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ltaly an Adalarında Va- 1 
ziyet Gergindir 

Halk İle İdare M;kinesi Arasındaki 
_Hendek Gittikçe Genişliyor 

lı. haş Hlususi) - ltalyanın Kalimno adasında, Hodoe ve Meis'te oldu~ 
gı 1 halkla mahalli idare arasında şayanı dikkat bir zıddiyet dır r 
ı:ınluşanıamazlık o dereceyi buJmuştur ki nihayet R d das var • . u 
hıırp gemisi ile tayyare 8evkine lüzua: hasıl olmuo tos a ~na bırkao 
ue olur ne olmaz kabilinden olacak- R d . ş ur. A~~ı zamanda, 
gelmişt ir. Malumdur ki vaziyetin b ' kr 0 

1 
osa bır de İngıhz torpidosu 

binnctice aç kalmasından doi:J.m kt ~ şe ı a maeı, adalar halkının işsiz ve 
elde edilen malumata göre 0~ i~i :dır. Adal.a~d~n gelen bazı Rumle.rdan 
karşı ayni memuuniyetsizlik danın ~ın. ıkısınde de, İtalyan idaresine 
konıuıış olması dut 1 d" . vabr._ır. 'eıs adası muhaberatına sausör 

' ıu an en. ışenın uyüklüğünü gösterir. - Jf-

Homa ı ltalya tekzip ediyor 
f ' 4 (A. A. - - Stefani) At" d · · ındnu neşred'I - ına an verılıp bazı gazeteler tara-

l. 
olduguna dni~ b~i ve ghılya !talyanm 12 adada asker tahşit ·eylemekte 

urıan aber, tarnarniyle asılsız ve garazkaranedir . 
.:::::-------- _J :::-----------------------------------

Yunanistanda Amele İle 
Asker Arasında Çarpışma 
Kalamatada Ta~tı Saat Sokaklarda 

Müsademeler Oldu 
.. 

.HôJls•g• ... 1Hıp •l•n Silo le 
aa er la 

Atina (Hususi) - Bir mlld· l i nau a/aza•ı eltınıla 
dettenberi esasen bozuk olan Yu- ~ 11 Sovyetler bayrağını tllŞlyan 
nanistanın dahili vaziyeti gün geç· ovoro~iski isimli vapurla Rus· 
tikçe düzeleceği yerde büsbütün Ya Ya gıttikleri söyleniy~r. 
karışıyor. Bugünkü göze çarpan d lHtikihnet bu meseleyi ay· 

.. k. ın atnııy 1 k 
su unet, hem zahiri hem de mu· ve k a ça ışır en, mühim 
vakk u· o ' anlı bi k' il k 8 

. •r · eoilebilir ki Yunanis· laşb. H r . va 8 e arşı-
tanda ıçin • · idıse Kal t 

. ' ıçın yanan ve patla· şehrinde old ama a 
ma gUnlinU bekliyen bir volkan şudur: u. Asıl şekil ise 
vardır. K 1 

A a Rmatanın un fab 'k 1 rasıra vuk 1 b' k n a arı, 
bunun d lTd· u~ ge en vak' alar ır aç ay evvel hazll'hklarını 
lar v t e ~1

1 ır. ~ '1ukuat, ajans- bitirdikleri yeni bir Siloyi işlet-
ası ası e harıce k d' . k d·ı L 

da asli m h" ti . a se ıyorsa mıye arar ver ı er. iman ame-
a ıye erı . r l . b 

)'or Bu if b 1 gız ı tutulu- esı, una muarızdı. Çünkü Silo· 
. ı ar a memlek t' h k' . l . b' 

ki vaziyeti esa ı b' e ın a ı- nun ış emesı ır kısım ameleyi 
s ı ır surette ka .. i~siz b k kt B· 

ranamıyor. Onun · · d' k' " ıra aca ı. ınaenaleyb 
açın ır ı b anı 1 h . k. ' 

da Son ~osta okuyucuları ~r= ted~. eBu ~ umetten tazminat is-
hem tahlıli, hem de terkibi ~. zakere c us usta h.aftalarca mil· 

· · · ır ereyan ettı. Fakat neti-
aurette uazıyetı ıfade etmeyi mü- cesiz kaldı v .

1 
.. A • 

· ·· .. m ·• d e sı o, hükumetm nasıp goruyorum. usaa esil~ faaliyete b 
1 

d 
B Bunun ·· · aş a ı. 

undan dört gün kadar evvel d"v . ~zerıne liman amelesi 
11 

Eyina ,, hapishanesinde mevkuf •~er ışçı teşekküllerinin azasil~ 
bulunan ağır cezala yedi komil· 

8~ aşar~k bu işe zorla mani 
nist, hapishanenin duvarını dele- o m~a arar verdi. 
rek kaçmışlardır. Bugüne kadar . ılo geçen çarıaınba giintl 
ele geçmiı değillerdir. Firarile· faalıy(eDte geçecekti. Amele daha 

evarnı 6 ıncı .S!lyfada a 

. . ı dılar. Ban/ardan biri Dün Şelızadebaşıntla çok müthiş bir /acıa oldu, bır otonıobil oe yolcuları parça an R . l . Yakarıda 
d k . i l 8 .. ,,,.. ,ı .. . ı mızdadır. esım er. öldü dig-•rleri de ümitaiz bir laal • can çe ıı yor ar. rı1.rın taJsilat 6 11cı .ag,,a b hn .

1 
t hk'k 1. ı· 

' .. .. .. • w diğer ir •a e ı e a ı neye ı parçalanan otomobil ve .edye ile gotıuulen /acıa kwbanı, aşagıda da faciaJa11 
en ortada otomobilin şoförü Kegam E/. 

Tütün Amelesi 
Yine Şikayetçi 

Yersiz Yere, İki Kiıi Daha 
işinden Çıkarılmış 

inhisarlar İdaresinin Taksim 
tütün deposu ameleslnden Uç im
zalı bir mektup aldık. Yüzlerce 
arkadq namına yazıldığı beyan 
edilen bu mektubun sahipleri 
diyorlar ki: 

Tütün Lıhisarının Taksim tütün 
amelesi, idarenin yeni bir para 
kesimi karan karşısında bulunu• 
yor. Vergi de dahil olduğu halde 
ustabaıılan umumiyetle 250 • 270 
muavinler 140 • 170, işçi 65 - 140 
kuruı alan ve işçinin ekseriyetinin 
yevmiyesi 80 ile 100 kurut ara• 
ıında bucalarken, yeni karar kar
tısında donup kalmış bir vaziyette 

( Devamı 9 uneu sayfada ) 

Balkan Misakı, Bo
ğazlar Ve Türk .. Rus 

Dostluğu 

Tevfik RUttU Beyin Romanya 
gazetecllerlne beyanatı bu 
gUn 10 uncu sayfamızdadar 

Vekil Beyin s•gahatine ait en son 
laab•rler dtt 3 üncü sag/amızdadır 

Ölümden Sonra Hayat 

Bu Mühim Sır Nihayet 
Bulunacak Mı ? 

Amerikada, Bu Hususta Çok Mühim 
Tecrübeler Yapılıyor 

Amerika efkirıumumiyeıini ta
kiben bütün dünya fen alemi, 
Kaliforniya Üniversite profesör
lerinden methur doktor Robert 
R. Cornith'in yaptığı çok mllbim 
tecrübelerle alakadar olmaktadır. 
Bu zatin tecrübelerinin mahiyetini 
söylersek, bu alakanın ehemmi
yetini siz de anlarsınız : 

Doktor Robert R. Cornith ölil• 
leri diriltmeye çahşmaktadır. Şim· 
diye kadar, tecrlibelerini, mtln• 
hasaran hayvanat üzerinde yap
mıı, bundan böyle insanlara da 
tatbikine karar vermiftir. Onua 
bu kararı şayi olur olmaz, Ame
rikanın muhtelif yerlerinden, ken• 
dilerini fen namına fedaya hazir 
olduklarına dair birtakım mek· 
tuplar almıya başlamışhr. Bunlar
dan altı tanesi bilhassa dikkate 
değer mahiyettedir. Kendilerinin 
öldürülerek sonra diriltmeye te
şebbüs edilmesini, diriltilemezlerse 
doktora hiçbir mes'uliyet gelm~ 
mesi icap ettiğini bildirenlerin 
arasında bir de kadın vardır. 
Şart olarak ileri sürdüğü şey, 
hllviyetioin gizlenmesidir. 

Bu, alb ölüm namzedinden 
bir delikanlı ise, mektubunda 
ezcümle şu ıayanıdikkat satırları 
yazıyor : b 1 b • 

.. y aptığıniz tecrli e er enı 

son derece alakada etmektedir 
ve muhakkak ki, yakın bir atide 
büyük bir ehemmiyet alacaktır. 

Hayvanlar üzerinde aldığınız 
muvaffak neticelere bakarak 
şimdi de insanlar üzerinde · tecrli· 
beye başlamanız lazımgeldiğini 
söylemek için size bu mektubu 
yaz1yorum. Ejer bu huauıta bir 

1 

Berkleg laboratuoar11ıdt1 •""""' 
hazırlama dairesi 

karar verecek olursa~_ız beni 
haberdar ediniz. Çilnku, ya~a
cağınaz tecrübe için şahsımı sıze 
hediye edebilirim. Dünyada 
kimsem yok. Yalnızım ve . fen 

amma kendimi feda etmeyı en 
büyük zevk ve şeref biliyorum. 
Şurasını da dikk~tiniz~v .a~zedeyim 
ki vücudüm de ıstedıgımz tecrü
b~yi yapabilirsiniz. Çünkü ben, 
maddi ıstıraptan müteessir ol· 
mam.,, 

Bu münasebetle doktor R. 
Cornith'in şimdiye kadar yaptığı 
tecrübeler ve aldığı neticelerd~n 
de bahsetmek faydalı olur: 

Doktor R. Cornith bundan 
birkaç sene evvel Berkleydekl 
laboratuvarında ( fox • terı ier ) 
cinsinden bir köpek üzerin · D 

bir tecrübe yapmıştır. Köpeği, 
evvela, eter - amonyaktan mil• 

( Devamı 9 uncu Aylada ) 



(Halk 
irketlerin Hesap 

Uygunsuzluğu 
Ve Halk 

Sigorta şirketlerinde yeni bir 
uygunsuzluk mevzuubahistir. 
Hfülısenin halk arasında husu
le getirdıği aksi tesiri ~öyle 
tesbit ettik: 

Saim Bey ( Şehzadeba§ı Emin 
Nureddin mahallesi 15 ) - Sigorta 
tirkellerinde bazı yolsuz"uklar yapıl· 
dığı aul. §ılıyor. Bazı tirketler beledi
yenin ve devletin haklarını gizlemiş
ler. Eğer yazılan doğru ise memleke· 
timizde iş ve ekmek bulan bu 
ıirketleri ayıplamamak mümkün 
değildir. 

• Cemal Bey (Dıvanyolu 25) - Vergi 
kaçakçılığı bence bir nevi ihanettir. 
Devlet milletten aldığı bu vergilerle 
askerini teçhiz edecek, memlekeU 
imar için fabrikalar, yollar yapacak, 
hudutlarımızı koruyacak. Yine millet 
için kendi refah ve istirahatimiz. için 
sarfedilecek olan bu parayı çalmak 
bilmem naıııl tefsir edilebilir? .. 

!lyas Fnik Bey (Sultannhmet Firuz
ağa camii karşıSJoda 84) - Bir tirket 
vergi kaçakçılığı yaphğı için müddei· 
umum~liğe verilmiş. Devletin (100) bin 
lirasını saklamış. Eğer bu haber 
doğru ise bu şirket diterlerine bir 
ibret dersi olacak ıekildc adaletin 
dnrbeıine uğramalıdır. 

* lrfno Bey (Knragümrük Hırkaişe-
rif caddesi 87) - Sıkı Ye diıiplinU 
bir takip birçok imtiyazla ve ecnebi 
oirketlerin sakat iılerini ortaya ç.ıka
nyor. Şimdi de sigorta girketferinden 
bazılarının vergi kaçakçılığı yaptık· 
lan anlatılıyor. Bu 9ekilde kaçakçı• 
Jık yapanlarla hudutlarımızdan ırüm

rüksüz. mnl sokanlann hiçbir farkı 

yoktur. Bunlı:ıra adamakalh bir ceza 
vermelidir. 

Ataşehire Te ezzUh Katarları 
Alaşehir ( Hususi ) - Tertip 

edilen tenezzüh katarları rağbet 
bulmaktadır. En son tenezzüh 
katarile İzmir ve havalisinden 
Alaşehire 1400 ziyaretçi gelmiştir, 
Bu meyanda Salihli Gürbüzler 
yurdu futbolcuları da gelmişler ve 
Ümitspor kulübü ile bir maç 
yapmışlardır. Maç birbire bera
bere neticelenmiştir. 

Kars Elektrik fabrikası 
Kars, (Hususi} - Belediyenin 

25 bin lira sarfile inşa ettirdiği 
ve techizatı ve işçiliği ile 40 bin 
liraya mal olduğu söylenen elek· 
trik fabrikasının azami yüz lamba 
yakacak kuvvette olduğu anla
vılmış, yapılan tadilat daha fazla 
randıman alınmasını temin ede· 
memiştir. Fabrikanın daha faydalı 
bir hale ifrağına çalışılmaktadır. 

Uiml izzetin Bir Tavzihi 
Muharrir Selami fzzet Bey 

gördüğü lüı:um üzerine ne üvey, 
ne de has hiç bir kardeşi olına· 
dığını herkese bildirir. 

SON Po·ıA. 

