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Türkistandaki lstiklAI Hareketi 
--------------- ---------

Tun genleri .. Hücumu Kırıldı Arap Alemi İkiye Ayrıldı 
-

Beş Bin Kişinin Hayatına Mal Olan 
Muharebe, Çok Kanlı Olmuştur 

Peşaverden yaııhyor: Şarki Çin ................................. ____ .................... . 
'l'Orkistan Cümburiyeti, doktor ,. "" 
Mustafa Ali Bey isminde birini '" Kurak/ık 
Peşavere fevkalade murahhas ola-
-rak göndermiştir. Bu zat ile orada Tehlikesi 
görüşen Türkistanla ga:r.eteci Ha- 1 
bibürrahman Bey aralarında geçen I Uzak/aşlı 
şu muhavereyi naklediyor. Biz, 
bu yazının bazı parçalannı Ber
linde çıkan ve Şarki TUrkistanh· 
lar tarafından idare edilen Yana 
Milli yol mecmuasından l . M h a ıyoruz. 

u a~ere şöyle başhyor: 
- Kaşgardan bir haber var 

mı? Hindistan matbuatınd 
d. h a neş· 

re ılen aberlerden çok m .. t . . u ~ 
essırız. 

·- Kaşgarm Tungenlerin el' 
geçtiğini işittiniz 1 ıne 

Yeni Cümhurigetin Peşaoer mü
messili olup Serbe.t Fırka namına 
lzmfrden meb'u• namzetliğini kogan 

doktor Mustafa Ali Beg 

Memleketin dört" kö,eıindekl mu· 
habirlerimizden gağmar oe ekin 
fJazigetine dair ae~ıinç haberleri 
almoktagız. Birçok ıelıir oe ka
•abalarımızda çok jqizli o• be· 
reketli yağmurlar yağmış, çiflçl 
oe köglügii koYkugo düşliren ku
raklık te1ılik'1si azakloşmııtır. 
Yalnız bazı taraf tarda yağmurdan 
sonra ba#ıgan dolu bazı zararlara 
ıebep olmuştur. Bundan başka pek 
az bazı yerlerde de ltenüz gağmur 
ihtiyacı 'flardır. Fakat ekseriyetle 

l
kurakıık lehlikesl kalmamı#ır. 
Bu hususta 9 uncu sagjamızda 
taf sitat 'flaraır. 

~ 

Fakat bu, bir plan idi. Tun
.genler bize çok pahalıya mal 
oldular. Beş bin kişiyi öldürdüler· 
fakat şimdi her taraf Tungenler: 
den temizlendi. T urfan tarafın
daki son Tun genler de Mahmut 
Dihkan isminde bir kumandan 
tarafından öldürUlmüıler ve Göçe, 
Karaıehir, Aksu taraftan kamilen 

anlatb. Bunun maalesef milmkiln 
olmadığını söyledim. 

................................... ___. .................. . 
- Niçin? 
- Çi.inkU oraya gitmesi cihat 

temizlenmiştir. 

tartları ne olursa olsun, Türkiye
nin bizim istiklal mUcahedemize 
karıı lakayt olm:ıdığım, mevcut 
alikamn hayırha lıkla miizaharet 
devrine geçeceğini nmit ediyoruz. 
Biz Tiirkiyeden ayrı bir siyaset 

( Devamı 8 inci aayfada ) 

Mıa1rhlaran Bir Kısmı BUtUn lrktatların Bir Berrak 
Altlnda Toplanmasına, Bir Kıamı lae BugUnkU 

Vaziyetin Olduiu ~I Kalmasına Taraftar 

Kimin Kazanıp Kimin Kaybettiği 
Henüz Belli Değil 1 

v L ,ıtl•rlerken •emen askerl•rl cepne11• • • • b 
Kahire 12 (~susi) - Yemen l Suryeye teşmil evtmesını ve vu su· 

muharebeleri karş111nda Mısır retle gerek dogrudan d?gruya 
efkarı umumiyesi ikiye ayrılmııtar. bir bayrak altı~da, ger~k b~ ko?'" 
Gazetelere akseden muhtelif mn· federasyon şeklınde müttehıt hü· 
talealara bakılacak olursa birinci kümetler halinde bUyllk bir Arap 
kısım ( lbnissuuc\) un ilk muzaff~ lmperatorluğu vUcude gelmesini 
riyetlerini kat'ileıtirerek bOtOn te'."Denni etmektedir. Buna muka· 
Yemeni ele almasını ve sonra nU- bil efkarı umumiyenin diğer kıa-
fuzunu tedricen Mısıra, lraka ve ( Devamı 8 inci aayfada ) - Şehzade Cemaleddin Ef .nin 

Şarki Türkistana gideceği doğru 
mudur? 

- Hayır, kendisine Delhi'de 
l~sadüf ettim. O gün Kişgara 
gıtmek istediğini bilvasıta bana 

mabaduı• mebni olsa da, mtlca
hitlerin cilmhuriyetçi ve aaltanatçt 
diye iki zUmreye aynlmaıı tehli· 
kesi vardır. Olmasa dahi, düş
manlarımız böyle şey vOcuda 
getirebilirler diye düşünmeğe 
mecburuz. Sonra, Şarki Türkista
nın bütün ümidi Gazi Türki· 
yeaindedir. Bu günün siyasi 

Bir Adam Karısını Kesti 
Af Ve Mahkômlar. --------------Mahkumların 

Kanunundan 
. Bir Kısmı Daha Af 
istifade Etmektedirler 

Af kanununun ilanı •iinlerı'nd hk1ı. 1 e ma um arın dosyalarını tefrik eden 

C . h . . adlige lıegeti 
Um urıyetın onuncu yıldönn il . k 

mü mUnasebetile ilin edile~ r1,:~•me arar verm4i0ştir.k Bu 
( 2330 ) n esas numarası , arar 

numaraJı Af Kanunu numaraaı 22 dı' K M"dd · r. arar u eı-
hapishanede bulunan ve cürümleri u~umi~iğe de tebliğ edildiği için 
içtima ettiği için mahküm olanlar ~uddeıumumi Muavinlerinden 
hakkında tatbik edilirken affedi- .elbAI Bdey bir haftadanberi ha-

pıs ane e ( 650 ) hk" 
len müddetler cezalarının mecmuu dosyaları Uzer' d k'ka umun 
Uzerinden indirilmişti. ve ( 29 ) mahk~~:net bı at ya~mtı'ş 

T . , h U &OD iÇ ı• 
emyiz Mahkemesı heyeh· attan istifade ed b'I v• . 

U • • 2 2 934 'h' d t b't t · · e 1 ecegını nıumıyesı - - tarı ın e es ı e mışbr. Yeni i tih d 
ya~tığı bir toplantıda içtimaan göre cürümleri toplanarek çbOk~ 8 

d:~ı!en c~z~ların mecmuundan giyenlerin cezaları meseli al~ J• lalcerbiriııden ayrı ayrı hesap ıene ise hemen hemen d&t bet 
ere afhclilea mllddetin iadi- aya iaebilmekteclir. 

• 

. Çünkü, Karısı Ona ''Paran Yok, 
Git 

Biga, (Huıuıl) - Kazamızda 
çok acıkh bir cinayet itlenmif, 
bir delikanh kıskançlık yliztındeo 
karı11nı keserek aldiirmlştllr. hi• 
diıe f6yle ~eçmiftir: 

Kepnla 21 yatlannda Süley• 
man iamindeki bir genç bir mtıd· 1 

det evvel buraya gelerek Keşanlı 
celep Yusuf ağanın yanına biz· 
metkAhkla girmiştir. Ywıuf ağanm 
kansı Naziye Hanam Sllleymanın 
yakın akrabasıdır. Bu ailenin Ayşe 
isminde güzel bir kızı vardır. 
SUleyman işe başladıktan birkaç 
glln •onra Ayşe ile fazlaca al A
kadar olmuı ve iki genç biribir
lerini •evmeye başlamışlardır. Kı· 
zın anneıi de bu sevişmeye taraf· 
tar olmuıtur. Fakat Yusuf ağa bu 
işi hoı görmediği için SUleymaoı 
işinden çıkarmıf, delikanlı da 
Keşana gitmiştir. Ancak genç 
kız, sevgisinde çok hararetli ol· 
duğu için Süleyman ile birlikte 
Keıana kaçmış ve evlenmişlerdir. 
Geçenlerde Naziye Hanam Keşana 
gitmif, SUleymanm kızına iyi 
bakamadığıni görünce Ayşeyi alıp 
buraya bir saat mesafede otur· 
duklan Bahçeli k3yUne götOrmUş, 
delikanlı da bunların arkasından 
buraya gelmiştir. 

StUeymaa para11s •• ifaizdfr. 
Kma _..ı para kuaachta tak· 

Kazan,, Demişti 
dirde AYfenin tekrar kendiıine 

verileceğini söylemif ve eline de 

(120) kuruı harçlık vererek bu 
para ile .bqka bir babaya gi-

- Ne o? YIDe mi idil 

dip para kazanmasını tavsiye et· 
mittir. Sllleyman parayı almıı, 
fılkat hiçbir tarafa gitmemit, tek· 
rar kiyde gözükmUıtür. Cinayet 

( Devamı 8 inci aayfada ) 



soı4 POSTA 

(Halkın Sesi ]1 
Yeni Arttırma, 

İhale Ve Eksiltme 
Kanunu Ve Halk 

• 

Bir Vapura Haciz Konuldu 
fnsull Kefalet Ve 

250 Bin Doları Sayın 
Serbest Bırakıldı 

Neşredilen yeni arttırma, ihale 
ft eksiltme kanun projem hak
bnda dün, okuyucuJarımız 
aramnda umumi bir anket yap- " Zaferi MilJi ,, Vapuru Seferden 

Dönünce Bu Karar Tatbik Edilecek 

Şikago, 12 - iki yüz bin doJ 
kefalet parasım vererek muvak 
Hrbeat bırakılan ban,er lnaull, 
den un albna alınarak derhal te 
edilmittir. Luul elli bin d 
lkincJ bir kefalet verdikten 
tekrar aerbest bırakılmııtır. 

tık. Aldığımız cevaplar oun
lardır: 

lbraim Bey (Mecidiye köy Rabri... 
ıan kar§ı ) - Şu günlerde Millet 
Meclisinde mühim layihalar görüıü
lüyor. Devletin sabo alacağı ıeylerio 

arthrma eluiltme ve ihale itlerinin 
devlet ve halk menfaatlerine daha 

uygun bir vekilde yapılman için bütçe 
encümeninin kabul ettiği eaaalar çok 
mühimdir. Devletin alacağı ıeylerl 
yeknasaklaıtırmak ve mümkilD oldutu 
kadar bir elden almak esası kon
muıtur. Bunun için de bir komiayon 
yapılacaktır. Bu kom'ayon azaaanın 

damatlan, kayinpederleri arttırma ve 
ekalltme itlerine alınmıyacaktır. Şart
nameler ucun aatılacak, meb'uslar da 
ihale itlerine giremiyeceklerdir. Bu 
Uyibanın bir an evvel kanuolqmaaını 
temenni ederim. 

* Sıtkı Bey ( Kadıköy AJtıyol ağzı 
82 ) - Yeni lha:le liyıbaunıo prtna
melerl ucuzlatmuaı çok faydalı ol
muıtur. Mühim bir ihale için haurla-
nan planla t•rbıameler adeta bir 
varidat menbaı telildd edilmiıtir. 
(40), (50) ve (100) liraya bdar prt
name tabhyordu. Me.eli lstaabul 
planı fçin hazırlanan prtname (30) 
liradan eıatı değildir. Bet sene.ilk 
yol programının ıartname.si de CSyle 
idi. Halbuki ıartnameler ucuz halta 
bedava oluraa taliplerin adedi artar, 
rekabet baılar ve neticede devlet 
mühim meof aatler temin eder. Bence 
ıartnamelf'I parasız verilse daha iyi 
olur. 

• 
Saffet Bey ( Beyazit Eminbey lna-

hsllesi ) - Yeni satın alma !Ayıhası 
ihale ftlerinde ba:ıan dedikoduyu 
mucip olan bntnn fenalıktan kökün
den aöküp atacak mahiyettedir. 
Meb'ualana müteahhitlik yapmamala
n da iyidir. 

1f. 

İrfan Bey (Divanyolu Dinbır-
direk 25) - fhale layıha11nı tetkik 
eden meclia l:ütçe encümeni bilkO
metin noktai nazarına uygun olarak 
meb'uılann müzayede ve münaka
aalara girmemeleri esasını kabul et• 
miştir. Bence meb'uslanmız bizim 
Dıurşidimiz, akıl hocamız ve rehbe
rimiı olduktan kadar da milletin 
fedaileridir. Her hareketlerile bize 
lnıtiaal nümunea! olacaklardır. Oolann 
ftleri pek mühimdir. Herbiri (30) 
bin Türld temsil eder. Okadar eğır 
n külfetli bir iti omuz:arına alan 
muhterem vekiUerin ihale iş'erile 
uğraşmaluı doru detUdir. Çünkü 
müteahhitlik onlann yüksek ve 
mukaddea vekalet vazifelerini zayıf
latabilir. BOtçe encümeninin bu ka
rarım alkışlarla kartıladık. Meclisi 
Urnumt heyetinden de böylece ve bir 
an evvel çıkmasını isteriz. 

Memleketimizde deniz motörleri satan ecnebi 
bir mUessese, birinci ticaret mahkemesine mllracaat 
ederek, limanlarımızda şilep olarak işleyen " Zaferi 
Milli " vapuruna ihtiyati tetbir olmak üzere, haciz 
konulmasını istemiştir. Bu müessese; gemi sahipleri· 
nin 23 bin liraya motör aldıklarını, 19 bin küsı:.r 

1 
lirasını 6demedilderini iddia etmekte ve motörle 
beraber, kira bedeli olarak aynca (5) bin lira daha 
ödenmesini ist~mektedirler. Mahkeme; "Zaferi Milli" 
vapuruna, seferden alıkonulması suretile ve ihtiyaU 

tedbir o' mak üz.ere haciz konulmasına karar vermiştir. 

Avukatları MUhlm Bir 
ileri SUrdUler 

Şikago, 12 (A.A.) - Müflis ba 
lnaull'ün avukatlan, merkumun 
nan toprağından kanun hilafına 
edildiğini ileri aürerek mahkem 
ademi salahiyetini iddia etmişte 
Mahkeme bu huauataki kararını 
giioQ verecektir. Ezilen Polisimiz 

Dün Öldü, Şoför De 
Tevkif Ed.ldi 

.Evvelsi gün Karagümr(lkte 
fea bir otomobil kazası o:du. 
BeyUJt komiserliği memurlann
dan polia Nedim Efendi tramvay
dan inerken arkadan gelen (241ı) 
numaralı otomobilin altında ka· 
larak feci bir surette yaralandı. 
Nedim Efendi nakledildiği Gureba 
hastanesinde dün vefat etmiştir. 
Faaa tahkikabnı idare eden Müd
deiumumi muavinlerinden Ubeyt 
Bey otomobili idare eden ıoför 
illet oğlu Behçet Efendiyi dün 
F atib Sulh Ceza mahkeme· 
sine vermiJtir. Mahkeme, şo
för baklanda tevkif karan verdiği 
için dün öğleden onra Müddei
umumiliğe gönderilmiştr. Şoför 
dün geceyi nezaret a'tmda geçir
miftir bugün müstentikliğe verj.. 
lecektir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Eyüpte Ele kıraathanesi sahibi 
Mustafa, berber Hüseyin, Defter-
'dar caddesinde tel fabrikası sa-
1ıibi Ali Faik, Kavaklar sokağın· 
'da Salih, Osküdarda Recep 
ve Ömer, Samatyada Yorgi, 
Hasan, Ahmet, Karagümrükte 
Yusuf ve Fatihte Hüseyin B. ve 
Efendiler hakkında cuma tatili 
kanununa muhalif olarak dükkan 
ve mağaza açtıklarından takibat 
yapılmaktadır. 

'f. Son yirmi dört saat zar
fında ıehrimizde dört kaza, bir 
dayak atma, birkaç hırsızlık 
ve yaralama hadiseleri olmuş; 
hepsinin de SUJlulan yakalan
mıflardu. 

"Tari Vapuru 
" Vapurculuk ıirketinin yeni 

•atın aldığı Tadla vapuru bugün 
limanımıza gelecektir. 

Öğrendiğimize göre; bu yeni 
vapura, emniyet ve selamet ma
nasına gelmek üzere eski Türk 
adlarından (Tar1} ismi verilmiştir. 
Tan, ad konma merasiminden 
ıonra, gelecek pazar günü ilk 
Karadeniz postasını yapacaktır. 

Gemi seferden dönünce bu karar tatbik edilecektir. 

jBir Yaramaz 
Tramvayı 
Deviriyordu 

Ortaköyde oturan Baruh oğlu 
Yasef isminde 13 yaşında bir 
çocuk dün öğle üıeri Tram
vay caddesinde dolaşmakta iken 
kos kocaman bir demir parçası 
.bulmuş ve hunu sürükliyerek 
tramvay yolunun illerine koymuş, 
sonra bir kenara çekilerek bir 
tramvayın geçmesini beklemiye 
başlamıştır. Bu :sırada Bebekten 
gelen vatman Sıtla Efendinin 
idaresindeki tramvay birdenbire 
zınk diye durmuştur. Vatman 
Sıtla Efendi, tramvayı devirecek 
büyüklükte olan koca demir 
parçasını vaktinde görüp tram• 
Yayı durdurmak suretile bir faci
anın önünü almıştir. Bu işi yapan 
Yasef kaçarken bizzat vatman 
tarafından yakalanmış ve polise 
teslim etmişbr. 

İcra Daireleri 
Yakında Yenipostahane 
Binasına Taşınacaklar 

AdJiye Vekaleti Müddeiumu
miliğe verdiği } eni bir emirde 
hariçte çalıpn bütün AcEiye dai
relerinin, yeni bir bina yapılıncaya 
kadar Yenipostaneye nakledilme· 
!erini bildirmiştir. Bunun için 

Müddeiumumi 'Kenan Bey dün 
binayı gezmiş, hariçten gelecek 
dairelerin işgal edecekler yerleri 
tesbit etmiştir. Yakında Ağırceza 
mahkemcsile Tophanedeki icra 
daireleri postaneye taşınacaklardır. 

Bir intihal · Davası 
Tefeyyllz kütüphanesi sahibi 

Parsih Efend~ ile Şurayt Devletten 
mütekait Zeki Bey, bir fransızca 
lugat kitabının intihal edildiği 
iddiasile Kemal Bey isminde bir 
-zat ile Eb.selsiyor matbansı sahibi 
haklarında Adliyeye müracaat 
etmişlerdir. Evrak birinci mustan· ' 
tikliğe havale edilmiştir. 

1 
600 Talebe 

Bu Sene Sınıfta Kalmak 
Vaziyeti Karıısındadır 

Üniversitede bu sene açılan 
ecnebi dil mektebine devam et
miyen ( 600} talebe, mensup ol
dalLU'I fakültelerde imtihana 
girmek laaklam kaybetmişlerdir. 
Bu 600 talebeden (~O) kadan 
yalnu: hukuk fakülteaindedir. Bu 
talebe şimdiden ıwflannda ipka 
kalmışlardır. 

Bu vaziyetten telişe diifeq 
talebe, bu seneye mahsus bir 
istisna olmak üzere :kendilerine 
imtihana girmek üzere mü aade 
verilmesini rica için, Maarif Ve
kiletine müracaat etmeğe karar 
vermiş] erdir. 

Üç Aglıkların 
Kırılması 

Aldığımız maICımata göre; Oç 
aylık mütekait, dul ve yetim 
maaşlanmn bundan böy:e ziraat 
.hankasında da kırdırılabilcceği 
hakkında hir karar verilmiştir. 
.Ancak, kırdırma muamelesi .şim
di.ik, yalnız Emlak ve Eytam 
bankasının şubesi bulunmıyan 
yerlerde, Ziraat bankası şubeleri 
tarafmdan yapılacaktır. Bu hu
susta alakadarlara tepliğat yapı
lınca, Ziraat bankası şubelerinde 
ha:Dr.an maaşJannıo kinlmasma 
derhal başlanacaktır. 

Pire - lskenderiye Seferleri 
Denizyollan idaresi, on be~ 

günde bir defa yapılan Pire -
lskenderiye seferlerini artbrmıya 
karar vermiştir. Bu karar önü-

Recep B. Şehrimizde 

Cüırhuriyet Halk Fırkası Um 
Katibi Recep Beyin Çarıamba 
Ankaradan ıehrimize g-elmeai 
Jenmektedir. Recep Deyle biri' 
Fırka fstanbul Viliyet İdare H 
Reisi Cevdet Kerim B. de tehri 
dönecektir. 

