn dinleyiciler arasında 
bir ses yükseldi: 

" - Akıllanmaz efendim, akıl· 
lanmaz. Ben onu tanırım. ., 

24 Saatin 
Hadiseleri 

· Emine, Yaşar isminde iki 
kadın ile Gido ve Yaşar isminde 
iki erkek birlik olup Niyazi ve 
Eşref isminde iki arkadaşın 28 
liralarını ıoymuşlar. Fakat payla· 
ırlarken yakalanmışlardır. 

lf- Şoför Hasanın idaresindeki 
2276 No. h otomobil Topaneden 
geçerken Ali isminde bir kahveci 
çırağına çarparak ağır surette 
yaralamıvtır. 

'f Şcför Vasilin idaresindeki 
3798 No. lı kamyon Beşiktaştan 
geç erk n Recep Ef. isminde bir 
a çıya çarparak ağır surette 
yaralamıştır. 

'f Beyoğlunda Bedii aparb· 
manında aşçılık yapan Eleni ayni 
apartımanda hizmetçi Elizabetin 
40 lirasını dolandırdığından 
yakalanmııtır. 

Hecin HüseJıin 
Yedi Ay Sürgüne 
Mahkum Oldu 

Hecin Arap Hüseyin (17) defa 
hapse girmiş, çıkmış bir abıka· 
bdır. Son on dört aylık mahkü
miyetini de bir hafta evvel biti• 
rerek hapishaneden çıkmış, evve
lisi gUn gece yarısından onra 
Fatihte Çarşamba sokaklarında 
şUpheli bir surette gezerken g<;. 
rOlerek yaknlanmıştır. Dlln fena 
zan altında bulunmak suçu ile 
Asliye Birinci Ceza mahkemesine 
verildi. Hecin Hüseyinin pantalonu 
ve donu olmadığı için polis ken• 
disine bir peştemal temin etmiştir:. 
Hüseyin peştemalla hakim huzu
runa çıktı. Mahkeme Hüseyinin 
abıknlonnı hesaplayarak, kendisi 
hakkında ( 7 ) ay sfirgün cezası 
verdi ve tevkif etti. Hüseyin 
polisin tesbit edeceği bir yere 
sürgün edilecektir. 

er os esitd· 
Terkos ebekesinde yapılmakta 

olan yeni tesisat dolayısile dlln 
ıehrin muhtelif semtlerine su 
verilememi§tir Bugün de, yann da 
bazı mıntakalara su verilemeye
cektir. Çünkü kale haricinde bazı 
ana borular değ;ştirilmektedir. 

Beledi ye Bütçesi Tasdik Edildi 
Ankaradan Belediyeye gelen 

haberlere göre, Belediye bUtçesi 
DahiJiye Vekaleti · tarafından 
tasdik edilmiştir. Bütçenin bu· 
günlerde gelmesi beklenmektedir. 
Öğrendiğimize göre Dahiliye Ve
kaleti bütçede bazı değişiklikler 
yapmıştır. Bu değişiklikler Ucret 
fasıllarma taallük etmektedir. 

Sine acılar 
Darülaceze Hi sesi Me
aelesile Vekalet Meıgul 

Sinemacılarla belediye arasın· 
de, Darülaceze vergisinden dolayı 
çıkan ihtilaf Dahiliye Vekaletine 
intikal etmiş bulunmaktadır • . 

Dahiliye Vekaleti, Darülaceze 
vergisinin nıahlyeti ve sinemalann 
vaziyeti akkında bazı sualler sor-
muştur. Belediye, lwm gelen 
cevapları göndermiştir. Belediye, 
Darülaceze resmini vermedikleri 
için, ainemalan kapatmıya karar 
vermişti. Bu karar, Dahiliye Ve
kôleti tarafından tasvip olunurıa 
tatbik edilecektir. 

Teftiş 
Son zamanlarda Trakyadaki 

teftişlerini ikmal eden Tayyare 
Cemiyeti Müfettişlerinden Emin 
Ali Bey, mutat teftişlerini yap
mak üzere lzmire hareket etmiştir. 

Jhtilaf 
Kalmadı 

Denizyollnn idaresi vapurlnrile 
Karadeniz limanlarına sevkedilen 
posta paketlerile beraber birer 
de memur gönderilmektedir. Bu 
memurlardan ücret alınması nı~ 
selesinden Denizyolları ile Posta 
idare i arasında çıkan ihtilaf halle-

dilmiştir. Denizyollan ldnresi, eskiden 
olduğu gibi bu memurlardan Uc· 
ret nlmıyacakbr. Bu ihtilaf yU· 
2.Ünden sekteye uğrayan paket• 
Jerin gönderilmesi işine dilnden 
itibaren yeniden başlanılmıştır. 

imtihanlar Başladı 
Üç numaradan az not alarak 

sınıfta kalan lise ve ortamektep 
talebelerinin imtihanlarına bu 
sabah başlanmıştır. imtihanlar hazi-

ranın yirmisine kadar bitmiş ve ne
ticeler Veklllete bildirilmiş olacaktır. 

Adliyeye intikal etmittir. Fakat ateıfn 
çıkıt ıekliodo kast olup olmadıfi 
kat'i tekilde tesblt edilememiştir. 

Diğer taraf tan Kereıtecilerde ya• 
nan makarna fabrikasınd da keılf 
yapıhnıı, fakat kaat tesblt edileme. 
mittir. Bununla ber ber Müddclumu• 
millk tarafından tahkikata devam 
edilmektedir. 

lkbeadf Te kilit 
Yeni iktısat te kilatında, Ticaret 

Odaları vil&yetlcre reptedilmlıtir. 
Bundan ıonra muamelAt bu kanaldan 
yapılacoktır. Eski Ticaret MüdOrO 

' Muhsin \'e eakl Komiserlerden Remıf 
Saka Beylere de fehıimiıde yeni 
va:dfelerine ba la malan tebliğ edil. 

ittir. 

Tenezzüh Trenleri 
Çok Rağbe Buldu 

Ç nkın, 16 - Dünldl tc:neuUh 
trenlle Çnnkından Anknray'° 180 
kiti gitmiı ve Ankaradan 1200 den 
fazla misafir ıelmiotir. 

Bunlar nraıındn Himayeletfal 
cemiyeti reiıi Fuat bey ve sair z.cv ·t 
ile Ankara avcılar kulObünden 60 
kadar avcı vardı. Avcılarımız teza• 
hllratla kUfılanmıı vo oercflerin 
belediye tarafından btr ziyafet veril• 
mlvtir. 

Yugoslavyah isafirler DUn 
Gittiler 

Şehrimizdeki Yugoslav seyynhlaı 
dün akşam saat 19 da Kıraliçe Mar
ya vapurile limanımızdan hareket 
etmiolerdir. 

Yugoslav misafirler dün akşam 

aaot 15 te Onivcr iteye gelmişlerdir. 
Ooivcreitede, Hukuk Fakültesi kabul 
aalonunda Milli Türk Talebe Birliği 
taraflarından ercflerine bir çay zı .. 
yafeti verilmi9tir. Zi afet çok aamhn1 
olmuş, Talebe Birliği uamına Cih 
Bey bir nutuk söyliyerek misafirler 
beyanı hoş amedi etmişür. Kafile reial 
M. Yozefoviç de bir nutukla muk • 
b~e ederek gördükleri hüsnü kabul· 
den dolayı te ekküt etmiştir. 

Yugoslav misafirler Üniveulte 
Fakültelerini gezmişler, bazı imt;l. 
hanlarda hazır bulunmuıl rdır. 

Halk evi 
Ç lışmaları 

Muğla, 16- Halkevi gençlerile köy• 
cüler, içtimai yardım, güzel snnatl81'1 
musiki ve edebiyat komite azaların
dan mürekJ,ep 30 kişilik bir hoyet 
Turgut n biyesine gitmişler ve köylü· 
lerl temasta bulunmu !ardır. 

Civar köylüler, nahiye merkezine 
geler~k Halkevi heyetini sevgi ile 
karşılamıflardır. Köyllller konfcranı 
ve konser verilmiıtlr. 

1 Soiı Posta' nın Re imü. Hik~g si: Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 1 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------~·-----------------------------------------~ 

- Şu )Bgn bak lla an Bey; halis 1 - Hem kaoa aldım dersin, gayet 1 Hasan B. - Amnn aziı im bu tere-

uı ter yağı. ucuz s ksen kuru • j tersen biraz tat! yağı deği~ basba.yoğı Margarin 1 

- lmknuı yok Hasan Be~, ben bu

nu bir köylüden aldım. Ad mcnh'lzın 

saflığı halinden belli idi.. 1 

Husun B. - Tuhaf ad t• ı ın dos
tum, mnrgarioi tereyağ hnlıue getiren 
adam, kendisıni saf bir köylü kıyaf 
tine oknmaz mıi 
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Sigaeet Anı 

ita/yanın 
Ordu 
Ku'Oflllti 

aaatcı '1'11.&BArL AB 

L••••Ai flkan Tapala pn
te ... Wr 8liıllaleaiDcle ltal1ama ukeri 
YalJd ft kanetleri hakkında bazı 
Malle., ftl'Clllcten .onra mukayese· 
a., tat"11 J•PIJ9r •• kendi mtita
lı ı 4a llYe ..Upr. Ba .. kalenin 
- ......... bura1a allyorum: 

• ..,... . parliaaeatoıuaan aon 
l9timalanndu birinde Kırat Emıuaüel 
Ukerl lmYYetlerin teair •e inldta-
~ wttırmak için elden gelen ber
PJln yapalma11 lüzumundan bahaet-
=~\ti 0,.~~ ıaz~ neticesi olarak 
.- -., •nelera araamda earfedil-
mek. Gzer~ bahriyeye (48,000,000) liret 
tahııı edılmfttir. Bunu takip eden 
bir ikinci hlliftket de _.. ...,._, 
ara .. da IQrabt a&tenabd .. u 
terfi ettirerek )'iluek ....... ...,... 
....._ cetla ID1lhueM .... ,..... 
-;.,ı;: ı -lıılllwt aAmektiır. 
Lt- t:....t-.~--tt.-fF•• ,.., 
Ull'ft-~......... .... 
11ndan kor~. Ja~...! .,_t 
emelleri, Slltlllan a......._ ...,___ 
aada muhtelif clnletienia twlg 6Mwı 
lllcayıt tanr, korkulan ıOpheaiz ~I 
bYntleadlriyor. 

Fransanın harp gemileri intaahna 
-k•WI Jtalp da bUıri hapah ile 
~tkir bir Taziyet alıyor ve hafif 
MrP •emllerlle, daimi manenalar ve 
:-;- Hmleri yaparak ltalyan men
.: W ~ nlarda oluna 

--~· .,. ..... twj 

....... ~ '*...:•-· ....... ...... uld ....._ ~ C°JJ!i Plcarmat •• aon .. ,... ..... . .... ....... .. 
.. 1 •• tecl'•t1 il tıllr ~ . .. .................. .. . 

ltaty.... ... ........ • .. ,., ..... ~ •.. 
..... ,.... • plb -=-=a cd• J!aı .... claa airalaya kada; 

zauıuw _,. !ldJ 1 le 
haalardaa kabllı,et aa.ıe:ınİ!~ ~~ı:._~ 
taz 11aıfı tef)dl edeceklerdir Bu 
••1anda, • Sirıh glml 'dl.; in 
..,._..anlanaa 4a terfi ffftlar. "or. 
.. Be F-eift tetkillb ........... 
C-H•betül Uerid için hlktmette 

netli bir emel buletaiyor. Ra. === .. ~. ....,. ,.._ ........ --~-· 9eç • ....,_, ............ 
•bMle Akdeniz •e Adlıın .._... ._. 
rhule topla olarak ,.., '• apqılar, 
~ ...... •-mlyelll lzerlnde 

iyi t .. eblıll ohDakla beraber 
ıoa ......... I* aa.terlf ipn çok 

........ .ım.. tealritlere 
~ı..~· 

• v--1• kadar, laan tkavOzleriai 
...... •Mılaa tertlbab ıerek fap.t 
:. t .... bada " ..... "": ... .... 

...m.ı...wew.._... 
-IOlilalalD ........ Jeti. D&• 

Leh Dahili_l/e 
Nazırının 
Katli 

Vartova, l' ( A. A.) - Dahiliye 
nazırı il. Piyeraki dfill bir akrab-
nın evine giderken yol ortasında 
öldnrnlmüıtftr. Suikam yapanlar llç 
kiıidir. Bunlardan bi.rl•I ~4aciilik 
etmif, diferi • ..... tair•ca ile 
ateı et.itdr· Çaba brtunlar M 
Pty.aldJi ......... yaralamıı ve 
..-rild uat ............. . .. ..,..._. ....... ..... 
ietikWi içia faaliJetle ıı••ı•ı .... . 
iki ••edealMırl de d.WU,. ....tap 
yapsyonla. Katiller ._. pblaama
mafbr. 

8-lia 16 (AA) - LeWataa Dahi
liye N...,_ •••ı•....ı .. ._. 
Alıaaa..,_. ........... .__ ._ 
nefNt ıw;mk ata. a. •• ...._ 
Alınma ,...,...... "-- M. Ga-
belaia v ... , .. • ılmıfttu •rada 
yaJlll=ll I' - tıeıulRerl artbrmak
tıdar. NaZJnn böyle ıamanda öldU
rülmeaJnin M. Göbelsin seyahatinden 
beklenen iyi neticeleri iWll etmffİll• 
dtn korkuluyor. 