• 

•• u de Olup Bitenler 
e·rçok Kazalar Arasında s·r De 

açavra Kayığı Batı 
Kabataşta tramvaydan atlamak istiyen Mehmet 

isminde birisi düşerek ağır surette yaralanmışbr. 
'f Şoför Kamilin idaresindeki otomobil Kuru

çeşmede Hanife H. isminde bir kadına çarparak 
yaralamıştır. 

büyük bir kayık Ottaköy açıklannda batmış, için· 
dekiler kurtarılmışlardır. 

lf Kadıköyde Hamit isminde bir amele bir 
alacak yüzünden Nuri isminde birini yaralamıştır. 

Jf. Bakırköyde Osmaniye civarında kireç ame
lesinden Aziz kömür yüklü bir kamyondan dfişerek 
ağır surette yaralanmışbr. 

Jf Topanede Faik isminde biri, bir iş mesele
sinden Abdülkadir isminde birini yaralamışbr. 

lf. ~umkapıda 9 yaşında Aram isminde bir 
çocuk fınocı çırağı Ali tarafından korkutularak 
düşmüş ve dişleri kınlmıştır. 

lf Taksimde şoför Mustafanın otomobili Ahmet 
isminde bir hamala çarparak yaralamıştır. 

Jf Evvelki gece Ankara caddesinde Mustafa ve 
kardeşi Sabahattin ile önlerine çıkan Kemal, Nazım 
ve Hasan aralarında bir kadın yüzünden çıkan 
kavga neticesinde Mustafa burnundan Nazım da 
başından yaralanmışlardır. 

Jf Prodosı isminde birine ait paçavra yüklO 

lf Sabıkalı Osman Köprli Kadık6y iskelesinde 
bulunan Pendik vapurunda ateşçi Abmedin elbise
lerini çalarak ıavuşurken yakalanmııtır. 

Ucuzluk j Gümrükten 
Tuhafiye Eşyasında Göze Geri Çevrilen 
Görünür Bir Ucuzluk Var •• 

Olçü Ve Tartılar Son zamanlarda, Kılering mu• 

kavelesi akdettiğimiz memleket
lerden bilhassa, tuhafiye ve ma· 
nifatura eşyası fazla miktarda 
gelmiye başlamıştır. Bu hal, bir 
rekabet vaziyeti ihdas ettiği 
için fiatlar nazarı dikkati çele
cek şekilde ucuzlamıştır. Mem· 
leketimize bu gibi maddeler da
ha ziyade balya, Rusya ve 
Çekoslovakyadan gelmektedir. 
Bundan başka gümrükl~rde bi
riken manifatura eşyası da, veri· 
len müsaade nisbetinde piyasaya 
çıkanldığı için ortalıkta, halkan 
lehine bir ucuzluk kaydedilmiştir. 
Yapılan tahminlere göre, fiatlar 
daha bir hayli düşecek vaziyette· 
dir. 

İnkılap 
Dersleri 

Eski Adiiye Vekili Mahmut 
Esat Bey dün akşam inkılap 
tarihi enstitüsünde derslerine 
devam etmiştir. Mahmut Esat 
Bey dünkü dersinde şeriye mah
kemelerinin lağvını anlatmıştır. 
Mahmut Esat Bey bu akşam ve 
yarın akşam da .derslerini verdik· 
ten sonra, bu seneki programı 
ikmal edecektir. 

Şehir Rehberi Hazır 
Vilayet mektupçusu Osman 

Bey tarafından haıırJaoan lst~n
bul şehrinin rehberi basılmıştır. 
Şehrin bütün mahalleleri hece 
sırasile ve hnritalarile bu rehberde 
gösterilmektedir. Yakında tevzi· 
ine başlanacakbr. 

Hariçten memleketimize geti· 
rilen birçok ölçü ve tarh aletleri 
mevcut nizamnameye uygun olma
dıklan için gümrüklerden geri 
çevrilmektedir. Bu vaziyet karşı· 
şında son zamanlarda muhtelif 
Avrupa memleketlerinden, ölçü 
ve tartı aletleri imal eden fabrika 
mümessilleri şehrimize geJmeğe 

başlamışlardır. 
Bunlar, müşkülatı bertaraf 

etmek için, doğrudan doğruya 
ölçüler ve ayar baş mUfettişliği 

ile temas halinde bulunmaktadır
lar. Aletlerde aranılan şeraiti 
tesbit ettikten sonra imal edecek· 
leri malların nizamnameye uygun· 
luğu temin edilmiş olacaktır. 

Seyyah Gelmesi (çin 
Belediye İkbsat müdürlüğü 

memleketimize seyyah celbi için 
macarca ve arapça iki memleket 
rehberi hazırlatmıştır. Bunlar ya· 
kında tabedilerek Macaristanda 

Mısırda neşredilecektir. 

lnkı ıAp l<Utuphanesi 
Beyazıt medresesinde tesis 

edilen inkılap kütüpanesi Hazi
randa okuyuculara açılacaktır. 
Kütüpanede (25) bin cilt kadar 
kıymetli kitap toplnnmışbr. 

Vergi Kaçakçılığı Tahkikatl 
Dünkü nüshamızda mufassnlan 

yazdığımız, s"gcrta şirketleri 
aleyhindeki 100 bin liralığı mü
tecaviz vergi kaçakçılığı mesele
s.nın, Belediye Umuru Huku
kiye Müdürlüğü tarafından tet• 
kiki ikmal edilmek üzeredir. 

j Yeni Hatla-r 
Kadıköyünde Üç Tramvay 

llattı Çekiliyor 
Kadıköy tramvaylannin inşa• 

sına başlandığını yazmıştık. Al· 
dığuDJZ malümata göre, bu hat, 
llç ana kısım esası üzerinden çi .. 
ziJmektedir. Bunlardan biri Moda· 
Kadıköy hattıdır. İkinci hat Ka· 
dıköyündeo Altıyol ağzı, Yoğurt
çu, Kızıltoprak, Ihlamur ve Fe· 
ner yoluna kadar uzanmaktadır. 

Üçüncü hat ise, Kadıköy iskele
sinden Altıyol ağzı, Söğütlüçeş• 
me, Talimhane, Y eldeğirmeni, 
İbrahimnğa ve Baytar mektebi 
hattıdır ki, Üsküdar ve Kadıköyü 
biribirine bağlıyacaktır. 

Bütün hatlann teşrinievvele 
kadar bitirileceği haber veril
mektedir. 

Sabık Hıdiv 
Geliyor 

Snbık Mısır Hıdivi Abbas 
Hilmi Paşanın haziran ayı içinde 
şehrimize geleceği haber veril
mektedir. Gelen haberlere göre; 
sabık Hıdiv, şimdi, Kiyel'de (120) 
bin lngiliz lirasına inşa ettirdiği 
büyük yatın tafrişatile meşguldür. 

Abbas Hilmi Paşanın şehri· 
mize yeni yatile geleceği de 
ayrıca iliive edilmektedir. 

Ontversitede Rasathane 
Fen Fakültesinde tedris edi· 

,en Astronomi ders tatbikatı için, 
Üniversite bahçesinde bir rasat· 
hane tesisi kararlaştırJlmıştır. Bu 
hususta tahsisat aynlmıştır. Ra
sathane bu yaz tatilinde tesis 
edilecektir. 

Mayıs 15 

Güniln Tarihi 

Şah Hz. 
10 Haziranda Ankaray 

Hareket Edecek 
Tahran 14 ( A. A. ) - Baıve 

parlamentoda beyanatta bulunara 
Şah Hz.nin 10 hazırımda Ankaray• 
gideceğini ve bu eyahatin (12) gü 
süreceğini bildirmi§tir. 

lzmlr Şehir Mecllslnde 
Son Toplantı 

bmir, 14 - Şehir Meclisi bugün 
ıon toplantısını yRpmış, içtimada 
birçok yüksele zevat hazır bulunmqş• 
lardır. Belediye Reisi Behçet Salih 
Bey Meclisin dört senelik mesaisini 
izah etmiş, ıehre faydah işler yapıl• 
dığını, bundan sonra borç etmemekle 
daha fÜmuJlü bir çalışma gösterile
cetini söylemittir. Behçet Salih Beyin 
nutkundan ıonra Gazi Hz. ine, ismet 
Paoaya ve Vekil Beylere tazim tel• 
graflan çekilmiştir. 

Amerlkall Utehassıslar 
İnhiaarlar teıkılatrnda yapılacak 

ıılihat etrafında raporlarını vekalete 
tevdi eden üç Amerikalı mütehassıı 
dün Avrupnyo gitmişlerdir, 

idman Şenllklerl 
DUn yapılması kararlathnlmıı olan 

mektepliler idman ıenlikleri provası, 
önümüzdeki curnartcal glln\lnc bara• 
kıtmııtır. Provanın Taksim ar-
munda yapılması muhtemeldir. 

Şehir Meclisinde 
LİtanbuJ Umumi meclisi dün öğle• 

den ıonra fevkalade toplantısına 
devam etti. Dün yapılan içtimad 
1931 senesi kat'i he&ap raporunun 
müzakeresine başlandı ve yüz. maddesi 
kabul edildi. Ayni ıene heaabatmda 
münaziünfih olan 578 bin Jira mese .. 
leıinin, hesabı kat'i raporunun kabu• 
lünO mUteabip mOzakere edilmesi 
kararJaıbnldı. 

Mecliı perıembe günil tekrar 
toplanacak, hesabı kat'inin müzake
reaioe devam edecektir. 

MahkOm Memurlar1n Bir 
MUracaotl 

Konya hapishanesindeki mahkQm 
memurlar alakadar makamlara mü• 
racaat ederek 2330 numaralı af ka• 
nununun memurlara da teımil edil· 
meli temennisinde bulunmuşlardır. 

Lise imtihan Komisyonlara 
31 mayısta başlanacak olan lise 

•c ortnmektepler bakalorya imtihan .. 
la!'nı yapacak. olan üç komisyon 
dun, orta tedrmıt umumi müdüril 
Hasan Ali Beyin riynsetinde topla .. 
nıuak bazı knrnrl r vermİ§lerdir. 
imtihanlarda talebenin yananda dcra 
muallimlerinin bulunmaması ve im
tihanlann seçilen komisyonlar tara• 
fıodan icrası teknrrür etmiştir. 

Bir Çoban Köpeği 
Bir Faciaya 
Sebep Oldu 

Niğde 14 - Niğde-Kayseri şimen• 
difer hattı üzerinde saatte 90 kilo-
metre ıfir'atle hareket etmekte olan 
bir otodirezin bir çoban köpeginin 
hücumu yüzündeb devrilmiş ve içinde 
bulunan tamirat tefi mühendis Hnlil 
Bey sukut neticesinde beyni delinerek 
ölmüştür. inşaat doktoru Sait Beyin 
de ıol bacağı kırılmıştır. Halil Beyin 
cenazesi mera imle kaldmlacakbr. 

,:--__ o_n_R_o_s_fa __ 'n_ı_n_R_e_s_i_m_l_i_H. __ ik~a=AY~_e=s~i~~~------------------R_a_z_a_r_O __ la __ Hı_a_s_a_n __ l:J_e_y_D __ ig_o_r_IG __ ~ __ J 

- Gazetelerdeki cinayet h • 
vadislerini okuyor muaun Hasan 
Bey? 

••• Her cinayet muhakkak ı ... Yahut ta par 
ya kadın yllzünden... ifleniyor. 

yüzünden ı ... Bu iki şeyin cinayetlere 
ıebep olmasınm hikmetini anlı
., sa "'ıyoruml 

Hasan Bey - Ben anlatayım 
dostum; kadınm bolluğu, par • 
nın azlıiıL 



Hergün 
Miintlericatzmızın çoklu
ğundan dercedilememi~ .. 
lir. 

-----
Meclis 
Müzakereleri 
Arttırma, Eksiltme Kanu
nunda Meb'us Kelimesi 

Ç1karıldı 
Ankara, 15 - Meclisin dün

kü _içtimında arttırma, eksiltme 
ve ıhale kanun layıhasmm müza· 
keresi baılamışbr. 

Münakaıalardan sonra birinci 
maddenin tadili ve yeniden bi; 
defa encümence tetkiki için üç 
takrir verilmiş, kabul olunmuş
lardır. 

Kanunun ikinci maddesinin 
müzakeresi esnasmda meb'usla
ra.n a.thrmalara girip eksiltmelere 
gırememeleri hakkındaki kayit et-
rafında çok hararetli mil-
ı.akereler olmuş ve neticede 
maddeden "Meb'us,, kelimesinin 
kaldırılması hakkında Refik Şev
ket Bey tarafından verilen takrir 
okunarak kabul edilmiştir. 

Kanunun 17 inci maddesine 
kadar müzakeresi yapıldıktan sonra 
pe~şembe. günü toplanmak üzere 
ıçtamaa nıbayet verilmiştir. 

Plevne'de 
Büyük Bir y angınd 3 K· . 

Ö .. a ışı 
ldu, 3 Kişi Yaralandı 
S.ofya, 1 S (A. A.) _ Pi 

h · · k' e\rlle şe rını~ es ı çarşısını teşkil eden 
on magaza bu gece zuh d b. d ur e en 
ır yangın a yanmıştır. Bu d 

taş ocaklan için barut sıra d~' 
~ l ve ı-
ger pat ayıcı maddeler sat 
mağazada da infilak vuku b:~ 
muştur. itfaiye kumandanı ve 
daha iki kişi söndürme esnasın
da ölmüştür. 