Esnaf bankası tahkikatile me 
olan Müddeiumumi Muav:nler:n 
Muhlis Bey dün öğleden evvel 
kanan mürakıplanndan Abdurrah 
Nad Beyle Aıakradnn gelen ba 
nıo eı;ki müdürü Faik Beyi d 
mittir. Yarın da bankanın idare 111 

lisi reisi Alaiyeli zade Mahmut 
dinleyecektir. Faik Bey dün kendi 
gl>ren gazetecilere .. Adli tahki 
devam ederken hiç bir feY 
ıemiyecegim." Demiştir. 

Halkevl Çahfmaları 
Muğla, 12 - Dün Halkevi iç • 

yardım ve musiki ıubeleri ile otfll: 
mektep gençlerinden mürekkep 
grup Denizova nahiyesinin merk 
olan Yerkesiğe gitmif, orada toplan 
ve civar köylerden de gelen köyl 
lere Jstiklil piyesini temsil et111fl 
konser vermiı ve Halkevi Reisi 
fından işret ve kumar hakkında 
koalerans verilmiıtir. 

Sun'I Antrasit 

Avrupada Semikok aanayiiol t 
kik eden heyetin dhaıa nıünaae 
'tile sun'i antrasit imal etmek ü 

meml~ketimizde kurulacak fabrikaa 
hazırlıktan bitirilmit ve bir A 
grupunn ihaleai yapılmıfbr. V ' 
mal6mata göre; bu fabrika gü 
(200 • 400) bio ton kömür işliyeb' 
cek, harice de ihracat yapacaktır. 

müzdeki salı gününden itibaren 
tatbik edilecek, bu hatta haftada 
iki vapur kaldınlacaktır. Deniz· 
volları idaresi İskenderiye batbna 
lzinirden başka "Ege,, yi de tah
sis etmiştir. 

BUYlJcUIUk Yapmış 

İnkılap 
Riirsüsiinde 

Kar<ıgümrükte Zehra isminde bir 
hanımı kocusile banştırınak için 
bü}.Ü yapmak auçundan maznun Hü
seyıo oğlu Murat Efendi dün Müddei-
umumi iğ«' gönderilmiştir. Müddeiumu• 
miiik Yedinci müstaotikliğe vermiıtir. 
Tahkikat devam etmektedir. 

Maarif Vel-ili Hikmet B. dün 
bah Ankaradao şehrimize gelmiş ' 
Vekil B. akşam Qniversite inini 
Tarihi Enatitüsünde derslerine deva 
etmİf ve Loz.an Konferansını anla 
mıftar. Vekil B. bu ak.oam da der 
verdikten aonra Ankaraya dl>necek 

1 Son Posta 'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Hey Digor Ki: 

Haaan B. - Olur ıey detil, bi~bV 
wazete cum• günkO Galataaar.ay Fe-

..,baJac• .. cuaaa 1teticeain.i ,. ... cL. 

- Amma yapbn Haaao Bey .. 
Her Pld• 1uc:IL. 1 

.... Sıfır 
lıalm.,ıar .• 

berabere 1 Ha.san B. - Ben adır sıfıra 1 - 1 1 ? ? ? ? ? ? 
---· -berabere ka.ldıldanm deii). ma- Huan B. - Nüfusça 

çm neticeaini ip'eamek iatiyOIWD. ar mı, yok mu ? 

uf ıra 

• 
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m a, Çok ince 
graflar Çekilmişti 

'Yagmur Ve 
....... :t 

Bazı Yerlerde Ceviz ~ 
Dolu Yağdı 

Ay,'ııe (He•4 .ı- 8 kilo
metre mmafetleki Sanaceifa 
kö.yllne yumurta blyildlflbacle 
dola 7aimf, t6tln •u.aı1ıaaı 
ve ba;ı.tı kısmen harap etmiftir. 

Alatehlrde 
Alaıellir (HUIUli) - Os d8rt 

ayclanberi cbvam eden braJt. 
Lktan köylülerimiz çok zarar 
görm&ılercli. 

Çiftçi dört g&zle yağmur beJc. 
lerken ceviz bfiyüklOğünde dolu 
dtilmllttnr. Dolu, Çavuşlar, Bur
gu. Deliler Ye Çap köylerhıde 
alihiaı zararlar Japmı• kuruyan 
barklan,.-...._...., ballar da 
çok w ........... ŞMre,.... 
..,....,. --- Dil tt iılllmı .. 
-linlif. Bebıali .... ,.., •lffl-eıwt u. l"\>L wt W.rha 1"'1gaa llfiln 1t 

11117 lıaırlılcları ı-.ı edilip• TaYf8Dfa (Hllllllf) - AJI• 
bir propapada le ortaya ab-1 dald tel mtltemadlyen ifllyor; ma- dan beri beklenilen Y•im• 
la7orJuo: kine bquıcla Hakla Pqadaa İD- çiftçilerin ~il ,aldllrdO. y af-

- ltalJada bw bclar • • laat talep ediliyor .. ba eski hu- muna dola ~ etil. fakat dola
Mflrlilt ,_.... ltal,-amarm ~ kak idare hocası, daha bili (Ha- A9ll ...._... -Yafm111'1111 tevlit 
_._ tan •• -~ "'"'-- u...,LL lmkuu clfiftl) clea bah.etmekte, Ye: 
:rnue __ .._ ~ .u11111 .-... Bizim tarafumzdaa la he ~ fa1da1a niabetle hiç meaa-
Pa1& ilin ~ Wia &1lt et-- ~yet verilmedik~ hiç b:fet aillcledir. 
melde mua ae? .. Bu meseleyi bir alamaz. Jf. 

poker mı••• laatmda.. iki da- Demekte devam ediyordu. Gerede {Hususi) - Pek faı-
kib :ıarfmda balledivermek, Maamafih, mae.lenin artık pka dah yağmurlar devam ehlJeld.-1!. ... 
Haüı Paıa için İşten bile de- hududunu qbğı anlaplmıg Babı· Kaza ve mülhakatmcla NlllM 
ga... Demekten sıkıbmyorlvdı. llid~ de ciddi bir endişe batla· ih · kal 

Ba acı hldise derhal Seli· mqh. Fakat bu da; kuru bir telif tiyacı IWUIUfbr. 
niie de •kaetmiı~ O esnada itti- Ue, aez içinde d6tüJ?miye mtınha- Smdlftft-~ - Dlrt ılbt-
Ut t kki • elik .,_---: mr kalmııb. Halbuki • bu huuata -.-. ıu.• _, 

• •• .. aea -.~ ihtieae • alaka sahibi bası zeva- dllr yafmur t•fl1oı'· Karakhktan 
Selinikte içtima lıaüıde idi. Ha- tm bu &n bile iddia ettiklerine kurtulduk. Fakat bu arada yağan 
ldkati bitin çıplakhğih giren göre· ,talyanlar tarafından harp tiddetli bir dolu Karagör, Küçük 
bazı mOnener ittihatçılar, lt8Jyaa- ilimna _t:_~üm eden bugllsalerde Rökl. Kozla. Aal•._ w Afak-. 
fnua ba telutltkir vaziyetiadm blle, 'tt!':~cek birebir feYler lar kl,teriae- ..._. ftl'mitdr. 
fevlral4de miiteeair elinu,lar; q. nrdı. '-er de'llet idarelinla .._ y aX-urdaa tltllaciller çok imfe. 
cak, timdi. Hakka Pap ubi... flDda fa al w clr'etklt bir ndra- ... 
Iİnİ 1enemlik Ye relaawetMıWda sam, bir laarbi19 uzın olsaydı; de ediyorlar. 
itti·L--- b ... -_. h&yle kara Mr adz •e telif içinde * 

....... --..arda. Selbik kalmnch. nı..--1\ A-1-.J-~ ile Babıali telgrafbanaei ......,. Nailli, ,.~.., - ~~ 
beri -- ........ ...,.. 