ÇGakl il. GiilıJ. ile llar ... I 
Plllliidaki allakabaa büyük bir 
elaemaiyet nrllmektecllr. Bu millkat 
Yr Hl'lter • PilaOd.W l'BrÜflllMIAI 
hazırlaracakta. a. .......... Alman 
aiyaHtiain aaa ... ..._ .. _ llilri.m1 
tetkil etmektedir. .. 

Vaqe.a, 16 ( A.A J - DaWH,e 
Nuınnnıa 310lllile aeticel- Ri· 
kaltt• -. Wr talma llihaayiıltr 
yapılmı1t yW .... ldt1 t.Ykif edilmit
tir. TeYklf-. cl..am ediliyor. 

Olen Dahlllye Nazın M. Piyerald 
mntt meralimle l'~mllecektlr • 

un 4Hdratlal eel...._it Ye Bir 
blihat adımı olarak orda, ......,_ 
ve bava kuvvetluinl topla olarak Wr 
mGclafaa nezareti .tba\fa W.lıelL ık 
WUCl-W Mllkcı ftl•. fi S .. w_. ftlea ..._._ .... aı.eMe 

beruer M. lluaollnl ı.r ~ • .._,. 
de ıaluen idare etmekte6. a. ..
kDde, ltalyanın mubuebe lraWli,.u 
Hki•inden çok da ... yla.ll olaem .. 
tahmin HllebWr •• 

* Şu hal, bir defa daha dnletlırla 

harp bazar ..... Ye lumrblda W-· 
.n alyaaethrlal w.t ediyor. ..._ 
._...,. ......... aıaıfU aYlaamak 
... au1r ... ., lçla talclp .......... 
reldtr. - Sürena 

17- 8 493 

., •• ,...,.. S.1111 

ÇOL Glai 
iCİliılla .adam. JçUad. ae oldu- herıeyden enel gece kancDlimin 

paa anladığım için hemen açbm ,....._.. ... k p içillcle duran 
-~--litııieflitua zarfa olduiu gibi, kGplk efl-.. kq.1- parçaakla· 

tizi ininde yırtıp nna ..... 
..... K.am.. .................. . 

.:.' Wı tık• bir ba· Parmakı.... w- edı•·ı •••• 
•çunl içiaden bet t•ı•ı açb. •• ,......_ .,r'-tl . Otlamın baktım. 

bpl9111l edim, J~ lra- iki liç ubrcla• parçalar 
panclam, •• ailadun, ne · ~ aklayan bllyllkçe J1rtabmt kljlt· 
cima. aade kar &.tinde ~ ....ı..a..:...c1ı L-'- . 
bl Wr • ..&i .a:..a ,....... .,....,. 

IDlf IDl&D a•~ wpeıW.i 8ıtkcla ele yalaa \'arcL 0 da• 
Gluca lmnetlmle sıkarak lflJe kika _, old x.. • ....n. 
"'1Je titredim. .., .. an u15 ... na ... D a~-· 

Hizm .. ı idi N ..... fllıilla Wr fliJI• ..,.. : 
L-- et~dJ~ ,Babecclet aeldi, •s.ı .. SW ... zlm G Jradar 
-.payı vur . amm pi~ ..- si...._ ld... H.......,.r 
ilai, yemep beklediklerinl ı&yle- bir .... içla inlecliiiml aıalaclam. •• 
diler; çalmadım: • .. Bqım •in- f:"' ~ laaftaın ••ken... Kim· 

beni rahat bırakın! , , diye dn .. S:-nrk ele hiç ılbnemejl 
'~-- bLI ti ..,IUI en .••• 
U1D1 ve .,, ece ıaa erce Bunlan yazımı fak t ka_ı __ 

Jtlzll ko,_ yatbm. .:..: t b"hl ' • ru.-
Dlidip trafua balo clı" pu en ı emeyl uatmawta •eta 

e a a Pil Sl&eJll ODQ timi--..., ..... 
.... an, ortahk karar1D1fb. Gaznm heldlC:ati .a,Jealp~ 

Venedik 
Vaziyeti 

Görüşmeleri 
Değiştirmedi ______ _,.,,.__ ----

İki Başvekil Arasında Umumi Mahi
yette Vesikasız Bir An

laşma Yapılmış 

K .._,iai, il. ,,._. .. Venellilc 
v ... -. 11 (A. A.) - Bir ....... .. .Uilıl11n· 

.... iL ..... w • il Hitler. ......_ ...... 

....... Wr tı.fria.....i fikri .. • ... hıiadi 

....... tıljawt ... ···-· Alnumya .u...,.,. ile WtaJI .... ._ .._ •t11hhr bıtacakts. 
haldaaclald t.tıdld.... daa den• Bmuala ber&Mr. ' anlaımwn 
ederek .............. ~· umumi mahiyette olc1utu ve berbaql 

iki ........ .... ........ ... .. v-• t..aik edihnedili ..,_ 
.. kilde Hwlayaa ..W uha&.e.- -.ulipol'. Her iki taraf,a •lıtırek 
teatileriae i.tikb.lde .. MYHI ..&- ıfyaaetin, devJetler iP'~ Y•p JUk 
lecektlr. ıiyaaetinden çekinmek olcJata aa 

lngllterede Aids kayde4Eyor. 
Lon.tra. 16 (A. A.) - Veaetlildea Alma• GazeW.r.11111• 

Re,ter Ajaaw bildirUiyor: 8-liın, 16 (A.A.t - V••• ual-
ltal,. ile Amaa,. ~ Wrab aetiı.:ıminıl• • .....-a. ima 

AYUturyaaıa l.tikbali balrla.4a ya- tıeWita A1111a11 matlıuabaa ba bidise• 
palu •nlafma lçia laer ld taraf, 1na dea amn uzun hahaetmiye müaaade 
iatildili temiaat .ıt.a .._ IMr ı-ı- eı-mlldnir. 

llatlnıat •dece. iL Hider'• ..... 
ut ..-, ......... ...._.. ......_ .... fnlrıallde ııa ... kabald .. ve 
ber, AlmaJ*t A...mı7.-..ı teAltci Fap ..... Jn c!eWebesbıtden lınnt• 
faallretlere ..... .t -~· .-...,. 

il. Ciaao, ....- llJlemittir: 
.. AYUtmJaya, htikl41t.W. ._.... M. Hltlw Danllll 

t ....... - ......... ,.,.... ... -... 16 {A.A.) - liat•akll 
ftA1t ......... 1m---. .......... as., •u ..._. Veaetlllda 1rna 

Tm .. , ... 11 ......_.. &kir .._ r'- • = Mualla ta11an ••1• 
talNlkab .... ....., A• • .,_ ••••DllRI ..._ nutuk alylecll ltaı,. lle Avuatmya tberlndekl haktan •••- ..., 
ve imtiyazları paylatmıya razı oldu• Ven•-:; :!ti A. A. ) - M. 
tua• ifade eder. Masolini bir halk kllt-

Aalıım ıa - flldlu: -...a.. &..1-..I! b._ 
" Aa.m1 .. A ....... ,. ... .ıeninde luinin &aw •v, ~ii ,.,. 1111-

JtalyalllD arzuluıaa mk ftrm........ takta clemiflir ki: 
&a.a brp lta17a. milletler c...a,..ti " - AJman Bqvekilile yap-

Okuduğum bu birkaç ctlmJe.. 
ye ve tek bapa kalmq bir iki 
kelimeye daha, boynumu btlkenk 
bakbm. Bitin bir yaz hiklyesin· 
den, kala kala o eflltun klğıt 
ymıklan ile, yine bir drl ob
yamadığım yalan kalmqb. 

Birkaç hafta evveld glln• 
lerle bir de ıu son ...,t 
dlifthıtiyor... O ilk imanla son 
g&rdllğnmthı ayni oldopna adeta 
inanamıyordum. 

Kafamda bir tek ıey tokmak· 
lamyor ve durmadan tiyle .. 
yordu: 

•Gidecejini bile bile, arka· 
SIDda ne halde kalacağnu bite 
bile, belki eHnde bu kaçma çaresi 
oldaiu için una asıl yhe le 
g6r&ndn. Sonra da oyun bon
IUDca hiç bir eaef duymadan, 
blylece uzaldatb gitti!,, Diıordu. 

O zamanlar, aiditinin verdiji 
acı ile btltlin içimle inanmıya ça
lıpyordum. Senelerden IOlll'a bu 
imanımm yiae onun, aldatm.111111 
o kadar iyi bilen l6zleri ne llazh
lacaj'lnı hiç dlflnmlyordum. 

lf 
iki gln ıonra atağıld bllylk 

oclap çağnlclun. 
- Söyle bakahm Nihal, ne 

clUfladla? Bir dipcelüa vara? 
.a..., llJliyen babamdı. Yll-

dlm1bı 811 ıarıkiuıa, ,&derimin 
altındaki kara halkalara bakma
aım l:rilmiyen ve titrek, ca11m bir 
1eıle fıaıbbldıjım: 

- Siz nasıl isterseniz, &yle 
ol11ın beybaba. S&ziimb amam 
anlamayan, 4U)'IDIJ'aa ela yine 
babamdı. Hatta aBlbnaec11 • 

- AmBa ..... &iıelder1ml 
Lota .,_dm. Ben de aeuclen 
buau beklerdim, dedi. 

Anneme vekil olacak olan bu 
imandan, o dakıK:ada ben ne 
bekfıyordum, hiç dftşftnmedi. 

Yanma çağırsaydı, bir lmhmu 
omuzuma atsaydı, yanağımı o11fa
yıp saçımdan 6perek. ,,._ lılr 
19yler, 1U içimdeki ....,a 6idln
eek l>ir pyler aljlese7cl, ne 
olurdu. 

Halt.I uçtitl adamın. iyiliğin· 
den. bilmem nuinden ""heebe, 
ta1r tlzenüi berferl• blpm1ilde
rlni, ha..ndılwnnl, iyi bir km 
mea•ut edecek yolun iliyle, blyle 
oldutunu anlataydı, ne olun1u. 

- lCuım, buraya ge1, yanıma 
otur. ICararlqtırdığımız şu e.ten
me işinde seni korkutan, içini 
aızlatan bir esefin, bekleyip te 
bulamadığın bir ı tJÜI ftt' mı, 
onu ı&yle, dese, g6zterimin içine 
baksaydı ne olurdu ••• 

lWWo~--~-

Göail /fleri 
Sevmek I,in 
Uzaktan Görmek 
Kafi Değil I 

. • Hayal " oamımütearını k.ı. 
lanan bir okvyacum hergtm geç
tiği bir caddede bir evin balko-
11anda genç bir kız glrm6f. Bil· 
dikleriee M>l'IDUft maruf bir aite
ye mensuptur, cevabım alm11 ve 
hu kın sevmeye b9fla11Uf. 

Benden sorduğu fU : 
- TamflJUlk, aVİplek •• 

ftleame ftdı almak için ne gibi 
tedbirteı. iMfYUl'aytm 7 

Sevmek için bir bd11il mak
tan, hatta yakından pmeyi ve 
bej' ... eyi kd Mime• Atkı 
dofuran zöztin baktlğa zaman 
karplqbğı nen. ziyafet dejildir. 
Uzun müddet tamfllla netlcemnde 
ruhlarda ve kafalarda mevcut 
yakınbğın sezilmesi ve mUtekabi
len hoş görülmesi, birlqmeden 
saadet doğacajı kanaatinin her 
iki tarafa da yetlepnuidlr. Bu 
itibarla uyanan .biul atk deiD. 
temelllk lunı olarak görl\rnm. 

Tanıtmanın çarelerine ıelince; 
oku,...,-•a ..._.-...en 8011111Ja ...... ..,.8Ç ....... ] ft .. ,.. 

"? 1 ....... Wr ....... 
• ısm _....... • ;lıı• .... 
- ,.... .. lıeAinıdir • 

* 1 t ıt•' ....... Be~: 
..._ hu kadar bu kızan ar

._... dütflyorauDU&. Mademki 
aranızda nikih yoktur, olan o).. 
muıtur. Bırakınız akıbetle bqa
laşsın. Bo bdm tçfa ... bür 
ilzUlmek delmez. 

IUNDl'l'BYZB 
............. ---··-- 8 ... ----

bjlma& g&ilplelerde ae Amıpa• 
B1D siyui harituuu yeniden slz
meje, - - ,_ Wr 
trıbnm>:• 1ra11n..-dak. Ba .... 
r1fme, A'.ftll~ karartan bafat. 
Wı~ ...... ehi 
..-daabWa••· .. ..... 
s'sı• ..- •* ••• 11

•
1 

tertip olmaı..pır •• .. 
Venedik, 16 ( A. A. t -d ~ 

solbü - Hider _...eam e rtr 

manyU1111 tekrar Cenevreye din-= ra ....... ml11wb o ... , 
... lllltea..k•b ı. .. 