Biri ağır olmak üzere üç yaralı 
vardır. Zayiat mühimdir. Yan· 
g~n~~ s~b~bi hakkmda tahkikata 
gmşılmııtır. ı 

Bulgar Kabinesi 
istifa Etti 

~ofya, 15 (Hususi) - Çift i 
ve ~ıberal partilerinin kabinede~ 
radıkallerin tamamen çıkarılma
sında israrları üzerine kabine 
istifa etmek zaruetinde kalmıştır. 

Bugün kralın isim günü oldu
ğu için M. Muşanof kabinesinin 
istifasına kırala çarşamba gUnü 
verecektir. 

Eğer Mutanof kabineyi tekrar 
tetkile muvaffak olamazsa tem. 
muzda yeni intihap yapılacaktır. 
A~liye Yangını Davası 

lzrnit 15 (Hususi) - Adliye 
yangını davasına dün devam 
edilmiş, istinabe ıahitlerinin ifa. 
deai okunmuı, iddia, müdafaa ve 
karar için muhakeme 28 mayısa 
hı rakılmıtbr. 

Balıkçılığı Himaye 
Ankara, 15 (Hususi) - lktı

aal Vekaleti memleket balık
çılığının himayesi için çok has
~· ~·~ranmakta ve blltnn sa· 
hılJerımızde dinamitle balık avla· 
yanlar yakalanıp müdd . Aı• w .1 eıumumı ı-
ıe verı mektedir. 

Marailya Tüccarları 
Geliyorlar 

Ankara, 14 (A.A ) _ M .
1 T" • arsı· ya ıcaret Odası reisinin id . 

altında Marsilya bUyUk t• are11 
1 · · t .1 ıcaret ev erım emsı eden 20 k" Tk 

bir heyet Türkiye istihsal ışı 1 

takalarmda Tür .. k ihracatçı1:1i;ı; 
~emasa gelmek uzere cuma günü 
lstanbula geleceklerdir. 

Ash Çıkmadı 
Ankara, 13 - ( A. A. ) -

Ziraat Vekaletince bu sene or· 
rnanlarda katiyat için ruhsatiye 
verilmemesine karar verildiği 
hakkında çıkan şayialar alakadar 
ınakamatça yersız telakki edil
mektedir. 

~UN POKA 

Resimli Makale a Ortalığı Aydınlatınız a 

kısmak demektir. Biz ise ışıtJ fazla bir lambaya muhtacız. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 

Tevfik Rüştü B. Dün B~lgrat
tan Viyanaya Hareket Etti 
Belgratta Resmi Tebliğ Neşredildi 
~':lgrat, 14(A. A.) - Türkiye Hariciye Nezaretine gitmişlerdir. müşabade ve tesbit edilmiştir. 

Harıcıye Vekili 1 Tevfik Rüştll M. Yevtiç, Nezarette Nazırlar şere- Tevfik Rüıtii Beyle M. Titü· 
BM.ey i!e .. Romanya .Hariciye Nazırı fine hususi bir öğ~e yemeği vermiştir. Jesko öğleden sona saraya gide-

Tı~ulesko maıyetlerile birlikte Belgrat, 14 (A.A.)- Hariciye rek defteri mahsusa isimlerini 
~ususı trenle buraya gelmişler ve Na:ı:ırlan saat 17 de M. Yevtiç'in kaydettirmişlerdir. 
ı~ta.syond~ ~ariciye Nazın M. Yev• nezaretteki odasımda toplanarak Belgrat, 14 (A. A.)-Bu akşam 
bç ıle Harıcıye Nezareti ve Türkiye sat 20 ye kadar görüşmlerdir. Bu saat 20,30 da M. Yevtiç, Roman-
ve Romanya sefaretleri erkanı tara- toplantıdan sonra matbuata aşa- ya ve Ti rkiye Hariciye Nazırları 
fından karşılanmışlardır. Türk ''e ğıdaki tebliğ verilmiştir: ile maiyetleri şerefine hassa alayı 
Romen sefirleri Haydar Bey ve Üç Hariciye Nazırı ruzname· zabitanı mahfelinde bir ziyafet 
~-fbunanesko nazırları Nosisal 'de deki meseleler ve ezcümle Balkan vermiştir. 
ıs 1 

al etmişlerdir. Çekoslovakya misakmdan neş'et eden mesele· Belgrat 14 (A.A.) - Türkiye 
ve Yunan sefirleri de iştasyonda Jer hakkında itilaf etmişlerdir. Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B. huır bulunmuşlardır. k t 22 de Viyanaya l Gerek noktainazarlarmda ve ge- bu a şam saa • . 

ki Nazır maiyetlerile birlikte rek kararlarında tam bir itilaf 'müteveccihen ha!"eket etmıştır. 

Sa a 3 

Sözün Kısa ı 
Gülcemal 
istirahate 
Çekiliyor! 

A. E 
Deniz ) olları idaresi, Yelkenci 

zade Lutfi Beye ait olan 11Erzu
rum,, ve "Vatan., vapurlarını 
satm aldığı ve bu iki vapurun 
alınması ile idarenin işletme ihti
yacı temin edilmiş olduğu için 
deniz yollarımn en eski ve emek· 
tar gemisi olan (Gülcemal) i kadr• 
haricine çıkarmaya karar vermiş. 

ihtiyar geminin ebedi isti
rahate çekilmek arbk bakkıdu. 
Bunu inkar edemeyiz; fakat emek
tarın tekaüde sevki için gösterilen 
sebebi pek yerinde bulmadım. 

Yeni vapurlar alındığı için 
eskilerine ihtiyaç kalmadığı ileri 
sürülecek olursa: 

- Demek ki yenileri alınma
saydı ihtiyarı daha yarım asır 
müddetle çalıştıracakbk. 

Mütalaasının · hatıra gelme
mesi mümkün değildir. 

* Geçenlerde bir dostum anla-
byordu: . . k . . 

_ Bir lngiliz tütün şır etınm 
müdürü ıstanbula gelmiş, inhisar 
idaresi ile iptidai bir temas yap
tıktan sonra tetkikatını ilerletmek 
üzere İzmire gitmiye karar vere
rek ilk vapuru sormuş: 

« Gülcemal var » 
Demişler, biletini alarak va• 

pura binmiş. Yalnız güverteya 
adım atar atmaz bakmış ki bu 
vapur kendisine yabancı değildir: 
Gözü ısırır gibi olmaktadır, eski 
adım sormuş, söyJekmıal"şld:"ğı' 0 ~~l 
man bavullarını _ya • a gı 
iskeleye inmesı bır olmuş. 
Kamarotlar şaşırmışlar sebep ? 

Adamcağız nazik bir ceotül· 
mendir, sadece: 

- « Vapul'U çocukluğumda114 
beri tanarım, içinde bir de batı· 
ram vardır, tazelemek istemem. 
Başka vapur bekliyeceğim, » de
mekle iktifa etmiş, 

- Nasıl, hala mı işliyor? Su
alini sormaktan çekinmişl ,.. 

" Gülcemal" e Allah rahatlık 
versin. Amma, güzel adına dili
miz ince uzun endamına gözü~üz 
alış~mştı. Onsuz liman bıze, 
biisbütün boş gelecektir. 

Yu;urta İhracatı- . - .. . 

Maamafih tekaüde çıkanı yal
nız (Gülcemal) den ibaret zannet
meyelim, ismi dillere destan olan 
meşhur " Büyükada ,, vapu~ d~ 
aylardanberi Haliçte " kuşem· 
şin istirahat" tır. Ve söylendiğine 
bakılırsa o halda kalacakhr. An· 
laşılan Akay idaresi bu (salhur) de 
nin bitip tükenmek bilmeyen ta· 
mirinden bıkmış: 

Başladı 
Inhı.sarlarda 1 Universıteye "Haydi, demiş. murdar. 

" Haksızlık eden başlan 
Memurlar için Bir Koruma Tahsisat ;oparırlar." 

. lnebolu, 14 (A.A.) - Yumurta 
tr~cata günden güne artmaktadır. 
1 galtereden başka ispanya liman-
arına da k" t b ilk . sev ıya a aşlanmış, 

Partı olarak Barselona 2100 
Yarım dk . edil . . san ı yumurta ıhraç 
ıev:1ıştır. Gelecek haftalarda bu 
ola •~atın daha fazla mıktarda 

f cag~ tabnıin edilmektedir. 

zrnır .. Kasaba Hattı 
Ankllt'a 13 (H ~ 1 K b d • . usuaı) - Zmir-

asa • a. "kmıryolunun aatın ahn· 
mMasık ışıl ı. mabl edilmek &zeredir. 

u ave enın u hafta zarf d . I h an a 
ımza anması mu temeldü-. 

Sandığı Yapılıyor ·Ankara 15 (Hususi) - Üni.. Karadenizde tetkik ıeya· 
Ankara, 15 (Hususi) - lnhi- ersitenin inşaat, tamirat ve te- bati yapan bir Fransız gazeteci-

sarlar memurlarının muhassas isatının ikmali için 800 bin lU-.· sının İtalyan vapurunda bir 
ayhklarandan her ay kesilecek ;hm sarfına mezuniyet verilmesi ve Türk yolcu ile kaptan arasında 
yüzde beşlerle, hazinece yapıla· bu paralarm 938 senesine kadar geçen muhavere hakkında yaz-

k rf bütçeye konacak iki yüzer bin dıklarım okudum, ltalyan kaptanı 
ca muavenet, te i eden me- lira ile ödenmesi için meclise bir Türk sahillerinde nakliyatın T6rk 
murlarm ilk aylakları, ve ce- liyıha verilmiştir. Üniversitenin vapurlarına geçmesinden memnun 
za olarak kesilecek paralarla muvazenei umumiyeye ithali için değil, " fakat ne ile temin. ede-
bir inhisar memurları koru- de bir layiha hazırlanmaktadır. ceksiniz, diye soruyor. la~•;• 
ma sandıgıw tesis. edilecektir. Bu M · d C f y k doldurduğunuz takaltle!'I~ mı " 

ersın e arıa asa Vatand••ımızm verdıji cevap sandık memur ve müstahdemlere .,. 
Mersin, 15 (Hususi);- Be!ediye kısadır: ihtiyarlıklarında yardım edecek, Meclisi dünkü içtimamda peçe ,, Evet, bunlarla, fakat tedri-

öldükleri zaman yetimlerine ve ve çarşaf kullanılmasını yasak cen yenilettirerek, yavaı yavq 
ailelerine tazminat verecektir. etmiştir. sizi de geride bır~a~ak ı... . 

r,---:----------.....;~;.:._~=~~.::---·------------------ Tamamen bu fıki~deyım, b~-
/s TER • '\ . c· derecede ebemmıyet verdi-J NA N }r S T E R i N A N M A / ki:ı 1 

Tiirk sancabğ~ndı~ _ ,ölgesi al-

. Gazetelerden biri seyyahların tehrim izde neler gö r
~ütiinü Öğrenmek meralıı:ile büyük otellerden birinin 
•pıcısile bir mülakat yapmıf. Muharrir diyor ki: 

" N k 1' 
,.t k . 

1 0 fendi d ıkka ı etmiş: Fcuel!i sen alılar en c-ok 
l s u<ları ve r• k"· d l ı· . . . . 
d. 1 L ıı 11 ıuın m e11 ıur \arııenulımeuını nıernk e ıvor armış p k . 

8 ·ti . · e · çokları , lı.taobulıla knld ı kları malıı f ut 
aa erın en fazla ~ K h ..ı · •• b .• .. il 

d k k .,ıoı aracaa meu ın errrı ııırru ro 1trın 
a, or un . "e · ı . . 1 d h ,... "' • 
l . . n· ı erının a t ın a ıucıyorlarnı ış . l\aracı.-

a ımet ıçıo "o' J d·· ···· 1 
" r' . .. . e llı;nınuyor ıırm ı11: 

I ab .ntın but ün glııe ll;kJerin i top lı)-ıtll Ho;ı fori l e, lııı· 

licilt•: şura~ı, lıı ıra:-ı ile ku .... ko.-a L taoLul dıriler şehrinin 
yamba~ında bu kork ı uıc; ölııln ıl ,~ nrının işi ne? 

" ~e.n:alılltrı u f'ran:ıı ıı da, .\ınerikalısı da, logiliziıle 
Roğ ıi7. İ~· uiu g ıızt>lligiue lrn.' rıuımı . Frıuısı1. ~e~ Y,alıları~ ı~ 

~ • ..ı I • rlotı Turkıyesıuı l ıemt•n lı ep.'>ı de )• yüp-ultaua g-1 11 er, ı~e . . 
arıir, l' ı) e rlotın 11 aulntrı..; ı mezarlık aralarmdakı garıp 
kah\ elerde Pıverlot ın iıı rt>maularmı )'aşarmı~. ,, 

Bu sözler doğru iae, İstanbula gelen ecnebi seyyah· 
la"tın hakkımızda iyi fik;rle r edinerek döndüklerine 
artık, 

tında olmaktır, m ıgım vapurun 
yeni olmasıoı sonra ararım . 

Hava Filomuz Bükreşte 
Bükreş 14 ( A.A) - Kayma· 

kam Celal Beyin kumandasında 
Moskovadan gelen Türk bava 
filosu, Baneasa tayyare meyda
nında karaya iamiştir. 