Şehitlikleri imar Cemiyetinden : NDaa,.t Hadanlles ... Pllm 
~ Şehitlitindeld otlar ~ık •tbıwaa mlile ablaeakbr. Talplerln ,apar U. k~blııkhl; Mijll 

~~~~-~· • ~ .,_ .._. uat 15 te Şelıitiilc tıe U- W.n..&an. (164M) 99 çiftti 9'ı •t ,, • • 
lrf. Ke~~Mt)-Ka

saauza klfi J•i.., 
,.....,. fakat bayır ımım1ana 
wr miktar daha yağmura ihtiyaca 
...-. Havalar bulutlu gidiyor. 

Çorum, (Hususi) - Bol bol 

Galata' da Karaköyde 

Kadıa, ... 

KOSTOM 



No. 17 18-5 - 934 Nakili: A. R. 

K vvetli Bir Söz -------Komiser: "işte Böyle, Baskısız Tahtayı 
Ya El Alır, Ya Sel .. ,, Dedi 

---------
Dedim. Komiser, biraz daha 

mülayim tavır aldı: 

- Buyurun.. Söyleyin. 
Dedikten sonra dinlemeye 

hazırlandı, komiserin gösterdiği 
bu alaka, cüretimi arbrdı. Anla
dım ki karşımda; günlerdenberi 
kalbimde biriken ıztırapları din· 
leyecek v~ şüphesiz bana doğru 
yolu gösterecek bir adam vardı. 
Artık herşeyi doğruca söylemiye 
karar verdim: 

- Komiser Bey, evveli size 
şunu söyleyim ki, ben bir Musevi 
kıza değilim. Türküm .•• 

Sanki, kanapelerinin altında 
birer zemberek varmış gibi hem 
komiser hem de Sait Efendi otur
dukları yerden sıçradı. Arkam
da duvara dayanarak bizi dinle
yen polis Tahsin efendi: 

- Alla.. hallaaah .•• 
Deye mırıldandı. 
- . Ne dediniz?. Türk mU-

siinüz? •• 
Deye sorarken, kollarını önün-

deki masaya dayadı. 
lık sözümün uyandırdığı bu 

hayret ve alaka, artık benim 
cllr'etimi büsbütün arttırdı. Ti, 
namın babamın öldüğünden baı· 

ladım. Bugüne kadar geçen ha· 
yatımı tamamen anlatbm. Yalnız 
Macitle olan maceramızı biraz 
muhtasar geçtim. Hatta, tiyatro
culuk denilen bu içyüzllnü bilme
diğim işe, Maddin teşvikinden 
ziyade kendi cehaletimin verdiği 
bir hevesle atıldığımı söyledim ve 
bu faslı, tatlıya bağlayarak kısa
ca kestim. Çünkü iğrenç mac~ 
ramın, beni buralarda ~ürDndü
recek neticeler verebileceğini 
hissetmiştim. 

En nihayet: 
- işte, komser bey.. bütün 

sergüzeştim bundan ibarettir. 
Yanılmışım. Aldanmışım. 

Çirkin bir yol tuttuğuma yüz 
bin kere pişmanım. Şimdi siz, 
bana bir babalık ediniz. Beni 

- ... 1 •••• 1 ........ 1 1 •• 1 .~ .. .... 

Son Posta 
Ycvml, elyaat, Havadl• vo Halk gaıtetui 

gski Zabtiye, Çııtıılçe me wkağı, 26 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı 
ve resimlt:rin bütiin hakları 
ınnhfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

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

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

Abone bedeli peşindir. Adre• 
dc~ıştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Uevap için mektuplara 10 kuruşluk 

pul ilfivesi luzımdır. 

~ Posta kutusu: 741 1st.anbul "il 

Telgraf : Suııpostıı ,, 
Telefon: 20203 .. 

memleketime göndetiniz. Oraya 
giderim. Yalvara, yakara, belki 
kendimi yengeme affettirebilirim. 

Dedim; yorgun b;r halde san
dalyemin arkasına liayanarak 
cevap bekledim. Komiser, evvela 
polis Tahsin Efendinin, sonra 
da Sait Efendinin yüzüne bak
b. Sonra da bıyıklarını büke 
büke düşünmiye başladı. Düşün
dükçe, komiserin yüzündeki çiz· 
gilerin derinliği artıyor · benim 
yUzil~den mustarip ve 'muazzep 
oldugu anlaşılıyordu. Birdenbire 
başını Sait Efendiye çevirdi : 

- Görüyorsun ya, azizm za
manın kötülüğünü... Baskısız tah
tayı ya el alır.. Ya, sel alır; de· 
dikleri işte budur. Allah kimsenin 
evladını anasız, babasız bırak
masın... Allah, gene buna acımış 
ta.. Başına l daha büylık bir fela
ket gelmeden önüne bizi çıkar· 
mış... Mademki kendisi, kimseden 
davam, nizaım yok diyor ; şu 
halde bizim için de yapacak ka· 
nuni bir muamele mevcut değil
dir. Şimdi kalıyor, vicadani mesele .• 
Evvela bir adamı ıstanbula gönder
mek için tahsisatımız yok. Olsa bi· 
le, bu hanımıo vaziyeti dolayisile 
sarfetmek imkansız... E, zamanın 
bati malüm.. Beş on kuruş birik
miş param yok ki; hadi Allah 
rızası için bir iyilikte bulunayım. 
Şu halde, bir çare kalıyor. O da, 
beş on hayır sahibi ahpaba mü
racaat etmek.. ve ... 

Vicdani bir vazife ifa etmek 
için şu anda üzüm üzüm Uzlllen 
komiserin bu sözlerinde büyük 
bir saffet mevcut olmakla bera• 
her fena halc!e gururuma dokun
muştu. Bu sözleri dinledikçe ba
şım dönüyor; kalbim üzerinde 
sanki kızgın bir şiş gezdiriliyordu. 
Demek ki ben.. O, anacığının 
babacığının bir tek nazlı evladı •• 
Uğrunda okadar paralar ve 
emekler sarfedilen Melek.. Şimdi 
şunun, bunun merhametine boyun 
eğecek.. Gurbet ellerinde sefil ve 
perişan kaldıktan sonra, ianelerle 
memleketine dönecek bir hale 
gelmiştim. 

O zamana kadar tamamen 
susan ve bizi dinleyen Sait Efen· 
di, birdenbire komis.erin sözünü 

.. kesmiş; 

- Buna Hacet yok. 
Demişti. Sait Efendinin bu 

kısa ve kat'i sözleri, hepimizin 
nazarlarını ona çevirmişti. Sait 
Efendi, yüzüme bakarak devam 
etti: 

- Dünya ve ahirette bacım, 
hemşirem ol.. ben, bir iki güne 
kadar lstanbula gidiyorum. Hiç 
merak etme. Seni de beraber alır 
götürür. Yengenin evino teslim 
ederim. 

Dedi. Sa it Efendinin bu in sa· 
niyetkarane sözlerine, benden 
evvel komiser B. teşekkür etti. 

( Arkası var ) 
u ........... 1 ' ' •• 1 ·- .............. . 

lstanbul asliye altancı hukuk 
mahkemesinden: Riz.e Vilayetinin 
Bazar kazası Hemşin nahiyeıi Mal
menat kariyeainde Hacı Mahmut xade 
Meryem Hanıma: 

İ tanbulda Çnrşıkapıda Lekeciler 
sokağında 12 No la hanede mukim 
Hafız. Mehmet efendi tarafından aley
hinixe açılan tescili talilk davasında 
ikametkfihınızın meçhuliyeti hasebile 
H.U.M.K, un 141 inci maddesi muci
bince davetiyenin bir ay müddetle 
ilanen tebliğine karar verilerek tah
kikat 19/6/934 tarihine müaadif salı 
günü saat 13,30 talik kılınmış oldu
ğundan yevmü muayyende tahkikat 
hakimi huzurunda isbatı vücut etme-
diğiniz takdirde tahkikabn gıyabmız
da cereyan edeceği tebliğ makamına 

kaim olmak üzere illn olunur. (16647) 

SON POSl'A Mayıs 13 ,. 
Alışkanlık Tıbbiyeliler Bayramı 

~-----· ~-

____........ / "12 Mayıs" Dün Coşkun 

Cambaz odasının tavanını 
badana ediyor. 

.... 1 - . . . .... ... . 

1 Tmnga 1ktısal Haberleri 

1 
Yugoslavyada 
Tütün 
Vaziyeti 

inhisar idaresine gelen istati .. 
Mal tiklere göre 1933 

senesinde Yugos• 
kıg~etle- lavyadan ihraç 
nıgor olunan tütiinlerin 

miktarı 131 milyon dinar kıym~ 
tinde 4,260,000 kiloya baliğ ol· 
muştur. 1932 senesinde ise, 248 
milyon dinar kıymetinde 6, l 14,000 
kilo ve 1931 senesinde 136 mil
yon dinar kıymetinde 3,056,000 
kilo tntün ihraç edilmiştir. 

Yugoslavyadan ihraç edilen 
sigaralarla sair tUtnn mamulabnı 

da buna zammetmek icabeder ki 
bunların da 1933 senesinde kıy• 
metleri 4 mil) on dinar tuttuğuna 
göre mezkur senede bütün ibra• 
cat l 35 milyon dinara baliğ 
olmaktadır. 

Yugoslavyada tütün istihsa• 
litının vasatı miktarı 13 milyon 
kilodur. Şimdiki halde normal· 
den aşağı düşmiif olan istiluıalAt 
miktarı ise 8 • 1 O milyon kilo 
arasında tehalüf etmektedir. 

Yugoslavyanın ihracat yapbğı 
memleketlerin başında Çekoslo
vakya ve ikinci derecede Polon• 
ya gelmektedir. Bunlardan sonra 
az miktarla Fransa, Belçika, Al· 
manya, Holanda ve Mısır gelir. 

* Bükreşten bildiriliyor: Roman· 
Yunan • Ro- ya ile Yunanistan 

t . t arasında meriyette 
men ıcartt bulunan t i c ar et 
anlaşması anlavmasının mild· 

deti 15 mayısta bitmektedir. 
Yunan hükumeti yeni bir ticaret 
anlaşması yapmak üzere müzake· 
rede bulunacak olan bir heyetin 
Bükreşe hareket ettiğini Romen 
hükümetine. resmen bildirmiştir. 
Heyet gelir gelmez müzakerat 
başlıyacaktır. Müzakerelerin 15 
mayısa kadar bitmiyeceği ve 
meriyette bulunan anlaşmanın 
konuşmaların sonuna kadar tatbik 
olunacağı tahmin ediliyor. Yeni 
anlaşma takas esasına dayalı 
olacaktır. .....................................•........................ 

lst. 6 ncı icra Memurlutun• 
dan: 
Süleymaniyede Vefa caddesinde 22 
numaralı hanede mukim iken ika• 
metgahı meçhul olan zürradan 

Ahmet Beye: 
Avukat Hatim Beye Sultanahmet 

Sulh ikinci Hukuk Mahkemcainin 
11/10/928 T. ve 928/1772 numarah 
Hamile borcunuz olan 101 lira 75 
kuruşun tııhaili için dairemizde açılan 
takip üzerine namınıza çıkarılan icra 
emri ikametgahmızın meçhul oldu
ğundan dolayı bilateblig iade edllditl 
mübaairin verdiği meşrubattan anla
fılmıt ve ilinen tebligat icraaına 
karar verilmittir. Tarihi ilandan iti· 
baren bir ay zarfında borcunuzu 
ödemediğiniz ve icra kanununun 
32 nci maddeıi mucibince hareket 
etmediğiniz takdirde cebri icraya 
deYam olunacaR-ı icra emri makamına 
kaim olmak üzere ilanen teblig 
olunur. (16640) 

Merasimle Kutlulandı 

Dü11 Onioersıt• •alonn 6ögle hıncahınc dola idi 
l 2 mayıs Tıbbiyeliler bayramı 

dün Oniverıite konferans salo
nunda büyük mera im ve coşkun 
tezahurat arasında kutlulandı. 
Salon hıncahınç dolmuştu. Evveli 
Şehir bandosu istikJfil marıım 
çaldı. Sanra Oniversite RektörO 

Doktor Neş'et Ömer Bey bir hitabe 
ile bayramı açtı, ezcümle dedi ki: 

" - Tıp Talebe Cemiyetinin 
isabetli bir düıünüşle muntaza
man kutluladığı Tıbbiyeliler bay
ramını açmakla bahtiyanm. Tar 
rihte Tlirk zekasının, Türk kuv· 
vetinin yarattığı habralar pek 
çoktur. Aziz milletimizin bu yük· 
sek vasfı bllyilk şefimiz Büyük 
Gazinin dehasının en büyük ese
rini dünyaya göstermiş ve millet 
kendi evladının baha biçilmez 
eserinden istifade edebilmek 
bahtıyarlığını idrak etmiştir. » 

Çok alkışlanan bu nutuktan 
ıonra Tıp Fakültesi Dekanı dok· 
tor Tevfik Salim Paşa da veciz 
bir hitabe irat ederek bayramı 
bütün Türk ilemine kutluladı, 
müteakiben Deniz bandosu güzel 
havalar çaldı. Bundan sonra 
Profesör Nureddin Ali, Doçent 
Sadi Beyler de birer konferans 
vererek Türk Tıp tarjbinden 
feyizli sayfalar anlatblar. Bu 
konferansları Talebe Cemiyeti 
reisi llhami, talebeden Zeki ve 
Namık Beylerin hitabeleri takip 
etti ve merasim bu suretle ni· 

hayete erdi.Gece de yine Tıp Talebe 
Cemiyeti tarafından Maksimde 
bir balo verildi. Bu mfinasebetle 
Tnrk dünyasının yetiştirdiği ve 
bütün eserleri Garp ilmine örnek 
olan Türk Tıp üstadı lbni Sina 
hakkında yazılan satırları buraya 
aynen koyuyoruz: 
Her dinin bir pergamberi 

olabilir .. 
Her tıbbın bir •'Sina,, sı asla! .. 

Tarih ne kadar dalğın olsa 
0 lbni Sini,, yı unutamaz. ÇUnkU 

• 

... 
Neşet Omer B•ı nutalc sögl•rken 

( Gazi Ilz. nin altındaki resim 
büyük Türk filimi İbni Sinadır.) 

"0,, Yalnız Türkün değil, bütün 
dünya bbbının hürmetle önünde 
eğildiği bir ' 1büyük baş,, tır. 

Onun . için 981 de doğmuş, 
1033 te ölmü derler... Doğdu· 
ğuna inamyor, öldüğünli ummu• 
yoruz. Çünkü: 

Yüz yılların karanhğı içinde 
bu "Yüz,, ü görüyor, bu "Sesi., 
duyuyoruz. 

Buharada doğan bu Türk tıp 
yıldızı, yıllardır göklerde yaşar
mış.. Bugün ise gönüllerde ... 

Bugün... Ondan bize gelen 
ulu bir ün, bizden ona giden 
sonsuz bir saygıdır . ., 

( Toplantı, Davetler )!~----------·~ 
Topkapı Fukaraperverl VAPURCULUK 

Cemiyetinde TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
Topkapı Türk Fıknraperver hayır f b A } .., 

mileeseseal •enelik kongresini evvelki ıtan ul centa ıgı 
gün yapmııtır. Liman Han, Telefon: 22925 

İlk it olarak büyüklerimize kon• 
grcnio tazimatınm arzına karar ve· 
rildikten sonra murakıp Nakiye H. 
tarafından müesseıenin faaliyet rapo· 
ru okunmu9, yalnız son bir sene 
zArfında müe11e enin ( 1125 ) fakir 
hastaya bedan iliç verdiği, ( 218 ) 
çocuğu tepeden tırnağa giydirdiği, 
( 1500 ) çocuk muayene ve tağdiye 
edildiği, Cilmhuriyet bayramında (219) 
kııan da (452) fakire yiyecek, giyecek 
ve yakacak tevzi edildigi anlaşıl
mıatır. Yeni b6tçe (1800) lira olarak 
tesbit edilmiştir. 

Kadın Doktorlarının 
Toptanttaa~-

Kadıo doktorları tarafından teaia 
edilen Türk Jinekoloji Cemiye , 
geçen cuma günü toplanarak maya 
içtimaını yapmıştır. 

içtimada profesör Kenan Tevfi 
Bey kadında belsoğukluğu hakkınd 
bir tebligat yapmıf, Ahmet Ası 

Ali Esat, Şerif Beyler tarafıeda 
muhtelif bahisler üzerinde ilmi kon
feranılar Teriimi• münakaşalar y • 
pılmııtır. 

Trabzon Yolu 
5 ADI KZ ADE vapuru 

13 Mnyı 

Pazar günil saat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidi~le: 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık, Sam· 
au!ı, Ünye, Ordu, Gireııon, Tirebolu, 
Görele, Trabzon ve Riz.eye. Dönüşte 
bunlara illiveten, Of ve Sürmeneye 
uğrayacaktır. '---------------lstanbul ikinci iflAs memur
luğundan: Sirkecide 1\oüriilü hanıu
dn oturmakta ve komüsyonculııklıı. m~
gul bulunmakta olan l~vliya zade l\Ius
tnfıı ve Ahmet şirketi iflôs dosyası 
ve kaydolunan nlncaklılıtr znbıt defteri 
yanmış ,.e kimlerin kaydoluuduklıın 

bilinmemiş olduğundan alilkadar ala
caklılcmn kayıtlarını yenilemek iızere 

21 Mnyıs 934 Pa1.arteai günü saat 13 to 
Topanede Asktırİ Senayi mektcbinıJe 
pcinci ifias dairesinde hazır bulunmalan 
tdııre kıırarile ilan oluuur. (l6G25J 



13 -.;. IOM POSTA 

{ Sigaaet Ale~i )1 . 
Fransa'nın 

ltalya'ya 

aaatcı TILGBA.rL-AR · 

Yeni Bir Kuru 
Fransız Hariciye Nuın M. Bartu. 

nua Romada M. Muaollniyl ziyaret 
için bir seyahat :yapacata haber 
.eriliyor. FranH. lle ltalya arasında 
aıuallak olarak birçok meıele mevcut 
oldutu için böyle bir ıeyabate tabii 
bir &"<izle bakmak dotrudur. Fakat 
fql.t rejimi teeHGı etti edeB ilk 
defadır ki bir Franıız Hariciye Naa 
lloma11 dyarete rfdiyor. Aynl zam~ 
•a buıQokG Fran.ı:ıı: hGlulmetfn bl 
:nebze fatiıt renk Ye lllahiyet a~dU: 
41tl için ba ziyaretin o noktadan 
ehemmiyeti kaydedilfyorsa da M. 
Bartuoun bu ıeyabatl ihtiyar etmeal· 
ain aııl sebeplerini bqka yerde 
aramak dotrudur. Zira ı Son Balkan 
mlaakı. bir iddiaya söre, bu nıiaakı 
inızalıyanlann ıafında. Almanlıta 
kartı. Almaııbtı H•eıı wıaurlana yeni 
biı> hareketini doturmuetw. Bunun 
haricinde Leh • Almu ••'•ımaaını 
Hya düıilrmek (lzere rapdaa tqebbüı 
hklenen neticeyi •ermemiftir. Bina• 
eaaleyh f ,.aoııı Hariciyeıince, bir an 
••wel ltalyanın bu davada kazanılma• 
• lizımgeJmektedlr. Fakat İtalyanın 
iddiası okadar büyüktGr ki M. Bartu· 
nua bu ltl ballüfaal etmealne ihtf mal 
Mrilemea. Biaaenaleyb, bu ae abat 
tkl de•let aranndaki tel&kld ,: ki 
nna. menfaat •yn}ılrlan bir r a-
daba tebarGa •• m defa 
baıtca blr it te:ıı:abilr ettll'mektewa 
.Llllr sa-· JarlUDlJ&caldır, deniJe-
1' • - ıueyya 

Silahları Bırakma 
Bu Def aki T oplanı• Va • . A .., zı .. 
yetı ydınlatacakınış! 
Paria, 12 - M. Bartu Ue M. H 

d en
erson ara11ndald görüşme'.erde , 1• 

.. bJarı azaltma konferan1anın (29) 
mayısta toplanmuı teyit edilmlttir. 
Fransanın kat'ı ıözU, ingilterenin 
ldarel maalabatçı ve ltüyanın da 
ffJlrcl •azlyette b.luamalan. Al 
yanın all.ihlanmak huauıunda 'i,~; 
7aradıta nıGlihazasına •ol b 
luııduA- l ı k ı •çmıı U• 

• 6u ~ n onferans toplanııının, 
•aııyeti aydınlatmak buıaaunda fırıat 
'Y&recetf ileri sürülmektedir. 

Almanya Ne Diyor? 
Londra, 12 - Alanyarun 'l'"hl 

•ıalt .. 11 a an .ma mutnirl M. Fon Rlbbertro 
denıııUr kiı P 

" Al - manya.nan llllillan bırakma 
ltlndeld iıteklerinde blçbir dejiıiklik 
yoktur. Etu muralalaular bilanGni
yetle hareket ederlene pek yakında 
bir mukavele lmulaaabillr." 

Amerikanın 
Alacakları 

Yeniden Müzakereye 
Giriıilmek istenmiyor 
Paria, 12 - Kabine, Amerikaya 

olan lıup borçlan meaelelile meıaıal 
olmuı, fakat benllı bir karar •eril-
111enıiftir. lnriltere haziran talultinde 
Amerikaya bir kJaım para nrdltl 
takdlrd• FranAD1D yalma kalmak 
vaziptiae slrecetl .. ._ • ...._ ol
maktadır. 

* V Afln.ıon, 12 - HGldlmet. harp 
borçlannın haziran takaitJnl kıımen 
verenlerin de. biç •ermeyenler aibl 
•mi muameleye tibi tutulaeaklanm, 
bepal hakkında kontenjan tedbirlen 
ahaacatım bildirmiftir. Borçlar ... 
Hlesiode hiç bir mGıakere kab l 
edilmeyecektir. u 

* • .Londra, 12 - Amerika hDkClme-
tının harp borçlan itinde Terdiji yeni 
ktr•ra kar11 İngiltere hllldlmetinlD 
a acaaı vaziyet hakkında çok ketum 
davranılmaktadır. 

Sar Havzası 
Fransızlarla Almanlar Yine 
Bir Mücadeleye Giritiyorlar 

Berlin. 12 - Bir Alman •uetul 
Sar meaelealadea bahaederken ba 
toprak parçaanıa ana vatandaa 
kopanlmıt olduğunu, umumi r~T 
itinde milletlerin gayretleri detu. 
hGanilnlyetle yapıhp tatbik edilecek 
bir muahede menuubabsoldutunu 
ya:ayor. 