.. mıp-r. 

dideriee da~ : Balla bea ...,.. 
budalası bir kıam. Ş6yle kttçllcOk 
bir de göntll acım var. Seçtijln 
adam bu acıyı dlndirmelİDI bll
.meıecek. Kafam&lffi o, ,Ud 

ski. ,eldi olmlyan ı.,.ı ••••• 
henzemlyecek. Eneli beni iyi et. 
bu zUra ilemieden •Jll' ...... 
Anall olmııan lc.71aa .... ılıii• 
öjrea. Eftilijm ne cıWsrl n bana 
anlat. Nelerdea ........... ıae1er
den vazgeçmemi, ae1ın •hfPamı 
s6yle. Beni eı•eli Jıuırla baba 
HaJata tiMsla ld, meı'ut olabile-
,... ..,. c!armadan kaq.mdald-
..... fevkalidelkler beklemeyi. 
-ı.tememeği, beqeydn enel ljıret 
ki, kınlmaktan da km tıııla7w. 
Ne bileyim itte, beni daha ko
aaya v ... ltalııa. Şu .... ya-

ramın •i• ıs-. Wde. Bml 
7wnda bit,.,. ,.ı.__., •ğlar-
chm. 

Halis 1 .• -- , ..... y•klıar 
11111 n wleameJi aırf ralaatı içia 
ilteyen, hisleri aojumuı bir in ... 
aa kızım verirken, buna sadece 
aaddl bakıyor : Oh! Evladı• 
zengin bir adamla ev1-cliı:iyoru• 
Sutmı dayayıp hitan ..,.._ 
rahat -edecek diye ..tnerek 
glllimliiyor, - ~Ben• .m1 •• bUDll .. 
•••• afn kma ı .tirord&. 

i ATbıA .. , 

• 
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Q. DÜNYA MATBUATINDA 00 
0RDUKLERIM8 

Bir latatl•tll• n•z•r•n bl· 
rlncl derecede lnglHzler, 
ikinci derecede Frensızlar, 
9Uncu derecede Almanlar. 

Avuaturyanın 
IODUDCU hnkum
darı Şarl dö Habı
burı'un yirmi 
Mile müddetle 
en samimi dostu 
ve mUtaviri vazi· 

Jetinde BulunmUf 
olan Kont Hodiç 
mllteveffa lmpa· 
ratorum bOyOk 
muharebe esna· 
•nda oynadığı 
rol hakkında bir 
kitap yazmıştır. 
Bu kitabın ep 

•llbim Ju.ma Şarl 1917 N• .. l•d• Aou.turgada akt•dilen •altanat meclisi. 
ela Hab•burg' Oaı/.,,,..lı qf l111peralordur. Salında Koıtl Çerin 

• 0 l•ratlo Kont Tiça tnırdır 
un mllnferit ıulh akti hakkında 1 _ Alnı ve Lorenin f ran-
yaphğı teşebbüslere aittir lınpa· ıaya ladeaJ, 
rator Şarl 917 sene.inde muha· 2 _ Belçikanın uJd ,.kline 
re beyi kazanmaktan da korkuyor·. lfr r 

d d Al a ' 
- Bu tak ir e manyan1n - lnanbulun Çarlara tevdii. 

esareti albna dnıeceğini dOılln- 4 - Amavutluğun Sırbistana 
melde mllteezzi oluyormuı. Der- ilhakı ıartlarile anlaşılabileceği 
ken muharebeyi kaybedeceklerini ihsas edilmiftir. lmparat8r bu 
tahmine baılamıı ve mllnferit bir d8rt ıarttan UçUnü derhal kabul 
aulh aleti için te,ebbtı.lere ~ d 
mittir. Kendisine ka111 taraftan etmiı ve dördüncüıU üzerin e 

mllzakereye girişmiş ise de mil· 
nim reamt surette : zakere akim kalmıştır. 

1 Geçen Asrın Ve Bu Aann Ameleai 

Puiıin aan'atlar müzeaiode 1 
liri ameleye mahaua olmak üzere 

bir küttıpbane tem eclilmiıtir. 
Bu k&tBphaaeniD binlerce mıd .... 

Yürümesini 
Öğreniniz/ 
! 'manya da gittikçe artan otomobil 

.azahnna karıı bir tedbir olma.k iiıere 
halka •ürümeyi ötretme ) ye karar 

v,,.-'ldi ve aenede bir defa bu iaim 
altında bir hafta te1is edildi ve ilki de 
aıybaşında yapıldı. Bu münasebetle 
gıı ~eteler her gün hususi birer makale 
ile halka nasihatlerde bulundular ve 
bütün vesaiti nakliye de sokaklarda 
ugari ıür'atle yürüdüler. 

!'-' 

1 Ecnebi Karikatürü 1 
ikmal imtihanları 
Münasebeti le 

t41flkleri ile mtlna• 
1ebetlerinl bir defa 
1oldamıya llnm 
pdl ye Hariciye 
Naannı Lehi.tana 
•anderdl. Fran1a 
Hariciye Nazan 
orada ikl devletiD 
RJaMtiDİ teyJalt 

edecekti. Fakat ... 
zetelerde fU telrraf 
haberi çıkb; 

- Lehlatanı ida~ 
, e eden Marepl 

. Pilıudald aibi yGk• 
sek bir adamla 

karfl karflya ml
aakata edilemer, 

Lelaidar1 lıiildi•eli son zamonlartla 6iltln h•lirul•nda yapılacak t•Y onu 
iö ı rni•lahlce• l•ra.sııl rneolcileri oiic•d• ptirrniıtir dlnlesnekten lba· 9a7r mGddet evvel Lehlıtan hilkQ 1 rettir, nitekim Hariciye naıanmıı da 
meti Almanya ile blr bitaraflık mu- bunu yapmıtbr • ., 
ahedeal aktettllden .onra müttefiki Franıa Hariciye numnan avdetin• 
Fransa ile miinasebetleri tlzerinden den ıonra iae mizah J'a&etelerind• 
bir aotuk nefea J'eçer l'ibiolmuıtu. ıu fıkra çıktı; 

• Franıa, bir mUli nhdet lcabineei ta- - Leh milleti d6rt a11rdan beri 
rafından idare edilmiye baılandıtı karakterini detfıtirmemittir, dahili 

Hoca - Naıal, (Birinci Fran· 
auYa ) nın kim oldupnu biliyor 
muıua? 

Talebe - Hayır, belki tatil 
oına11nda ıelmiştir, ititmedim. 

Yüıbln Türk Lirası 
Vereli Kadın 

Velinıton, ( Yeni Zelanda ) 
16 - Mis Emily Jonbıton namın
da bir kadın, Londradaki kanaerle 
mOcadele cemiyetine 10,000 lnııi
lb llraaı vasiyet etmiıtir. ....... ~ ............................. . 
-.imi Yardır. Bu kllttıpbanede 
tutulan bir lıtatlıtiğe nazaran 
1834 aeneainde Fransız ameled
nln yüzde dokun beti okuyup 
yumak bilmezdi. Bupn yllzde 
ylztl bilmektedir. 

zaman barict ıiyaeetini daha hakiki ihtillflarlle h6lc6meti uçuruma aOrlk-
bir ıekllde idareye karar verince mllt· ledlti zaman ne lae bufGn de odur. 

Rovelver Babasını 
Öldüren 

ile 
Bir Kız! 

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

Bir İtalyan Ailesinde Feci Bir Kavga! 
----

Fransız ıazeteleri yeni -bir 
aile faciasından babaediyorlar : 

Paria civarında Arjant6y say· 
fiyeaine yerletmİf olan bir ailede 
zevç ve zevce biç geçinemezler
mit· Bunların araıında bilhaıu 
erkek mütemadiyen kadım hır 
palıyarak d6vermit-

Geçen hafta kadın evli olan 
kızına bir mektup yazarak eYine 
çaiırtmıfo Kız ıelmiı, babası Ye 
aone1i ile birlikte ıofraya otur· 
mut, fakat bu arada bitmiyen 

münakqa yine başlamıı ve er

kek karısının üzerine atılarak ye
re yatırmış. Bu aırada kız bak· 

mıı ki anneıi boiulmak üzeredir. 
Maumn üzerinde cluraa revolvvi 

çektiji gibi babuını öldllrmlf· 
tür. Mahkemenin Yereceji karar 
Franaada btıyllk bir allka uyan· 
dırmıştır. 

Fransada 
Bina Kiraları 
Düştü 

Fransa'da bir kira kanunu 
vardır. Bu kanun mucibice bina 
sahipleri, mukavele mu hare beden 
evvelki zamanlarda yapılmıt İM 
icar bedelini muayyen bir baddea 
fazla ziyadelqtiremezler. Fakat 
dört .ene enel ev sahiplerine 
yllzde 15 tuyit hakk verilmiftl. 
Halbuki aradan ıeçen müddet 
zarfında hayatm ucuzladığı di
ıünUlerek bu bak ıeri ahnmıtbr• 
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Pafa timdi memnuaau. Çan.idi 
o, çok hesabi bir kızdı. lstan
buldan ilk ayhkJarı gelmeden 
evvel paralarım bitirmekten pek 
korkuyordu. Halbuki timdi mem

nuniyetine sebep te p idi. Hamal 
paralarım M. Domomky kendi
lerine verdirmelllifti Mlnener 
otomobilile oalan otele ıötürii
yordu. 

Fatoş merakla pderle yek
nesak bir tanı mimaride inşa 
edilmiş beı kat n ebemi kur
ıuni rengi binala IMa sek•ldara 
bakıyordu. Allalt cadclelıu de 
insan, otomobil, otobüs, tramvay 
kalabahğ• Ağda aolAa ı•kh üia
larile dükkana.~ kalweler~ ıiae
malar varda. biıaz ötede tam 
JoWll odumda sıibi iÖr:tioeD bir 
küia yiilaellymd& Bir iki dakika 
sonra otomobil kiisenin etraf.ın
da bir devir yaptı., biraz ilerledi 
ve sağda bllyllk bayaz bir bina· 
nm önüde tevakkuf effi. 

Üniformalı bir kapıcı ilerledi 

•• ıenç kadını selamladı. 
_ Kapıcı efendi, hanımlara 

henim katımda iki 7atalda ve bir 
bunal baııJola oda tıazırtasmtar. 
Arkadaki ç••wen da iadirip 
yukarı götklftz'=" .• 

MünevYer şimdi ~ kızlara: 
- Gl5receksiniz, mı•• Ba

rada nasd raluat ~. 
a. ... mllre•mel bir yw. 

Fifa kalkıp etomobilden in-

mek istedi. Ge~ kadua : 
- Y ooo olmaz; .W.-
- Fakat bir ..- .-,. 

paek. 
- 1-lif lttıu•ı ,_k.. Sile ea 

ı...ı odAJI ffl'eC 
1 

Wilü bea 
psanti ederila. Bıjlı• ıazlliz 

bea ke.clim' 'w aba ----
Mime,.._ - bdıar .-ank 

Wr kadnMh.·· 
- Şimdi fıep beraber otomo

bille ıöyle bir dolaşır.. Bir ta
rM"PM bu:ım bir py içeriz. •• Bir 
koktey. 

Domonsky: 

- Hayü', dedi. &izinle balun
m•wnı teaıit etmek 6zere şam
panya ... 

- Evet pmpaaya içerQ._ 
Ha•rmlarm Berliae ilk plıdildcri 
akşamın bayramını yapmak lazım 
değil mi?.. Sonra M. Domonskyi 
oteline bırakım. M. Donaonsky 
eminimki yine öbür tarafta Un
ter den Linden'deki ağır baılr otel· 
lerde bir daire tutmuştur.. değil 
mi? Nasıl bilirim... Diplomatlar __ .... .__.. .. -----,·-··-......... -...... . 

ı. R;im Talılili .Kupona :.. ·······.:··· .. ... . .. 
TabiatiDiti ijğlıes .. lz ~ 
resminizi bu kupondan fO adet 
ile biıJildl paııieıioi&. · lWt..miz 
•ıraya tihiıfir ve iade edilmez. .... 

Jaim. meslek 
..,.. san'a& 

hhraduğ11 
memle'ket 

Re11Dm kli~ 30 bıiflaJr 
pul mukabil.iaff röadeıiltııbilir. 

Ytızan 

Suat Suzan 

Vi hclmstras e'den uzaklara gide
mezler ... Seriinin garbı bizim gibi 
san'atkirlara, ıençlere, talebelere 
mahsustur. 

- Sen bilirsin Münevverciğim. 

Jf. 
Beri" ne geleli bir buçuk aaati 

geçmişti ... Otomobil ile Münevver 
onlan bir yerlere giitiirmüı, tık 
bir restoranm tarasamıda gilzel 
bir -.mile dinleyerek pmpanya 
içmişle.r, sonra otomobil ile M. 
Domomky'yi oteline bırakmışlardı. 

Şimdi ikisi otomobilin içeri· 
sinde arkaya yaslanmıtlardı. Şehri 
ıeyrede ede otellerine avdet edi
yorlardı. Münevver de otomobili 
kullanıyordu. ,,,. 

Odaları hazırdı. Yalmz kapr
cuain deftuine isimlerini verdiler 
ve pasaportlarını bırakblar. Pasa· 
portları kaydederken kapacı on· 
lara garip. ıarip bakb ve F ran
ıızca olarak ıordu : 

- Matmazeller l.tanbul-Berlin 
t.kaprui il& mi geldiler ? .. 

- E1!et. 

- Teıekkür ederim efendim. 
Genç lmlu ., ke doğra 

giderken 0 1 telefoaa açtı.. 