Filoyu hava nezareti müste• 
şarı M. lrimesko ile as.ker~ ve 

J sivil tayyarecilik mümessallen Ye 

iN AN il.Al Türk sefareti erkanı karşılamışhr. 
L J S T B R 1 NAN IS T Bil Tayyarecilerimiz şerefine muhte-
··-------~---·-------------------------------- lif ziyafetler verilmiştir 



' -
. Meml ket Manzarası 

M. Kemalpaşada 
• 

Belediye işleri 
M. Kemalpaşa (Hususi) - Kay

makam Refik Bey ( 15,000) nU· 
fuslu kasaba-
mızın hakiki ih- ..--~--..-~--~~--

tiyaçJarını, Be
lediye Reis ve
kaletini deruh
te ettiği dört 
y gibi az bir 

zamanda tama-
men karşılayıcı 

tedbirler al
mıştır. Bu me

.~__, 

E 

arı 

SON POSTA 
-"·· • • _J -

HA 

ast 
a 

sinin Nok
mlanıyo 

mesaisi şayani· 

şükrandır. 
Öteden beri 

hayvan yetiştir· 
mekle meşhur 
olan Çukurova 
mın takasın da ki 
hayvanatı feresi-

Mayis 

Ev Doktoru 
ı 

Keçi Sütünü 
Niçin Çiy 
içmemeli? 

Zamanımızın doktoru şaşırt 
ve hastanın yanlış tedavi edilm 
sini intaç eden hastalıklarınd 
biri de Malta hümmasıdır. Bu 
talık, sırf Malta adasına münh 
sır değildir. lık defa orada 
rülmüş ve temas neticesi, düny 
mn dört bir tarafına yayılmışt 

yanda hükumet M. Kemalpaşa kay
civarında dere- makamı Refik B. 

ye nazır rıhtım üzerine pek güzel 
bir park yaptırmış, Gazi Hz. nin 
büstleri İstanbula sipariş edilerek 
bahçenin münasip bir mahalline 
rekzi kararlaştırılmıştır. 

Kozan (Husu· 
si) - Kozan 
plansız kurulmuş 
bir kasabadır. 
Her gün biraz 
daha genişlediği 
halde açılan so· 
kaklar gayrimun
tazam ve yaph
rılan binalar ye
ni bina ve inşa· 
ot kanununa 

aykırı olarak ya
pılmaktadır. 50 .. 

yenin ıslahı için 
Mercimektt mev· 

cut haradan biri 
İngiliz, diğeri A-

İsminden de anlaşılacağı üze 
tezahürü, şiddetli bir hümma 
Hastanın derecesi yükselir ve b 
yükseliş devam eder. Hasta 
şiddetli bir surette terletir. B 
nun neticesi olarak ta kansıılı 
tevlit eder, hasta, yavaş ya a 
fakat daimi surette zayıflar. Bö 
le bir vaziyette doktorun ilk a 
lına gelen fikir ya tifo veya Par 

Beş senedenberi metruk kalan 
iki mezarlığın birisi park haline 
ifrağ edilmek fizere tesviye ed;J
mekte, diğer mezarlığın spor 
aahası yapılması düşünUlmektedir. 

Bursa ve Balıkesir yolunun 
noktaiiltisakında bulunan Kara
cabey caddesinin 15 metre olmak 
llzere tevsiine ve istimlak mua
melesine başlanmıştır. 

Eski fener ve lükslerle tenvir 
edilmekte olan kasabanın elektrik
le tenviri EihaJe edilmek üzeredir. 

Lala Şahinpaşa türbesi ve mi .. 
naresının tamirine ve üzerine 
büyük bir saat konulmasına karar 
erilmiştir. 

Memleket gençliğinin Belediye 
himayesinde canlandırılması ve 
bando muıiknnın muallim maaşı 
ile masarifi daimesi temin ve bir 
ıpor sahasının tesis ve ikmali, 
bir halk okuma salonu açılması 
_,ıbi hususlar da karar allına 
alınmıştır. 

Hulasa Refik Beyin mesai 
arkadaşlan olan Belediye azalan 
Ye memleket münevverleri el ele 
vererek kasabamızın terakkisi ve 
iman yolunda çalışmaktadırlar. 

Erciş'te 
Fakir Çocuklar Menfaatine 

Bir Müsamere Verildi 
Erciş ( Hususi ) - Öksüz v 

kimsesiz çocuklar menfaatine ter-

tip edilen müsamere pek güzel 
olmuş, müsamerede birçok tablo

lardan başka muallimler tarafın
dan mavi yıldırım piyesi temsil 
edilmiş, başmuaiıim Zihni, mual• 
lim Abfe, Adil, Fehmi, Kemal 
Hanım ve Beylerle talebeden iki 
hanım çok muvaffak olmuşlardır. 

Müsamerede 125 lira hasılat ya
pılmıştır. 

llkmektep hergün 25 kimsesiz 
yavruya öğle yemeği vermekte· 
dir. Yakında bunlar tepeden tır
nağ giydirileceklerdir. İJkmektep 
Miidürll Zihni Bey bu hususta pek 
büyük bir gayret göstermektedir. 

Erganide Bir Cinayet 
Erganimadeni ( Hususi )- Er

ganimadenine iki saat mesafede 
Küneyi köyünde Mehmet oğlu 
Mustafa çavuş bir gece evine 
gelen 3 kişi tarafından « bir mese
leyi konuşmnk bahanesile » evin· 
den alınarak köyden 16 dAkika 
mesafeye götürülmüş ve or:ıda 
öldürülmüştür. Cinayet haber 
alınınca jandarmalar takibata baş
lamışlar ve bir saat zarfında ka· 
tillerio üçünü de yakalamışlardır. 

kaklar kaldırım
sızdır. Kaza mu-

hitinde orman
lar mevcut oldu-
ğu halde inşaat ıçın kullanılan 
kerestenin bir kısmı Adanadan 
getirilmektedir. Basit bir şekilde 

bile yangın söndürme tertibatı yok· 
tur.Seyhan vilayetinin diğer kaza
larına nazaran merkezi bir vazi

yette bulunmasından dolayı Ko
zanda yirmi yataklı bir memle
ket hastanesi vardır. Adanaya 
pek uzak olan Saim Beğli, Feke, 

ve kadirli kazalarından buraya 
gönderilen hastalar iyi bir tarzda 

Kozandan bir manzara 
tedavi edi:erek yurtlarına iade edil
mektedir. Hastanenin mevcut noksan• 
ları meyanında ameliyab cerrahiye 
için lazımgelen alat ve edevat ta 
bu defa Seyhan Sıhhiye Müdi
riyetinden gönderilmiştir. Hastane 
memurinisıhhiyesinin ikameti için 

icap eden binanın da inşaatına 
başlanmışbr. Hastane halihazır 
teşkilatının fenni bir tarzda 
tevsii hakkında Vilayet Sıhhiye 
Müdürü Doktor Muhiddin Beyin 

Kozan' da 
Bir Kuyucu Gazla Boğu

larak Öldü 

IZonguldakta 
Gazi Heykeli 

ı 

Kozan, ( Hususi ) - Burada 
bir kaza olmuş, Mehmet isminde 
bir kuyu amelesi gazle boğularak 
ölmüştür. 

lbrahim Bey isminde bir zat 
Köprüba~ıodaki arsasına kuyu 
kazdırmak için Mehmet ve lsmail 
isminde iki kişi ile 50 liraya pa
zarlık yapmış, hunlar 103 gilnde 
35 metre derinliğe inince bir tat 
tabakasına tesadüf etmişlerdir. 
iki amele bu tabakayı atmak için 
dinamit koymuşlar, fitili ateşle
mek için de üzerine ot yığıp çık
mışlar ve otları ateşlemişlerdir. 
24 saat sonra bundan bir netice, 
hasıl olmadığı görülünce kuyucu 
Mehmet aşağı inip bakmak iste
miş, fakat bir daha çıkmamışbr. 
Arkadaşı İsmail Mehmedin çık· 
mndığını görünce iple kuyuya 
sarkmış, kuyuda mahsur kalan 
gazle boğulmak üzere olan Meh· 
medi dışan çıkarmış, sun'J tenef· 
füs yapılmış, fakat Mehmet kur· 
tu)amamış, ölmüştür. 

Zonguldak, 14 (Hususi) - Sa· 
hilde yeni Hükümet Konağı ve 
yeni Halkevi önünde büyük bir 
park vücude getirilmiş ve süslen· 
miştir. Parkın ya1.mda bulunan 
binalar istimlak edılip yıkılmıya 
batlanmışbr. Bu ıureUe açılacak 
geniş meydanın ve parkın ortası· 
na Gazi Hz. nin bir Türk san' at· 
kanna yaptınlacak heykeli kona- ' 
cakb.r. 

Bilecikte 
ilk Koza Pazara Çıkanldı 

Bilecik, 14 (A.A.) - Sakar
yanın tazman köyünden Veli oğlu 
Kazım yetiştirdiği ilk kozayı Bi· 
leciğe getirmiştir. Alakadarlar 
bu errkea yetiştirmeyi fevkalade 
buldular. 

lspartada Temsil 
Isparta, 14 (A.A.) - Halkevi 

temsil ubesi "Kızıl Çağlayan,, 
piyesini temsile karar vermiştir. 
Temsile bütün köyHller davet 
edilecektir. 

rap olmak üzere 
iki aygır getiril-

miş ve müracaat 
eden hayvan sa· 

hiplerinin kısrak· 
lanna meccani 

ilkah ameliyab! yapılmaya başla
nılmıştır. Bundan iyi neticeler 
elde edilmektedir. 

Asri bir mezbaha olmnmasm
dan dolayı laalettayin ötede 
beride kesilen ve hiçbir tatbirat 
ve tanzifata tabi olmadan sahlan 
etlerin sıhhi bir şekilde kesilmesi 

için tedbirler alınmış ve pazarda 
kafesler içerisinde satbrılması 

emredilmiştir. Fakat bu kararlann 
tatbiki pek müşkül olmaktadır. 

Malatya'da 
BhAdam Kanmnı 22 
Yerinden Yaralayarak 

Öldürdü 
Malatya, {Hususi) - On sene 

evvel Hekimbaoda evlenen Ali 
ve Zeynep isimli bir karı koca 
dört sene evvel Malatyaya gelmiş 
ve burada yerleşmişlerdi. Ali bu· 
rada kendisine münasip bir it 
aramış, bulumamış, bammaUığa, 
Zeynep te konuda komşuda ça• 
maşırcıhğa başlamıı, Fakat bu 
arada Aliden de soğumuı ve onu 
ihmal etmiye, biraz da serbest 
yaıamıya ba~lamışbr. Bu halden 
muğber olan Ali de Zeynebi ı2 
yerinden yaralıyarak öldürmüş ve 
kaçmışbr. Ali aranmaktadır. 

Samsunda Un tuvaUarmın 
Agırlıgı 

Samsun, 14 (A.A.) - Ticaret 
Odası Meclisi mıntaka dahilinde
ki un fabrikalarının bundan son· 
ra 74 kiloluk çuvallar hazırlama• 
sına ve bundan az ağırlıkta ya· 
panlar hakkında Odalar Kanunu• 
nun beşinci maddesi ahkamının 
tatbik edilmesine kararverilmiştir. 

Resimli Memleket Haberleri 

Tokat Memle'ket hastahanesi muhiti için çok 
faydalı olan bir müessesedir. Hastahane idaresinde 
operatör Talat Kadri, Sıhhat Müdürü Şükrü, bü
kümet doktoru Behçet Beylerin büyük h:zmetleri 
görülmektedir. Yeni hastahane binası Cümhuriyet 

bayramında ikmal olunmuş bulunacaktır. Resim bir 
ameliyat esnasında alınmıştır. 

Silrtt Maarif hayab gtln geçtikçe ilerilemek· 
tedir. Mekteplerde bilhassa ikhsadi terbiyeye 
ehemmiyet verilmektedir. Merkez mektebi dördüncü 
sımf talebeleri aralarında bir biriktirme kutusu 

tesis etmişler ve ilk elde 80 lira toplamışlardır. 
Resimde hocalarile beraber bu muktesit yavrular 
görülmektedir. 

tifodur. 
Fakat, bugünkü tababette s 

söz laboratuarm olduğu için B 
teriyolojihane tahliline ihtiyaç var 
dır. Kan alınır, tetkik ve ta 
menfi çıkar, bu vaziyet karşıs 
da doktor şaşırır, n ' tif 
görüle gelen Eber basili n 
görülmemiştir. Doktorun bu de
fa da hatırına verem gelir. 

Ciğerler muayene edilir. Fak 
onların da sağlamlığı bu fikirde 
cayılmasını intaç eder. S.tma akl 
gdir. Onun muayenesi de me 
netice verir. Valhasıl başta har 
tanın ailesi gelmek üzere herkel 
derin bir hayrete düşer. 

Bu müddet zarfında derece 
yavaş, yavaı düşmüş, sonra te~ 
rar yükselmiye ba~lamıştır. 811 
devrede, yükseliş, üç hafta kadat 
devam eder ve buhal, böylece 
inişli çıkışlı devam eder. 

Bu vaziyet, teşhis için kafidir. 
Hasta, Malta hümmasına tutul
muştur. Ve o vakit, tedavi imkial 
hasıl olur. 

Malta hümması 1887 de ker 
(edilmiştir. Mikrobunu bir lngilil 
doktoru bulmuştur. Bu, bir mik--

{rop değildir. Biribirine benzer 
birkaç mikroptur. Bunlara, mik• 
robu keşfeden doktorun ismindea 
galat olarak {Brucellose) mikrop
lan derler. 

Hastalık, umumiyetle keçiden 
ve ekseriyetle Malb keçisinden 
geçer. Ya süt veya peynir vası
tasile veya temas neticesi. Bina
enaleyh keçi sütünü, bilhassa 
Malta keçisinin sütünü çiğ içme
mek lazımdır, ka}natmalıdır. 

Netekim, Malta adasındaki bütün 
ecnebiler, keçi sütünü kaynntma• 
dan içmezler. 