Jf 
Parla, 12 - Fransız Hat'iciye na· 

:ıı:ın M. Bartu, Sar Havzuı meaeleaini 
tetkik edecek olan Akvam Cemiyeti 
toplan~sında, bu mıntakada asayiıin 
'H ~ntihap hürriyetinin temini için 
tedbır ahnma11nı isteyecektil'. M. 
Bartu yarın (bu) aktam Cenevreye 
hareket edecektir. 

Amerikada Grev 
Buik Otomobil Fabrikası 

Da Kapandı 
Nevyork, 12- Muhtelif ıebirlerde 

grevler devam ediyor. B&ıik otomobil 
!•~rikaları kapanm19, 14 bin amele 
aşsız kalmıştır. Bir kısım 1ahillerdc 
rıhbm ltçileri ve d6t bin kunduracı 
sre• yapmııludır. 

Rom• Kablneelnde 
Deiltikllk Yok 

det~~kUk 12 ( 3teıanı ) - Kabinede 
aurette tek ~·P da~~tı haberleri kat1 

ııp e ıh7or. 

ALAYAG.E;MR· 
Bu nazik ve dar uzviyet mmta- geldi G • 1 
kuında küçük bir cismin pek yordu. özlen bulutlu glrilnO-

mllblm tahribat yapacajı muhak• - N .. ıı? 
kaktı. 

Fakat buaGnkn vaziyette arq
brma yapmaya lmkln yoktu. ilk 
yaptıklara mlldahale Ue "h t 
k nı aye 
urıunun yerini k-~ed b"I . 

&erdi. '"91 e ı mıt-

Haata timdi g6ılerini açabili
yor, fakat konuşamıyordu. Ç 
k .... d ki brib ene emıgın e ta abn ne de 

h. ld rece 
va ım o uğu malftm değildi. 

Herhalde birkaç glin beklemek 
zarureti vardı. 

O akşam yUzbap Fikret 
GUlaUmü görmek üzere saat 
yedide hastaneye gitti. Doktorlar 

Boynunu blllctu: 
- Daha kat't b. 

yüzbqı bey, Bu •ktamld ;:' yok 
h• b' . uayene 
ıç ır ıey ıspat etmedi. Şimdi 

dalgındır. 

Fikretin gözleri daldı. Hayatta 
l>yle anlar olur ki en metin 
görünenler heyecana düşmeseler 
bile bir taı heykel kadar donuk· 
laşırlar •. işte demir yürekli, cesur 
tayyarecı de böyle olmUftu. 
ta ~ ai!: btıey aöylemiye ve hat· 
yoktu~ zla durmıya lüzum 

itlerini bitirmişl~rdi. 
Nöbetçi doktor 

~bııyordu. 

kor~!:b~ çelik bacakları taı 
hafifligı-·ıe zbuıdde bir ipek böceği 

odasında Y 1
• 

Ve koridorun öbGr b da 
Haatabalacılardan birile GW. 

llaıe haber 1olladı. 
Genç laa onu hekletmeclea 

Başhemşire GW.ı aşın 
ıeai kayboldu. mlin earner 161-

• 
Hutalaanecle ••'- kMil•I• 

Almanyada Bir Mayıs 
Silah Yerine Kürek Ve Kazma 

Kullanılarak Kutlulandı 

Gelen haberler, Almaa1uıa umumi it bapamı olmak Ozere kabul ettltl 
bir mayıııD nauauam meraılmle ıeçtitlnl blldirdder. Reamimlz, o merasimin 
bir .. fhumı pteri7or. Genç HJtlerciler. .Ulh yerme omu:ıı:lanna kOreklerl 
" kazmaları almlf, teflerlai onunla Ye onun namına aellmlıyorlar n demek 
lıtiyorlar ld bupnGn o mukadde• aillhı budur. 

Amerika Donanmasının Manevraları 

Hücum Filosu, Çetin Bir 
Muharebe Kazandı 

Nevyork, 12 (A. A.) - Antil de
nizlerinde yapılan Amerika filoıunun 
manevralannda bGcum filoıu, beı 
günlilk muharebeden ıonra ialip 
gelmittlr. 

Amerika donanma11nan timdiye 
kadar yapmıt olduğu manevraların 
en bilyütü olan bu manevra, hGcum 

filoıunun ıOr'ati saye.inde bikim bir 
vaziyeti ele aldıtanı ispat etmiftir. 

T orpito muhripleri ve denlzalb 
gemileri, bil'çok harp ıremiJeriDI tor-

Radikal Sosyalist
lerin Kongresi 
Parla, 12 - Radikal ve Radikal 

eoayaliıtlerin fevkalade konareal 
Klermon Ferrao tehrinde toplanmııtar. 
Kongre Staviıki re:ıaletinia parmatı 
olan fırka mensuplan hakkında tart 
karan verecektir. M. Heryo da fırka· 
nan bugünkG kabineye müzaberette 
deHm etmeaini teklif edecek, bu 
teklif kabul olunacaktır. 

el ayak çekilmişti. 
Tavanlardaki knçtlk ı111dar 

uzun koridorlara yanm aydınlık 
dağıbyordu. iki numarah hususi 
odada derin bir ıtıldmet vardı. 

Tayyareci Necdet karyola11n
da kaybolmuı aibiydl. 

Hatama arama derin nefu. 
lerle inlediği duyuluyordu. 

Bq ucundaki san renkli bir 
kiğıt abajurdan küçDk oda· 
ya zayıf, soluk bir ayduıhk 
amyordu. 

Batbemfire GIUsQm tahta bir 
iskemlenin &ıtnnde 6ç saattenberi 
hastayı bekliyordu. 

Ynzbaşı Necdeti yaralı olarak 
~•taneye getirwkleri tün izinli 
ı~~. Erteli günli vazife bqına ge~ 
dıgı zaman ona genç bir tay· 
yarecinin ağır yarab olduğunu 
haber verdiler. Genç kazın haya• 
linde bir fİmşek çaktL Acaba 
bu tayyareci kim olabilirdi. 

Hastanm odasına koştu. 
Necdetin sargıdan, bağlardan 

açık kalan yllzünftn bir köşesi 
ona yaralının kim olduğunu tanıttı. 
Genç kız deli ıibi olmuştu. Bu 
ne zalim tesaduftll. 

GülallmliD ilk İfİ doktorlardan 
haıtanın vaziyetini aormak oldu. 
Aldaia cevap amit verici değildi. 

rabt ....., aahiJUiade bir 
llatlllt ,....... talnlircle ..... 

pllliyerek babrmışlardır. 
"Lekıington" tayyare gemisinin 

tayyare fHotilalan, muauam "Makon" 
kabiliıeyk balonunu bombardım•D 
ederek denize dütOrmilflerdil'. Birçok 
telefat verdirilmiıtir. 

Manevralu tamamen baliharpto 
olduğu gibi, gemiJu gece büt6n 
ıtıklanm söndürmilş ve radyolan 
susmuı olarak hareket balindo bu· 
lunarnk Ye bahriyi efradı harp mev• 
kilerinde uyuyarak yapılmışbr. 

Fransada Bir 
Suiistimal 

iki Meb'usun Daha Masu. 
niyeti Kaldırılacak 

Parla, 12 - Adliye nazırı meb'uı· 
fardan ve Radikal aosyaliat partisin
den Prust ile M. Falkoz'un para 
ıuiiıtJmalinden dolayı teıril masuni• 
yetlerinin kaldmlmasını Istemittir. 

tamn kurtulması ihtimali varda. 
Y alnaz aol gözle kulak arasından 
geçen merminin bu nahiyedeki 
isabı tahrip etmiı olması ihtimali 
vardı. 

Doktorları 
- Bekliyeceğiz 1 
Diyorlardı. 
O gOndenberi genç kıı hasta· 

nan etrafından aynlmıyordu. 
Necdet bir iki defa kendine 

gelmiştL Fakat Gülsüm onu 
heyecana düşürmemek için ken
dini g6stermemiye çalıımqtı. 

Ba mahrumiyete mukabil genç 
kız haatamn dalgın yathğı u
manlar ona nefesleri koklaya~k 
kadar yaklaşıyor. Hayabm kur
tarmak için sıhhatini verdiği 
Yllzbatınlıı yanm y6ılinü ıeyre
diyordu. 

Milmknn olsa bugOn de ayni 
fedakirhğı yapacaktı. Hasta 
dalgın yatarken onun yüzüne ba· 
ka baka dOşünUyor, hayallerine 
dalıyor, fatanbulda beraber geçir
dikleri günleri habrhyor. Bilha1-
aa son gln beraber pastacıda 
otmuılannı ufak tefek alışlarını 
içi gıcıklana gıcıklana hayalinde 
tazeliyordu. 

Ylizbap acaba nifanhıtnı ne 
Japmaftı, evleamlfler midi? 

Diruabeldn clladaktea ..,. 

ı · · Gönül lıleri 
Karilerin 
Sorduklarına 
Cevaplarım 

Rizede 1 Z. Beye: 
On dört yaşındald bir kıza 

ıevginizi doğrudan doğruya 86y• 
lemeniz doğru değildir. Mademki 
ailesile temasınız mümkündür, 
onlara müracaat edersiniz. Ba 
suretle kız evlenme çağına gelin-
ceye kadar nifaD}ı olarak kalır
sınız. Siz de bu arada askerliai
nizi bitirmiş olursunuz. 

lf-
1etinyede Sedat Remzi Beye: 
Sevdiğiniz kızın fikrini anla

mak için araya koyduğunuz ka
dına .. evlenmek istemiyorum " 
diye cevap verişinde blltnn o 
düşlindüğtinüz ihtimaller mevcut 
olabilir. Çalışbğı müessesede böy· 
le bir şeyin şüyu bulmasını bot 
g&rmeye bilir. Diğ'?'. bir ih!~~al ~· 
pı olabilir. Kız sw sevdıgı içın 
bqka bir teklif karşısında kalmak 
istememiş ve evlenmek arzu etme-
diğini söylemiştir. Siz mad~ki 
arzunuzda samimisiniz, ailesıne 
mliracat ediniz. Evvelce nişanh 
olması hiçbir mahzur teşkil etm~z. 
Eğer kız size söz verirse eskisi 
ile hiçbir alakası yok demektir. 

lf-
Edimede Ul• yokuşunda 14 nu

marada Feride Hanıma: 
On beş •eneden sonra bW 

yuvanın yıkılmıı olduğunu garmek 
hakikaten çok acıdır. Çocuklan· 
nız varsa araya onlan koyunuz. 
Zira ailenin yıkılmasından en çok 
zarar gören onlardır. Kocam1 
sizia için yapmadığı fedaklrlıil 
belki de onlar için yapar. 

Diğer taraftan mademki he
nUz aynlmak içio hiç bir yere mll· 
racaat etmediniz bir müddet daha 
sabrediniz. Kocanızın öteki ka• 
dınla alikası belki de gelip ge,ld 
bir hevesten ibarettir. Ona do-
yunca tekrar size dönebilir. 

Bugün kocanızdan size on bet 
seno evvel gösterdiği aşkı bekle
mek boğru değildir. Döndllğl 
zaman bunu bulmayı aklınıza P 
tirmeyiniz. Alakanız aşktan değil 
ancak on beş senelik bir zamanın 
verdiği yakınlık ve ahşkanlıktan 
ibaret kalabilir. Buna raıı olma· 
lııınız. 

HANIMEYZE 

onlardan hiç haber almamıfb. 
Belkide kendisi oradan aynldılf
tan sonra mektup gelmişti. 

Fakat şimdi bunlan dilftlııml
ye ne Hmım vardı. Ccssur ye.
bap i~te varlfesinin kabramam 
olarak g6zlerinin önllnde •erilmll 
yatıyordu. 

Gülsüm gözünü bile karpllUI" 
dan hastanın bq ucuna onua 
eaki canh, ulıhatli halini dlfllalp 
dalarken Necdetia sanla ılzl ha
reket etti. 

Derinden gelen bir inilti oQ. 
DUD kBteJerinde aksetti. 

Ve genç zabitin sargıda olmı-
yaa pzO açaldı. Mavi pı bebeii 
odama san aydınlığına ka1da. 

Konuşmak istiyen dili ağzında 
hareket ediyordu. Dudaklan oy• 
narken çenesinde duyduğu ısb· 
rapla birdenbire gözUnn yumdu. 
Tunç parçasına benziyen yanm 
ylhllnde acının keskin ihtilaçlan 
dolaştı. 

Kahraman zabit derin derin 
inliyordu. 

Bir feY istiyordu. 
Gülaiim bütiln gayretine rat

men ona g6rlnmiye mecbar olcla. 
- Ylzbafl bey bir tef -1 

lltedinla.? 
(Arka• .. ., • 



: 1 Diin~a Hddlselerl t 
Hintlilerin 
Yarıdan Fazlası 
Hasta •.. 

Bir lngillz ubbat mecmg. 
am Hindistamn uhhl vaziyeti 

Hindistanda hakkında çok eıı
Elcs•rigetl teresan malümat 
Hastalar neşretmiştir. Bu 

neıriyata göre 
TeşlcilEdigor Hindiatanın muh-
telif havalisindeki inaanlann ia
tihlik ettikleri mevaddı gıdaiye 
ve bulundukları iklime nazaran 
bugüokil doğum, ölüm ve sıhhat 
ıartlan ıöyle tesbit edilmiştir : 

İngiliz Hindistanında yilzde 
kırk bir kişinin auitegaddi yüzilıı
den sıhhatleri muhteldlr. Ôlilm 
niabeti binde yirmi d6rt buçuktur. 

Tam ( 13) milyon Hintli, gizil 
lautalıWarla musap balmunakta
dır. ( 3) milyon (660) bin kiti ise 
ıeceleyin 16rmek ha11U1ndan 
mahrumdur. Çocuk Yefiyab yDzde 
(18) i bulmaktadır. 

Hindistanda bilhaua doğum 
unasmda annelerin bDyOk bir 
tehlike karıl81Dda kaldıldan ye 
JGzde ( 43) kadının doğum esna
mnda •efat ettiği teabit edilmiftir. 

Ayni mecmuanın anlattıldanna 
bakıhna Hindiatanda doğum 
hAdiaeleri çok tehlikeli Ye kor
kunç bir feydir. 

Çünkü en ibtidai malfımattan 
bile mahrum ebeler elinde binbir 
ubrap çeken hamile kadınlar ço
çuklannı dünyaya getirme esna· 
tında ekseriya dikkatsizlik vece
halet yüzünden vahim hastalıkla
ra yakalanmaktadırlar. 

Ebeler iptidai bir kıskaç ile 
ana rahminden çekdikleri nevza· 
dı da tedavi edilemez hastalık
lara maruz bırakmaktadırlar. 

Çocuk doğar doğmaz çınlçıp
lak toprağın iizerine bırakıveril· 
melde ve neticede ciier haata
bldan, T etanoı ( kazıkh hOmma ) 
albi baıtahldara meydan veril
mektedir. 

Bundan haıka erken evlen·. 
melr meselesi de umumi uhhat 
Bzerinde tahripkar bir rol oyna
makta ve birçok genç kızları 
ebedi bir malôliyete mahkum kıl
maktadır. Hindiıtanda yedi sekiz 
yapnda)d genç kızların evlenmesi 
kökletmit bir adet iken IOD za· 
manda lngiJizler tarafından bu 
huauata şiddetli bir memnuiyet 
•azedilmiıtir. Bununla beraber 
bu memauiyeti biçe ayarak eald 
adete GJ•nlar ytizde ~ltmıfbr. 

Yeni kanunlarla iılAh edilmi
J• çalıtılan bu fena 11hhi vaziye
te nğmen Hindinan nllfuauncla 
(12) sene zarfında (42) milyonluk 
bir fazlahk ıörlllmesi çok dikka· 
te ıayan ve hayret verici bir me
".teledir. 

-·····-••ft•HH••• .............. NHl•••••••••n•••••n ............ 
iLAN FIATLARI mllll 

I - Gıaetenin ,, ... ,,.zıal• 
6ir .atanan iki Ntı,, lir 
( •ontim) 111gılır. 

2- Sag/uıııo göre 61r aanti· 
ınin ilan fiatı ıanlartlır: 

. . 

1ayfa •yfa sayfa aayfa Diğer Son~ 
·1 2 3 4- S yerler sayfa . 

400 290 200 100 80 30 
Krf. Krş. Krş. Krı. Krş. Krş. 

3- Bir ıantimtle .... ,, 
(8) lct1lime Hrdır. 

4- lrac• v• kalı• .. zıl., 
hıtacalclerı ••re 6fn 
MJ1tiale ölfiliir. . 
1:..t .. · ~ -

SON POSTA 

BIJllı Postabanede. 
"Ne Diyorsun Beyim .. Benim Kızım 

Kari Melttapltın 

Sokağımızın 
Annesinden Hanım Olarak Doğdu ,, Tamirini 

"Sevgili Hadiyeciğim; Mektubu Yazarken Sanki Kulağıma: Ri~:a f dd iki#z.0
', uzk "S • S • 1 yog un a er 10 a 

enı evıyorum. Diye Tatlı Tatlı Fısıldıyorsun. nın eı~ ·~~yeti" ni yazıyo 
" H nuz. Eger bızım sokağımız, Be 

BilgBlc Poıtalıan•nin lıer 6'Jnlcll manz11ral1U'ında11: ltl•lıt"I' Hr•ıeler. /ıalaltırJa 
- Poıtreatantl.. Hldiye Gü- 1 

Defi. Var mı?. Lütfedermiainiz? .. 
Genç kız fıkırdıyarak yanın· 

daki arkadaıının kolunu çim-
dikledi: . 

- Ah ondandır. KimWllr ne
ler Jazıyor? •• 

- Bahtına imreniyorum JU. 
diyel. 

- Allah ıana da versin kızım.. 
Ah, mersi! •• 

Genç. kız mektubu kapar kap
maz arkadqını çeker, camlı 
bölmelerle aynlan yaza masa· 
ıma sürükler. Ben de arka· 
larından... Alçak perdeden konu
tuyorlar. Genç kız asabi parmak· 
larile zarfı yırtb, içinden mavi bir 
~iğıt çıkardı. Heyecan dehşeti. 
Otelci al)ladı: 

- Deli, ne de çok seviyorsun .• 
Yüreğin duracakl. 

- Dur bakayım, of, açamı
yorum.. Hah.. Dinle .. 

- Ne de çok yazmış •• 
Camlı bölmede onların birbi

rine sokulmuı bqlannın gölgeleri 
var. Kısık, heyecanlı, kuru ve 
titrek bir ses kekeliyerek okuyor: 

" Sevgili ffAdiyeciğim, 
" Mektup yazarken adeta bir 

rüya ilemi Yllflyorum, sen, o az 
ufak ba11nJa sanki omuzlanmın 
fiatUnde bana, yazdıklarıma bakı
yorsun ve her dakika kulağıma 
ayni ıeyi fısıldıyorsun. " aeni ıe
viyorum, ıeni seviyorum!. ,. diyo~ 
sun.. Burada yaıadıkça,ömrtlmtin 
kısaldığını, seni aradıkça, sevgi
min artbğını anlıyorum .. Hani aen 
benim kuzwndun .. 

Genç kız heyecanla durdu: 
- Of, Dedi. Fena oluyorum.. 

Hep bayle.. Öyle hatıralanma 
canlandım ki .. 

Aşık olmak tehlikeli.. Bea. 
kendi nefsime qktan nefnt tkle-
rim. Kaçmab •. 

Henüz birkaç adım abmfken 
kulağıma yeni bir ıes geldi.. 06-
niip bakıyorum.. bitiyar, çarpflı 
b!r kadın, 13 yatlannda unk gibi 
bır çocup mektup yazdanyor: 

- ••• TaYaD aruaaa çıkann.. 
Bu aene yaz sqğuk geçecek. Ge
celeri battaniyeaiz yatayım deme
yin, maazallah hastalanıramız.. 
Yavrunun ara 11ra yine karnı . 
tutarsa, kınakına ile nane 
suyunu kanşbnn, yatmaz-
dan evvel lçirin.. biz cilmlemiz 
buradan iyiyiz. Baban elhamclo- . 
lillah •hhattadır. Sizin de lllalaat
ta olmanızı daim niyaz eder. 

- BDyllk anne acele .a,U. 
JOl'lllD canım. . 

- A, ayol, bunca yıl dlnek 
çOrüttlln ~e, iki kelimeyi bir ara
ya getirip karalayamıyormuıun? 
Bu cam bölmeli, yilkaek yazı ldlr
ıUleride ne ilem... Biraz ileride, 
ihtiyar ak sakallı plvarb, keçe 
kasketli köylll dayıyı dinleyin. 
mektuba hentız bqlıyor: 

Emmimin otlu baci Yu1Uf, 
.. Evveli selim ederim, babra

terifiaizi mal ecleıim, anana ~ 

ıa..-. . ..... -...~ -·· 

llelctrıp ,az,,.. 

Mektup •u1111ltır, lullıt o. lcırta•ig• 
el11 wriıi 

ederim,. kadıya ıelim ederim, 
ellerinden 6perim.. çavuı Kerime 
ıelam ederim, Yusufgillere ..
·IAm ederim. Dahi hacı Mebmede .•• 

ihtiyar adam soluk almadan 
boyuna 1elim ediyordu. Biylece 
koea bi.I mektup klğdı doldu. 
sadede selince. ajır ajır uzun 
çubuğuna bir kaylü 11gara11 ilit
tirerek s&ylemiye batladı: 

., - Çobana ele ki, lllrllen 
iyi bakam. Gizde kO:re ,......._. 
Da.-arlar rof pkana, yallığından 
keserim. Anana haber ilet, har
manlardan köye gelsin. Bu gıta 
bizim oğlanı dihıya evine sokmak . 
dilerim.. Eti budu yerinde bir 
avrat arayadursun. Dul olma11D, 
çiçeği burnunda ıız oğlan gız 
isterim. ,, 

Tam saati .. Bu saatte mektup 
kutulanna mektuplar dolar. B&ttln 
tilccarlar, tficcar yamaklan İfte 
bu aaatte kutulannı açar, mek
~planm ~lar. Balna, ~ !Dlna
k'.p ~u ln.tularda: IMllUlialJ ltir 
........... ,...,.... )!14: .... 

111amlarıntla 

gibi 1akalla dolmut. ihtiyar 
Ermeni arkadaıma dert JllDlyor: 

- Ne deorsun ahpar, mep 
glm PiL Ytızde iki komisyon 
kabul etmeorsa, kıyacıet benim 
11rbmdadırl. Nafilem, bunca 1ene 
yqac:lıyaak, boı yqa11Uf1Zdır. Bu 
umanda genç olaydım, milyoner 
oğlu olurdum, agnadıum ? .. 

Telgraf ıifesi lnOnde bir 
miinakata: 

- Efendim, NUlfer Hamm 
derkea. bir kelime mi Hd mi ?. 
Bidm NilDfere hammbk daha 
doğar doğmaz mal edilmiftir be 
yahu 1 Hwmhjı kaldırdın mı, 
Nllliferde ne kalır. 

Beyaz saçlı, tif man, tath ytlzl8 
1anmdakine d~ cl6nCln : 

- Efendim. bu bw me•ele 
adeti.. Mutlaka Nililfer ayn, ha-
nım ayn olacakmlf.. Yani iki ke
lime.. Peki amma, Niltiferin ba
mmbğmı, buraya getirip temi 18-
pat edeceiiz... Memur kıakıs gtı
IOyor: 

- Hakkuuı war emma beJ 
efeadldiim .. 

- V ~lahi kızdım adeti yabuf.. 
Ben bunca · yılbk kızımı bilmez 
miyim?.. Tut ki " hanım " onun 
pbek adı t •• 

- Kab kah kah kah 1.. 
- Giilersiniz yal Elbet te gü-

lersiniz.. Diyoj~e de alllerlermif 