* 
Odaları pzel bir oda idi. 

Y atalduı &eDİf " yamllf&kb.. 
Odada gfbcl bir .-ıo. ile bü-
yük aynalar Yarda... Pencereler 
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aralık duruyordu. 
F atoı aynanın karşısına geçti, 

şapkısanı çıkardı, sonra kollarını 
başının arkasına doğru 16ttıre

rek gerinirken nazarlan ayna
daki aksine takıldı. Dikkatle 
baktı ve irkildi. 

- F afa... F afa. 
- Ne var canım. 
- Gel koluma bak.. Çabuk •• 

Çabuk. 
F afa ona yaklqtı. 
- Aaa!.. Bu ne? •• 
Gri tayyörtiıriin kolunun alt 

tarafında kuh bet parmak izi 
vardı. 

- Salan elin kanam .. •? 
Awcuna baktı: 
- Elim mi? Yok canım ••• Hem 

ıu parmaklara bakaanaL. Ne ko
caman ,eyler.. beıaim .Uerim ko
caman mı? 

Senin kolunu kim tuttu ... 
acaba.. 

- Kimse tutmada Fafa.. 
- Belki Münevverin eU kan• 

lıdır, o tuttu. 
- Evet uımL.. F afacığı.m 

Münevverin eli bu kadar bUJiik 
mi? .. 

- M. Domanıky belki? 
-Hayır o, kolumu hi~ tatmadı. 
Fatoş iğreaerek onu koluAClan 

çıkrdı. 
- Belki bir boyadır... Ve 

dikkatle bakıyorlardı. 
- Hayır canım, kırmızı, gör-

milyor muıun kao.. hem de beş 
parmak. 

(Ar.kail vaır) 

İhtikira Karşı 
( ....__,. ı iaci _,,._ ) 1 Daniş Bey kudime ıiil .... Wr 

fiatı.ı i=emb y.uk eclencede mubarririmb.6 pmları aöyle•ipir; 
ut-., piJmda .ı.e.wiyetli bir \ " - bıtikirla mllcadele bu 
ihtilrir Ya~ heliııaişlir. Okka- ıekilde oluna mliıbet bir netice 
- lölo,a pmJmeejei gö&dea alınabilir. Haftalık fiat teahitl 
kaçmnryan ban açık pder. fimcli l veyahut narh koymakla bu ff 
de yeni ver&iJerintatbildne geçil- halledilemeL Eınaf ve saba ile 
meaiDi fırsat bilmitler. verıi alınan iyiden iyiye rekabet etmek llmm-
maddelue inaafaızca zam yap• dır. Biz bunun temini için 
bldan ıibi yeqı ahnmı- çalışıyoruz.,, 
yan mevadln fiatlarmı da ---
bir haylice artırmışlardır. Ne Takas Yüzünden 
Ticaret odasl •e ae de Belediye Q 
tarafmdan henüz bir tedbir ahn· n kişi 
madığı için ihtikar vaziyeti ele 'revkz~.t E' -'ı•/' J.ı• 
devam edip gitmektedir. ı ~ J Uı Uj 

Milli İkbsat ve Tasarruf ce· 
miyeti, bu ihtikirın kısmen olsun 
ön._ teçebihnek ve biç değilse 
ıM.a •adıdeMriae fuzuli zam ya• 
pümMHaa meyw vermiyerek 
halkı korumak için, meyyar bakkal 
dükkanları tesisine karar vermiıtir . 

• 
Bu dükkanlar, şimdilik bilyUk 

kamyoularıD llzerinde kurulacak 
ve içerisinde bilha11a halka pahalı 
satılmakta olan zaruri ihtiyaç 
maddeleri bulundurulacaktır. Sey-
yar dükkanlar her ııUn latanbulwı 
bUtlln semtlerinde dolaştırdacak. 
mağazacılar dükancılar ve esnafla 
rekabet edilecektir. 

lhtikirla pratik olarak bU 
şekilde mücadele edilclJği takdirde 
az çok iyi neticeler elde olunacağı 
umulmaktadır. Mitli İktısat ve 
tasarruf Cemiyeti .. u karanaı 
Ankara mekeziııe bildirmiştir. 

Verilen malumata göre; bu hmusta 
yakında faaliyete geçilecekti!'. 

Cemiyetin latanbul ıubesi l'eiai 

( Baştarafı 1 iuei aayfada ) 

vermekten istinkaf etmİf, Oll ..... 

nin tevkifini kanuna uyıun ıör

mlıt •• karar vermiftir. Bu oa 
kitinin ismi apğıdaclır : Mehmet 
Asım, F uıl, tllccardan Faik, 
limon kıralı Diyamandi, Vehbi 
Cemil, Perikli, Lagotia, Yaıuf 

Ziya, Arman Koğo, Hbino 
Minidis, ve ZUhttl Bey ve efen
diler. Bunlardan Hırist:o Minidiı, 
Znhtft ve Vehbi CemB efendiler 
burada bulunmadıkları için bak· 
larındaki karar yerine ı•tirile• 
memiştir . 

Bu hal de gösteriyor ld tahki
kat çok mühim bir nfhaya fİ1'4 
miştir ve meaele, 3,5 milyon 
liralık bir elıemmiyet arzetmek~ 
tedir. Bu ite ait evrak iki kam
yonu dolduracak kadar fazla, 
fU veya bu ıuretle alikadarlan 
da 150 kitiyl tecavüz eylediğin· 
den, tahkikabn dalıa bir müddet 
ve ketumiyet içinde devam eyle
meıi tabiidir. 

ttrs,... IJ 

Paris, Hamburgtan Geri 
• 

Kalmak istemiyor 
Vensan Ormanında Tesis Edilen 

Hayvanat Bahçesi ..• 

Pari.8 ,ehrinin Mr -... .. mahl'- 1 
lelerini ihata eden v.._ ••• 
DllDll içinde yeni bir hay o ıt 
be'hç-i tesis e.tiMttic. :S. t.ltp. 
(140) dıönlmlDk gayet ıenif WI' 
saha berine lrur.ulmuttur. Ve 
Avustralya ormanlaı:ınm en nadide 
kıqlarmdan Asya ve .A{rikanm 
en yırtıcı hayvanları• varmcaya 
kadar yeryibiillia hemen bUtla 
mıh'illd.r1M ilHW• etmektedir. 

Son zamanlara "Yarıncaya ka· 
dar Avrupanın en zenain &ayva• 
nat bahçesi ( Hamburı ) ta idi, 
llGDI'& (Londra) mnld, milteakiben 
ele ( Berlin ) inki ıefiyordu. P aria 
tehri şimdi bütün bwılann den
cainde bir bahçe yapmak aure
tile onlarclu seri bbaak meme
cljini glstenai}tir. 

Dercettiğimiz resim açılma 

reemiai• yapıld.jı glo abnmıfbr. K--. .,.n iıciıa " W. -'i'-ie 
ollla lr·-- -....an- ayıran 
seddin üzerinde ReisicUmhurla 
maiyetini görüyorsunuz. 

BiUiste Un Fawtka• 
8it1ie ( Hu.uıi ) - Kasabada 

bir an faltrilııım inşası kararlar 
bnlmat, temel atma ...,uiml ya
pllDlfbr. MerMim eenumda te
zatıul'af yapdmıı, kurbanlar keıil
miıtir. Fabrika kasabaya 15 da· 
kika mesafedeki p&Tyonlar kartı· 
s1Dda yapılmaktadır. 

1$ Bukısa Kııyı Muhasebecisi 
Malatya CHm••>- lı Banka. 

Malatya tubesi muamellt 111eJD111"11 
AB UIYi Bey Sa.kama Konya 
fUbeaİ muU..becilljlae tayin 
edilmiftir. 

ümayişlere Karşı •• 
Silahla kabele erikada Pek 

Tecviz Olunmuyor 

A.-.rihılt. ıd ••ıitsi'r al •c: __.,,. ılajlt&lar'-
~ •t .. • .. ,, wllMiri içha j....W - , ..... 

metleri, h'ne- H ' :sAıh ma iatemeAı mec .. i,.tl t.al 
..,-.. "1" d • z''P .. I • ••ıp. Aıa.. at•• ..,...... 
-- •• , t • b... .. icla .,. -- ...... 
Fabt lı ' ı ......... ..... et 'alil. ha t....ıt.. .ta ...ra 
bBi 9a:ısl;lll ~ dıiilti ve... ,_... ._.-..ı nnllı. llaama&b 
iWil&çlan Wsçok yerlerde pell Wr ar... ıözleri yaprbcı saz 
vuim ve fiddetli bir teldi alclL .......... bDamldajı için hu 
Da arada lcretlerin tenlüei aley- :ıayiatm ~ . fazla almaamn 
bbae yer yer nllmayifler yaplcla. hine geçilmiştir. A _...ıL 

• 1 · Bununla iberaber menaa 
Bu nUmayıt enn . arasında geçen azeteleri, hallan üzerine ateş 
...A .. Toledo t•hrinde yaplam en i ... ı k bel L-
5- a~m881m, meşru mu a e aa• 
kanlılanndan biri obnufbu'. Bu linde dahi mazur görmemifler, 
şehirde itlerine nihayet verilen iğtişqın tamamen gazlı bomba 
5000 den fazla amele elektrik ne yatıştırılmaauş olmasam proa 
fahrikasını yakmıya tetebb.üa teato etmillerdir. 

~. 

~. 
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Halil 
tubu 

Gelen Bir Tehdit MekBeye 
Mecliste Alenen Okunmuştu 

Bu gibi büyOk ve mllhim ze-
9attan teşekkül ettiği için ' ., 
kabineye de (Büyük kabine) 
mı verilmişti. 

Bu büyük kabine, Babıilide 
il~ • içtimaanı aktettiği glln, ren
gmı ve şeklini gösterivermifti. 
O glln, temmuzun onuncu gtlnll 
ne tesadüf ediyordu. Her aene 
ayni gllnde hürriyetin ıenei dev• 
riyeaini tesit için ıenlikler yapan 
lt~batçdann kalbi, buglln kan 
ağlı)ordu. Kabinenin birinci ka
rarı, aenelerdenberi ittihatçılann 
idame ettiği idarei 6rfiyeyi kal
dırmak olmuştu. Fakat buna 
mukabil -ittihatçılann bir hare· 
keline meydan verilmemek için • 
zabıta Amirliklerinde bulunan 
ittihatçılar derhal kaldınlmıı: 
7erlerine HalAskiran grupuna 
meaaup birer zabit oturtulmuft:u. 

Ba hareket, Btıy&k kabineden 
b~rafane icraat bekleyenler Oze
~d~ fena bir teair husule getir
mıştı. Ayni zamanda, ·artık partiyi 
kazanan- itilifçılarla HalAakArlan 
da nıUtecavizane hldiaelere aev
ketmitli. Sokaklarda, guino ve 
~ahvelerde tahkir edilmek için İt• 
tihatçılar aranıyor; imza yerlerinde 
kırmızı mürekkebe batınlmıı par
mak izleri, tabanca ve mermi re .. 
Iİmleri mektuplar yazılarak ltti
laatçılarm evlerine bırakılıyordu ••• 
1328 ıeneai temmuzunun ikinci 
ailnll Mecliai mebusan içtima et• 
tiii zaman reiı Halil Bey heyecan 
içinde kDrsllye gelmiı: 

' 

Dördüncü defa olarak lıgan eJen ılmaff Arnaoallakta 6lr kabilenin içtimaı 
mekle beraber pis kanlarla leke· Çerkeı zabitler, Nazım Paıa ile 
lenmek arzu etmediğimiz için gizli bir istişareden sonra hali .. 
ihtara lüzum görüyoruz ki: Milletle kir gurupile teırikimeaai et• 
beraber bütün ordunun metalibatı mişler; ve bu zab iktidar 
muhikkasıoın en mfihimmini teı· mevkiine getirmeyi istihdaf 
kil eden meclisi hazırı meb'uaanın eylemişlerdi. Bu mağrur ve harta 
ve daha doğrusu Fındıklı kulüp zat ise, genç zabitanın bu hare• 
ve tiyatrosunun feshi huıuıunda ketlerinl tasvip etmit; hem itti• 
bir engel olmadığınızı ve hatti hatçılardan intikam almak ve 
tervici matJabımız yolunda bilfiil hem de d<Srt senedenberi gaye 
çalııtığınııı kırk ıekiz saatte ittihaz ettiği Harbiye Nazırlığına 
izhar ve ıapat etmez iseniz, nzeri- kavuşmak için gurupçulara istinat 
mize terettüp eden vazifei vata• eylemiıti. 
niyeyi tamamen ifa edKeğimizl ( Arka11 Yal) 

ihbar ediyoruz. -_co.._--__ ·---.-· -·---...... --·~ 
Haşiye: - Şurası da malüm r- S O N POSTA 

oll ki kendilerinde hiçbir kıymet 
latanbul 

BORSA Si 

( Baıtuafı 1 1nci uyfada ) 

içinde ortadan yok oluvermiştir. 
Bu tayıa)ı ortaya ilk atan 

adam, burada Çaydamar maden 
ocağında çalışan bir işçidir. İsmi 
Sarı Osman oglu Mehmettir. Meh
medin anlatbklanna göre, insanın 
içinde tatlı gıcık.lamalar yapan 
hikiye ıöyledir: 

Barbnın Durnuk isimli bir 
köyü vardır. Bu köyde Mehmedin 
kUçiik oğlu, kendiai gibi iki küçük 
arkadapnı kendi evinin bahçesine 
çağırmıf, beraberce madencilik 
oyunu oyna mı ya başlamışlaa dır. 
oyun icabı toprağı eşelerlerken 
Mehmedin küçük oğlu toprak al· 
tında bir küp kapağı görmüştür. 

iki küçük hemen bu kapağın ba· 
ıına çökmüıler, parçalamiya baş
lamışlar ve parçalanan kapağın 
altından da ağız ağıza kırmızı 
albn dolu bir küp meydana çık· 
Dllfbr. 