Ölüm nisbeti yüzde 3 ila beşi 
geçmez. Fakat iyileşmesi güçtür. 
Bilhassa nekahatı çok uzun sürer 
ve insanı bitirir. 

Hastahk vaktinde teşhis edi• 
lecek olursa haf .f bir müshilden 
sonraJBesredka'nın antivirüs ilacına 
hastaya ya dahilen veya makat 
yolu ile vermek iyileşme devresini 
çok kısaltabilir. idrar ve ifrazat 
ile hastalık geçebileceği için hasta 
ile bu noktalardan temas mutlak 
aurette kesilmelidir. 

Malta hümmasının bir fenalığa 
da ıudur ki bu hastalığa bir defa 
tutulmak muafiyet temin etmez. 

• 
Kütahya Ticaret Kongresi 
Kütahya, 14 (A.A.) - Tica• 

ret ve Sanayi Odası senelik kod" 
gresi toplanmıştır. Kongrede ti• 
carete sanayie, ziraate, madene, 
krediye ve münakalata ait birço1' 
faydalı dilekler tesbit edilmiştit 
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IOM POlf A 

( Siga.et Aıemi )1. 
Yemen BABİCI TILGBA.fl.A. 

• 
Ve imamının 
Vaziyeti Nedir? 

Bir milddet için durduğu hah 1 
elen Yemen • Hicat muharebe i:f n 

b he ~abr rna.nı imam Yahy hak
kında bır ecnebı gazetesi, ıon derece 
dikkate değer bir makale yazmışhr. 
Bu makale, onun şah iyetini, vaziyet 
ve .. siyasetini dam lallı tebarüz 
ctlırıyor. Ben, bu yazıyı, okuyucula
~mın nınlumat edinmeleri içın aynen 

ı~orunı. Yanlı tnrafian olduğu 

bual ar pek çok doğru kısımları da 
unan bu nınk 1 "t"b ·ı btif ad elidir. .. a e, esaa ı ı rı e 

* Yementn lın 1 Yaby bin Hamı 0 } 1n ~mütevekkil 
Hazreti M ha aınfduddan, kendiniı 

u ınmcdin t H" ylnin sulbü d orunu uae• 
tanıbr Şn ° e~ . addeder ve öyle 
kit • b l p denızınin cenup kısmanda 

n u unan küçük kırallığı bin 
•enedenberi ecn•bı" 1 t•ı2 ' :ır.. ... a ı asına u!>ra-
mamıştır. Vaktile Romalılar, bıı 
mıntakaya .. Arabla f ı· . • t 
Ar b•st e ıx " mea u 

ft ı an adını takm19larda. 
l~nm Yahyıınıa ikametgahı taı 

" kıreç kanşık olarak deniz a thın. 
d _300 m~~e .Jük•cklikte, bir y yla 
Ozcrındc kaındır ve ye illik lçindcdi 
Onu~ tercih ettiki yer, iç avlulard~ 
blridır. E mer yüıl y il s kh 
ip k t ·ı· ı Drı V e en rı ı iyetile beraber bur d 
arbıcenubiden e 0 f rnh 

8 

1a.1 melteme l>"'ü • ver c 
bir bük g ıs 11 verır. O, miloevver 
)'etini ~~~;;!: lkıta karınlar zihni
birl~tmlt timsalid" H"akyn f~~siyetin 
ıcraattir. Hazrc~r. u 6metıoın ~aaı 
bllkm der v Muhammet namına 
ruhu, hiçbir :aJiib~ alır. Müatebit 
değildir ve rn • ıUyetd taksimine ra:tı 

ıye n en b' l • 
uıuıta Y•pbkJ bir ır nın bu 
atın mal olmuştur t(:ebboı, hn

muv ff kiyetlcrinden ·bl 
1 
nuu bOyük 

albndnkl kabile ar r d de, ldareai 
mQ alemeU teıntn et asın. a •ulh ve 
elinde, bu kabilelere m:ıdfr. Cünkü, 
lnaan v rdu. Kabilelerd enıup birçok 
folunn npb mı? O kab·j0 biri layan 
olup elinde tuttuğu ad~.;:fı!ı:1bn~p 
uçurtur ve bu suretle y agun 

. ea.{.iq dalma iyi gitmiştir. eınende 
mnm Yahya, medeni hukuk b b 

a~d de ı~nnetl ferif üzere hareket 
! ~e dortten f zla kadı ahibJ 

detıldır. F k t sık aık k d b ve y il . . a ın Ofar 
lnıaS:v erını alır. Bu surctledir ki 
K d 1 

hya 34 evlAt sahibi olmu•tur 
rn nr onu h Y • 

ikam t 'd la n usuai hnreminde 
nndan b tka İti ve lylakı~ akraba! • 

Erk k mı e gorü emeıler 
çocuklan, büluğa erd"klerİ 

zaman ya zabitliğe terfi d ı 
va1iliklere eçilirler Kızı e erler, ya, 
koca çıkıncıya kadar a ar i_se, bir 
raber haremde 1_ 1 1 nal nl be-l "a ır ar. 

b' m . °! Y hya. kendine göre ıalr 
ıatlıdır ve ulümu aynJye)·e merale 

ıardırmıştır. Tasvir denilen ve uzak .. 
hn ~üşmanlanna lmhn etmelc ilmino 
kendıoi vermiotir. JbnlHuudun kendi .. 
•ine karşı ka:uındı~ &aferlere bakar
ıanız, imam Y ah yanın bu bahiatekJ 

Macaristanın Sırp
ardan Şikayeti 

Macarlar Cemiyeti Akva
ma müracaat Ettiler 
Cenevre, 14 - acari&tan tar • 

fından Milletler Cemiyetine Yugos
lavyadan şikayete dair verilen mu .. 
f assnl vcs:kada, Yugoslavya tarafın
dan hudutta birçok ağır cineyetlere 
sebebiyet verildiği, bu faciaJann ardı 
gelmesi için beynelmilel iktfdann 

müdahaleai l zımgeldiği bildirilmektedir 
Strpl r Cev p V riyorl r 
Be~grat, 14. - Politika gazetesi, 

Ma~anstanın Mılletler Cemiyetine er• 
diği ootndan bahsederek diyor ki· 

" Biz b~. manevranın içyüzünil ·bil
miyor değılız. Bu. ecnebi bir devletin 
mü~a.~lesile munhedelerin değiştiril· 
mesı ıçın yapılmıvtar. Fakat;Yugoalavya 
hükfuneti, bu hudut lıidiıelerinin 
hakiki mahiyetini Milletler Cemiyetine 
anlatmak fırsabru bulacaktır. Hududu 

ıbu dtaraf f1P 6lenler, auikaatçi caaus-
ar ır. ,. 

Ka zer V e 
Hanedan, Niçin Hi lere 

Taraftar 
H mbur ' 14 - Sabık Kayzerin 

oful.lannd n Prens Vilhelm bir nutuk 
~ö~lıyere. ffitlcr iyasetinl bozmak 
ııtıyenlerın iddctle aleyhinde bulun-
1!JUI ve: •ffitler, Almanyayı o refıi.z. 
lıkten kurtardı,. demiştir. 
Almanyada Anneler GUnU 

Berlln, 14 ( Huas ) - Prusyada 
d~n "~eler günü., kutlulanmlf, 
HıtlerCl gençler, çocukları ölmüş veya 
gurbette olan annelere çiçekler vcr
mip rdir. 

A e ·kanın 
Alacakları 

Lond~ 14 - merikad ki f gU.. 
tere efırl Amerika Hariciye Nez re
tind~n harp borçlarının 15 haziran 
takaıtlne dnlr bir nota al t N t d A mı ır. O• 
ka ba J merik nın Qektcn tediyeyi 

a u edeceği, faknt buna r tmen 
bu. de let!erin ~l::orcunu vermemekte 
m~teme~rıt.. ol l· &ıfatını ka bet• 
mıyeccğı bildirilmehtedir. y 

• .... otı:u.. • • ........ ............ ·o4.--=. ... --'"'--

cehli. ilmine garp ıayılnıak erektir. 
Yemen az.isinde ilerleyen İbnis. 

ıuut kuv"'..etl~!i~in ilk iıi, lma y b. 
yanın haııneııoı ele geçirmeye çalıfw 
mnk ola~nl:tır. Cünkü lmnm Ynhy 
çok zengındır. F'nlcat altml:ırile mn. 
cevherlerini husus~ yerlere akl mıştır. 

Yem n orduıa iyi t~kil tlıdır. 
F at muntazam para almaz. Bütüıı 
askerler yeşil ııarık nnrar ve mavi 
~ntari giyerle.r, fazla parlamaları için 

e •açlı:ırına tereyağl ısfirerler. Mun
ta:ıtanı <_»rdunun ıniktari (SOOO) l aeç• 
lllPz. Dığer kabile} · 6 

nıiktar (200) bi . bcrın .Yf\rdımı Ue bu 
nı ulabilır. 

• Duily F..xpress • Suroyya 
"Son Posta " nın Edebi Tt:irı"k 

~ıı 7s 

B "'hoıe ALA y Calı;t . E • 
a Birkaç kere argılan açarak 

tetkik ettiler. Çene oynamıyordu gel~ gün yfizbaşı Fikret yine 
•e hasta buna çalışbkça çok :!• ~aber sormuştu. 

brap çe iyordu. Bir ulak müte· buldan nıer~k ediyorum. lstan· 
baa ısının muayen et . ço k l e tuplnr geliyor cevap• 
ı t"f d 1• me ı sız a ıyor Acab 9 1 a e ı olacaktı. bir e • a annesine olsun 

Sıhhiye heyeti b .. ş y ynznyını rnı? Diye Gnı .. 
verdiği zama una karar umden kıl danışıyord~ 
kadar sc ki k:bilonu~ lstanbula Genç kız da aşırmıştı. Doko 
cağını da düşiindü. Ç~P k ?1a~.ya· torlann yanında bnlunduğu halde 

sı derhal bir 
0

0
!ah mut~ ciddi bir ey öğrenememişti. 

IUzum görecek olsa ~ a!eye Kağıt nb jörUn ltınd her 
tt. d""" nun ıcap g k" .b. ı· d b c ır ıgı nsıtalan burada b 1 k ece ı gı ı e m e ir kitap fa .. 

im kam yolrtu. u ma ~nt bir-sabr bile okUmadan, bek-
Hararet otuz sekiz otu., sek" •yordu. lztırap çekmemesi uyu• 

, " ız ma ı . . . . • 
buçuk arasında dolaşıyordu. Her ıçın az mıktarda ığne ya· 
halde bir gayritabiilik olacakb. pıytorlnr~ı. Genç tayyareci bütün 

K me anctıne .. k d" onu amıyordu bir z da isit- di... ragnıen en me gel· 
·yordu. Bu nahiyede adeta bir vo~duzam8.nlar çok ıshrap çeki-

J • ır gece 1 . 
mevzii felç arazı örünlluordu i temicrti O evve yıne su 

~ • "Y • na o" k ü d' 
Kon filtasyon heyetinin henüz G oç kız f~t .. 8 t d.kkr !• 

kat'ı karannı \•eremediği güniln meşgul oluyord u un ı atile 
•qamı GOJ lim yine onu yalnız Adet nef~ . 

1 olarak beki d enn sayıyor, 
ıyor u. rözlerinl onun ynnm 

"" yUzUD41eo 

• Musolini Söylüyor 
~----------------"'.".':"'"~ 

Niçin Kuvvetli Bir Donanma 
· ş, Asya Ve Afrika Mesa ·si İn 

Manası Neymiş? 

ltalga kuouctll donanma •ahibi olmalı lmiı 
1 Londra. 14 (Havas) - M. Musolini leke liy ıctine dair de ıunlnrı söyle· 
talyanın niçin kuvvetli bir donanma- miıtin 
~~ aablp olmak istediğine d Jr Deyll "- Ne Avru ada ne de Ameriknda 
ta f~i!n:ıetesi muhabirin ~e>:ana~- bir ıeye teıeb~üa 'etmek foyda ver-

" _ uş ve b~l~aasa demıştar kı: mez. Coğrafya ve tarih, gnye olarak 
k d ltalya vılayetlerinden otuz A.ya ile Afrikayı edinmemize mllsıı• 
bia1 nnı!1 nıerkezleri sahildedir. Roma ade ediyor. Avrupanan bnycık devlet-

denız y hndır.n leri d b "k' la • la 
M 1• ı Mili ı i ti 1 arasın a u ı ı t aya en ya n • uso ın et er cem ye n n 1 

ıslaha muhtaç olduğunu da llerJ talyadır. Mesaimizin manası hnklnnda 
au-rer ... k ı ö 1 · t" kimse yanht birşey anlamamahdır. "" oun an 8 y emış ar: • 1 

•- Fakat bu ıslah (fi sllahlan ~İ% arazı fethini d010nmüyoru1:" dalya 
bmıkm konferansının neticeain ile Uzak Şark ve Afrika mılletleri 
bırakılmalıdır. Çnnkll eğer bu konfe.. rasında meant ortaklığına miisaade 
rans ak mete uğrarsa ıslaha lfizum verecek tiı.bii bir yayılmnyı diltünü-
kalmıyacak, ve o zaman Milletler yoruz. Bu iki kıt'anın, bilhasaa Afri-
cemiyetl lfl edecektir.11 kanın besnpıız kaynakları vardır. 

M. fosolini silahları bır km Biz bu kaynaklara medeni dünyaya 
konferansının en mDhim cihetlerden yaklaıtırmak auretile kıymetlendir-
kamete uğroyacağı k naatindedir. mek istiyoruz. ltalya bu lfi yap bile-

halya başvekili, balyanın miistcm- cek vaziyettedir." 