amma, herif kazıkla filosof çıkb. 

Mektup aiteaine JanaflDIZ.· 
lbtJyar bir kadın, iki blldtlm 
boyile, · IİteYe ytlbelmete çalı-
pyor. 

- O. pül• aereai bozuk ayol •• 
Ben onu slzftmOn yqjJe yapqtu-
mm. 

- Bozukluğuna. hadi tiozuk 
değil diyelim hanım valde.. Fakat 
bu damga pulu bu .. 

- Damgası, damgaıızı olur
mu ?. Devlet pul çıkarmıı.. O da, 
pul, bu da pul.. Hepsine de 
para veriyorz ya J. 

Nihayet valde hanım çarpfmı 
kaldırdı. Beline bağlı keıeılnden 
6 kurut çıkardı, verdi. Memur 
pulu yapııtırdıktan sonra kart1 
kutuları gösterdi: 

- Orada ıu aatdaki deliie 
at waldel .. 

- . Aaa, aiçln .._•lt!!ll'flm.. 

oğlundaki Zafer sokağının ta 
edilmezden evvelki halinde olaay 
daha otuz ıene tikiyet etmez 
halimize tiikrederdik. Maal 
mahallemiz tamamen nisyan içe 
ıinde bırakılmııbr. Ufak bir hi 
met iateyen mahallemiz Jıalkım 
arzusuna terücman olmanızı ri 
ederim. Belediyemiz himmeti 
eksik etmene çok memnun k 
cajız. 

Edirnekapı haricinde Savaklar 
mahalleıi Cebecibaoı sokafı 

( imza mahfuzdur ) ,,. 
VaZİJ&I izah Ediliyor 

llulaterem Efeadim, 
Gueteaidn 17 Nisan 9 

tarihli Ye 1338 numaralı ntls, .... r. 
DID 6 ma 1ayfa11D1a k.,.w;r me 
taba dtununda « Bir orm 

-~ • Mdt~ albnda m 
..__.. m lı:lylnden H 

oflu Otman imzalı fikiyetoame 
okudum: 

Sahibi pkiyet Huan· oıılu 
O-an ve ayni k6yden birkaf 
nfildne intifa Kanununa tevfik 
•erilen etÇar ruhsatnameıi · ma 
taında bili ruhsat katiyat yaph 
larmdan ruhsatnameleri feahe~ 
lerek mevcut keresteleri hazin• 
namına zapt ve müsadere edil
miftl. Bu veçhile menfaabn halel
dar olmasından muğber olan mu-
maileyh Oıman Efendi diğer 
ruhsatname maktalannda da bili 
ruhsat katiyat vukubulduiund 
Ziraat Veklleti celileaine ve MU
dllriyetimize ibban tızerine kaza 
orman milhendiai Viliyet orma• 
fen kontrol6rll taraflarmdan m.
hallerinde ayn ayn ayn yapbrr 
lan tetklkatta ihbarab vakıa laa
kikata . makrun balunmamııbr .. 
hlllfı •akl ilabaratla makamati 
ltkll eden muhbir hakkında ka• 
naat talcibata teveulll edilcllğir 
aen keyfiyetin •:mi sltmıda il ... 
maı rica ederim Efendim. 

lçel Oimau lılWiirü O. Nuri 
Cevaplarımız . 

Çorludan B. Ş ioaretile mektup 
gönderen &&tas 

- Adreuiz ve imzaaaz mek-
tuplar netredilmez efendim. ,,. 

Çanakkaleden Dr. Hayri Beye: 
- Mektubunuzu alikakar mr 

kamlara tevdi etmemize mu•afr 
katiıalli Hldiyona efendim. 

'* Ankaradan Haaan ve Mehru•• 
efendilere: 

- Sarih adresiniz olmacbğl 
için mektubunuzu nqredemedik 
efepcljm, ·-----··· ....... ·-----····--·· .... --Ayol ben otluma mektubu delik• 
len atmak için yumadım. Tnb
zona ı&ndereceğim.. Oğlum •adı 
alfm kitibi.. 

~ara ıitesinde de bir batk• 
ilem... Kijıdmda 80 rakkımım 
giiren ihtiyar bir adam dert 
yanıyordu: 

- Bu kadar ıene oldu. Bu 
batma• bu tDrltWl gelmemiftl. 
Efendim bizim Ayvahkta bina 
arazimiz, zeytinyağlanmız 6Jaa 
var •• Eh aatayım da, bumda tiyle 
ıon demimizde, zevkle yqayahm, 
dedim. 

Din bendenize bir ihbarname 
seldi. Baktım: 80 ••• kurut mu, 
Ura mı yok. Her halde lira olacak, 
dedim. 80 kuruş için telgraf ha• 
valesi yapalmaz ya.. Bntlln gece 
hulya içinde sayıkladıktan •OD'" 

ra, gelip te burada elime 80 
kurllf. aıkıttırmadıl•nnı? Eh,. hani 
llmeme liDe. el • . kadar Wr 
.., Wdl ......... ~.·. " 
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0. DÜNYA MATBUATINDA -,A 

O R D U-K L E R 1 M 8 
..................................... ~ ................................................................................................................................................... . 
Dünyanın En 
Zengin Adamı 

Günde Binlerce lngiliz 
Lirası Varidab Var 
Dünyanın en zengin adam

lanndan biri olan Haydarabat 
~izamı gelecek sene İngiltereyi 
zıyare! etmek tasavvurundadır. 
Bu zıyaretten maksat oradaki 
mensucat makinelerile ziraat 
makinelerini tetkik etmektir. 

İngiliz gazeteleri bu Nizamın 
ihtişammın yanmda binbir gece 
masallarının bile çok sönük kal· 
dığını söylemektedirler. lngiltereyi 
Uyaret edecek olan ilk Niumdır. 
Seyahat ederken her zaman ·ya
nında . Uç yüz kişi bulunmaktadır. 
Nizam lngiltereye hususi bir va• 
purla· gelecektir. 

Sarayındaki hazinelerde yüzler· 
ce alhn çubukları, emerald eh
ramlar vardır. Yakutlar elmas
larla doludur. 

Buna rağmen gayet . ihtiyatlı 
t:r';r. yeni otomobillerden çay· 

f an her türlü eğlenceden 
ne ret eder. Dolabuıdan bir • 
•ahı veya bir ift es 

kil. w • d ç papucunuo es ıgın en dola 
i tt. • . yı çıkanlması 
cap e ıgı zaınan 111 h kk . 
d f k d. . u a ak bır 

e a en ısıne gast ·ı . . 
· t E"' . en mesım ıs er. ger tanıır edileb·ı k . . 
l . . ı ece gıbı 
se ettırır ve yeniden k il 
OWJ fi u amr. 

g unun sar yab11ı hep kendisi 
kontrol eder. 

Payitahtın aJbnda bulunan 
mahzenlerde binlerce kilo gümüş 
ve altın vardır. Ve bunun miktan 
her sene fazlalaşır. 

Belçika' da etki muhari 
cemiyeti geçen hafta b pler 
La k k·ı· . a11nda 

" onk ı ıseıınde bir dini ayin 
yapara müteveffa kralın ruh 
t . t .... : A unu 
azız e mıjur. ytn resmi •Ok. 

1 . d . f un 
çın e geçmış, akat dualann 
kıraatini müteakip garip bir ha
dise çıkmıştır. Bu hadiseyi yapan 
bir sosyalisttir. Bu zat Uç metre 
genişliğinde bir kağıdın fizerine: 

- Kralın ruhunu istediğiniz 
kadar şadediniz, fakat bllyUk 
llıubarebenin· günlerini - bir daha 
Y•tamamak ım-tiJe? ·

1 
• • ..., 

Zenciler Arasında ••• Fen Bilgilerinden 
Birkaç Nümune 

Bir Saçtan Çıkan 30 
Bin Mana .. 

Fakat Programlarının İlk 
Ubudiyet Ve Beyaz 

M. Musoliofnin 
karihasında do-
ğan " Faşizm ,, 
mefhumu, ltalya 
hudutlarını aşab 
yıllar oldu. Bu· 

t gün A vrupanın, 
hatta Amerika-
nın neresine gi· 
.derseniz gidiniz, 
ayni akidenin 

·kuvvetli veya 
za y~f, mutlaka 
mevcut bir ·sel"" 
pintisino tesadüf 
edersiniz. Buna 
hayret edilemez, 
öyle bir moda 
cereyanıdır ki, 
zamanla L vsa· 
ymcaya kadar 
her memlekette 
az fok bir izj 
göriftecektir. Fa· 
kat İngiliz gaze-
telerinin anlat .. 
tıklanna bakıla
cak olursa ayni 
cereyan cenubi 
ve garbi Afri
kanın ıencileri 
arasında da baş· 
göstermiştir. Yal
mz her memJe .. 
ketin tabiatine 
ve ihtiyacına gö

Maddeleri, İngiliz Kıralına 
• • • 

Derili insana Itaattır 
. '! .. 

•ığramıştır. Fi).. 
bakika zenciler 
arasında, kendi· 
lerinin de an1a· 
madıklan bu leş· 
kilit fikrini ilk 
olarak ileriye 
sürenler, İngiliz 
papazlandır. Pren· 
mp olarak teı· 
bit. ettikleri mad
delerin 
Oçtür : 

ıayı11 

Birinciıi: Hris
tiyan olmak, 

ikincisi : lngi
liz Kıralına ubu
diyet etmek, 

Oçnnctlsll : 1114 
gillzce konuıan 
beyaz derili insan
lara mutlak bir 
itaat göstermek .. 
tir. 

ZenciJer bu 
Uç prensipi 6ğ· 
rendikten, öğ

renmeseler bile 
fi'len tatbik et• 

tikten sonra f aıist 
olmuı olacaklar• 

dır. Şimdiye kadar 
Muıolini'nin pren• 
siplerinden akıl· 
larmda kalan nok· 
ta el ve kol 

En Çok Yenilen Şey 
Bugün dünyada en çok sarfo

dilen gıdanın pirinç olduğu an .. 
)aşılmaktadır. 

• Radyoda Ses 
Bir radyoda Atlantik aşm sesin 

duyulabilmesi için sesi alan rad
yonun bunu on milyar defa fa:ı.· 

lalaştırması icap etmektedir. 

• 
Tıp Tarihinde ~ir Vak'a 
Tıp tarihi ile meşgul olanlar 

iki yüz vak'a kaydetmektedirler 
ki bu vak'alarda uzuvlar tabii 
yerlerinin tamamen aksi tarafında 
teşekkW etmişlerdir. Meseli: Kalp 
solda olacağma, ıağda, karaciğer 
sağda olacağına solda ili.. teşek· 
kül etmiı ve bu vaziyet ve de· 
ğişiklik vücutta hiçbir sıbatsıı· 
lıga aebep olmamıştır. "' 

• • 
Canilerin Tefhisine dair 
Cinayetlerle meşgul olanlar 

yeni bir usul daha keşfetmişler
dir. Bu da saçları tahlil etmekten 
ibarettir. Bu tahlil neticesinde 
21.000 tasnif bulmuşlardır. 

* En BUyUk Yeraltı Şehri 
Dünyanın en bliyük yeraltı 

ıehri Cenubi Afrikada Voyt Vo• 
nersendeki altın madeni ocağın· 
dadır. Buramn sokaklarının uzun
luğu 4000 mildir ve tabii ıerait 
dahilinde amele. memur ili.. da 
dahil olduğu haJde mecmu nüfusu 
140,000 kişidir. 

,___. • • ::.a. · =-- • ,... . ... . . . .. 

yÔ~Ü~ü .. buru~turmuştur. 
Adamın her tarafı elektrik 

re ıeklini ve ismini naııl deği_. 1 ~mlf ise orada da bir istihaleye 1 kaldırarak 1elim vermektir. 
ile hareket etmektedir. Kulu ı 
mlltekAmil bir mikrofon iletidi ı ' 
gözleri fotoğraftır. 

Cümlelerini ihtiva eden bir 
yau yazarak tam kilite merdiven
lerinin 8ntinde durmuıtur. Ayın· 
den çıkanlar bu levhayı görünce 

be~eli durakaamışlar, ıonra bunu 
ır tabiri 

U • r addederek adamın 
z~nnbe. hücum etmişlerdir. Neti· 

ce e ır kısıın halk: 
- Elb tt . 

muhareb e e. hakkı var, tekrar 
d" k e ııteyecek dE-V.iliz 

d~yklerrie a.d~ma taraftarlık g6~ter' 
1 e ıçın aij ··ıt·· Z b t k • ru 11 • çıkmışLır. 
a ı a av1ıayı atlç het ile dur- • 

durmuthar. . ' - .. ( . ~; 

besi önünde verdiği konferansta 
ayni zamanda makinesinin tecrll· 
helerini de yapımı, herkesi hay-
rete düıürmllftllr. ilk tecrübe 
olmak üzere makine adamın önQ .. 
ne bir tabak iıpanak getirilmiş, 
bir hareket yapmadığı görillünce 
mucidi tarafından kulağı çekilmiş• 
tir . . Bu ceza bir iki defa tekrar 
edilince makine adam yemeğe 
başlamış, fakat yemeğin boşuna 
gitmediğini lma eden bir tarzda 

Söylenenleri anlamakta v~ 
istenilen şeyi yapmaktadır. . . 

ihtimal ki bu icat yine ıstenı· 
len mükemmeliyette bir şey de
ğildir. Fakat bu hususta adıı · 
adım her gün bira% daha ileri 
gidildiği muhakkaktır ve bu gi· 
dişle kendimizden ayırt edemiy1 • 

ceğimiz insanların kimya Jibor · 
tuvarlanndan çıkacağı zarn. ın 
ihtimal ki pek uzak değildir. 

"Kreuger,, M~selesi Kat'i 
Şekilde Tasfiye Edilemedi 

Dercettiğimiz resimde lngil- ı 
tere bankası mOdürlerinden Miı· __ _,.,,..,.,.. 

·ter Rober Kindersley ile mqhur 
maliyecilerden Amerikalı Mi.iter 
Norman Davis'i Mister Jacob 
Wallenberg'i glSrüyorsuouz. Bu tiç 
muhtelif ırka mensup ilç maliye-
cinin bir araya gelmesinin ıebebi 
müteveffa kibrit kıralı Kreuıer'in 
ö]ümü ile arkada kalan vaziyeti 
tesfiye içindir. Filhakika kibrit 
kıralının işleri cihanıümfil olduğu 
için beynelmilel bir komisyon 
aktine ve komiayon tarahndan 
da iflas halinde bulunan birçok 
ıirketlerin kurtarılmasına lllzu~ 
görülmüştür. Bu tarzda harekete 
sebep olarak ta muhtelif memle· 
ketlerde bulunan muhtelif ıirket
lerin iflisa bırakıldıkları takdirde 
bu şirketlerde hiHedar olan kn .. 
çük Hrmayelerin mahYolae•lrlar1 ; 
ileriye drlllıltllftlt. 
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Emmi gfilerek: 

- Zabıta Ronıanı - lktıbas Hakkı 
Mah/uzdur 

Son Postanın 
Tefrika sa No.27 

- Çok teşekkür ederim dok
tor, dedi. Fakat şimdi ne yapa
lım? Tirol hududuna galiba 
gidemiyeceğiz? 

kabul ve mukabele etmek hakkı
na malik olmadığını acı. acı iti· 
raf ediyordu. 

Buzlu kese tesirin! gösterdi. 
Akşama doğru acıları, ağnlara 
o kadar azaldıki, her tUrlD kuv• 
vet sarfına lüzum kalmadan ıeh· 
re avdet edebileceğini hissediyor
du. Emmi rahatça otomobilin ar
ka kısmına yatı, Hol de ıoförün 
yanına oturdu. 

- Münibe dönelim. Birkaç 
saat sllkünetle yatmanız lazımdır. 
Bu esnada itina ile panaımana 

devam ederiz. Şimdi güzelce sizi 
otomobile yabrmz. ve şoför yavsı 
yavaş rahatsız etmeden otelimize 
rötilrür. Munibteld doktorlar bu 
kby cerrahlarından her halde da
ha ıayanı itimatbr. Yann sabah 
alze bazik bir mlltahuua ıetiririz. 

Genç adamın bu basauhğı Ye 
:nazikliği karşıaında, Holll yolun
dan alakoymak için deruhte ettiği 
•azifenin bir glln IODra bite
ceğini utanarak habrladı.. 

na \•e etkekegin her suretle bir· 
likte kalmak arzusuna rağmen 
ıstırap çekiyor, kendini teselli 
edecek bir çare bulamıyordu. 
ÇUnkO meselenin mahiyetini de
ğiştirmek için ne kadar uğrq• 
aada netice itibarile Hol yolun• 
elan onun için kalmıştı. Erkeğin 

kendisine ka1'ı olan kalbi alika· 
11 gllo gibi aşikardı. Fakat; her 
ne suretle olursa olsun Hollln kene 
diıini sevmesine mani olmau li· 
zımdı, çünkü... O kendini bu te
miz qka link görmüyor, bu •tla 

- Bizzat kendim otomobilin 
ıur'atini tanzim etmek istiyordum. 
JhUmal bu tarzı hareketim aizin 
için de iyi olacak, çUnkli yol e .. 
numda aözlerimle ai%i rahatsız 
etmiyeceğim. Biraz uyumaia tec
rtıbe edin.iz. 

( AJ.kuı YU ) 

Yüzünde bir damla kan kal· ,~--·-s A R A y s 1 N E M A s • 4m-~ 
mamışh. Boğazına birşeyler bkan- IS Mayıs Salı aqami saat 21 de SİNEMA ve 

dı. lzbrapla inledi: iSTANBUL MUSiKi SANATKARLARI CEMiYETI HEYEli 
- Sizin Jarın yolunuza devam SAFiYE ve MÜZEYYEN H. • Tanburi REFiK ve Kemani SADi Beyler. 

etmeniz lazım. Niate aizl belde- KEMAL NİY AZi Bey Ye ARKADAŞLARI • OVRİK BABA n 
diklerini unutuyonunu aaliba? ARKADAŞLARI 30 ldfUik Hl heyeti 
Kat'i)eD her hangi suretle artık Biletler flmdlden Klf8lerlmlzde .. blmaktad1r. 
tizi yolunuzdan alakoymak lat.. Fiatlar : 200 - 150 • 100 • 75 kul'UJ '4ml----~ 
memf 

- Bana darılmayın kDçUk 
haıtacığım balen ibtiyanmla ha· 
reket ediyorum. Binaenaleyh ta• 
mamiJe iyi olunciyakadar, yine 
neıe ile ınçırayıp hoplıyacağınız 
zamana kada yanınızdan aynl
mıyacağım. 

- Fakat ihtiyar halanız? Ha
kikaten ibiyar halanıza iDi gidi
yordunuz? 

Hol g{i)dn: 
- Oh.. lnanmıyormu•unuz? 

Gariptir, asnn gençliğinde itimat• 
.Wık hissi nekadar mlıtehakkim. 
lnanınız ki Niste her hangi ro
mantik bir b4diso beni bekiemt
yor. Orada en güzel bir kadına 
randevu vermif olsaydım timdi· 
yekndar burada kalmazdım. Ne
tice itibarile mevıubabs olan 
ihtiyar bir halıdır. Samimiyetle 
itiraf etmek lizımgelirse ben bu 
ziyareti pek enu ederek yapıyor 
değilim. 

Emmi bqını çevirdi. Ruht 
azap onu uzvi acılarından 
ziyade harap ediyordu. Direçke 
ile aralarında ıeçen birkaç söz 
aklına gelerek uabileıti. HolO 
yolundan alıkoymak niçin llzım-
dı? Bunu bir tlrltl anbyamıyor• 
du. Zira Hol •yabatle kat'iyen 
alakadar görilnmiyordu. 

Bu ihtiyar balaya olan ziya· 
reti geciktirmek kimin ve ne için 
menfaati Umzaımdan olabilirdi? 
Fakat beyhude yere zihnini bu· 
nanla mqgul etti; zira bu karma• 
kantık iti aydınlatmak here dJ
mağında en afak bir aydınlık 
emaresi yoktu. 

Gerçi bu vazifede kat'iyen 
onun namusunu alAkadar edecek 
vicdan azabı verebilecek blr teY 
olmadığını söylemişti. Fakat bu-

==TAKViM == 
GOn 

31 
PAZAR Hızır 

8 13 MAYi& 934 

Arabi 
ISMuhanem ım - -

4 51 ... 

Raıal 
IO ·Nlaa••l150 

v .... ..... 1 ...... 
Akt•• JJ - iV 19 
Yatea 1 .. 1 04 

....... ' il 1 4t 

.,_ ____ MUHTEREM KADIKÖYLÜLER .----ııııı.. 
Tarihi bir gün yaşamağa haZlrlıuwuz 

ANKARA TÜAKIYENIN KALBiDiR 
HerkesUı görrneei lizım Türkoe sözlü bUyük lnkılap filmi 

Buglln saat 2 matineainden itibaren 

Kadıköy H A L E Sinemasında baılıyor. 
~-------------~ (16614)-

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınal-
ma Komisyonu Reisliğinden: 

l.tanbul Sahhı Mnesseselerinin 1934 mali senesi için apğıda 
yazılı ihtiyaçtan kapah zarf uaulile milnakasaya konmu~tur. Bunlar
dan Et, Ekmek, Sadeyağı, Tereyağı 29/Mayıs/934 Salı gllnU saat 
14 te ve alelumum erzak ile mekulitı hayvaniye 31/Mayıs/934 Per
ıembe gUnU saat 14 te ve yaı sebzelerin 2/Haziran 934 Cumarteıl 
günll saat 14 te ve ıllt, yoğurt ve Yakacık ıuyunun S/Haz.iran/934 

· Salı gUnO saat 14 te ve aleUimum mahrukat ile gaz, benzin vo 
vakom yağının da l 2/Haziran/934 Salı giinU saat 14 te ihaleleri 
yapılacaktır. Şartnameleri görmek isteyenlerin Cağaloğlunda Sıhhat 
Mildllrlüğünde Komisyon Katibi Tahsin Beye ve mllnakasaya gire
ceklerin do belli ıfin ve aatlerde Komisyona müracaatları. (2221) 

Kilo 
171, 162 Et 
660,500 Ekmek 

1 S,200 Fırancell 
56,000 Pirinç 
52,300 Makama 
29,600 Sadeyağı 
42,600 Kurusoğ'ao 
79,400 Snt 
41 ,000 Kite yoğurt 
12,500 Silivri yoğurdu 
19, 100 Sabun 
10,000 Toz sabun 
2,500 Pirinç una 

10,800 Şehriyo 
33,500 Şeker 
6,750 Kuru nıtım 
3,350 Kuru kayım 

99,SOO Patates 
34,300 Kuru fasulye 
16,800 Barbunya faıulya 
13,800 Nohut 
17,500 Un 
1,350 Nişasta 

36,950 Kangal k6m0r0 
1,230 Ton kokkamnrll 
1,010 Kriple maden k8mtır0 
4,460 Çeki odun 

IS,000 Kilo gaz yağı 
l 5, 150 ,. Benzin 
1,000 ,, Vakamyağı 
1,400 ,, Tereyaiı 
1,9SO ,, Salça 
2,000 Damacana Y.akaalı •r• c 

225,700 ıdet Yumurta 
87 ,000 adet l{ünlük yumurta 

9,600 kilo beyaz peynir 
1,000 ,. kqar » 

13, 100 ,. aoda 
1,450 " irmik 

20, 700 » Zeytinyağı 