Kiiçükler, madencilik oyunu• 
nun 6nlerine çıkardığı bu albn 
ve giimUş damarından birer avuç 
ceplerine doldurdukları sırada 
çocukların hareketini uzaktan ta· 
kip eden köyün muhtan derhal 
GömU'olln yani definenin olduğu 
yere koşmuş ve çocukları, ceple
rioo doldurdukları paraları da 
bopltbktan sonra oradan uzak
lafbrmııtır. l,te bu dakikadan 
itibaren de define ıır oluvermi.
tir. 

Fakat yine o hafta içinde 
garip bir hiı ile ocaktaki itini 
terkeden San Osman oğlu Meh
met k6yUne dönUnce bu hava• 
disin taze akislerile karşıla,.. 
mııbr. 

Mehmedin oğlu zeki bir ço
cuktur. Define bakiyesinden ce

binde sakla yabildiği birkaç parayı 
w 

1 

- Efendiler!.. Meclisi Aliye bir 
meıele arzedeceğim. Kemali dik· 
katle dinlemenizi rica ederim. 
Dla akıam meclisten evime av· 
det ettiğim zaman evimdekiler 
bana ıu mektubu verdiler ve bu
nun bir zabit tarafmdan bırakıl· 
dajı111 .a,leclil•. Ba mektup, Meb-D Reisi namına yazılmıı olduğu 
için vazife icabı olarak heyeti ce• 
lilenize arzer.liyorum. 

Ye meziyet görmediğimiz efhasa 
hitaptan kendimizi mOıtağnl adde
diyoruz. 

16 Temmuz 1328 
Halisklr Zabitan 

Grupu 

16 -6-1934 

Paralar ( Satıı ) 
Çocuğunu 

1curu, Denizde \ 

Demiş ve alenen okunmak 
lzere mektubu katibe vermişti. 
Mektup, aynen ve hariiyyen fU 
ubrları ihtiva etmekte idi: 

Mecllsl Meb'usan Aeial 
Halil Beye 

Gerek ittihat ve Terakki mu .. 
hitinde ve gerek Meclisi Meb'uıan 
Abasında vatan için biç te hayırb 
olmaksızın vulrua gelen bunca 
harekib sakimenize zamimeteo 
ba defa nezdi şahanede sebkeden 
tqebbUsat ve entirikalarmız, 
ıurupumzca malüm olmakla ve 
ha da mucibi cezayı azim görtil· ------........................................... . 

Son Posta 
iLAN FiATLARI 

1 - Gazetenin eaaa gazıaile 
hır sütunan iki aatırı bir 
( san tim) sayılır. 

2- Sagjasına göre bir santi
min ilan /iatı şunlardır: 

3- Bir santimde vasati 
(8) k elime vardır. • 

4- ince v11 kalın yazılar 
tutacakları gere 6Öre 
•antfoıle ölçülür. 

Mektubun albndaki (Haliakir 
zabitan gurupu) kelimelerinden 
mürekkep olan mühür, kan ren .. 
ginde ktrmııı bir mürekkeple ha· 
aalmııta. Bunun Mecliste okun
ması, azalar arasında bllyilk bir 
velvele uyandırmıştı. İzmir meb'
usu Se} it, Kırkkilise meb'usu 
(merhum) Ömer Naci Beylerle 
Erzurum meb'usu Vartakes Efen· 
di hararetli birer nutuk ıöyle· 
mişler; bugün memleketin mukad .. 
deratına hakim olmak istiyenlerin 
bu hareketlerini şiddetle tenkit 
eylemişlerdi... Yeni Harbiye Na .. 
zırı Nazım Paşa, derhal Meclise 
davet edilmiş, bu mektup ona 
gösterilerek izahat iatenilmitti. 
Evvelce ve sırası geldikçe arzet· 
tiğmiz sebepler dolayısile ittihat· 
çılara dargın olan Nazım Paıa, 
- timdiye kadar Cemiyete karşı 
vuku bulan her muhalefete ta· 
raftar olduğu gibi, bu aon • za• 
hitan guruplarının teşekkftlüne 
ve bunlarm takip ettikleri hattı· 
harekete de lakayt değildi [1) 

[1} Bö) le olmakla beraber ittihat
çılıır Nazım l'aşanın Bağdat vali ve 
kumandanlığındaki icr~ntım . takdir et
mişler; ouu kazanmtı~ ı~temışler; Mah
mut şe,.ket Paşanın ıstı~asından. soıır~ 
Hnrbıye N cr.ııretini tekhf eylcmışlerdı. 

Fal.at NRzını Paşa. ittihııtçılnnn 
hoşuna gitrni}ecek leklıfler dermeyan 
etmiş ve ezcümle (baş J.aımnndan)hğın 
da kl'ndısioo verilmesini istemişti. Bu 
teklifler üzerine ittıhntçılar Nazım 
l'uşnda.n iimitlerini ke mişler, Müşir 
lhralıim ve Tatar Osman Paşalara 
müracaat etmişlerdi... Halbuki birkaç 
gün sonra Sait Pıışanın da jıtifa et· 
mesi ve kabinenin Ahmet Muhtar Pa
şa tıırafmdan teşkil edilmesi üzerine 
Nazım Paşa ittıhatçılara teklif ettiği 
şartlardan vazgeçmiş, Harbiye Ntıare-
tini bilakaydüıart kabul eylemitü. 

J tıterlla 
ı dolar 

20 fr. Fran11a 
10 Ure\ 

134,-
125,-
168,50 
215,-
1J6,-

2G kureıt 
J tlll• A YU1ıı 
1 pneta 

:,: Boğan Kadın 
17,00 
47,-
13,00 
'ZT/» 
ıg.-

10 fr. Be1çllta 
IO drahmi 
10 fr. lıvlçre 
IC len 
1 IUorlD 

25,00 
818,

:15,UO 
84,-

1 Mıırlıı 
1 dotl 
1 Penıı5 

20 ley 
20 dlau 
1 Çerwoı .. ., 

ns.-

Çekler 
Londra 834,50 Prag 19,0575 
Nn • rorlı 0,7963 Vl}'~IH 4,23l,5 
Parla 12,03 Madrlt ~,8018 
1411ano 9,198 Berlln 2,0ö15 
BrU.ı191 3,40 Varıota 4,1973 
.Atlna 83,39 Pct' • 3,9334 
Cenevre 2,4442 BOkret 79,~2 
Sof ya ti4~ı Bel ırat 3~,0215 
Amıterdam 1,1717 Moakova 1091,50 

Hl••• &eneUarl 
Lira 

it Baalr. (Nama) 10 
• ıHAınUo) ıo, 
• (Mlleaa· a) 102,-

0amarllı U11nk. il5,
Se1Qnlk ,. !1,95 
Şirketi Hayri}'• 15,00 

Lira 
Anado'u" JOOV. 4,,,0 
~ırk D. Y. •:zs.eıa 
lat. Tramn1 48,!SO 

CakUdu •u 11101 
hıko. 26,75 

Hdlp -0,17 Havaııaaı n.-
Aııadolu '660V. 25'~ Telefon Jl,71 

18,40 • !t GO P. 24. 85 Bomontl 

E•h•m ve Tahvllll 

Lira 
Jt33 lkramlyoll 9Bt50 

lallkraı.a 

latlkrnı Dahili 95,25 
DUyunu Mu. 52,50 
Bııldat tertip 1 09,ı:D 

• .. n ıc.oo 
BORSA 

lt•ll 
Tramvay 
Rıhtım 

Oıküdar ıa 
Tcrkoı 
Elektrik 

HARlCI 

Lira -S,90 
41Yl 

23,00 
170,-
41,~ 

• -.-
1'ahvllll • MeakOkll 

Tllrk altını 
lnı. 
Pr. • 
Rua ,, 
Mecldl1• 

Lire. 
925,00 
J0,38 
8,42 

J0,83 
36,50 

~anknot (Oa. 8.) 237 

Kal 11 be9lblrllk 11 l tı:ı 

( CUmhurlyot) 461~ 
(Aır.lır.) 4~ 
\Hamıt) 46,50 

Lira -(Retıt) 49,00 
(Va it) '6.2l 
lrıce betlblrllla •hı• 

( COmhtarJ1et ) 45,75 
(Hamit) armalı !)2,50 
(ReıatJ • 471~ 
(Vahit) ' • 4g,t>U 
MmrKr.Fo.1886138,00 
• • • 1903 96,~ 
., • e l9JI 9~ 

• YaldlS ltırellller1 bu... •11amle 
slraemlttlr. 

Fatma kadın 
Tıbbıadlige 

ıötiirülürken 

Evvelki glin köprllden Kadı· 
köyüne giderken kucağmda 
tapdığı iki yaşındaki öz çocuğunu 
vapurdan denize atmak ıuretile 

öldüren Fatma ismindeki kadının 
macerasını yazınışbk. Kadın Kadı· 
köyUnde yakalandıktan ıonra 
Üsküdar müddeiumumiliği hadi· 
aedea haberdar edilmit ve tah-

babasına göstermiı 
nasıl bulduklarını, ıonra 

tarıo nasıl ellerinden 
anlatmıştır. 

GömU'yU 
da muh· 
aldığını 

Mehmet işi öğrenince hatıra• 
sını yoklamış ve bu köyde sabn 
aldığı eve yeY"Jeşeceği SU'ada ko
nuşulan liflar üzerinde durmuştur. 

Filhakika satın aldığı evin 
eski sahibinin oğlu bir zamanlar 
şakavet yapmış, sonra da dar 
larda vurgun peşinde gezerken 
takip müfrezelerinin kurşunu ile 
liyik olduğu cezaya çarpılmışbr. 

işte o 11ralarda köylü arasında 
bu ıakinin btiyUk bir vurgundan 
biaaeaine düten parayı evinin 
bahçesine gömdüğüne dair bir 
rivayet dolaşmış ise de Mehmet 
bu rivayete kulak asmamıştır. 

Oğlunun anlattığı bu hikaye 
ile vaktile köylü araaında dolaf&JJ 
rivayet araıında çok mkı bir mü
nasebet bulan Mehmet, hemen 
muhtara kof111UI ve evinin bah
çesinde bulunan defineden hiue
aine dtişeni ialemiıtir. 

Fakat muhtar orah bile değil
dir. Bulunan paranın birkaç lm
ruı bozukluktan ibaret olduğunu 
ıöyleyerek MehmedİD Jllzilne P 
lüvermiştir. 

Bu vaziyet kufwnda Mehmet 
ağa gayrete gelmİ.f ve bir istida 
ile biddeYİ Barhn kaymakamlı· 
jlDa biJcllrmiıtir, 

San Osman oğla Mehmet 
şimdi buradadır. Aynca bu mu• 
ele hakkında vilayete de bir istida 
ile müracaat etmeye karar • .,.. 
mittir. 

Bakalım, resml tahkikat, Meh• 
met ağanın meşhur definesinin 
mevcudiyetini tahakkuk ettirecek 
mi? •• - Ahmet 

Askerlik 
Daveti 

316 • 329 • Do~umlular 
Askere Davet Ediliyor 

OakUdar Askerlik Şubesi 
Riyasetinden: 

1 - 316 ili 327 (dahil) bir buçuk 
vo iki senelik bakaya efrat ile 328 

'kt ve 329 do~umlu bir buçuk ve 1 

ıenelik efrat haziran 934 ayı zarfmda 
çagmlarak aakere gönderileceklerdir. 

2 - Birinci maddede yaz.ılı do• 
pm ve 11nıflara mensup olan efrat 
için toplanma gfinG 26 bazirıın 934 
talı gilnGdür. Bu glinde .aat 8 de 
ıubeye mGracaat edilme1i lazımdır. 
Gelmiyenler bııkaya kalacaklarından 
haklarında 2M3 No.lı kaauna göre 
ceza tatbik edilecektir. 

3 _ Bedel yermek lltiyenlerin 
bedelleri 25 haziran 934 akşamın~ 
kadar kabul ediJeceJinden müddeti 

-L· ---'-ada ıubeye milracaat me-ure _...... 
eclilmeıL 

4 - Yukarda ıınıf ve doğumlan 
yazıb ıube mıntaka11nda oturan 
yapancılann da iıbu celp Te •evke 
dahil oldukları ilin olunnr. 