Cemiyeti Bu Karmakarışık 
asıl Halledecek ? 

et er 
• 

ş erı 
Cenevr , 14 - Bugiln 

!çtimıunı nktetmekte o~an 
79 uncu 
Akvam 

cemiyeti eclisinin ruznamesinde 
birçok mOlıim ve kanşık meıeleler 
vardır. Ezcümle Sar havzn11nda icra 

dilecek umumi reye müracaat me• 
aeleainin t ndmi, Liberya cümhuriye• 
tin yardım projesi, Bolivga ile 

Paraguay araaındakl yuk rı Şako 
ihtilafı, Çine yapılacak teknik yardım 
meselesi ve nihayet, Yugoslavya 
tarahnd n mü terek hudut boyunda 
gösterilen faaliyet hakkında Macaris
tanan tikayetl bu de\•re &nrfmda 
mediııin tetkik edeceği b ılıca 
işlerdir. 

··ıhiş Toz ul tu Amerika 
Amerikada Mühim Zarar

ar a Sebep Oldu 
evyok, 14 - 1,500 fersah bo

yunda ' 1.000 ff'raah genişliğinde 
bir toz bulutu Balırimuhiti tla inin 
cenup sahilindeki kısım üzerinden geç 

mi~tir.Fen dıımlannm beyanatın göre 
memleketin dörtte üçünü istila eden 
bu bulut, timdiye kadar görülmemit 
bir iddettedir. 

Bulutun yapbğı :uırar, henfiı ta .. 
mnmen tesbit ohınomanuştır. Manmn
fih, Zir :ıt Nezareti 20.000.000 şinik 
boğdaYJD mnhvolduğunu bildirmektedir. 

yırmıyordu. Kabil olsa onun 
bütnn ı brabmı çekmiye razı 
olacaktı. 

Onunla Diyanbekir Uzerinde 
yapbğı uçuşu hatırlıyor, sonra 
gözleri hayale takılıp boğaziçine 
k dar gidiyordu. 

Hisar geç geldiği geceler 
ona hissettirmeden kaç kere oda· 

nd ne heyecanlarla beklemişti. 
Ve onun nişan1w ile gezmiye 

gittiği günler odasına çekilip kaç 
kere için için ağlamışb. 

F k t bilUin bu tees ürlere, 
heyecanlar rağmen onun saade· 
tini gölgelendirecek ufak bir ima• 
dan bile açmıştı. Bu zaafının 
hi edilme i korkusile batta çok 
defo onunla yalnız kalmaktan bi· 
e çekinmi ti. 

Ona öyle geliyordu ki bu sev· 
gi ini anladığı gün yüzbaşı onun 
yfızüne tükürecek kana mukabil 
benden aşk mı istiyorsun, nan· 

ör loz. 
Diye hakaret edecek ve bunu 

bab r alacak Münire, o şeytan 
bakışlı hoppa lstanbul kızı da 
o kahredici istihzasile kahkahalar 
nbp onunla eğlenecekti. 

Zaten o kendisi de bu hissini 
belli etmekten çekiniyordu. Bili· 
yordu ki ylizbaşı onun gibi köy· 
de, ka obada yetifmiş. ömrU 

yada 
Nevyork 14 - Garp sabili ehir

lcriade gre yapmakta olan (15) bin 
liman meleaine dün Ncvyorktan da 
bin amele iltihak etmi§tir. Sanfransı .. 
kodn zabıta Ue grevciler arasındaki 
müsademede allı po:ia memuru ve üç 
grevci ynrnlanmıştır. ( Seattle ) de iki 
bin grevci yedi gemiye hOcum ederek 
içinde bulunan ameleyi dıınn ntmıo

lnrdır. 

Madrit 14 (Havas) - Komünist ve 

beylik hastane köşelerinde kahır 
çekmekle geçmiş bir kıza gönül 
veremez. Ve biliyordu ki onun 
zc\"kini, onun sevgisini doyura· 
cak incelikler) kendisinde yoktur. 
l tanbulda iken Münireyi nasıl 
derinden derine tetkik etmişti. 
Ve yllrbaşının ona ne hırçın bir 
dUşktinJUkle sokulduğunu iyiden 
iyiye görmliştn. Münire fıkırdak 
neş'eli ve sinsi bir kızdı. Yllzbaşı 

hatta ondan çekiniyordu. lstan· 
bul laıı onu aklı, evgisi, şuhluğu 
ile avuçlarına almışb. 

Böyle düzenli, tertipli bir 
sevgiyi bulandırmakta ne mana 
vardı. Yüzbaşının mes'ut olması 
lazımdı. Madem ki o bu hoppa 
İstanbul kızı ile bahtiyar olacakb. 
Onun sevgisine acı lrntmnk ka· 
dar kötülük olamazdı. 

Hele bugün için böyle aykın 
şeyler dllşünmek ne büyük zu· 
lllmdil. 

Yüzbaşı ölümle pençeleşirken 
onun sevgisi üzerinde düşünmek 
bile gllnahb. 

Bütün muhnkemesine rağmen 
Gillsüm hayalini, dimağmı dol· 
duran bu hahraları dağıtmak 
ister gibi elindeki kitabı karışb· 
rıyor, Saate bakıyor. AbajörU 
düzeltiyor, hastanın çehresini 
tetkik ediyordu. 

Sa1fa S 

1 Gönül işleri 
• 

Genç Aızlar Bu 
Mektubu Dik
katle Okuyunuz 

Evlenirken gözleri kapalı gl· 
den, ve uzun tahkikata lüzum 
görmiyen kız ve ailelerine bir 
ibret dersi olur diye, dün aldı
ğım acıklı bir mektubu aynen 
yazıyorum: 

"18 yaşındayım. Evleneli iki 
ay oldu. Bu iki ay, hayatımın en 
zehirli ve en acıklı zamanıdır. 
Bakımz başımdan geçenleri size 
de anlatayım: 

"Evlendiğim adamın evinde 
bana anne diye tanıblan bir ka
dın buldum. Güya kocam küçük
ken bu kadının elinde kalmıf, 
onun tarafından büyütülmüş, be
raber yaşıyorlarmış. Olur a ••• 
Ehemmiyet vermedik. Kocama 
vardığım ilk haftalar annem de 
benimle beraberdi. On beş gün 
kndar mes1ut yaşadık. Annem 
gidince evdeki vaziyet değişti. 
Evvela kocamda bir surat sonr 
geceleri muayyen saatte yatak· 
tan kalkıp kadının odasına git
miye ve orada bir mUddet kal
dıktan sonra tekrar dönmiyo 
başladı. Onun bu hali şüphemi 
tahrik etti. Bir gece arkasından 
ben de gittim ve kocamı kadınla 
mUnasebetsiz vaziyetlerde giSr
dnm. itiraz etmek istedim. Bu 
defa beni bakire bulmadıklannı 
.c;yliyerek üzerime yürüdüler. Bu 
kadarla kalmıyarak evim gön· 
derdiler, fada olarak ta aleyhimo 
boşanma davası açblar. Şimdi siz 
ne dersiniz, ayrılayım mı, aynl-
mıyayım mı 1 Yaralı Kalp 

Kızım, bu adamla artık yaşa
mana imkan yok, fakat ondan 
zarar ve ziyan alabilirsin. Bunu 
temin için senin de onun aleyhine 
bir boşanma davası açman lazım. 

HANI~TEYZE 

7o'arŞiatlerln' maden Tş·Çiierinc'ı;.;;.Ş"l 
teaanilt gre;ı devam ediyor. Bunlar 
bOtün umumi nakil vasitalan işçilerine 
greve iştirak etmeleri için bir beyan• 
name netretmişlerdir. Fakat ı~s
yalistler greve iıtirnk etmemıye 
karar vermişlerdir. 

Troçkl lsvlçrede Yerle e~ lı 
Paria, 14 - M. Troçki otomobıllo 

Lıviçreye gitmiştir. Bundan sonrA 
laviçrede ycrleoecektir. 

Gece yansı olmuştu. 
Akşamdanberi hareketsiz ya· 

tan hastanın örtüleri ayak ucunda 
hareket etti. Sonra hareket kot. 
lanna geçti. 

Gülsüm ayağa kalkmış bakı· 
yordu. 

Hasta dalgmlıgından kurtulu
yordu. 

iğnenin tesiri geçmiıti. Şimdi 
ıstıraplar başlıyacakb. Kahraman 
zabitin sanlı baıı da kunıldadı. 

Ve nihayet ya\•aş yavsı açı+ 
lan gözü GOlsümün heyecandan 
bebekleri büyUyen gözlerile çal'-

pışb. . d b 'ttı Yüzbaşının gözün e ü n ar-
zulan ve ıstırabı toplanmış gibi 
idi. O cessur ve dayanıklı gen• 
cin çok derin acılara tahammül 
ettiğine şüphe yoktu. 

Gülsüm bu konuşmıyan dilin 
meramım anlamak için çalışı
yordu. 

Sokuldu. 
Gözlerinin bütün şafkati ile 

onun sargıdan dışarıda kalan gö
züne bakh. 

- Nasılsınız yüzbaşı Bey. Bir 
şey ister misiniz? 

O bir şeyler s6ylemek, anlat· 
m k istiyordu. Fakat başındaki 
bütün hareket vasıtalan felce uğ
ramıt gibiydi. l.fnde kudreti yal
nız gözllnde kalmlfb. 

( Arkaaı vu J 



( Yunan istanda 

t 
Anıeie İle 
Asker Arasında 
Çarpışına 

( Baştarafı 1 inci tıayf ada ) 
sabahtan liman önünde toplandı 
"e husumetkarane nUmayişlere 
ba~ladı. Bunun üzerine mahalli 
hükümet zabıta ve asker kuvve· 
tile siloyu muhafazaya teşebbüs 
etti. Başında bir yUzbaşı bulunan 
bir müfreze de buğday yüklü 
olup boşaltılacak bir vapurun 
giiğertesinde mevzi aldı. 

Diğer taraftan 30 amele bir 
sal üzerine bi nmişlerdi. Bu vapu· 
ra doğru ilerileyorlardı. · Bunu 
gören yüzbaşı, kumandası albn• 
daki efrada ateş kumandasını 
verdi. Rıhtımda bulunan asker ve 
jandarma da ateşe iştirak etti. 
Beş amele öldü, on doku?. kişi 
yaralandı. Silah sesleri ü:&erine 
ehrin bütün mağazaları kapandı. 

Amele, kiliselere girip çanları 
çalmıya başladı. Ve şehir sokak
larında kanlı bir miisademe 
başladı. Bu hal altı saat devam 
etti. Denilebilir ki o sırada Ka· 
lamata şehri bir ihtilal manzarası 
ar:zediyordu. Ancak civar kasaba 
ve şehirlerden gönderilen kuv
vetlerle sUkünet, o da kısmen 
olmak üzere ertesi per9embe gU· 
nü öğle üzeri temin edilebildi. 
Bunua üzerine şehirde umumi bir 
grev başlamıştır ve halen devam 
etmektedir. Bu husustaki mliza. 
kereler tamamen neticesiz kal· 
mışbr. BütUn Yunan amele ce
miyetleri, yirmi dört saatlik bir 
tesanüt grevi ilanına karar ver· 
mişlerdir. Muhalefet, bu yüzden 
hUkumete ıiddetle hücum et• 
mektedir. - A. V. 

Fırkalar Arasındaki 
MUcadele 

Atine, 14 ( Hususi ) - Fırka
lar arasındaki anlaşma meselesi 
uya düştnğU için dahili siyaset 

vaziyeti çok vahim bir safhaya 
girmiştir. Hükumet intihabat ka
nununu kendi arzusuna göre 
hazırlayarak meb'usan meclisine 
verdi. Meclis bu kanunu tasdik 
edecek, fakat kanun ayan mecli-
ainde reddedilecektir. Hükümet 
konunun tatbik mevkiine girmesi . 
için meb'usan meclisinden ikinci 
bir tasdik kararJ almanın kafi 
olduğunu ileri sürmekte, muhalif· 
ler buna kat'iyen yanaşmamakta• 
dır. Fakat reis meb'usan mecli· 
sini toplantıya çağırmazsa ne 
olacak? İşte bu suale karşı çok 
korkunç ihtimallerle dolu ceva~ 
lar veriliyor. - A. V. 

Bir Tramvag Da 
Yoldan Çıkıp Bir 
Dükkana Cirdi 

Saat 9 sularında Beyoğlunda 
bir tramvay bir kamyon ile çar
pışarak yoldan çıkmış yaya kal
dınma yiirümüş, bir mağnzanın 
cemekanına dayanarak parçala
mıştır. 

Yaptığımız tahkikata göre 
imza şöyle olmu§ttır: 

Şoför Ôrr.erin idaresindeki 
3593 numaralı taş yllklü bir kam
yon, Beyoğlundan Taksime doğru 
giderken Galatasaray ile Parmak 
kapı arasında, önünden gitmekte 
olan vatman ŞükrUnün idresindeki 
139 numaralı tramvayı geçmek 
için yolun sol tarafına geçmiştir. 
Bu ırada şoför Ömer karıı ta· 
raftan da vatman Mustafanın ida· 
resindeki 177 numaralı tramvayın 
gelmekte olduğunu görmUt ve yan 

ıyana gitmekte olan tramvayı 
geçmek için sür' atini arttırmıştır. 
Tam yanındaki tramvayı geçeceği 
11rada çarpışmış ve bu çarpışma· 
nm şiddetinden tramvay yoldan 
çıkmıştır. Tramvay yoldan çıkbk-

P.OST A 

Yine Mutbış Bir Pacla ! 
-•• 

lü, ört Yaralı 
• 

ekse i Otomobil 
O omobil Nasıl 

ç·nden 40 
Çiğne di? 