9 ,650 .. Zeytin 

11,550 ,. Mercimek 
5,000 • Kuskuı 

32,200 " Arpa 
8,400 » saman 
8,300 » Ot 
8,800 » Kepek 
3,000 ,. Yulaf 
3,000 » Mwr lormaaa 

12,000 adet Enginar 
29,500 kilo Taze bakla 

3,900 » Çalı fasulye 
35,000 ., Ayşekadın fasuly• 
3,200 11 Barbunya 
1,35!) ,, Bezelye 

25,500 » Ispanak 
13, 700 » Semizotu 
31,500 ,. Kabak 
9,500 ,, Puasa 

12,050 ., Bamya 
43,300 ., Patlıcan 
23,000 " Domatee 
4,850 ,. Llhana 
2, 900 ,. Kerevia 
4.000 ,. Puear 

u 

Türkistandaki lstiklil Hareketi 
e.':"9219-~ .... ~---

Tun genlerin Hücumu 
Kırıldı 

( Baıtarafı 1 inci sayfada ) 
takip etmiyeceğiz. Bizim muvaf· 
fakiyetimizin birinci şartı resmi 
Tfirkiyenin bize itimat etmesidir. 

- Şehzade Abdülkerimi Ja· 
ponyada diyorlar. Onun Şarki 
Türlristaoa lritmek ihtimali var 
mıdır? 

- Abdülkcrimin gelmesi Ja· 
ponyanın gelmesi demektir. Ja· 
ponyanın durendiş uzak fikirli 
devlet adamları tarafından idare 
edildiğini ümit ediyoruz. Şarki 
Türkistan, Türkiyenin misalini 
takip ettiğini, cfimhuriyetçi oldu
ğunu bütün Türk ülkelerinin 
Türkiyeyi kendilerine örnek ola· 
rak kabul ettiklerini bilir. Cüm· 
huriyetçilik şimdiki Türk dünyası 
için bir idare sistemi meselesi 
değil, mcfkitre birliği, yol birlij'i 
meselesidir. 

Biz Şarki Tilrkistaoı filen 'e 
alıden Ruı mlistemlekcai halinde 
buldalc. Tabiable mOcadelemiz 
hem Çine ft hem Ruayaya kal'fl 
oldu. Rusya hatb hareketini teb
dil etmeli, bunu •özlerle d!Jiil 
filen ispat kılmalıdır •. Şarki Tar
ldstan üzerinde ne ıkbsac:IJ, ne 
ıiyaal hiçbir emeli olmadığını 

ilan ederek Ye Şarki TUrkMtaauı 
istiklalini teslim etmedikçe, Ru.ya 
aleyhindeki mesaimize devam 
edeceğiz.. Bizim bu meuimizla 
Türk dünyası için zaran oldupnu 
clilnyada bir tek adam, yani Gazi 
söylerse onu diaJeriz.. T6rk mil
leti ne kazandıysa, bir kahramana 
itaat ederek kazanmııhr. Turki
yeyi kurtarmayı bilen Gazi, elbet 
te bu iti bizden daha iyi bilr 
der ve yolumuzdan çekiliriz. 

- Cemal Paşa Şarki Tnrlda
tana gidecek mi? 

- Tllrkiyede GazaU Cemal 
P8fa namile maruf olan zat, 
bana istiklll mllcadelesine fttirak 
etmek istediğini, lbnisauadan 
mümesaili olmaldaberaber, keacli
ıinin Tlrk oldujma ve TIJm.. 
tanda Türk milleti için çal ...... · 
emelinde olduğunu 16yledi. Ka
bul, hatta aitmeJerini rica eltim. 
Hükümete ve RerisicDmlaur Hoca 
Niyaz Hz. ne tanlye mektuba 
istedi, verdim. 

- Tlrkired• ıe1eDJeıı war mı? 
- Tet tnk 1_e_liy~... Gele-

celder .ı•ıaaı. ~ki .ı.aMt 
halle &baz çocuk ııbl kalmar. 

Dedi. Ve muhavere burada blW. 

Arap Alemi İkiye Ayrıldı . ........................................ _ .... 
( S.ttarafa 1 fncl ıayfada t . 1 kuvvetleri de lnfiliz bnetlerD• 

mı bu temayülü tahakkuku llD• birlikte tekrar setnilere almmqtır. 
kin haricinde bir hayal addet• halyan remilerlaia yerine ( Tar-
mektedir. Bu kısmın aılitaleasıoa bine ) i.miadeki ltalyu torpitma 
göre: . • Hüdeydeye Jladerilecek " ha 

- Arap nlkelen kendı baıla· torpito orada waziyetl takip 
nna istedikleri gayeye yiirllyecek edecektir. 
kuvvette değillerdir. Hepıi de ayn Fransa De Gemi Göncle~or 
bir ecnebi hilkum~tio ~esiri alb?· Paris. 12 - lpr harp pmill 
dadır, • bu. ecnebı hükümetlez:uı HudeydeJe hareket için prk filom 
müttehit bar Ar~p. lmpera~orlugu kumaııdaıwıclaa emir almııtar. 
~ücude. ;ielmesını lstemıye~e~l Sulh MUzakerele ı MI? 
füphesızdir. Fazla olarak bu ıh ti· . r 
mal tahakkuk etse bile Mısırın • Kabare, 12 · (R6yter) - Ara-
aleyhine olacak, Mısınn fikir mer· bıatan~an_ plen haberler, lbnı.-
kezliği, din hisleri dolayııile ıuut ıle Yemen imamı Yahyanm 
Mekkeye intikal edecektir. ~urabh.. arumda, ll!atawaasıt 

İngiliz mahafilinin dnıüncele- b1!_ hke!.e: de yarm.uı.,_~ 
· ı · ··ı hit b" A muı.a e cereyan euu..-rıne ge mce: mu te ır r~p oldaıiu bildirmektir 

hükumetinin vücude gelmesıni Ma:tfjla 1aur d • b.lJd ima 
istememekle ~c:z-abcr (lbniuuud)un k te gL.;. ..Ua • 1r'!:.a 
başa geçmesını ve Yemeni alma- an . ve ,._ ua ta . 
sım ister görünmektedirler. Bunun b?cak ıı: . "tealdtt-=: 
sebebi ise ( fbnissuud ) un daha )' mkbr yı mu 
(sadık) hareket etmiş olmasıdır. 0 aca • 

Kahire, 12 (Husus1) - (Hu· Bir Adam 
deyde) nin lbnissuut kuvvetleri . 
tarafından zapt~d!lmiş ~e .<imam varısını vesti 
Yabya)kuvvetlerının çekilm11 olma- A• A~ 
lanna rağmen harp vaziyeti bir ( Bqtarafı ı lllcl aa,fecla t 
taraf lehine bitmi~ tellkki etmek gtınO Sllleyman, Aytealu glylne-
doğru değildir. Muhabere vasıta· rek bir tarafa aitmeye hazırla• 
lan tamamen mefkut olan ba chiuu a&'Dnc• evia ark.....tald 
memlekette bütlln haberler lrö:r bahçeye sitmit. Anecleta bir bap. 
den köye Bedeviler tarafından clak 811 iatemiıtir. Ane IUJ8 Yer-
getirilen rivayetlere inhisar ettiği mif, erkaa&nc:lu .ıuau da ua .. 
cihetle hakikati an1amak için etmif tir ı 
zaman geçecektir. "- Senin paran yok. Annem 

Son pyialara nazaran lbnm- beni aua ~ ......,._ 
IUUt kuvvetleri .. Tebame" Yldiaial ait. bir clUa I"'• • " 
akın hareketlerine karp muhafaza Bu ........ cw ah'a Sl-
albna aldıktan IOnra aksi bir leyman cehW• ss Wr 
istikamet takip ederek fimald• utura pbt- • "A';:Z!.~ 
{Necran) a yürDmeye bqlamqlar- pbuklujile kllkanak 
dır. Oradan San'aya inecelt- botauoı k ... ek ...uı. aw.. 
lerclir. - 'f mllftür. Tam ... •• Nal,. il, 

Devletler Hudercl•'r• ..... , bahçeye ıeı-.. drıı,tıt ....... 
gönderı,orler da SUleyma .. lwiDe ahi ..... 

Roma, 12 (Stefani) - Yemen- Katil herif bu ..ı. de uatarall 
deki muharebe hakkında aellhl- ile Naziye Hanım yaaaimclaa 
yet sahıöi makamlardan verilen yaralamııbr. SOleyman kaçmak 
maltimata göre Yemen kuvvetle- isterken köylller tarafında y .. 
rinin Tehame'den çekilmesi Uze• ka1anarak hükamete teallm ediJ. 
rine lngilt~re ve ltatya bazı ihti- miştir. - ~ 
)'aH tedbırlcr almaya mecbur - - ... ------
kalmıılardır; Gazetecllerl Davet 

ltalya, Hudeydedekl menfaat letanbnl Matbuat Cemiyetindtın: 
ve tebaalannın himayesi için bu lstanbal Matbuat Cemiyeti 
limana ( Magnagbi ) ıefinesinile umumi heyeti 14 Maym 1954 P .. 
müstemleke hizmetlerinde bulunan 

1 z.artesi gln& aut 13 te c:emlJet 
iki küçilk gemi gödermi.t ve ngil· merkezinde fevkallcle olarak top-
terenin yapbğı gibi gemi müret· lanaeakbr. Muhterem uuaa t.f-
tebabnın bir kısmı karaya çıka· 
rılmıtbr. Fakat Hudeydeye ~en rifleri rica elanur. 
Hicaz ordusu kumandanı Emir Ruznameı 
Faysal uayifia muhafazua hak- 1 - Blaa m111lıli, 
kında teminat verdl;üacl• ltalyaa J - ~ebflt ...... ••111111. 
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Mnndericat1m1z1n çoklu
gundan dercedileme1nİŞ·· 
tir. 

w - --. ,.._.,_ -·------ . ._..._....__.. __ ·-·----. 
Maaş Y oklama1arı 
Kolaylaştırılacak Ve İzdi
hama Meydan Verilmiyecek 

Ankara 13 (Hususi) - Maliye 
Vekaleti maaş yoklamaları için 
yeni bir talimatname hazırlamış· 
br. Y oklnmalar Mayıs ve Teşrini
sani aylarında başhyacak, 
birer ay devam edecek, maliye 
mürakıpleri ve mal müdürleri 
halkın zahmet çekmemesi için 
icap eden tedbirleri alacaklardır. 
Maaş sahiplerinin sert ve fena 
muamelelere maruz kalmamala· 
rma azami derece dikkat oluna
caktır. 

Rusgadan Yapılan 
İstikraz 

Ankara, 12 - Millet Meclisi
nin dünkü içt :maında pasaport 
kanununun 16 ıncı maddesinin 
tadili layıhası Dahiliye Encümenine 
gönderilmiştir. 

Münakasa ve müzayede 
kanunu layihasının .. k . 
M r V k ' . . muza eresı 

a ıye e ılının Mecliste bulun-
ma~~s~.üzerine tehir edilmiştir. 

1. turS ıy~ Cümhuriyeti ile sos-
ya ıs ovıyet cUrnhuriyetle . . 
h d h-kA • r ıttı-a ı u umeb arasında 8 .

1 Amerikan dolarlık krndı r~n 
re ının 

tahakkukuna dair kt 
1 t k ı 8 O U• 

n~n pro o o un tasdiki la-
yıhası nm heyeti umum· .. .. k . d ıyesının 
muza eresın e muhtelif h t• 1 .. a ıp er 
~oz almışlar, iktisat Vekilinin 
ızahatmı dinlemişlerdir. Meclis 
pazarte~i günü toplanacaktır. 

Vergi Tahsilatı 
Bu Sene Geçen Seneden 

Fazladır 
Ank~ra, 13 (A.A.) - içinde 

bulundugumuz mali senenin nisan 
ar• nihayetine kadar muhtelif ver· 
gıl~rden tabassül eden on bir aylık 
varıdat yekunu geçen s . b" enenın on 
~r a~ma nazaran bir milyon yüz. 

bın kusur lira fazladır. Geçen sene 
150.385.186 lira idi. Bu sene 
151.529.591 liradır. Bütçe 
Enciimeni tetkikatmı ikmal et
mek üzeredir. Bu hafta içinde 
Meclis heyetiumumiyesinde bUtçe 
müz.akerelerine başlanması rnu
knrrerdir. 

Yumurtlayan Horoz 
Adanada jandarma kuman

danlığı yoklama katibi Nuri Be
yin horozu yumurtlamışhr. Horo
zun hünsa olduğu tahmin edil
mektedir. Yumurta 3 gram. 40 
santigram ağırlığındadır. 

Pangaltıda Bir Cinayet 
Dün gece Pangaltıda bir cina· 

yet olmuş Kemal isminde bir 
Kunduracı Necip isminde bir 
!'a~veciyi öldürmüş, Abdullah 
ısmınde birini de av tt 

ı gır sure e yara amıştır. 

Gece Dört Ev Yandı 
Pangaltıda dün gece t... 

ı o· uır yan-ıın Uo muş, ımitri, Dimistokr 
ve ranya isminde ü k' . . 1 

evleri tamamen, bir ~a k~Şının 
de kısmen yanmıştır. ş ev 

23 Kuruş İçin 
Bir Adamı Bıçakla 

Vurdular 
Siirt ( Hususi ) - Şehrimizde 

hiç yüzünden bir cinayet işlendi. 

= 

Resimli Makale 

Ölilınü çok korkunç buluruz. Fakat buna 
rağmen çok kimseler kendilerini ölüm{in 
kucağına düşürecek, veailelcrl de hazırla· 
maktan geri durmazlar. Bunlar 1.ayıf ye 

hafif frad.-1~ kendflerlni idar etıı:ıeslnl 
bllrnlyen ınınnlardır. Keyif verici ~ehlr 
dİllkÜnlul katiller, haydut ve hırsızlarla 

ı> h'Ak1ızİarı bunların batında Hyabillrlz. 

--- ------
-= 

= 

= 

SON P0SfA 

a insan Ve Ölüm a 

• TELGRAF HABERLER/ 
• • • 

1 iye Ve • 
iDi a • 

alkan Misakının Tatbikatını 
Görüş ek İşile Alikada.rmış 

Bükreş, 12 - Gazeteler, Tür- Balkanlarda sulhun tesisi siyase· Yunan hariciye Nazın M. Mok· 
kiy~ H~riciye Vekili Tevfik Rüştü tinin temelini teşkil etmektedir." simos ta Bükreş'e geleceği ~bi! 
Beyan zıyareti münasebetile hara- Kurentul gazetesi de şu satır- yakında yine küçük itilafın ııyası 
re~li . neşriyatta bulunuyorlar. ları yazıyor: konferansı burada tol!l~nacak ve 
Dısmmeatza gazetesi diyor ki: u Tevfik Rüştü Beyin Roman- haziranda Fransa Harıcıye Nazın 11 

Türkiye Hariciye Vekilinin yaya yaptığı ziyaretin hedefi Bal· M. Bartu şehrimizi ziyaret ede-
şabsında şimdilik hudutlan temi- kan misakının ameli hükümlerinin cektir. 
nat altına almak hususundaki Romanya ve Türkiye arasında Tevfik RUştU Bey Kıralln 
f~aliyetin devamı için hakiki tatbik mevkiine konulmasıdır. Huzurunda 
bır dost ve mesai arkadaşını se- Keza, Cenevrede silahsızlanma ve Bükreş 13 (Hususi) - Kıral 
IAmlamakla memnun ve mesruruz. muabedelerin tadili meselelerinde dün öğle üzeri Tevfik Rüştü Beyi 
Tevfik Rüştü Bey kendisini tem- evvelden tesbit edilmi~ bir nok- kabul etmiş ve sonra kendi&ini 
yiz eden sempati şuaab neşret- tainazarla isbatıvücut edebilmek öğle yemeğine alıkoymuştur. Sa-
miş ve tam realist bir devlet için, Balkan misakını imza etmiş bahleyin Tevfik Rüştü Bey· 
adamı enmuzici olmasaydı dahi olan devletlerle birlikte alınacak le M. Titülesko, Ankara'da 
muvasalatından dolayı sevinmek tedbirleri tayin etmek mevzuu- imza edilmiş olan 17-10-1933 tn-
için yine kafi sebeplerim:z ola- bahstir. ,. rihli Tü~k.-Rom.en hakem, dos~l~k 
cııktı. Tevfik RüştU Bey ve M BUkreşte Siyasi Faallyet ve telıfı beym muabedesının 
Tit~lesko küçük itilaf ve Türkj~ Bükreş, 12 (A. A.) _ Mayıs musad~ak nushelarmı teati et-
yeyı nynı zamanda alakadar eden ve Haziran aylan içinde Blikreş mişlerdır. 
meseleler hakkında m IA t t 1-ok mu-hı"m sı'yasi mükalemelere M. Titiilesko tarafından ev-t . • f a uma e- y ·ı . f tt T" k 8 151 ı!satını bulacaklardır . ., snhoe olacaktır. Türkiye Hariciye velki gece ven.e!1 zıya e . c . ur 

Unıversul gazetesi de diyor ki: Vekili Tevfik Rüştil Bey de hali- ve Romen Hancıy~ Ve~llerı. sa-
« Türk- Rumen dostluğu bütün hazırda misafirimiz bulunuyor. mimi nutuklar teati etmışlerdır. 
Ege Ticaret 
Odaları Kongresi 

lımir, 12 (A.A.) - Ege Tica· 
ret ve Sanayi Odaları kongresi 
merasimle açılmıştır. Riyaset di-

Rva~ı. intihabı yapıldıktan ve 
cısı ·· h .. curn ur Hazretlerine Ye di-

gerfl büyüklerimize tazimat tel-
gra arının k"J • 1._ 

'fd'k çe ı mesıne Karar 
verı ı ten sonra b 
ı 1 na e~ 
er ra armda ziraat t• 

. • ıcaret 
ve &anayı encümenle . . t 
kl·ı d k rını eş-

e ere derhal faali-
yete geçmişlerdir. Encümenler 
yann raporlarım ihzar edecekler 
ve pazartesi günüöğleden 
sonra yapılacak umumi içtimada 
bu raporları müzakere ve müna· 
kaşa ettikten sonra kongı-eye 
nihayet vereceklerdir. 

Sıhhat Müsteşarı 
Milletler Cemiyeti Hıfzıs
sıhha Komitesi ikinci 

Reisi Oldu 
Cenevre 12 (A.A.) - Milletler 

Cemiyeti hıfzıssıhha komitesinde 
Türkiye Cümburiyeti murahhası 
bulunan Sıhhi ve içtimai Muave• 
net Vekaleti Müsteşarı Doktor 
Hüsamcttin Bey komitenin önü
müzdeki üç senelik faaliyet dev
reisi için ikinci reisliğe intihap 
edilmiştir. . 

Baıvekil Paşa Kayseriye 
Gidiyor 

Ankara 13 (Hususi) - Kayseri 
mensucat fabrikasının temel atma 
merasimi cumartesi günü Başvekil 
paşanın huzurile yapdacaktır. 

iSTER İNAN /STER 

İkinci Büyük 
Dil Kurultayı 

Ankara, 12 - ikinci Türk 
Dili Kurultayı 18 ağustos cu
martesi günü toplanacaktır. 

ikinci Dil Kurultayına filen 
iştirak arzu ve imkanına malik 
olanlar, nihayet 15 temmuza 
kadar Cemiyetin Umumi Katip
liğine yazı ile müracaat ederek 
isim ve adreslerini bildirmelidirler. 

15 Temmuzdan sonra ge
rek kurultaya iştirak ve gerek 
tez için yapılacak müracaatlar 
hiç olmamış gibi tutulacaktır. 

Kurultay müzakereleri radyo
larla memleketin her yerinden 
dinlene bilecektir. 

Samsunda Gazi Günü 
Samsun 12 (A.A.)- Gazi Hz.nin 

Samsuna ilk ayak bastıkları 19Ma
yıs gününü kutlulamak için yapılan 
hazırlıklara devam edilmektedir. 

iNANMA! 
. Edirnede çıkan •Milli Gazete" Bulgar komitecileri- , milliyetperver Türklerinden Seyfullah oğlu Feyzi ağaya 

n~n he~ü:ı fnaliyetlerinden geri durmadıklarını dııh bir tehdit mektubu göndermişler ve muhtarlıktan 
bır şekılde i t d · 'f · k 1 "ld" " I ~ · · b'ld' · 1 " ııpa e en şu anhrlart yazıyor: ıııti a etmıyece o ursa o uru ecegını ı ırmış er. 

Razgrnt lca:ıa11nın Büyükada karyesi uyanık ve Bulgar hüküm eti bunlara karşı hala susacak mı? 

Lutfi paşa caddesinde bakkal 
Selim efendi ile fotoğrafçı Nuri 
ve Mustafa ef enliler arasında 23 
kuruşluk bir alacak yüzfinden 
kavga çıktı. Neticede Selim Ef. 
ensesinden bıçakla \ urulmuş, 
~astaneye kaldırılmıştır. Nuri ve 

ustafa efendiler yakalanmışlardır. L 
-------------------

iNAN ISTB INANllAI 

Sayfa 3 -
Sözün Kısası 

Ajanstaki Arkadaş, 
Bize De Mi 
Lolo/o? 

----------------------· 
Röyter Ajansı Avrupa memleket

lerine dağıttığı bir telgrafı, yanlııhkla 
İııtanbula da göndermif. Yemende 
fmam Yahyanın (200,000) Yemenliden 
mürekkep bir ordunun başında Nec
ran'a doğru ilerlediğini bildiren bu 
telgrafı Son Postada okumuo-.. Ve 
elbette gülmüşsünüzdür. 

Bu telgrafı yazan ajanıı muharriri 
ya iki yüz bin ki;iyi bir arada gör
memiş, yahut bütün dünyayı Yemen
den iki yüz bin ki;ilik ordu çıkaca
ğına inanacak kadar saf sanıyor. 

Avrupalılar büyük muharebede lcen· 
dileri yüz binlerce kişilik ordular 
çıkardıkları için, belki aralıırmda bir 
çoğu bu mübaligah habere inanırlar. 

Fakat bizim gibi Yemeni de, Hi
cazı da bilen adamlara da loJolo 
olur mu? 

İki yüz bin kitilik ordu ne de
mektir? Bu kadar adam çölde- neyle 
beslenir? Eşya ı, milhimmab neyle 
götürülür? Deve ile götürülecek e, 
ben size haber vereyim, böyle yüz 
binlerce kişiye lazım olacak kadar 
deve bulunan bile, onlar uyuz olduk
ları zaman ilaç sürmek için lüzumu 
kadar baytar bulunmıızl 

* Avrupalıların Arabistan mübole-
gasına çabuk ioandıklanna bir defa 
biz de şahit olmuıtuk. Büyük muha
rebede Hicaz demiryo)unun l11tos7on
lanodan birinde vazife ile bulunuyor
duk. istasyon amiri, o vakitld mfitt~-
f 'kl . . d Avrupalı bir zattı. Bır ı erımız en. 

" 1 acele eşyasını toplamağa gun ace e l k 
başladı. Meğer bedevi caeua arı e~-
d' sine e'clmi9Jer, Araplar atmış bın 
k;ti ile istasyona hilcum edeceklerini 
haber vermişler. Kendiıine anlatmak 
iııtedik: 

- Aman efendim, dedik. buralar
da atmıt bin kişi bir arada toplana-
maz. Onlann meşhur ( Ceni şimali ) 