Dr. ibrahim Zati 
Cağalotlu : Mahmudiye caddeıi, 

Çatalçeıme ıokağı No 5 
Hergün ötlcden soo.ra bastalann 

kabul eder. 

kikata başlanmıştır. Fakat kadı· 

nın akli müvazeneıinden ıüph• 

edildiği için dün muhafaza alhnda 
bbbı adliye gönderilmittir. Burada 
mlişahede altına alınarak aklt 
müvazeneainin bozuk olup olma
dıjı teıbit edilecek ve buna göre 
de tahkikata devam olunacakbr. 
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K rakolda Geçenler .• 
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,. Ba a smlmi, Nerede Oturduğumu Soru
yorlardı •• Bunlara Ne Cevap Verebilirdim .. ,, 

• Şimdi söze, bizi kümesten 
çıkaran memur da kanşh: 

- Utanmak mı?.. O da, ne 
kelime?.. Sen bizimle beraber 
olsaydın da, onu kümeste bastır· 
dığımız zaman koyverdiği kahka· 
halan duysaydın.. Mahcup, sıkıl
gan görünüyor amma.. Mal mtl• 
barek mal. •. 

Beynimde uğuldıyan bu sözlere, 
ne itiraz ettim; ne de kendimi 
müdafaaya yeltendim. Bilakis 
içimden bu memura bak verdim; 
ba~ımı önüme eğdim. ÇünkU artık 
ben, sarih cürümler karşısında 
bütün temizlik ve masumiyetimi 
kaybetmiş düşük bir kadın.. Ni
hayeti gi:ıll bir fuhş evinde bası
lan, bu baskında saklandığı kn
mesten kahkahalar atarak çıka
rılan utanmaz, arlanmaz, sefil bir 
sabıkalı idim. 

"" Resmen isticvap olunuyordum: 
- Adın ne? •• 
- Üç adım var. Birincisini 

unuttum. İkincisi Melahat. Üçün
cüıü Hikmet ... Hangisini isterseniz 
kullanın. 

ifademi alan memur, dik dik 
ylizUme baktı. Ve sonra, söylene 
söylene yazdı. 

- Melahat.. Namı diğer, 

Hikmet ... Pekala babanın adı ne? 
- Onu da unuttum. 
Memur, bu sefer öfkelendi: 
- Alay mı ediyorsun, be? .• 

insan, babasının adını unutur mu? 
Önüme bakarak sükünetle 

cevap verdim: 
- Bilmiyorum. 
- Hah.. Şöyle söylesene .. 
Öteden bir memur söze 

kanşb?. 
- Bunlarm çoğu, babalarının 

adlarını bilmezler .• yazıver, baba· 
aının adı Abdullah diye. 

- Nerede doğdun?. 
- Bilmiyorum. 
- Kaç yaşındasın?. 

-······ .. ······························•••11••················ 

So Posta 
Yev•ııi, ılya&f, Havadlı V& Halk gaıetui 

--=-===-= 
I• ;.ıkı Zabtiye, Çntalçeşme ııokagı, 25 

lSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı 
ve resimlerin bütiin hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr -------

TÜRKiYE 1400 750 400 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone. ~edeli peşindir. Adrea 
deJıştırmek 25 kuruştur. 

Gelen e(Jrak geri flerilmez. 
ilanlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap i~·in f!I~ktupl~ra 10 kuruşluk 

pul ılı.vesı luzımdır. 

- Bilmiyorum. 
- İkametgahın? ..• 
- Bilmiyorum. 
Memur, fena halde sıkılmıı, 

kızmış, kıpkırmızı kesilmişti. 
Birdenbire irkildi. Öfkeli bir 
sesle: 

- Sen baksana bana •. ben, hiç 
şakaya gelmem .• hokkayı kapınca 
kafanda parç.alarım. Doğru cevap 
verecek miıin?. 

Dedi. 
Menfi cevaplarımla sabnnı tli• 

kettiğim bu memur da haklı idi. 
Onu teskin için istirhamkir bir 
ta vur aldım: 

- Memur efendi .• öfkelenme• 
.Yiniz .. değil hokka ile kafamı par· 
çalamak, cımbız ile etlerimi çek· 
seniz, yine mazime ait size hiç 
bir şey söylemiye muktedir de· 
ğilim... Unuttum.. babamı, ana· 
mı .. bundan dört beş ay evvele 
gelinciye kadar pek temiz olan 
bütün varlığımı kamilen unuttum. 
Yazın.. bana sormadan istediği· 
nizi yazm. 

Diye yalvardım. 
Bir dakika evvel, hokkayı ka· 

famda parçalama tehdidile irki
len memurun hiddetle açılan göz
leri yavaş yavaş tabii şekline in· 
di. Son defa çehremi tetkik et· 
tikten sonra acımak manasmı 

ifade eden bir teesssiirle yine 
kağıdın üzerine dikildi. Du
daklarmm arasından şu sözleri 
söylerken, gözleri de yazdığı 
kagıdın ilzerinde sürüklendi: 

- Bimekan takımından .•. 
işte zabıtanın, sabıkalılara 

mahsus sicil defterine, künyem 
ıu suretle geçmişti: 

[ Bimekin takımmdan .• Aptul· 
lah kızı, Melahat.. Namı diğer 
Hikmet. .. ] 

lf 
Artık bütün temiz mazim, dilş· 

tüğüm çukurun çirkefleri arasında 
erimiş.. Babamın pak ve nezih 
adı ile benim eski saf ve lekesiz 
varlığım, mahvolup gitmişti. Hak
kımda yazılan kagıdı göz ucile 
sUzdüğUm zaman şu satırları 

okuyabilmiştim: 
Emrazı ZUhrevive Munveneha· 

nesi Müdüriyetine 
Bimekiin tukımından ve sabıkah 

aliifte güruhundan olup gizli fuhş ev· 
lerinıle icrayı san 'at etmekte iken me
murini aideei tarafından derdest olunan 
Abdullah kızı Melahat, namı dii!er 
Hikmet ( mevcuden izam ) kılınmıştır. 
Merkuuıcnin muayenei lazımesinin ic· 
rasile yedine ( vesika ) itaeı zımnında 
işim ruiizekkere müdiiriyeti aliyelerine 
takdim olunur. ] 

Bir anda gözlerimin önüne 
dikilen hakikat, çırılçıplakta. Bu
günkü hlivi) et ve varlığım artık 
tam bir hudut ve çerçive içine 
almmış; alnımın tam ortasına 
simsiyah bir damga basılmıştı ... 
ne şeref, ne fazilet .• artık hayatta 
benim için bunlardan bir zerre 
kadar olsun nasip ve gurur his
sesi kalmamıştı. Bundan sonra 
benden bahsedildiği zaman ismi· 
min evveline iki kelime konacaktı: 

- Sabıkah.. vesikalı .. 
Ve herkeı beni bu sıfatlarla 

tanıyacakb. 

(Arkuı var) 

At 
Yarışlarında 

Bizim at en önde gidiyor 
amma jokeyi göremiyorum? 

Baksana canım, atların 
ayakları albnda •.. 

•• ' ' ,. ' ' ..... ' ' ••• • :;;.I ••• .., ••••• ' • ,;.-

Diinga lktı•al Hahsrl•rl 

1 
Hindistan da 
Büyük lJir 
Toplantı 

Londradan bildiriliyor: Hindis• 

• . nnde hazuamn 

1 

Buğdag t~mn Simla. şeh· 
11• pı~ınce haftasmda mUhim 

daır bir konferans ça-
lışmağa başladı. Hindistamn buğ· 
day ve pirinç zeriyahnın tetkikile 
uğraşan bu toplantı daha ilk 
günü .. nden itibaren müsbet karar
lar almağa başlamı,tar. 

Bu konferansı toplıyanlar Hin· 
distan pirinç ve buğday istihsa
Hitmda bir fazlalık bulunduğunu 
ve binaenaleyh ıeriyatın tahdidi 
yoluna gidilmesini ileri sümtişlerdi. 

Yapılan tetkikat neticesinde 
bu iddia varit görülmemiştir. Hin· 
distaoda buğday ve pirinç yine 
eskisi gibi geniş sahalar kap
lıyacaktır. 

Topluluktan bilistifade bu iki 
ziraat maddesinin .sürümü hak
kında faydab olabilecek karar 
ahnmaktadır. 

lf 
Nevyorktan bildiriliyor: Pera-

Amer ikada kende otomobil 
otomobil satışları hakkında 

neşrolunan son 
satışı artıgo istatistikler bura .. 

da iktısat işlerile uğraşanları çok 
memnun etmiştir. Nisbe~en bir 
lilks maddesinde görülen bu satış 
fazlalığını buhranm hafiflediğine 
güzel bir misal olarak gösterenler 
çaktur. 

(1933) senesi ilk beş ayına 
kıyasen (1934) senesi ayni devresi 
zarfında otomobil satışları yüzde 
(44) nisbetinde artmıştır. 

Yalnız bir firma bu müddet 
zarfmdaki prakende sataş faa
liyetini (253.263) otomobilden 
(364.872) otomobile çıkarmışhr. 

* Sofyadan bildiriliyor: Bulga· 

Bulgaristan• ristandan hubu-

d lı b b bat ihracı icra 
"n u " at V k·ıı · h t• . e ı erı eye ı 

ıhracı yasak kararile menedil-
miştir. Bu kararın verilmesine 
başhca sebep kuraklık dolayısile 
mahsullin bozulmuş bulunmasıdır. 

Tatbikine başlanan bu karar 
yeni bir emre kada.r mer'i bulu· 
nacaktır. 

* Atinadan bildiritiyor: Başvekil 
Yunanistan- Mösö Çaldarisin 

da tütün riyasetinde top· 
)anan hususi bir 

, __ te_ı_k_il_a_l_ı _, heyet tütün işle-
rile uğraşmak üzere müstakil bir 
ofis ihdasmı kat'i olarak karar 
altına almıştır. Tasavvur olunan 
teşkilat hemen hemen bir neıaret 
kadar büyük olacaktır. Çalışma 
tarzı ve ıalibiyeti heniiz tamami· 

Boks ·Şampiyonluğu 
-----

Karneradan 
Baer 

Birinciliği Alan 
Nasıl Dövüştü 

Maks 

f Jd gün evvel 
Nevyorkta yapı· 
lan cihan ağır 
sıklet şampiyon
luğu maçmda 
"Dev adam,, de
nilen İtalyalı 
Kanerayı teknik 
şekilde akavt 
etmek ıuretile 
tepeledi ve cl· 
han ıampiyon .. 
luğu unvanını 

kazandı. Bu 
resimde 
boksör 

genç 
Maka 

Baer'i menecerl 
eski dünya şam• 
piyonu Dempaey 
ile beraber g8-
riiyorıunuz. Gtı
zel bir vücut, 
değil mi? 

Bu maç bak· 
kmda yeni tafsi-
l 

Foto: M. G. M. 
at şudur: Amerikalı 6enç boksör Malcs Baer 

Nevyork, 16 (A.A.) - Ame· sallanarak kalktıktan •onra, lt.ı-
rikab bokıör Makı Baer, ltal· yan bokıörll tamamen sersemle• 
yan devi Karnerayı dövmek ıu· miş ve döğüıe devam edemiye-
retile dünya ağır siklet boks şam· cek bir halde olduğunu görerek 
piyonu olmuştur. durdurmuştur. Çiinkil dövüş artık 

Hakem maçı, on birinci ra- tamamen gayri müsavi şartlar 
vuntta, Karnera iki defa nakdavo içine girmişti. 
olduktan ve bununla beraber Maç esnasında Kamera on 
maça devam için cesaretle, fakat defa ringe yuvarlanmııtır. 

Yalova icra. memurıuıundan: 1 
Açık artbrma ıle paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne olduğu yer altı 
çimento döşeli deniz taraftndan demir 
kapağı bulunan bodrum. Aşağıdan 
birinci katta gazino ve bir oda ve bir 
camekanlı ocaklık ve zemini beton 
üzerine çini taş döşeli. ikinci kat; biri 
camekanlı ve dördü ile koridorn çini 
tal) döşeli olmak üzere yedi oda, iki 
JıelB, ufak bir koridor ve bir musluk. 