ıncı 

Facianrrt "Son Posta,, o&jelctljile f••&ll edile·,.- fügler Brperlhl men.eara.ı 
Dün nat (13,5) ta Saraçhane 

başında lbrabimpaşa caddesinde 
feci bir kaza oldu. Bir otomobille 
bir tramvay çarpııtı. fngiliz sey• 
yahlarından bir madam 6ldtı, ikisi 
eyyab olmak üzere dört erkek te 

tehlikeli surette yaralandı. 
Bu facianın bilançosuna pa• 

ramparça olmuş bir otomobille 
sahanlıklan çökmüş, motörleri 
parçalanmış bir tramvay romor
kunu da ilave etmek lazımdır. 

lstanbulun otomobil faciaları 
tarihi pek yüklüdür. Fakat diinkU 
knzn kadar bir fecii şimdiye 
kadar kaydedilmemiştir. O sırada 
facia mahallinde bulunan bir 
muharririmizin müşahedelerini ve 
tetkiklerini bUtUn tafıilatile ya-
zıyoruz: 

82 Otomobil 
İngiliz bandıraJı ( Orontes ) 

vapuru dUn sabah saat yedide 
limanımıza ( 350 ) İngiliz seyyahı 
getirmiştir. Bu seyyahlar (82) oto· 
mobille ve bir grup halinde şehri 
gezmeğe. başlnmışlar, saat ( J 2) de 
-de Edırnekapıyı ve Kariye 
camiini gezmişler \re Top-
kapı Sarayını görmek için 
yine bir kafile halinde Kariye 
camiinden ayrılmışlar, otomobiller ' 
beşer, onar metre fasıla ile Fatih 
tramvay durak yerinden ve 

Otomabili paramparça eden tramvag 

parkın önünden Saraçhaneye 
doğru akmıya başlamışlardır. 
Tramvay şirketi Saraçhanebaşında 
70 No lı tramvay direğinin karşı• 
sında ve 114 - 116 No lı evlerin 
önündeki parkeleri söktürmüş, ta• 
mir ettiriyor.Tamir yeri otomobil
lerin Fatihten geliş istikametine 
göre sağ tarafa tesadüf ediyor. 

Seyrüsefer nizamnamesine göre 
ıağ tarafı takip ederek gelen 
otomobiller burada önlerine 
açılan çukuru görilnce • içine 
düşmemek için - derhal sola 

i · 
Yoltlan ~ılcan tramvay gaga A:aldırımııula 

tan sonra da hızını kesemiyerek ı •ağ tarafı parçalanmış iıe de ne 
yaya kaldırıma yürümüş ve fotoğ· ıoför Ömere ve ne de tramvay
rafçı Pavli Efendinin vitrinine j dakilere birşey olmamıf, yalnız 
çarpnrak parçalamıştır. Tramvayın v.atman .ŞükrO sol elinden hafifçe 
Ön tarafı ile camları ve.kamyonun_ v.aralnnrnıştır. 

1 

kıvrılarak tramvay raylannın 
Oıtilnden yolun soluna geçi
yorlar. Baylece kafilenin ta• 

1 
inam 39 otomobili yolun ıoluna 
geçmişlerdir. 

Kırkıncı Otomobil 
4700 sicil No. lı ıoför Kegam 

Ef. nin idare ettiği 1845 No. h 
otomobil de kafilede kırkıncı 
geliyor. Bu sırada Sirkeci • Edir
nekapı seferini yapan 14 
Numaralı tramvay da Şehzadebaşı 
karakolunun öotinden kalkmış 
Fatihe doğru aUr'ntle ilerliyor. 
Şoför Kegam çukura düşmemek 
için derhal dreksiyonu sola kın· 
yor ve sUr'atJe tramvayın önün· 
den geçmek istiyor. 

Bomba mı patladı? 
İşte bu sırada tramvay ara

basının oiddetli bir vuruşu oto
mobil katarını tam ortasından 
ikiye bölüyor göz açıp 
kapayacak kadar geçen kısa 
bir zaman içinde bomba 
tarrakasını andıran sert bir ses 
ve onu takip eden çığlıklar ve 
iniltiler duyuluyor: Herkes pen• 
cerelere, kapılara lişllşüyor. Tram· 
vay bütün şiddetile otomobilin 
tam aol tarafı ortasına vurmuş 
ve önüne alarak sekiz metre ka· 
dar sürükledikten sonra hattın Uç 
metre kadar sağına hallaç pa
muğu gibi atmış ve hadise ma· 
hallinden (80) metre kadar da 
ilerledikten sonra durabilmiştir. 
TUyler Ürpertici Manzara 

Otomobil yol kenarında, orta· 
11ndan tutularak atılmış bir bez 
parçası yığını halinde duruyordu. 
Tam orta yerinden bir kavis gibi 
bUkU.lmllş, bütün camları ufalan
mıf, tekerlekleri, çamurluklar 
barçalanmıı, Ust kısmı paramparça 
olmuştur. Solunda iki metre uzak
ta burnundan ve ağzından kanlar 
fııkıran bir genç yalıyor. Kaza 
mahalline ilk koşanlar bu genci 
otomobilin parçaladığına zabip 
oluyorlar. Halbuki o, foför 
Keğamdır. 

Boğuk Sesler 
Otomobilin arka kısmındaki 

yastığın albndan fııkiye gibi kan 
akıyor, boğuk iniltiler duyuluyor. 
Y etfıen polis memurları ve halk 
otomobilin kapılarını açarak 
içindekileri · kurtarmak istiyorlar. 
Fakat kapılar açılamıyor. Otomo-

KOl'l Mektup/tın ..,......, __ _ 
Kari/erimizin 
Suallerine 
Cevapla1:-ımız 

l\fütekaitlerden Selim Beye: 

15 

- Maaş yoklaması hakkında 
26 nisan tarihli nüshamızda ma· 
Jurnal vardır efendim. 

• 
Adnna posta ve telgraf bnşmüdiir~ 

lüğünde Sezai Beye: 
- Bahsettiğiniz mesele bh 

dolandıncıhk mahiyeti arzediyor, 
bir istida yazarak İstanbul mUd· 
deiumumiliğine gönderiniz. Müd· 

deiumumilik takibat yapar efendim. 
····················································•········· bilin üstüne çıkılarak esasen açı· 
lan delik genişletiliyor. Burada 
ikisi erkek, biri kadın Uç İngiliz 
seyyahı var. Bu, ancak otomobilin 
bunların llzerlerine yıkılan arka· 
lığı kaldınldıktan onra nlaııb
yor. Otomobilin solunda lngiliı 
tabaa ından Madam Elli fren ile 
kocası M. Belfurt Vilyam v.: 
arkadaşları M. Moris Birtmau 
var. Ağzından, burnundan kan 
fışkıran Madamı, kocası kollan 
arasına almış, kendisinin de 
ağzından ve burnundan kan aldığa 
halde ıuursuzca sıkıyor v ... • 
dudaklanoı Madamm alnına gö-
türüyordu. Madam lren ıon De
fe ni veriyor, ağzını ve gözlerini 
on bir hayat iştiyakile çıp 
kapıyor. 

Bu mada M. Vilyamda ken· 
dialnden geçiyor ve kansının 
üzerine döştıyor. Bunlar otomobi· 
Jin yukansından dışan çıkanbyor-
lar. Önünde, şoförlln yanınd:ı 
oturan tercllman Hayreddin Bey 
de yllzUnde ve gözünde cam 
parçalan, elleri ve yllzil kan 
içinde yabyor. 

Evveli yarahlar çıkarılarak 

ıediyelerle lımail Hakkı beyin 
karakol karıısmdaki eczanesinde 
pansımanları yapılmış ve buradan 
Cerrahpaşa hastahanesine nakle· 
dilmişlerdir. En son çıkarı· 
lan Madam ıediye Uzerine konur· 
ken ölmUı ve cesedi karakola 
kaldırılmışhr. Hadiseye Müddei· 
umumi muavinlerinden Celal Bey 
vazıyet etmiş ve tahkikata ba .. 
lamıştır. Tabibiadli Enver Bey de 
karakolda madamın cesedini mu· 
ayene etmiş ve gömniınesine mü
saade ettiği için ceset lngiliz 
hastahanesine nakledilmiştir. 
damın sol kolu kırılmış ve ke
mikleri dışarıya fırlamış ve kafa 
tası da arkasından parçalandığı 
için nezfi dimağiden öldüğü tes-
bit edilmiştir. Madam lren ( 42) 
yaşında sarışın ve güzel bir ka
dındır. Ayağında siyah iskarpin, 
gri ipek çorap, üzerinde mayi 
bir entari vardı. Kolunda bir 
altın saat ve marmaklarmda 
da biri pırlanta olmak llzere tiç 
yüzük vardı. Öldüğll halde bile 
koltuğunda kalan çantasının 
içinde iki cigara paketi, 5 f ngiliz 
lirası, bir gözlük, bir ağızlık ve 
bir kn!em çıkmıştır. MUddeiumu
mi Celal Bey tramvayda bulunan 
bütlin yolcularla kazaya uğnyan 
otomobilden evvelki otomobilin 
foförU Osman ve sonraki otomo
bilin şoförü Cavit Efendileri din
lemiş ve vatman Mehmet Efen· 
diyi nezaret albna almıştır. Has· 
tahaneye kaldmlanlardan • M. 
Moris başından ve sol elinden 
yara almış, ıol ayağı da kırılmış· 
tır. M. ViJyamın yarası da bapn
dan yüzUnden ve gözUndendir. 
Tercüman Hayrettin Beyin sol 
kaburga kemiği kınlmııbr. Şoför 
Kegam Efendinin yaraları da 
başından gözlerinden ve vücu· 
dunun muhtelif yerlerindendir. 
Vaziyeti çok tehlikelidir 

Hadiseden sonra seyrüsefer 
mühendislerinden Lfıtfi ve Mu
zaffer Beylerle Belediye makine 
şefiŞefik Beyler tarafından kazayı 
yapan -tramvay ve (34) No. h 
başka biı· tramvayla tec:rübeler 
yapılmıştır. 
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lbnissuut, imam Yahyayı Mağlup Mu Ediyor?: - Gazeteler -

1'.ocdn z artık sizi koltu- . 
ğunda gezdiremez. 

- Neden Hasan Bey? 
- Bir koltuğa iki karpuzu 

birden nasal sığdırsın; bir • tane 
ıağ omuzunuzda, bir tane de •ol 
omuzunuzda var. 

····················-·······························"······· 

Salıdan Salaya 

Evi Olmıyan insanlar 
Ne mes'ut insanlarmuı · · bir ,, ne ıyı 
Y•tayış tarzlan varmış. Dün-

yanın en med • k 
bahsetmiyorum ..\:: . avminden 
derlerinin hu~usi hıka milyar-
bir sahneyi .. .. ayatlarmdan 

tir d. gozumün Önüne 
ıre me ım. 

Filipin adalarında y . k 
dilen vahşi bir kabile 'hak1cıe:1Z 
Son Postada okuduğum b. 

Dıkkat ettim Has.m Hey, 
benimle alakadar olan erkeklerin 
yüzde doksanı ressamdır. 

- Tabii hanım kızım, boyalı 
tabloları seyretmekten en çok 

<ınlar boşlaoırla~l."'"""' ..................... ... .. .......................... . 
s 

Fıkralar 

Baş başa 

Hasan Bey cambaza gitmiıti, 
bir erkek ayakta duruyor bir 
kadın omuzuna çıkıyor. Batım 
erke w. bafln• koyup ayaldaruu 

gm leh du· Haaan Bey havaya ka nyor , 
ıordu: 

_ Bu erkekle bu kadın karı 

koca mıdırlar? bana bu fikri verdi. Adet: 0~:: kıskandım. 

Bu vahıi kabile halkının evleri 
yo~muı, ve . hiçbir zaman ev 

Hasan Bey - Tutup ke'sin kenarından zarafet birle hörpürdet; 
Desinler gayfe içmekte bu ammi amma mahir hAI 

- Evet Haaan Bey! 
- Ne iyi, baıbaşa vermiş 

yaııyorlarf 
ihtıyacmı hıssetmemişler· ne 

1 t • 1 1 mes u ınsan ar değil mi? 

* 
b 

Evin küçüğüne sahip o\sanız 
ir dert, büyüğüne sahip olsa

bJZ daha bllyük bir derttir. 
Dü~ünii~; . başınızı sokacak Oç 

o~ab hır evmıı varsa, biraz ötede
k~ ~rtanca dağlan ben yaratb .. m 
gıbı kurulan koskoca bir gı 
tıman. apar-

- Sanki seninde oturulur mu? 
Gibilerden evinizle alay eder. 
Knçücük eviniz gözllnlizde blr 

kat daha kUçUIUr, kıymıetini kay
beder, beğenmezsiniz, bu yüzden 
clertıiz baıımza bir dert açılır .. 

• 
Diyclimki komşu çatlatan cin. 

ıinden bir aparlımamn sahibiıi
niı, ala, değil mi? 

Kapınızın önünden her geçen 
bir kere başını kaldmyor, bakı
yor. Fakat hiç dütündünüz 1116? 
Baktığı zaman içinden: 

- Maıallabl Allah yangından 
afetten saklasın .. mı diyor? Zan~ 
netme":'; dilinin ucunda gevelediği 
cUmleyı aynen söyleyeyim: 

Apartman yapmış hal Biz 
onun . cemaziyülevvelini biliriz. 