leri altı yüı kitiden ibarettir. Siıin 
bedevi lb yüzü, atmıt bin göstermit 
olacak .. 

Avrupah bizim sözfimQze inanmadı 
ve ortadan avuştu. Biz tabii yeri
mizde kaldık. Gece hakik ten uzak
tan bir kalabalık göründü. Yine 
uzaktan bir iki tüfek te attıla:, fakat 
bizim taraftan verilen cevap uzerlne, 
uyumadığımızı anlayınca aavufup 
gittiler. 

Bu iki yüz bin laltırdmnı Yemdn 
imamı, Hicaz knalı haber al ın 8 

korksun diye de çıkartmamışbr. Çün
kü Yemen imamı Hz. gibi, Hicaz 
Kıralı Hz.de iyice bilirler ki Yemen 
ellerinde Hicaz çöllerind iki yüz bin 
kişiyi bir oraya getirmiye imkan 
yoktur. Bu blöf, olan olsa, Avrupalı· 
lr rdıın fazla para çekmek içindir. 

Pek ziyade tahmin ederim ki, biri
ne iki yüz bin kiti cenge gidiyorum, 
diye ilan etmesini öteki öğretmiştir. 
Çünkü kendisi de iki yüz. bin kişiye 
karşı ben de dört yüz bin ki i ile 
çıltıyorum, diyecek v~ masrafını da 
ona göre istiyecektır. ikisi biribirle
rinin kartılarına gelince, muharebe 
edecekleri yerde, Avrupalılardan al
dıkları paralan aralarında paylathk
lanm bir gün duyarsanız hiç şnfma
yınızl 

Yine büyük muharebe 
1
seneie-

d b. l k -ıde " bni- " rin e ır ara ı ço 
•t ittik Hazretlerinin tnıiası arasına gı m . 

. . m"'•hur ordusunu Emir Hnzretlerının ...,. , 
bu meıhur ordu cem an 

gör~ük v,.c ili kitiden mürekkep 
yekun yuz e h b' 'I . · mücahitlerin er ın e 
olduğu ıçınH, b' • Allabın adı Mu
a6rüttük. er ırı, 
0 t olduA-unu söyledikten sonra hamme a . • • 
E • hazretleri ıçın cnoını vermıyc 

mır ldu1wunu bildirdL Emirden 
hazır 0 e ki d k ayda kd.Ç para aldı arını or u . 
Bir taneai: . . . 

_ Herbırımıze ayda iki cenin 
( ltın para) verir. fakat sen bana 
8a da üç cenin verirııen, istediğin 
v~kit Enıirl öldürürüm... Dedi. 

Arabistanda Emirlere sadakat 
piyaaa ı o vakittenberi değişmedi e, 
Yemenden çıkan iki yü:r. bin kişi için 
adam başına iki ceninden.. Kağıt 
para ile ne tutacağım varınız hesap 
ediniz. 

Bu muharebe oyununda a ıl acı-

nacak adamlar, oyunun masraflanna 
Avrupada hangi memleketler öde
yorlnrsa, okadar cenine mukabil 
kağıt para ile Yergi veren :r.o.vallı 
mükelleflerdir. 



4 Sayfa 

!4emleket Manzarası 

kızılca Hamamda 
anJ,ıo Mevsimi 

Başladı 
Kızılcahamam (Hususi} - ilk

bahar kazamızın faaliyet devre
sının başlan~cıdır. Otellerde, 
pansiyon işletenlerde şimdiden 
bir hazırlık başladı. Kükürtlü, 
çelikli, sıcak su hamamlarında 
misafirleri yerleştirmek için terli· 
bat alınmal"i:adır. Bu sene tedavi 
için hamamlara geleceklerin mik· 
tan binleri geçecektir. 

Geçen sene kasaba dahilin
deki şcsanın tamiri için kırma 
taş ihzar edilmiş ve yol boyuna 

. iki taraflı dökülmüş idi. Bu sene 
bu yolun da, tamir edileceği umul
maktadır. 

Belediyenin ziyaretçilerin ço
galmasından ve havaların ısınma· 
sından evvel şehrin bir iki yerine 
behemehal umumi Hala yapması 
icap etmektedir. Vari datı muha
'ebei hususiye idaresine verilmiş 
olan iki banyonun memleketin 
inkişafı içiıı dört, beş senelik 
icarımn Belediyeye ti:rkedilmesi 
çok isabetli bir hareket olacak
br. Çünkü belediyenin bugünkü 
iradı ve blltçesile kasaba işlerini 

örmesine imkan yoktur. 

Kırkağaçta 
f tf ai Başı Bir Kaza 

Neticesinde Öldü 
Kırkağaç (Hususi) - Burada 

feci bir kaza olmuş, kasabanın 
itfaiye çavuşu Şerif Ef. ölmüştür. 

ltf iye arozöıile Çamlıkta te
nezzfibte bulun n mektep çocuk
lanna su götüren Şerif Ef. avdet
te arozözun basamağında durmuş, 
arozöz yokuş aşağı inerken . mu .. 
aıenesini kaybederek dilşmüş ve 

almüştÜJ'. Ölümü kasabada tees
uy ndırmışbr. 

Bartmda Bir MahkOmiyet 
Bartın ( Hususi ) - Sekiz ay 

evvel, Zafranbolunun Ulus nahi· 
yesinde Kalecik köyünden Hüseyin 
o köyden Molla oğlu Şakirin oğul
lanndan Tevfiği öldürmüş, Ra
şidi de yaralamışb. Hüseyinin 
muba kemesi Barbn Ağırceza 
mahkemesinde cereyan etmiş ve 
mahkeme uçu ahit görerek katil 
Hüseyinin 15 sene on gün ağır 
hapse konulmasına karar veril
miştir. 

Som~da Bir T~hsildara Tecavüz 
Soma (Hususi) - Samsacı 

mahallesinden Alazlar oğlu Meh
met kendisini vergi tahsili için 
tazl ik etmesinden müteessiren 
Merkez tahsil memuru Bahri Ef .yi 
biçakla baldınndan yaralamıştır. 
Bahri Ef. tedavi altına alınmış, 
Mehmet yakalanarak Adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Sam unda Belediye işleri 
Samsun, ( Hususi ) - Şehir 

Meclisi son toplanbsında bir kısım 
yolların parke taşı ile döşetilme
ıini, bozuk sokak ve Jağımianoın 
tamir edilmesini, su ve elektrik 
fabrikalarında kuvvei muharrike 
olarak mazot yerine yerli maden 
kömfiril kulJanılmasını, şehrin 
muhtelif yerlerinde çocuk bahçe• 
leri tesisini kararlaştırmıştır. 

GUmUşhaC1köyde Tutun Satışı 
Gümüşhacıköy, (Hususi)-Ge

rek inhisar idaresi, gerek kum
panyalar tfitün mübayaasına de
vam etmektedirler. Satışlar ı 1O·70 
kuruş arasındadır. Kasaba ve ci
varındaki tütünler hemen kami
l n sablmış &ibidir. Zürra vazi
yetten memnundur. 

• 

A tal a alisi Ve ay
ın a Toplandılar 

Çok Faydalı ararlar Verdiler 
Antalya ( Hu

susi ) - Vilaye
timize merbut 
kazaların kay· 
makamlan geçen 
ay içinde Vali 
Nazif Beyin re
isliği altında top
lanmışlardı. Bu 
toplanhnın te
celli etmeye baş· 
layan faydalı ve 
verimli neticelc· 
rini size hulasa 
olarak bildiriyo
rum. 
Toplantıda 

Kaş Kaymakamı 
Nesip, Elmalı 
Kaymakamı Sala
haddin, Finike Kaymakamı Zarifi, 
Korkudeli Kaymakamı Cevdet, 
Manavgat Kaymakamı Yusuf, 
Alanya Kaymakamı Kamil ve 
Serik Kaymakam vekili Ahmet 
Beylerle Vilayet idari Şube Re
isleri iştirak etmişlerdi. içtimada 
bütün Vilayete şamil olmak üzere 
Maarif, Nafıa, Sıhhat, Ziraat, 
Baytar, Hususi muhesebe, BeJe-
d~!e vazifeleri, köylünün vaziyeti, 
koy kanunu tatbikata, Maliye, 
Nüfus, Tapu, Evkaf, orman ve 
iktısat işleri, kaçakçılık mllcade
lesi, emniyet ve asayiş meseleleri 
etraflı bir tekilde konuşulmuş, 
çok faydalı kararlar verilmi§tir. 

Maarif - Bu bah:ıte ilk 
tahsil çağında bulunan bütün 
çocuklann mektebe devamlarının 
mutlak aurette teminine, millet 
mektepleri tedrisatının kontrolu
na, mekteplerin ufak tefek tami.... 
!erinin derhal yaptınlmasına, her 
kazada muallimlerin on beş günde 
bir toplanarak mesleki konuş-
malar yapmalanna, Elmalıda 
yeni bir mektep inşasına karar 
veri!miştir. Ayrıca Finike Merkez 
mektebinin yatıya ifrağı için de 
tetkikdt yapılması, Peltin köyün
de bir mektep inşası da karar 
altına alınmıştır. 

Başkaca Manavgat kazasında 
beş ko ak nahiyesinde on dört 
köyün iştirakile bir mektep yapıl
masının mümkün olup olamıya• 
cağı tetkik edilecek, alanyada 
Y enidamlar yah mektebine bir 
sınıf daha ilave olunacak ve bi
naya bir kat daha çıkılacaktır. 

Nafıa - Yol vergisinde bedeni 
mükellefiyet meselesi ciddi bir şe
lilde takip edilecek, bedeni mü
kellefiyete yazılıp onradan p3ra 
ermek isteyenler yollara sevke

dilmiyecek, köy yollan da derhal 
yaphrılacaktır. 

Sıhhat - Antalya hastanesinde 
kuduz aşısı tatbik edildiği için 
kuduz 1Uphelileri arbk hastane
mizde tedavi edileceklerdir. Sıtma 
mücadelesine daha fazla gayret 
verilecektir. 

Vilayet dahilindeki bataklıklann 
bu sene içinde kurutulması işine 
başlanması muhtemel olduğu için 
bu hususta şimdiden hazırlık
lar yapılması da karar ltma 
alınmıştır. 

Ziraat - Ekinlerin hayvan 
taarruzlanndan korunması için 
köy hayvanlarının sığırtmaçlar 
vasıtasile otlağa çıkanlD>ıaaına, 

Antalya oall•l oe kaymakamlar 
aksi takdirde mahsülata zarar 
veren hayvan sahipleri!lin tecziye
lerine, çiftçilere resmi işler de 
vakıt kaybettirilmemesinin temi· 
nine, zıraat memurlannın sıksık 
her tarafı dolaşmalarına, köyler
deki yabani ağaçların aşılattınl
masına, köylerde ipekçiliğin inki
şafına Korkutelindeki yabani zey• 
tin ağaçlanma aşılattınlmasına, 

muzır hayvanlarla yapılan müca
delenin şiddetlendirilmesine karar 
verilmiştir. 

Baytar işleri - Köylerde kü
çük fenni ahırlar yaptınlması, 27 
köye birer damızlık boğa veril· 
mesi, hayvan hastalıklarının de .... 
bal hükumete haber verilmesini 
temin için k<Sylere tebligat yapd
ması kararlaştırılmıştır. 

Toplanbda 1-
darei hususiye ve 
maliye işleri de 
görüşülerek ver
gilerin vaktinde ve 
eksiksiz olarak 
tahsiline ehem
miyet verilmesi 
karar altına alın· 
mış, gizli nüfus 
yazılması işinin 
ciddi surette ta• 
kibi ve evlen
me masraflarının 
azaltılması tensip 
edilmiştir. Bun
lardan başka ta
pu ve evkaf 
meseleleri de tet
kik mevzuu ol· 

1 

duktan onra köy kanununun 
tatbikab fizerinde durulmuş ve 
kanunun nüfusu 150 den fazla 
olan köylerde tatbik edilerek 
çok faydah neticeler alındığı 
neticesine varılmıştır. Toplantıda
ki görüşmelerden anlaşıldığına 
göre Serik kazası köylerinde 
ihtiyar heyetlerinde otuz kadar 
kadm aza vardır. Bu arada 
muhtarlıklara okur yazanlann 
seçilmesi, köy korucularının silah
landınlması ve jandarma bölük
lerinde talim ettirilmeleri, hususi 
koruculann da bir disiplin albn 
alınmaları kararlaştırılmışhr. 

Bu müzakere ve kararlan 
miiteakip toplantı. vali beyiıı 
güzel ve veci~ bir nutkile nlhayet 
bulm01tur. - Jf 

Zonguldakta Acı Bir Gün 

Mitlıat Akif •bediyele teşyi eclilirken 
Zonguldak, ( Hu usi ) - Bu ı kevi ve diğer teşekküller namına 

hafta içinde Zonguldak memle- hitabeler söylendi; Mit hat Akifin 
ketin değerli bir evladım toprağa hizmetleri ve meziyetleri anıldı. 
verdi; teşli bir vatanperver olan Mitbat Akif Bey mütareke 
M~that Akif yakalandığı bir has- senelerinde lngilizler tarahndan 
tahktan kurt am dı; tanrının yakalanarak Maltaya sürülmüş, 
rahmetine kavuştu. orada iki seneden fazla sllren 

Mithat Akifin tabutu pek sev- derin bir esaret ve mahrqmiyet 
diği memleketin ve fırkanın bay- hayatı yaşadıktan sonra ana va• 
raklarına sanlmışb. jandarma, tana dönünce milli mücadele saf .. 
polis m6frezeleriniu arkasından larına katılmış, istiklal davasının 
Halkevi Bandosu ve resmi ve en kara Ye en felaketli günlerin· 
hususi müessese e teşekkftller de inanı ve imanından zerre 
tarafından gönderilen yUzlerce kaybetmemiş birçoklarının milli 
çelenk geliyordu. mücadelenin mahiyetine şüpheli 

Vali bey, memurin, Fırka, bir gözle baktığı zamanlar o, mu· 
Halkevi, amele birliği heyetleriie bitindekilere iman ve kuvvet a~ı-
spor kulüpleri, gençlik teşekkül- lamış, o karanlık devirlerde bile: 
Ieri, mülhakattan gelen heyetler "Memleketiq selameti için pa-
v.ç binlerce kişilik halk kütlesi dişab sülalesini memleketten at-
cenazeyi takip ediyordu. malıdır n diye haykırmakta tered-

Merhumun mezan başında düt etmemiştir. 
Vali bey çok mües.sir bir hitabe Mithat Akifteki yurt ve millet 
söyledi. Müteakıben fırka, Hal· s~vgisi bir fikrisabit halinde idi. 
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Memlekette Ziraat 

Diyarıbekirde İiJ. 
Ve Sonbahar 
Zeriyafı 

Diyarıbekir (Hususi) - Yat 
morlar hafa devam etmekte br 
valar da zer'iyPta çok müSalt 
gitmektedir. Sonbaharda merkeı
do 29,560 hektar araziye buğdayı 
15,010 hektar araziye arpa, Çet' 
mik kazasında 2000 hektar ar_. 
ziye buğday, 5000 hektar araziye 
arpa, Kalpte 300 hektar araziye 
buğday, 220 hektar araziye arpa, 
Licede 6000 hektar araziye buğ• 
day, 200 hektar araziye arpa, 
Silvanda 10,000 hektar araziye 
buğday, 3200 hektar araziye ar 
pa, Osmaniye kazasında 2000 
hektar araz: ye buğday, ı oOO 
hektar araziye de arpa ekilmiştit• 

lıkbahar zer'iyatı faaliyet.14J 
devam etmektedir. Fakat miktart 
henüz malüm değildir. Havalatııl 
müsait gitmesine bakılırsa ilkba" 
har zer'iyabnm da diğer enelerf 
nisbeten daha fazla olacağı talr 
min edilmektedir. Zurrnı c ziya' 
de sıkan Ziraat Bank ının boi'V': 

lanm veremeyen zürraa pdr ve
rememesidir. Halbuki burası bor 
ca mukabil zahire ekme mınta• 

kası olmadığı ve zahire sahipleri 
de köylüler de stok buğday ~e 
arpalnrını mahreç olmadığındaıı 
satamamnlan yüzünden Ziraat 
bankasına olan horçlannı ödeye" 
memişler ve bu ziraat zamanında 
para alamadıklarından büyük 
Bıkınbya düşmüşlerdir. Ziraat 
Bankası Müdürü V ehpi B. kanu
nun müsaade ettiği derecede 
köylüye para verme hususlannd• 
son derce teshilat göstermektedir· 
Ziraat dairesi kara sapanın fo
tana tahvili ve fenni zeriyat ya)Y 
malan husuwnda köylü) U daioıa 
teşvik ettiği gibi zeriyat memur
lan vesıtasile de fenni ziraati 
ve fotanla çift sürme usullerini 
&ğrenmektedir. Köylüler daha 
faydalı gördükleri bu usul zerf
yata daha yakından alaka g<>s-
tererek yavaı yavaş karasapaD" 
dan vazgeçmektedirler. HemeO 
birçok köylerimizde fotanla çift 
sürmiye başlamışlardır. z· t 
dairesince tohumlar temizlettiril .. 
diği gibi muzır hayvanat yeme"' 
me~i için ilaçlanarak köylüye 
verilmel,tedir. Köylü de bu tO"' 
humları ekmekte olduklanndan 
bu usul gittikçe taammüm et
mekte ve bütün köylülerce to
humlar temizlenerek ekilmektedir· 

Boluda Eir Kaza 
Bolu, ( Hususi ) - Karamanlı 

mahallesinden Coraz oğlu Niyazi 
Efendi isminde birisi beygirine 
para mukabilinde bindirdiği bit 
çocuğun • hayvanı koşturmasın• 
mani olmak için • birdenbir• 
önOne çıkmış, fakat scndeliyerek 
yere düşmUş, hayvan karnına ba-

p geçince ezilmiş ve ölmüştür. 

Boluda Mektepliler Bayramı 
Bolu, (Hususi} - Kız ve er 

kek ortamekteplerile Gazipaşa, 
Feyzi Cümhuriyet, Merkez, Göl
yfizü llkmektcpleri Okçular ve 
Akçakavak çayırlarında Mektep
liler Bayramı yapmışlardır. ,._ .............. ·-··-··-····· .. -· ... ·--......... -... 
Merhum, hayata gözlerini yumma" 
sına takaddüm eden saatler zat"' 
fında kırk bir ateşli bir humnı• 
içinde kavrulurken sayıkladığı sol> 
sözü şunlar olmuştur: 

"Beni Halkevine götürün •• Y~ 
pılacak işler var, teşkilat, Gazi, 
Ankara ••. • 



BiKiYI 
Bu Sütunda Hergün 

Nakleden: Bati" Hatip 

Marangozun Kızı 
B~~ada! ~~l bir iame malik 

ve bo~ le ıyı bar mevki sahibi 
olan hır adamın bu kadar b ·ı_ 
aade v~ kendi halinde bir kad':İa 
evlenmış olması hakikate 
ha) ret bir şeydi. 0 şayam 

Türk tarihine karışmış eski 
v~ çokVte~iz bir ailenin çocuğu B a~ ezır zadelerden Mithat 
T~yk~ eğer İstemiş olsa bugla 

ur ıyan.n en İyi ailesinden bir 
gen~ kızla evlenmesine hiçbir 
manı yoktu. 
b. Çünkii Mitbat Bey yalnız asil 
ır adam değildi. Ayni zamanda 

da çok zengindi. Büyük bir inşa
at miUeahbidi idi. 

işte bunun için lstanbul, An
kara ve İzmirde • Mithat Bey 
kansile daima bu şehirlerde gö
rünüyordu - herkes Mithat Beyin 
kansı~a hayret ediyorlardı. 

Mıtbat beyin karısı Cemile 
ç?k ~üzel değildi. Fakat küçük 
bır ~ıJ~d~? yetişmiş temiz kalpli 
aaf, ıyı )'Urekli bir ev kadını idi. 

e· ._ 
n. ırgiin kulüpte kulübün en 

muteceasia ihti H 
Mitbat B . yarı üsnü Bey 
mesinden eyın oyunu bit"rip git-

N . sonra arkadaşa Ali 
ecmıye sordu : 

- Bu kibar adamın k 
ben geçen gilo Hilili b ansına 
IUnda gördiim. Ü:.u=er balo
olmıya biç te ı.ıı. k .. karısı 

ayı gorü .. 
Allahaşkına bu kadın ki ~muyo~. 
neden evJenmış' 'er bil' nıın neaı, 

Al. N . · ' ıyor musun? 
ı ecmı güldü: 

- Ay, dedi, 6en bunu bilmi
f°.r musun? O halde anlatayım: 
Mıtbat Beyin macerası senin 
zannettiğin kadar basit 'bir ma
cera değildir. Mithat Bey biliyor
du dra, meşhur Vezir zadeler-

en .:r. . ~ akat bu aile Sultan 
Abd~l~zızın mensubininden oldu
ğu ıçm Abdülhamit devrinde 
çok mkıntılara ugr~ amuı Ali S" • k' -Y• uavı 
vOa asına kanşan Vezir zade 

sman Yemene sürüld .. w .. b .1 . I ugu zaman 
u aı enm stanbulda kalanlan 

hemen hemen tamamile aç ve 
açık kalmıı denilebilecek hir 
sefalete atramiflardır. 

O uman on beş yapnda bir 
delikanh olan Mithabn baba81 
Nuri. bia m6fkülatla tahsu· · 
ikmal edebilmiş, fakat Vezir za~ 
Oamamn oğlu olduğu için hiçb .~ 
yerlerde doğru bir iş bu.ama ır 
bir tüccar yanında katiplik ::l" 
rek hayatını kazanmıya başladı~
ıaman Mıthat Beyin annesi if' 
e\'lenmiştir. Bu izdivaçtan bi~ 
Oilan çocuğu (iiinyaya ıge'miıti~ 
Fakat vez r zadeleri takip ede~ 
uğursuzluk, çocugnn dün3 aya ie
lifinde bir daha wkenddisi göstermiş 
genç ann~ ~ocugun oğduğu gün 
vefat etmıştır. Nuri Bey ise esa
sen se!alet içinde büyümüş ve 
zayıf bır. bünye imiş. a·r kış işini 
IÇaybetmış. O sene çektiği sefalet 
:ı!'ten hastalığa pek müstait olan 
cığerleriu · b . bab ı arap etmış ve genç 
ma:·ı dakion J~.ndaki oğlunu ta· 

ı e msesız bırakarak d" 