Üçüncü kat, biri camekanlı ve koridor· 
lu üç odası çini taş döşeli olmak üzere 
yedi oda iki hela ufak bir koridor ve 
iki musluk ve bahçeye uazır 
bir küçük bo.lkon. Dördün-
cü kat, yani çatı altı tavan ve 
döşemeleri tahta olmak üzere üç oda, 
bir hela ve bir ı:nusluk ve biri denize, 
biri bahçe ve diğeri hamamlar cadde-
sine nazır üç balkon. Temeli kııımen 
taş ve üııtü tuğla üzerine mebni olup 
ikinci katm çıkıntıaı altı direğe istinat 
ettirilmiş. Şarkında bulunan dere ile 
şimal kısmında ufaldı büyiiklü yirmidört 
çınar ve on salkım ve üç söğüt ağaç
ları olup cem'an dokuzyüz ellibeş met
re murabbat mahallin yüz oniki metre
sinde otel ve eükiz yüz kırküç metre 
mwabbaındaki bahçesinin ortasında çini 
taş döşeli danıı mahalli gibi mii~temi
ıatı bulunan ve buhçe ve otelin bütün 
aksamıuda elektirik tcsiasatı olan Nuri-

ye oteli. Gtıyri menku1iin bulund ııg-u 
mevkii mahallesi sokağı ve nuroarnsı 

Yalovada köprübnşı mevkiinde ha
mamlar caddesi üzerinde denize ve 
depoya. nazır şarkan dere, garben 
sahibi senet arsası şimııleu kumluk 

akçesi veya milli bir bankanın temi
nat mektubu tevdi edilecektir. 
3 - lpotek sapihi alacaklılarla diğer ala
kadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki haklarını ve 
hususile faiz ve ma::ırafa. dair olan id .. 
dialarını işbu ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildirmeleri ioap 
eder aksi halde hakları tapu sicillerile 
sabit olmadıkça satış bedelinin paylao
ma8ından hariç kalırlar. 4 .. Göateri· 
len günde arttırmıya iştirak edenler 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu 
maliima.tı almış ve bunlan tama.men 
kabul etmiı ad ve itibar olunur. 
5 - tayin edilen zamanda gayri menkul 
üc: defa bağırıldıktan eonra en çok 
Httıraııa ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin % 75 ini 
bulmaz veya satı~ isteyenin alaoağuıa 
rüçhanı olan diğer alacakhlar bulunup 
ta bedel bunların o gayri menkul ile 
temin edilmi~ alacaklarının meomu
undan fazlaya çıkmazsa en çok arttıra .. 

nın taahhüdü baki kalmak üzere art
tırma on beş giin daha yeni 2-8-934 
tarihine müeadif perşembe günü ayni 
eaate kadar temdit ve on beşinci giinü 

ayni saatte yapılacak arttırmada bedeli 
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan 
diğ'cr alacaklılarin o gayri men· 

kul ile temin edilmiş alacak-
ları mecnıuuudan fazlaya çıkmak şar• 
tile en c;ok arttırana ihale edilir. Böyle 
bir bedel elde edilmezse ihale yapıl
ruaı ve satış talebi düşer. 

ve deniz cenuben şoı:-e. Kanunuevvel 
931 No. 11. Takdir oluııan kıymet 
on beş bin lira. Arttırmanın yapılacağı 
yer, giin, saat, Yalova icra dairesi 
18/7 /984 Çal'şamba. giinü saat 14 ila 
1G ya kadar. 1 - İşbu gayri menkuliiıı 
arttırma şartnamesi 8/7 /934 tarihiudeıa 
itibaren 934 .. 741 numara ile Yalova 
iura dairesinin nrnayyen numarasında 
herkesin görnbilmesi için açıktır. ilan· 
da yaz1lı olanlardan fazla malilınat 
almak isteyenler i~bu şarnameye ve 
934. 741 dosya numamı,ıı ile memuriye
timize müracaat etmelidir. 2 • Arttır
maya iştirak için yukarda. l-'azılı kıyme
tin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey 

Gayrimenkul kendisine ihale olunan 
kimse derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezse ihale kararı 

fesholunarak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse arzet
mif olduğu bedel ile almıya razl 
olursa ona razı olmaz veya bulun• 
mazsa hemen on bet giln müddetle 
artırmaya çıkarılıp en çok artırana 

ihale edilir. İki ihale araamdald fark 
ve geçen günler için %5 den hesap 
olunacak faiz ve diter zararlar ayrıca 

f hükme hacet kalmakaızm memuriye
timizce alıcıdan tahıll olunur. Mezkur 
Nuriye oteli yukarda g8.terilen lS..7-
934 tarihinde Yalova icra memurluğu 
odasında işbu il&n ve göıterilen artır
ma şartnamesi dairesinde aatılacaği 

ilan olunur. (441) 

le tesbit edilmemiş bulunan müs~ 
takil tntün ofisi bir idare mecliıi 
tarafından idare edilecektir. 

Bu ofis tütünün istihsalinden 
istihlikine kadar bütün safahatile 1 
meşgul olacak bilhassa reklam 

işlerine hususi bir ehemmiyet ve
recektir. 

Yunan hükUmeti bu ofiıe se
nevi tahsisat olarak 30 milyon 
drahmi (375 bin Türk lirası) ve
recc!ktir~ 

--
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17 Haziran 

( &iKA.YE 
Bu Sütunda Herg :in 

Yazan: Fird•vs Is mail 

AŞKIN SIRRI 

t 

SON POSTA 

Amerikanın 
Alacağı 

Yalnız Finlandiya. 
Borcunu Verdi 

Vaıington, 16 (A. A.) - Amerika
ya borçlu olan on Qç devletten, Ha
ziran takaitini yalnız Finlandiya ade
mlı, bu auretle Amerikanın eline 
ancak (166,535) dolar geçmi4tir. Hal
buki (478) milyon dolar geçmeal 
lizımdı. 

On beş gündenberi hergece 
tiddetle yağan kar gündüzleri 
biraz hafifliyordu. 

oluyordu. O, bütlin gecelerini uy· 
kusuz geçiren bu şüphe işkence
sinden kurtulmalı, buna bir çare 
bulmalı idi. 

.............................................................. 

Her sabah Reşat B. , romatiı.
manın yatağa serdiği vücudünU 
p~ncerenin önündeki koltuğa güç· 
lükle sürükler, karlarla örtülü 
tarlalnrı uzun uzun seyrederdi. 
Birkaç kilometre dahilinde bir iz 
bile göremeyince istirahati kalple 
tekrar yatağına bitap djişerdi. 
Onlar, tarlalarla muhat koskaca 
köııkte tlç kiti idiler: Retat B. , 
karısı bir de çok aadık Arap 
uıakları. 

Kadın yirmi bet yaıında çok 
genç ve çok güzel; Rept Bey ise 
romatizmanın elem v~ ııbrapla· 
rından bütün vaktini yatağında 
geçiren altmışlık bir ihtiyar, on 
aene evvel evlendikleri zaman 
Rept Bey yaşına rağmen genç 
ve dinçti. Kadın o zaman ufak 
tefek, .bir ıllrO hastalıklardan şi
kiy~tç!, gençliğine rağmen yüzü
ne ıhtiyarlık izleri çöken bedbin 
bir kızcağızdı Re•at Bey 
1 

· Y , sene-
erce vücudunu yıpratıcı bir ça-
hımanın mükafatı; zengin olduk
tan sonra bu kızla evlendi. ilk 
•~n~le biri~irlerinin deogi gibi 
gorunürken ıhtiyarlık Reşat Beyi 
birdenbire uçuruma yuvarlayıver
di. İnliye inliye bergün bi
raz daha ihtiyarladı. Ona, ümit 
verecek ya!nız, onunla beraber 
bir mahpus hayatı geçiren, bir 
gün bile halinden şlkiyet etmi
yen genç, güzel, alicenap kan~ı 

idi. Bütün gün kitaplanle, el iı
lerile bnşbaşa kalan bu kadın, 
bir defa bile mahrum olduğu hür• 
riyete kavuşmak, yaşamak arzusu 
izhar etmiyordu. 

Reşat 8. ' karıı;ının yanında 
iken acaip bir arzunun, bu kadın
daki gayri tabii halin sebebini 
anlamak arzuaunun tahb tesirinde 
kahyordu. Acaba niçin 0 , bu ba
yata tahammül ediyordu 1 Yoksa 
bağlandığı bir ümidi mi vardı ? 

Fakat her sabah pencere 
&nündeki koltuğuna kadar gtiç
lükle inliyerek etrafın lekesiz 
beyazlığına bakan Reşat B. , bu 
beyazlığın üzerinde en ufak bir 
leke, bir iz görmemekle müteselli 
oluyordu. • 

Bir sabah, bermutat karlarla 
6rtülü tarlaları tetkik ederken 
Reşat B. sapsarı kesildi. Köşklln 
civarındaki karlar ayak izle
rile dolu idi. Kapının önünde 
nihayet bulan bir izin aabibini 
~lamak için sadık uşağı gecele
yın bahçede bekletmek kifi idi. 

Fa~at, namualu adam bayatı· 
nın hıcabılv w .. . . er sırrını uşagımn 
ögrenmesını iatemedi s· k 
b h b 1 

• ır aç ıa· 
a öy ece, olanca dikk t"l b 

lkü .. dk aıe e-
yaz ı stun e i izlerden b" 
1 k k . . b ır ıey-

. er o uma ıçın eyhude uğra t 
B. b h ta k"" k" ' ı. ır 18 a oş un önünde 
hayretle bir otomobil izi gördü. 

Kar dindi. Artık eriyen kar
lann husule getirdiği ıu birikin
tileri, çamur yıgınları bütUn izleri 
örtnyordu. Şimdi bütün dikkab 
kulaklarda toplamak lazımdı. 
G eceleri Reşat Bey ev içindeki 
gürültOleri daha ıyı anlaya
bilmek için başını birkaç ke· 
re kaldırıyor, etrafı dinliyordu. 
F!\kat, ihtiyar adamm gururu u
ıa~ına itittiklerini sormıya mani 

Nihayet uykusuz geçen bir 
gecenin kabuslu saatlerinde ka
dına her şeyi itiraf ettirmenin 
çaresini buldu. Eğer ılipheleri 
hakikat ise derhal intikam almalı 
idi. 

* Gece yarısı, korkunç bir ka-
sırga ile etraf ıarsılıyor. O, her 
zamanki gibi uykusuz. Fakat 
odasında değil, gençlik hatıra
larile, ailihlarla dolu olan 
bir ıalonda, masanın batındaki 
koltuğuna gömnlmüş. Birçok se
nedir yapmadığı ıeyi yapıyor : 
Kadehine konyak doldurup dol
durup içiyor. Karısı, genç karısı 
düşünceli görünüyordu. Bir ara, 
dayanamıyarak sordu : 

- Y atağmıza yatsanızl. Dedi. 
Reşat B. ona acaip bir elimle ile 
cevap verdi. 

- Sıçrayarak uyanmaktansa, 
uyanık durmak hayırlı! 

- Ne sıçraması? 
- Mesela: l: ir tilfek sesının 

verdiği korku ile sıçramak. 
Kadın elindeki işten başını 

kaldırmadan geçici ve sinirli bir 
neş'e ile gülmeye çalıştı: 

- Al Bu saatte av olur mu? 
- Evet. Etrafımızda dolaşan 

bir kurt var da l 
Kadın sıkıntılı bir iç çekişin

den başka kalbinin sımnı ifşa 
eden hiçbir harekette bulun
madı. Reşat Bey, bu kayıtsızlık 
örtüsünü yırtarak hakikati mey
dana çıkarmıya karar vermişti. 
Arap uşağı çağırdı. O dakika 
hissettiği azap sanki bütUn ağrı
larını almış, kollarına bacaklanna 
müthiş bir kuvvet vermişti. Otur
duğu koltuktan doğruldu, silah
ların olduğu tarafa ilerledi, du· 
varda asılı bir tüfeği aldı, Araba 
uzattı: 

- işte, dedi, dikkat et dolu
dur. Git kapının ilerisindeki ser
vinin arkasında gizlen ve köşke 
girmek isteyen he.rhangi bir kim
seye derh&l ateş edeceksin anla
dın mı? 

- Baş üstüne efendim. 
- Bız burada seni bekliyoroz. 
Arap çıktı. Kadının elindeki 

iğne gittikçe sıklaşan fasılalarla 
girip çıkıyordu. Sonra iğneyi 
tutan eli durdu, kolu uzandı, 
maaanın üstüne dayanan lnvrı
m.ma başmı aıkladı, derin hıçkı
rıKlarla ağlamaya başladı. Reşat 
Bey galipti. Az bir zaman sonra 
yuvasının etrafında dolaşan kurt 
Ufağın kurfunile yere serilecek, 
Reşat B. de onun kim olduğunu 
öğrenecekti. Fakat kanaına karşı 
kinsizdi. Fazla bir şey sormadan 
dedi ki: 

- Neden şimdiye kadar bana 
bundan bahsetmedin? Neden 
benimle hayatını birleştirmeden 
evvel bunları bana anlatmadın? 

Kadın cevap vermedi. Kalkb, 
kapıya doğru ilerledi. 

- Ne yapıyorsun? Nereye 
gidiyorsun? 

Kısaca ıu muakabelede bu
lundu: 

- Ona tehlikeyi haber ver
miye gidiyorum. Ve fırladı. 
Biliyordu ki ihtiyar adam onu 
takip edemezdi. Az ıonra 

demir kapının gıcırtısı gecenin 
karanlığında Reşat Beyin kalbin-

Yeni Neşriyatı 
Capitollum ( Roma tetklklerl 

mecmuası) - İstanbul Üniversitesi 
Roma huku.ku doçenti hukuk doktoru 
Şemsettin Falip Bey tarafından bu 
namda ilmi bir eser Bilsilcsi neşriyal 
ealıaı:ıına konulmuştur. 

Hukuk alimlerinin uzun mesailerinin 
neticesini sayfalarına toplayan bu ese
rin diğer benzerlerinden ikı biiyük farkı 
var: l) lşin icap ettirıliği ciddiyet ese· 
rin her noktasında göze çarpıyor. 2) En 
derin ve muğlak mcBelclcrde bile şahst 
mesai ve onun doğurduğu yerli fikirler 
ve bulu~lara teımdüf olunuyor. 

Hukukçulanmıza tavsiye ederiz. Sa• 
Yll!I 30 kuruştur. 

• 

de, canlı bir mahlukun iniltiıi 
gibi akaiıeda yaptı. Servinin ar
kasında gizli olan Cafer Ağanın 
kalbi de gittikçe çarpmaya bat
lamıştı. lıerde beliren glUgeyi 
görünce kan beynine sıçramıştı. 
Mihanikt bir hareketle eli tetiğe 
gitti ve çekti. Bir tnfek sesini bir 
ikincisi takip etti. Namludan çı
kan ateş karanlıkta kadının göz
lerini dehşetten lriletmişti: 

- Katiller, hainler onu öl
dürdüler! diye haykırarak uşağın 
ve kocasının boğazına tırnak
larını geçirmek. ve intikam almak 
iftiyakile koımıya baıladı. Bah-

Sayfa 11 

Fra·nsanın Hazırlığı 
- - - -·-----

İşleri İçin Muhtelif Silahlanma 
Muazzam Paralar Verildi 

-----·------
Pariı, 16 (A. A.)- Meb'usan ti umumiyesini 171 muhalife karıı 

Meclisi dünkü içtimaında hudut- 420 reyle taıvip eylemiştir. 
larm mlidaf aasını ikm l i in bir Müzakereler • eanasında ordu 

a ç mevcutlarına daır sorulan suale 
milyar ( 275 ) milyon, sahillerin cevap veren Başvekil M. Dumerı 
mlidafaaaı ve deniz, hava kuv· şimdiki askerlik kanununun hali-
vetlerinin takviyesi için 865 000 000 sane bir tarzda tatbike karar ve· 
ve bava ordusunun si,fah ' ve rilmiş old.uğuno ve ?rdo ~evcudu 
t b" t la t tb ·k · . . d ve askerlık müddetıne daır Mec-
eç ıza P nınm a 1 ı ıçın e Jisin karan alınmaksızın • Mecliı 

{900,000,000) franklık tahsisatları tatil devresinde bulunsa dahi • 
kabul etmiştir. hiçbir şey yapılmıyacağını söyle· 

Mecliı, bu tahsisatların heye- miştir. 

istanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden : 

Sıhhi Müesseselerin 1934 mali seneai Umum mahrukat ile gaz, 

benzin ve vakor.ıyağı ihtiyaçlarına kapalı zarf ile vaki teklifler 

muvafık görülmediğinden 19 Haziran 934 Sah günU aaat 14 te 
pazarlıkla muamele yapılacaktır. isteklilerin müracaatları. "3250,, 

çeyi, boranın şiddetine kapılmış 
bir tüy gibi uçar gibi geçti ve 
iki adamın teıkil ettiği grupla 
dona kaldı. Biri hiing~r hüngiir 
ağlayan Cafer Ağa. Obürü kan 
içinde yerde yatan kocası. Onu 
kucakladı, başım kaldırdı. Şimdiye 
kadar teliffuza cesaret edemediği 
bir isimle ona seslendi. Bir inilti 
bir ıes, bir başkaımın sesi, ko
casının sesi cevap verdi : 

- Görüyorsun yal lşte ben de 
senin için fedakarlık yapttm. Dedi. 
Sen ••ona,, hayatını vermek iste
din. Ben kendimi sana feda 
ettim. 

61---• Doktor ~---111.. 
HORHOR UN/ 
Her guıı ıık ama kadar lınslnlRrım 
Eminöııü Vulıde kıraall ıttut•sı Hının
dnkı ıııun~ cnehnnesinde tedavi· eder. 

.,_. __ • Tdefon: 2413 • (236) ~-

lstsnbul ikinci lflis Memur
luğundan: Müfliıı H. B. Tr.ınapolo 
ş rk tin"n kumaşlarından Beyoğlunda 
İsfklal caddesinde Aznnvur pasajına 
nak!oluıınn J,ısmı açık artbrma sure
tile satışı )' O pılncaktır. İsteyenlerin 
20-Ha7.İran-934 tarihinde saat 10 da 
mez.kür pa njda haz.ır bulunınalan 
ilan olunur. (467) 



EV HANIMlARI f 

Vaz mevsıminin ağ1r stcaklarına ta

hammül edecekmisiniz? Ailen•z efra· 

dıntn soğu~ meşrubat içmekten ve 

sıhhi mekülat yemekten· mahrum 

kalmalanna razı olacakm'ısırnz? Daha 

fazla tereddüt etmiyup derhal faati-

yete geçmelisiniz. Size bu hususta 

.,ardım edecek f RİGİDAİRE vardır·. 

Pr•ctdalre s6zQ tatımıran her soiuk hava tertibat. 

hakiki bir .. Frlcldalre •• deilldir. 

BOURLA BiRADERLER ve şs• 

CIFRIGIDf\IRE" 
OTOMATi.K ELEKTRiK SOÖUTMA TERTİBAH 

Ceneraı Motor• Mamul~U 

~ Terklre Blliliabmer , 
CEMiYETi MERKEZi UMUMiSiNDEN: 
Ketif bedeli k1rk dokuz bin küıür liraya balit olan Aksaray'da Haseki 

caddeainde HASTABAKICI HEMŞİRE ler mektebi bahçeıindo yaptmlacak 

yatakhane inıaat ve toaisabnın pnarlak ıuretile icra kılman münakaııaıında 
taliplerin tekJifi haddi IAyıkında eörülmediğindcın on bet gün müddetle 

ve kapah zarf uıulile tekrar münakaaaya konulduğu -re 17 Haziran 934 

Pazar günü saat 15 te JsT ANBUL'da Eaki Zaptiye caddesinde Hilaliahmer 

ııatıt bürosunda ihalesinin icra edileceği ilan olunur. 
~--l ____ l!lm ______ _,_ (167)~.,, 

Cumhuriyet Halk Fırkası · 
Katibiumumiliğinden: 

Mefsuh Türk Ocaklarından Üç yüz liraya kadar alacaklı olan· 
ların alacakları ödenmek tizere müracaat etmeleri evvelce ilan 
edilmiş idi. Epey zaman geçtiği baJde bazı alacaklrları ıı henüz mil· 
racaatta bulunmadıkları anlaşılmıştır. Bu miktar alacağı olanların 
Ankarada Cumhuriyet Halk Fırkası merkezinde Tasfiye encümenine 
müracaatları Ulzumu tekrar ilan olunur. 

Darphane ve Damga 
Matbaası 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,,J 

~ ..................... .-~ .... mm ............ --

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
lstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan : 
Beyoğlunda Hllseyinağa mahallesinde Karga sokağında 9 No.h 

apartdnanın 3 No. lı dairesi açık arttırma suretile kiraya verilece· 
ğinden elyevm aylığı 18 liraya talipi bulunan işbu daireyi daha 
fazla bir bedelle isticar etmek istiyenlerin 18/6/934 tarihine müsa• 
dif Pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar 934/929 dosya No. ıile 
dairemize müracaatları ilan olunur. (375] 

BÜYÜK 

TAYYARE PİYANGOSU 
3. üncü 

Büyük 
keşide 11 Temmuz 1934 tedir. 

ikramiye 50.000 Liradır. 
Ayrıca ı 10.000, 5.000, 4.000 liralık ikramiye ve 

20.000 liralık bir mükif at Yardır. 

Denizyol ları 
iŞLETMESi 

Acenteler! ı Ka.rak8y K8prllbaı 
Ter. 42362 - Siı:keclMUhOrdarıade 

Han Tel. 22740 ....... ... ..... 
Trabzon Yolu 

ERZURUM vapuru l g 
Haziran 

Salı 20 de Galata nbtiman• 
dan kalkacak. Gidift• Zenıul· 
d•k, Jnebolu, Sinop, Sanmm, 
F ataa, Giruon, V akftkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüıte bun
lara illveten Stirmene, Ordu'ya 
uğrayacakttr. "3215, • 

Barbn Yolu 
BURSA Yapuru 18 

Haziran 
Pazartesi 19 da Sirkeci 
r•htımından kalkacaktır. (3270) 

İZMİR SÜR'AT 
iskenderiye Yolu 

iZMiR vapuru 19 
Haziran 

Sah 11 de Galata rıhtımm• 
dan kalkacak. Doğru lzmir, 
Pire, lıkenderiye'ye gidecek 
ve dönecektir. "327t,, 

,--------------· DABCOViCH ve ŞUrekAsı 
TeJı 44708 • 7 • 41220 

A vruPa ve Şark limanları arasında 
muntazam posta. 
Anverı, Rotterdam, Hamburg ve 

Iskandinavya limanlan için yakında 
hareket edecek vaPu.rlım ve dünyanın 
baohoa limanlarında tranebor demen 

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

Gudrun vapuru 25-26 Hazire.na 
doğru. 

Fazla tafsilat için Galata, Freogyan 
han umumi acenteliğioet müracaat 
Tel. 44707/8 • 41220 ............ 

THEO BEPPEN 
vapur acentahQı 

Polish Palestino Liue of the polish 
Ttansatlantio Silıpping Co. Ltd. 

Gdynia ~ America Line. 
15.000 tonluk 

"POLONIA,, 
Transatlantik vapuru ile 

Köetenoe ·İstanbul· Hayfa ·Yafa. 
Pire arasında muntazam ve lüks 
azimet ve avdet seferleri ı. il ve 
3 ünoüsınıf kamaraları vardır. 
Hayfa - Yafa-ve Pire i9iıı seferler: 

28 llaziran saat 15 te 
12 'l'emmuz saat 15 te 
26 Temmuz saat 15 te 
9 Ağustos erud 15 te 

DoOru Köstence için seferlen 

25 Haziran sa.at 19 da 
9 Ilaziran saat 19 da 

23 Haıiran sa.at 19 da 
6 Ağ-ustos saat 16 da 

20 Ağustos saat 16 da 

Serahat mUddetl 1 

İstanbul - Köetence ııs saat 
lstanbul - Yafa 61 ,, 
lstaobul - Hayfa 71 ,, 

Fazla tafsilat için Galatada Freng· 
yan hanında umumt acentalıklara 
müracaat. Tel. 4-4707/8-41220-Yolcu 
için atlantik Yapuru acentasına. 

Galata rıhtım caddesi Tel. 40019 ve 
Vagonli - Kok ve Natta seyahat 
acentalıklarıua müracaat. 

' (33) ,, 

....... Bir kaç ... ı-~ 
"MEMUR" ARANIYOR: 
Memuriyet görmüş tekaütler tercih 
olunacaktır. Bir dairenin İstanbul 
merkezi için iki; ve vilayetlere gl .. 
decek ( röprezantao ) dört memu
ra lüzum vardır. Okur yazar olmak; 
kefaleti nakdiye veya maUye ıart .. 
hr. Arzu edenlerin tahriren polta 
ile ( Galata : 1459 ) poıta kutusuna 
hemen mUracaatları. 

( iki de mUtercime arr1ca 
IUzum vardır. ) 

___________________ ., ~-----.. (460) -

A~rtlara ve soğuk algmtı§ınt g~çirecefr 
bir ilaç isterken, daima bu sözlen h•• 
...tırlayınız: Alacağenı.ı mal, hakiki olmah. 

istanbul Vila yeti Orman Başmüdürlüğünden: 
Haliç ve Yenikapı iskelelerinde mahfuz IOO adet akasya par

maklığı ve 350 kilo meşe kömürü ve 447 kilo meşe kömürii mıcın 
14 kantar meşe odunu ki cem'an dört kalem orman emvalı 18/6/934 
Pazar günü ıaat 3 te ihale edilmek üzere müzayedeye çıkarılmııbr~ 
izahat almak istiyen taliplerin Haliç ve yenikapı Orman İdaresine 
ve yevmi ihalede saat iki buçukta lstanbul Orman Mfidüriyeti 
Kalemine müracaat eylemeleri. (2934) 

3 kutu veya büyük modelde 1 kutu 

il • 
P R 1 L Lıı 

satın alana Tayyare piyangosunun 

1935 Y 1LBAŞ1 KEŞ 1 D E S 1 N B 
iştirak için bir bilet takdim edlllyor. 

PRiLL; her türlü mutbah levazımatı, mermerler1 ~akırlar, porselenler, banyo 
tekneleri, musluk taşları vesaire ... Temizlemek ıçın. emsalsiz bir tozdur. 
PRiLL; size her 3 kutu veya iktısadi büyük hır ku!u. satın aldığınızda 
Tayyare piyongosunun Ydbaşı keşldeslne ı~tırak ve en büyük 
ikramiyeyi kazanmak imkanını temin fırsatıUL vermektedır. Geç kalmayınız 
ve taliiniıi meccani olarak deneyiniz. . 
PRiLL· her gerde satılır ııe ba,lıca satıı gerlerı: 
YENi PAZAR ( NEA AGORA ) ve şubeleri • ERMiS • BeyoOlu 
kooperatifi· DUE FRATELLI -.TREMAS ·ANKARA PAZARI· 
LiMAN KOOPERATiFi ·KADIKÖY KOOPERATiFI vesaire .. vesaire ... 

.. (463) 

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

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

~lerkezi : Berlin 

Türkig11deki şubeleri: 

Galata • istanbul • lzmir 
Deposu : İ::ıt. Tütün Gümrüğü 
ir Her türlü banka işi lf-

............................................................... 
Son Poeta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 
Netriyat MGdürü: Tabir 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONlM ŞiRKETi 
fıtanbul Acentalığı 
Liman Han. Telefon: 22925 

İZMİT YOLU 
Yaz Tarifesi 

Pazartesi gönünden maada her 
glin bir vapur Cuma ve Sah günleri 
saat 9 da diter gUnlir aaat 18.SOta 
Tophane nhtamından kalkacaktır. 