,.,. &izlerini kapamıfb un-

Kimsesiz dedi w • r. 
mamile ki . gıın zaman ta-
Tezirzadeıeı:•b.ız oklarak değil, 
lak LAtfi ve Hi;:r g: olan ço-

laran ailelerinden cİ! birk Pat:ı· 
uzak ve yakın akrabaları aç kışl 
Fakat bunların hepsi bir ~8T'
oldukça ııkıııtıda b~lundukr an 
dan, diğer taraftan da padi;ı:;· 
gazabından korktuklanndan h 
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çocuğu yanlanna almak istemez~ 
lermit- Bir gün merhum Nuri a~ 
yin Beşiktaştaki evinde hepsi 
toplanmışlar. Evinde dedim. Söz 
~elişi. Nuri Bey bir evin bir ka
bncf:a çocuğile birJ!kte otururmq, 
Hap katta da bar ba,ka aile. •• 
itte hu fakir odada asil vezir 
_.elet Mr meclil aktetmiflei. 

On Y8flDda kimsesiz kalan Mit
habn istikbali hakkında karar 
vermek için. 

Klçlik Mithat ise cbşarda alt 
katta ko1Dfu hamının aof asında 
oraya bir kereYet yapmakla 
mqgul bir marangoz ustasının 
yananda ayakta durur, ustayı 
aeyredermiı. Öğle. olmuş he .. 
il li . d , nuz 

a e mec sı ağılmamış usta d 
~~ie ta.tili rapıp yem~k yeme~ 
ıçı~ evıne gıdecekmiş, aç ve kim
sesız çocuğu elinden tutmuş 
yukarı kata çıkararak: 

.- ~ocuğa yemek yedirip 
getırecegım. Müsaade eder . . I>· m.sınız. 
ıye sormuş muhterem ailenin 

efradı: 

- Geç kalmayınız. 
Diye tenbih etmişler... Yemek 

bi~miş marar goz Mıthatı getir~ 
mış. Odadan içeri girdiKleri 
zaman aile halla çocuk hakkında 
kararlarını vermiı bulunuyorlar
larmıı ve içlerinden Çolak Lüfi 
Paşa zade Hüsnü Bey: 

Mithat oğlum, demiŞı bili .. 
yorsun çok eski bir ailenin ço
cuktan olmaklığ mıza rağmen 
hepimiz bugün zorluk içinde ma· 
işetimizi temin edebiliyoruz. Hepi
miz diişündük, taşındık içimizde 
hiç birimiz bir çocuğun maişetini 
temin edecek, ona bir istikbal 
kazandırabilecek iktıdanmız yok. 
Üzerimizde kaç para var diye 

. baktık ve hepsini topladık. Beş 
lira çıktı. Sen kocaman bir deli
kanlısın maşallah. ş mdi aen bu 
beş lirayı alırsın. Sonra Darülace
zeye haber verir, seni oraya bıra-
kırız. Orada bir baskı altında 
büyür, hem bakılır, hem de bir 
meslek öğrenirsin değil mi? 

Çocuğun yüzü sapsan kesilmiş: 
- I>arülaceze mi? diye sormuş. 

lyi yürekli marangoz ise kal
binin burkulduğunu duymuş: 

Affederainiz beyim haddi .. 
mi~. deği!dir amma müsaade 
edinız de ben de aöze karışayım 
Buh çocuğun kimsesi yok ise mer: 

amet edip onu biriniz alınız. 
D~rülacezede ailesiz büyümesi 
gunahtır, eğer siz almıyorsanız 
bana veriniz. Een onu kendime 
evlat edineyim. Ona bakar, bü-
~litür, okutur, adam ederim 

aten ~ir erkek evladım yok: 
PnaA~u· {bey) mesleği öğretirim. 

h Necmi bir sigara aldı 
Yaktı: 

.. - Ve ihtiyar marangoz, diye 
soztine devam tti ·· ·· ii M· e • SOZtiD tutmuş 

t 
ıthab ben mühendis mektebinde 

anıdı111 O 
hıkA •• zaman o bana bu 
tahafte!'dea anlattı. Mühend slik 
rıkbkt arkadaşım mektepten 
, an aonra k d' . . b 
mekten çeldaea en :a.nı esle-
birinden ufak b·akr~laruıdan 
B ÜZ 

• ar mıra• yedi 
unun enne Mısıra .tt; 

Mısırda bu parayı belki gı yüı, 
misline iblağ ettikten sonra me:. 
lekete döndü. Ve o zaman gidip 
ıunun bunun kızile değil, maran. 
gozun kızile evlendi. Çiinkn ma
ra~f ozun iyi bir kızı vardL Ve 
~it kabn Mısırda oldugu zamanda 

0

1 
iZ hOyümü9, evlenecek , .. ,. 

ıe miıti. 
Şimdi • onun kansmın neden 

basıt, kendi L-•!-d b' k .1. 
w ld WUlll e ır awnca-
gız o uğu nlı 
Bütn. 1 • nu a yor musun? 

uD ıatanbu) _ l 
lesin, Mitlıat. k::cli~y ene w"°ı-y· 

ki h une aagam 
çocu ar ediye etua' olan b 
kadının, bu çoculdcık lf •--d a 

el• . • . • ........ 
•• " mımetinin kızanın .. ,...... 
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Ankarada tut bol 
Ve Yarışlar 

Ankara, 12 (Hususi) - Cama 
gilnü lstiklil spor aaha11nm lik 
maçlarına devam edilmiştir. Saba 
çok kalabahkb. Başvekil Paşa ile 
Adliye Vekili de gelmişlerdi. 

Birinci maç Gençler bir:iği ile 
Ankara Gücü araımda yapıldı 
ve neticede Ankara Gücü iki bir 
oyunu kazandı. 

İkinci maç: Çankaya ile ltti
fakspor arasında yapıldı ve Çan
kaya'lılar kazandılar. 

Yapılan ikinci takımlar maç
lannda da Ankara Güç'lüler dört 
iki kazandılar. 

At Yartfları 
Ankara, 12 (Hususi) - An

kara Hkbahar at yarış~arınm birin
cisi cumagünü yapıldı. Havanın 
güzel olması koşu yerine epey 
kalabalık topfamışb. Meclis re=si 
Kazım, F ahrettin, Asım Paşalar 
ve Recep B. de yarış yerinde 
idi. Yarışlar çok heyecanlı oldu. 
kazananlara mükafatlar verildi. 

Bursa Şampiyonası 
Bursa, 12 (Hususi) - Cuma 

günkfi maçlarla Bursa şampiy<;n
luğu nihayetlenmiştir. Netice şudur: 

San'atkirlar 23 puvanla b·r:n
ci, idman Yurdu 18 puvanla ikinci, 
Sebat üçüncü, Demirtaş dördüncO, 
inkişaf beşinci .• 
ikinci takımlarda da sıra şöyledir: 

San'atkirlar birinci, idman 

Sayfa 11 

1 RADYO ' 13 •~· Pazar 
lsT ANBUL - JUO pllk aefriyata, Jt 

Rutea Ferit BeJ tarafntdaa mm ki hal.anada 
mueababe, 19.20 ajaM "boraa laaber.ert, 
19.30 a 'atmka mulkl aefl':Jab (Rqe• Bey 
" .,.kadaılan, 21.IS aJau " bona haber 
krl, 21.25 Bedrl:r• Lala Ham- lftlraJr.lle 
rad10 erlıı•trua. 

VAR$0VA (141't - 11.20 plak,.__. 
ltabe, 1Ll5 t•saaaııı arkeetra kouer!, ıt 
maltt,.l:f, 19.40 pi1aao kouerl, 20 mllaahabe, 
a25 haf;f mualid, 21.SS mu .. habe, 23.25 
.... aullda!, 24 auaahabe, daaa --odel. 

BOKREŞ - (!64 -.) 12 erkeatra, ıs 
plllı:, haberler, 14.15 plAJc, 11 Jeaa llariıe 
o. keıtraıı, ha er.er, 19.15 orkeatraaua de-
Hllll, 20 o.ı.eraıte dere!, p:lk, .... ı. ..... 
21 tepnnl, 21.20 orlr. .. tra, koaferane, 22.15 
radyo orkeatra11, haberler. 

MOSKOVA - (1724 m.) 22 almanca 
ae,rlyatı, 2ı.os hgillsce, 74.0S .ineç. 

BUDAPEŞTE - (!)50 .. , ıa.30 teganalll 
konıer, 19.IS neı'eli nepiyat, konferana, 
21,10 operet ı;arç ları, ~1.40 ço haberleri, 
23 Put a ılgan takımı, 24 almanca konfe-
ranı, 24.15 danı muılklıi. 

VlVANA - ( 507 ID ) 20.20 çift plJHO 
konaeri, 21 L Strauu'un operetlerinden par• 
çalar, ıoo haberler, mllteak.ben pllk kon• .... 

BELGRAT - (437 m.) 20 pllk, 20.20 
reklam, 20.SO pllk, 21 vlyolonae\ lıonaerl, 
21.SO kantık DCf"iyat, 23 • .fS IİfU muat
klaL 

KONlsVUSTERHi\USEN - (Jm m.) 
19.50 aoae aıı.rkılarr, 20.10 Bir alq bhefi 
dGnya11 dola917or., lalmlt mwılldll aeç, 22 
maalldll ptya., 2S uberler, M daaa mul-
ldıd. 

PRAG - (470m.) 11.55 mua11'UI almanca 
nepiyat, 19.55 haberler, 20.05 •-•ita~ 
21.05 Smetananıa ~Hrlwlnde• fi barmo ılk 
ko ı aer, 7J hrber er, 23.20 pllk, mabte if, 
Millnoıkl tak mı. 

Yurdu ikinci. 
lzmlrde Spor Bayramı 

lzmir 12 (A.A.) - Halke\İ 
spor tubesiıJin tertip ettiği spor 
ba)ramı bugün Alsancak spor sa
hasında kalabalık bir halk huzu
runda yapıldı. Spor bayramına 
mektepliler ve spor kulüpleri de 
iştirak etmişlerdir, yapılan hare-

14 llayaa Pazarteal 
flTANSUL - IUI fraaaııa der1, 11 

s.at la..U S.1 tarahndaa dit hakkında 
k_,enu " AJ••• baberlerl, 19.IO Alataru 
mualld MftlJab (Ekrem S.,. •• arkadatlan) 
21.U AJaH " lıoraa haberleri. 21.25 orkutr 
tarahadaa m&alttellf e...a.r. 

VARŞOVA - (1415 -.) 16.55 Kemut 
kerıaerl, m...aa.be, 17.SS erk•tr• " plyao 
18.30 ..m.t.ın, 19.10 eu wtloau, 19.SO m• 
.. habe, 21.15 MD.f09ıfk keuer, muaababe, 
22.15 ...foalk •k .. tr• (tesaaaOI) , 25 du• 
pWılan, 23.30 ..... •ulkW, 24 .... h•bea 
dan. maaUdaL 

BOKREŞ - (564 -.) IJ l.o aa, plalr, 
ltaberler, plak, ıı Sanu kuarteti tarafır 
dam oda aaaikW, 19 ltabul•, tlUt konaerf, 
lt.45 plaar, 'Oatvenlte deral, 20.20 plAk, 20.'5 
lıonferaM, 21 radyo orl..eatraaı, lı.oferan .. 
22.U radyo orke.Uaaı, hab~rler, 23.IS kalr 
wıb- mualkllli. 

MOSKOV A - (17'l4 m.) 19.30 muılklll 
netrlyat (ıırleg), 21 tegannlll konaer, 22 al-
maac:a Def"f7at, Fn., Flamca. 

BUDAPEŞTE (550 uı,) - 18.30 h afif mu
ılkl, 19.30 almanca dera, 20 muaahabe, 20.U 
popüler hav lar, 21.JO m1111ahabe, 22.30 Ma• 
car opera parçalan ve muılkl bahlalerl, 2' 
danı muaiklat, 

VIY ANA (5•17ıa,) - 20.10 ima beatek&re 
lann uerleriadea, 20.50 maaahabe, 2ı.ıso 
dıi~tler, hafif ba•alar, 2S haber.er, konfuuu; 
25.~ elana m • klaL 

BELGRAT - (4S7m.) 20 ...... konHl"I 
koafeu-, 21 Zalrep operaaandan naklL 

KÖNISVUSTERtlAUSEN, - (1571 m.) 
ll.50 aşk prlular. (pllk), 20 •ahtellf, 22 
ecb 11nwk ıl, 2l haberler, nso apor veaaln 

1 t•annill koıuıer. 
PRAG - {407m.) 1&'5 keman konıerl, 

auıaabaln, 1'.20 almaac:a n94rlyat, b btarler, 
2i).10 aakerl koıt1er, 21.U teganni, haber er, 
22.05 orkcıllra lı.onaerı, haberler, 23.30 
p'llc, almanea konferana. 

keller şimdiye kadar yapılan at• 
letizm hareketleriııiD en canllll 
olmuştur, 

Holanda MaflQp 
Amsterdam 11 - F ranaa Hol

landa futbol maçı. F ramamn 514 
galibcyeti ilo ueticeJemniftir. Şim
diye kadar yapalan maçlarda 
daQaa Hollaoda galip gelmiştir. 

__:..~~----~---~---------------------------~~----~---
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HEPSİ 

AYNI 

BİRBİRİNE BENZER . • • • HEPSİ DE 

HANGİSİNİ VAİDDE BULUNURLAR • • • 

İNTİHAP ETMELİ 

Evet, hangisini 7 Tabii bütün esas unsurları ihtiva eden 
en mütekamil bir soğuk hava makinesini. 6u husu;da 
nazarı itibare alınması lazım gelen en mühim bır nokta ı 
Babasını kaybetmek ihtımah varmı? gülmeyini~. Bu 
ciddi bir tehlikedir. Soğuk hava makinelerı ımal eden 
bir fabrikatör piyasadan çekıldıgı zaman onun marka• 
sını taş1yan bütün makineler öksüz kalır. Bu markayı 
satın alan müşterinin makinesı bozulduğu ve ya işleme· 
diği vakit müracaat edecek yeri kalmaz. Bu suretle bü· 
tün parası ziyaa ugramakla beraber aldığı teminatta 
kıymetsiz kalır. kayb eden kim? Tabii müşteri . Müste· 
riterden görülen ragbet ve mütemadi talepler üzerine 
müteaddid firmalar bu sanat şubesine atılarak piyasa• 
yı kıymeti meşkuk bir takım makinelerle doldurmuşlar· 
dır . Hatta bu firmalar arasında yeni teşekküller de mev· 
cuttur. Fakat mübayaadan evvel satın almak istediginiz 
makineyi imal eden fabrika hakkında mufassal malumat 
edinmeniz lazımdır. 

Evvela fabrikanın kuvvetli olup olmadığını ög· 
reniniz. O fabrikanın soğuk hava dolapları ima
linde tecrübe sahibi olup olmadığına emin olu
nuz. Onun her tarafda iyi yerleşmiş, kabiliyetli 
ve icabmda müşterilerinin bütün ihtiyaçlarmı 
tatmin edecek kuvvetli mümessilleri bulunduğu
na kanaat getiriniz. Velhasll aldığınız makinenin 
hiç bir vakıt öksüz kalmayacağına emin olma
nız lazımdır. 

__ _...__, _____ ~~--·-~ ,,FRİGIDAIRE" HiÇ BİR VAKiT OKSÜZ KALMAYA-

iSTiKRAR 

Frlgldalre•ın imal edildiği on 
sekiz ~enedenberie 230 ra• 
kibin meydana geldiği gö· 
rüımuşıur. Bunlardan hiç de· 
ouse 100 firma tekrar orta· 

~ d•" kayb olmuş ve ya soğuk 
hava do 1 a p I arı imalinden 
Hrfınızır elml~tir. 

CAKTIR. Çünkü: 

• ,.Frigidaire" bütün dünyada tanınmış •en kuvvetli ve 
ve munhasııan soğuk hava dolapları imalatile iştigal 
eden bir fabrika tdrafından yapılmaktadır. 
• .. Frigidaire" tecrübe devresini geçirmiştir. Hemen he· 
men on sekiz senedenberi bu senayi şubesinin başında 
bulunmaktadır. 

• .,Frigidaire" halı faalıyette bulunan 2.500.000 cıha· 
zın verdiği tecrübe mahsuludür. 

• .,Frigidaire" cıhan seneyi teşki•atına ve gayet muaz• 
zam mali membalara malik General motors tarafından • 
imal edilmektedir. 

lrlgidaire maıltasını tasımaıan ner Soğult hava dolabı 
haltiki ,, Frigidaire .. değildir. 

BOURLA BiRADERLER ve şs-

-~~,R~K! {10!!! !!iv!:~ 
General Moıo,, ınamülatı 

lstanbul Mıntakası Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
ra Mükellefin ismi Ticareti Mensup olduğu Ticaret Tarh olunan senesi ihbarname, Cilt 

No. m·nliye Şubesi mahalli vergisi varak No. 
L. K. 

1 Fahri Kemal ve Suat Hareket Hoca paşa Ankara 422 40 930 36/85/86 ~ 
Halil B. ler. gazetesi. caddesi. 

2 Kangal zade Hacı Manifaturacı. " Aşir Ef. 825 04 93@ 35/38 
Mustafa ve mahdumları. 20/l 

3 Vahram Sandalcı. K. M. Paşa. Samatya 8 50 930 8/100 
iskelesi. 

4 ,, " " .. 8 50 931 9/49 
5 " " .. il 10 20 932 9/50 

Yukarda ısım, ticaret ve san'atları ve ticaretgahlarile vergi seneleri ve vergileri gösterilen kazanç 

vergisi mükellefinin kanuni ikametgahları malum olmadığından tebliğ makamına kaim olmak iizere 
Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 ve l 42 inci maddeleri hükUmlerine tevfikan ilan ve 
tebligw olunur. "2411 

" 

Mustafa Kemal Paşa Belediyes·nden: 
10 Mayıs 934 ihale edileceği ilfın olunan kasabamız elektrik 

tesisatına kapalı zarf usulile talip zuhur etmediğinden Mayısm 

31 inci Perşembe günü saat on yediye kadar pazarlıkla ihalesine 

karar verilmiş olduğundan talip olaolann Mustafa Kemal Paşa 
Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur. "2424,, 

Zayi: 1929 senesinde Gelenbevi 
Ortamcktebioin birinci sınıfından aldı
ğım tasdiknamemi kaybettim yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

247 Nurettin 

Son Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrenı 
Ne rlyat üdilrü: Tahir 
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Dişlerine ehemmiyet vermiyenler sabbatlerinin esasıoı ve 
güzelliğin sırrını bilmiyorlar demektir. 

Dişlerinizin güzel olmasını istiyorsanız sabah ve akşam 
günde iki defa muntazaman RADYOLiN ile fırç.alayınız. 

Ticaret işleri Umum Müdürlüğünd : 
30 lkioc:i Tetrin 1330 tnrihli kanun hilkümlerine göre Türkiyede it yap

mağa izinli bulunan ecnebi şirketlerinden Bank Franko Aziyatik • ( Banque 
Franco Asiatique ) şirketi bu kere mOracaatla Türkiyedeki faaliyetini tatil 
ettiğini ve tasfiye muamelesile meşgul olmak üzere ıirketin umumi nkill 
Mösyö Aleksandr Zogoru memur tay!n etti~.ni bildirmiştir. Mezkur şirketle 
alakası olanların şirkete ve icabında lstanbul mıntakaaı Ticaret memurluğuna 
müracaatları ilan olunur. (16622) -

HiLALiAHMER 
Merkezi Umumisinden : 

Her tarafı dövme yeni bakırdan 120 kalınlığında 0,85 kutrunda va 
0,20 derinliğinde 30 adet ve yine aynı kalınlıkta her tarafı dövme yeni 
bakırdan 0,80 kutrunda ve 0,20 derinliğinde 27 adet çamafır liğeni ile 
100 kilo su istiap edebilecek hacimde 2 milim kalınhğında üıtüvani 
ıekilde 0,50 kutruoda ve 0,60 derinliğinde 20 adet yemek kazanı ve 
yine 2 milim kalınlığında dövme yeni bakırdan ve takriben 75 kilo su 
istiap edebilecek hacimde 0,45 kutrunda ve O,SO derinliğinde 20 adet 
yemek kazanı 30 Mayıs 1934 tarihine müsadif Çarıamba günO ıaat 15 te 
münakasaya konacaktır. 

Şartnameyi görmek istiyenler bergün eski Zapliy6 caddesinde 
Aksaraylılar hanında Hilaliahmer Sabf deposu müdüriyetine mllracaat 
edebilirler. 

(16557) 

l, ___ ı_s_t_a_n_b_u_ı_e_e_·ı_e_d_i_y_e_s_i __ ıı_a_n_ıa_r_ı __ __.I 
Osküdarda 12 No. h Taı mektep binası : Teminat 2 lira 

,. 13 No. lı hane : ,, 4,5 ,. 
Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere miizayedeyo 

konulmuştur. Talip olanlar ıeraiti anlamak nzero bergün, milzaye
deye girmek için de hizalarında yazılı teminat akçesi makbuzu ilo 
17/5/934 Perşembe günü saat 14 de kadar Osko.dar Kaymakamlığı 
ve B. Ş. Encümenine mllracaatları. "1985,. 

lf lf 
Yıldızda Hakimiyeti Milliye mektebinde mevcut hurda bakır 

demir çinko çamaşır ve halı parçaları çuval YO çorap ve dikit 
makineleri yün fanile ve aba ceket pantalon mermer kuma ve 
merdiven .basamakları baskiil ve sair eşya 16 Mayıs 934 Çarşamba 
günii saat ondan on beşe kadar mezkur mektepte müzayede ile 
satılacaktır. " 2445,, 

PETROL NiZAM 
SAÇ bakımı için en iyi bir iliçbr. 
Saç dökülmesini ve kepekleri 
durdurur. (16022) 

lstanbul ikinci icra memur· 
luğundan: Mahcuz ve paraya çevril· 
mesi mukarrer ev eşyası 27.5.934 tari
hine müeadif Pazar günü saat 9 dan 
itibaren Maçkada. Selamibey apartıma· 
nının 5 No. lı dairesinde birinci açık 
arttırma suretile satılncıığmdan taliple
rin aynı gün ve saatte mahallinde 
hazır bulunacak memuruna müracaatları 
ilan olunur. (16619) 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Aceotelerl ı Kerak8y K8prilbat 
Tel. 42362 - Sirkeci Milhilrdarzado 

Han Tel. 22740 
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İskenderiye Yolu 
EGE vapuru 15 

Mayıs 

Sah 11 de Galata rıhtımın• 
dan kalkacak. Doğru İzmir, 
Pire, lskenderiye'ye gidecek 
ve dönecektir. "2400,, 

Bu posta badema her 
SALI yapllacakter. 

Bartın Yolu 
NiLOFER vapuru 14 

Mayıs 

Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (2446) 