Dıyeceksini:ı ki : 
- "Benim ne şabanım, ne de 

Fıkra 

Olmazmıydı 
Hasan Beyin yüzü gözü ıarıla 

idi: 

- Geçmiı olusun, dediler, 
ne oldun? 

- Birisile yolda miinakaşa 
ettim de.. bu hale geldim! 

- Canım bir polis çağırsay· 
dın olmaz miydi? 

- Münakaşa ettiğim adam 
polisti .. ................. 
cenı azi yü i~;~;ii;···;;;1: .. ··a~·iyi;:·· 
haklısınızdır amma eloğlu apart
nıamnaza nazar boncuğu takacak 
değil; muhakkak bir kulp taka
caktır. 

* Bir de benim gibi ne evınız, 
ke de ~partmanımz vardır. Kapı 
~pı dılenci gibi dolaşır, ev sa

bıplerinin önünde boyun büker 
Şöyle nohut oda bakla aofa bi; 
Y~r arar, arar, arar, arar nihayet 
b!ne istediğiniz gibisini aylığına 
bır1 aylık kazancınızı da verseniz 

u amazsınız. 

- Hasan Bey bu l<adının yüzünde hastalık mı var da 
Iİrnıiyah bir bezle örtmüş! böyle , 
tr.· -. Hastalık onun yilzlinde değil doştum, kafasının içinde· amma 1 bır h&1tahk değildir. Çoluk çocuğwıa iirayet etmu. ' 

Hasan Bey - Burada oturup 
sinek avlamakla vakit geçirece· 
ğine Kilis'e git. Orada Belediye 
sineklerin kilosunu 50 kuruıtan 
satın alıyormu~; bir milyon ıene 
ömrün varsa milyoner olur dö
nersin! .............................................................. 

:f Fıkra 

1 
Yaya Yürüyenler 
Hasan Bey bir şoföre sord~:. 

- Yaya yfirüyen insanlar ıçm 
ne düşünüyorsun? 

- Ne düşüneceğim Hasan Bey, 
lüzumsuz yere yolları kapar, oto
mobillerin geçmesine mani olurlar . .. .. .. .. . ········ ........... 

"S,, Harfi 
l >uraınaz beud~ rı, 
Haşarı mı haşarı ; 
Kıvırcık saçı sarı 
8 amurun "S

1
, ıi gibi.. 

Kim huY Jfomşumun kızı, 
Gençlikten almıı hızı, 
H er yürekte bir eızı 
Sevginin ·•s,, ıı gibi. 

Rareısında apıfıam, 

~lal bulmuşum kapıı•m: 
Birdenbire yapıoıam 
Sakızın "S,, ıi fibi .. 

Bendeki "'aş tam elli, 
• }i2 

Bu işe ne deme · 
Halim tükenmiş belli 
S f rın "8 ıi Bibi! 
ıı " .......... 

Fıkralar 
1 

Mükafat 
Hasan Bey barbar bağrıyordu: 
- Milkifat müklfatl 
Kapısını çalıp, evine girdim: 
- Ne o Hasan Bey tayyare 

piyangosunun birinci mllkafahnı 
kazandın da ıevinccindenmi bağı
rıyorsun? 

- Yok canım yeni gelen hiz
metçinin adı Mükafat, onu çağı-

rıyorum: 

Mum 
Huan Bey boğazda elektrik

siz bir eve taşınmıştı. İlk gittik
leri akşam hizmetçisini iki mum 
birden yakmış. gazete okurken 
gördü; darıldı: 

- Bu yaptığın israf değil mi, 
iki mum birden yakıyorsun? 

- iki mum yakmıyorum Ha
san Beyi 

- .işte gözümle görüyorum, 
iki mum! 

- Hayır bir mumu ikiye böl
düm iki parçayı ayrı ayrı yakı· 
yorum! 

Tok Gözlü 
Dilenci dileniyordu: 
- Allah nzuı için bana bir

kaç para verini 
Haaan Bey dilenciye bakta: 
- Verecektim amma ne ya· 

lih. kmuş yammda payım, ta ın yo ' 
bir blitün on lirabktan başka be 
para yok: 

Dilenci güldü: 
- Zarar yok Hasan Bey, 

kadarı da bana kifidir · 

Tanısın 
Hasan Bey bir dostunun evin 

gitmişti; doatu: 
- Aman Hasan 

et, dedi, bahçede 
Bey dikkat 
köpek vaı 

seni ısırır. 

- Neden beni ısınr da seni 
ııırmaz ! 

- Beni tanır, seni tanımaz. ki.. 
- Adımın Hasan Bey oldu~ 

ğunu söyleyiver, beni de t•nısm l 

Hasis 
Hasan Bey bir altm ditliden 

bahsediyordu : d 
1 - Okadar basla ki, ·~ 

altınlarını bile kapaca~Jarmıt fil 
ağzının içinde saklıyor =2 

- itte ı&nmiye mahkum bir iati~at daha. idi· . f d t bunu 
- Ne diyonun Huan Bey, y&reiim aj'zıma ııe • 1• 1 • 

nereainde? k •....d..1-th demedim ya, opera un'at-- len de kaha aatmaya llJQua 

ldrbjuaa ldldatla; babana •• sGr •Mİ var! 



SON POSTA 

SEVDICilM KADIN 
Almancadan 

Tercüme 
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Nakilh Sad~ttin Reşit 

- Zabıta Romanı - lktıbas Hakkı 
Mahfuzdur 

Son Postanın 
Tefrikası No.28 

Emminin gözlerinde uyku ol
madığı gibi düşünmiye cesareti; 
yoktu. Sıcak gecenin sil ünet 
içinde bir lahza kendini unuttu. 

mu tur •. Bugtlnün hususi mahiyeti 
beni ifrata vardıracak kadar 
coşturmuşsa bu ihtiyarım dahili~ 
de değildir. Şarkta gezdiğim za• 
man çiçeklerin lisanını öğrenmi • Ormanın gece hali haı ikulfid 

idi. Ağaçların yapraklan arasınd n 
ıüzülen ay ışığı yolu hafif aydın· 
lntmışb. Her tarafta se izlik, 
m ğmum bir durgunluk v rdı. 
Otomobil yokuş şağı biç gürüllU 
etmeden silzülnrkea, herşey, bü· 
tün şekiller seyyal gibi idi.. Bu 
güzel bahar gecesinde muhitin 
bayatını hayallerin fnsunu kapla· 
mıştı sanki ••. 
· Birkaç mesire mahallinden ge

çerken elektirikle donanmış otel· 
lerin kabarelerinde cazbant es-
leri duyuluyordu. Keyifli keşşaflar 
otomobilli seyy hl r endil sallı· 
yarak selametlerken onlar hep 
aynı terane ile şehre doğru yol 
alıyorlardı. •• Tıpkı d;,t memle· 

ketinde seyahat eder gibi idiler ••• 
Uzakta unibin sokaklan 

teşten birer yılan gibi görUn 
yordu. Şehir cıvıld an bir par-
1 ldıkla gözlerinin n "nde dufUl'
ken nihayet blnlerce i ve ren· 
iile etraflarını kapladı 

Erte gl\nQ sab hleyin erken• 
den Hollin gUnderdiği operatör 
Emminin yanın geldi, munyene 
pek kısa sürdO. Doktor Holun 
notainazannı teyit etti. Kemik 
mrılmnmış, sinir de opmnmışb; 
ıstırabı adece şiddetli bir bur
kulmadan ibnretti. Doktor pansı· 
mana devam tavsiyesile ertesi 
snbnh geleceğ'nf vadeder k gitti. 
Hol emsalsiz derecede nüvaziş)e 
hareket ediyordu. En iyi yemek· 
!eri, çiçek bUketlerini, enteresan 
kitapları hastanın karyolası yanına 
sırnlnmışb. Emmiyi hayretler~ 
gark eden bu iyili karşı ında 
kurşun ağırhğile vicd nına çöken 
zaplann sönmesine mani oluyor

lardı. 

Çok, hem pek çok dü ündü .• 
Son gilnlerin hadisatı karşı ... mda 
vicdanen verd:ği karar u idi: 

Y apbğı vnz.ife, yahut işlediği 
cllrUm namus uzluktan başka bir 

y değildi) 
Bütün her ıcy o kadar basit 

başlamıştıkil Mali ıstırar dolayı· 
aile deruhte ettiği vazifeyi soğuk 
kanlılıkl yapmıya başlamış; ya-
aş, yavaş yaptığı iıin pek temiz 

olmadığını idrak ederek harhangi 
bir hususiyetini benimseyememişti. 

Fakat (iİmdi?.. Nihai tehlike 
ehemmiyetsiz gibi görönen iş za• 
man geçtikçe daha derinleşiyor, 
mikyası genişliyor, aı:ap verici 
duygular ş' ddetli fnn.iyeler gibi 
ruhunu arıyordu. Hüdisabn her 
cihetle aleyhinde inkişafı karşısin· 
da tık ricnt imkana kalmnmış· 
tı. Badema v~ziyete hakim ola· ... ._ ...... . 

== TAKViM =.:. 
Gnn 

31 
SALI 

15 MAYIS 934 

Arabi Ruml 

Hı:ıır 

10 -
30 .. harrem 135S Z • Mayıı• ISSO --

Vakit EuııJ vant 

4 43 Alqam/12 -ı 19 18 
4 51 12 10 Yata& 1 50 2 08 

8 48 16 07 la.ala 1 21 2 

azdı. Her ey onun aleyh'ne bir- ı tım. 11 Unutmabeni , tahattur 
eşmi~ gibi idi. Son kazad bU'" 11 Yüzkere güzel ,, ' tahasaüre 
un bir delili değil m yeli? 11 Mahmuz çiçeği" arakterin dn: 

Bi k ç gün içiod O)tu-ııbı o 
dar h ffüf etıniştiki artı ya
' yav gezebiliyordu. Hol bit• 

'y • tü mi}en nevazişkarlığl 

e_ Eınm • i tr f da, ona en kü· 
çu bir 'nç rebilmek için 

·"' ının bütün kudretini sarf et· 
kten çekinmiyordu. Emmi r-

rüstlüğllnc delalet eder. 
Emmi masaya doğru eği· 

lerek çiçek demetlerini eviyor 
ve hepsinin onda biraktığı niha .. 
yetsiz heyecanı içini çekerek bir 
tek kelime ile ifade ediyordu .• 

- Nekadar güzeli •• 
( Arkuı var) 

ık t ile iadei afiyet ettiği ( Toplantı, Davetler ) 
m n h kiki bir ha ., günü ---.:o.----'---.;.._ __ __ 

ibi erefme bir ziyafet ter- MalOI Gazllerl Davet 
'p etti. yük yeme onun Ankara alQI Gaziler Cemi• 

reti lstanbul Şuboı:lnden: Ara-
nınd ki küçük salonda h suai &iye talip S, 6 ıncı derece malili efra• 

ir mas hazırlatnr k üzerinin dıo muamalelerl ikmal edilditinden 
ıı ünil biuat tanzi etti. mi cumadan mada bergüo 6ğledeo •onra 

· diği n ayretinl aaat ikiden dörde kadar şub mlzo 
a tedemiy e : müraca tlan ilin olunur. 

e k g Tadla Vapuruna isim Koyma 
Vapurculuk Türk anonim tirketinio 

yeni atın aldığı "Tadla" apurunun 
kutlalama Ye l i koyma meraaiml 
16 uıa111 çarı mba günil ıaat 16 da 
Galata nhtımına yanaıacak olan 
vapurda yapıl cak nı bir damlı c•r 
verilecektir. Bundan baıka davetliler 
için aynca bir gezinti tertip edilmiştir. 

tim r nkler •e cisimler 
Iraz göz çarp c gibi., fakat 

im bir ebebi var .• 
r ~çe bir hissime tercimao 

olsun diye diğerinin yan na kon· 

~aD&ijiU> Bütiln lstanbu~ halkının sabırsızlıkla beklediği -.---. 
Türkçe bflyük inkılap filmi 

• 
ın albidir 

Ş 17 Mayıs Perşemb gününden itibaren 
e~ debaşında Ayasofyada 

1 L ALEMDAR 
~m.i!-fmc:Em. Her iki inemada birden başlıyor. ._ ____ _ 

AY Si NEMA S ı~--. 
Bu akşam saat 21 de SiNEMA ve 

iSTA BUL USi <i S ATKARLARI CE iYETi HEYETi 
SAFiYE H. • Tanburi AEFiK ve Kemani SADi Beyler. 

KEMAL NIY AZi Bey ve ARKADAŞLARJ - OVRİK BABA ve 
ARKADAŞLARI 30 kitilık saz heyeti 

Biletler imdiden Kişelerimizde salllmaktadır. 

~----.,. Fiatlar : 200 - 150 - 100 - 75 kuruş ·----"" 

s AY Sinemasında 
17 M yıs Perşembe eaut l ,80 da 

O SERV TUYAR 
KO R EYET1 

Yaylı sazlar orkestrası tarafından 

so KONSER 
• ef dorkeslr : 

CEMAL REŞiT 
Solistler: 

Matmazel ODlL KAMMERER 
UB1Trl1 S DIS 

Fi tlar: 150·100· 75 

................................. ..-.-............. . 

Tetkikten avdet - Cerrah· 
paşa hastahanesi asabi bastahk· 
lar mütehassısı Doktor Ahmet 
Şükrll Bey Paris hastanelerinde 
tetkikatını ikmal ile avdet etmiştir. 
~ ............. .,,....... _ _..... ..... _ 

Yeni Neşriyatı 
Varhk - Bu kıymetli fikir ve 

san'at mecmuasının ( 21 ) inci nüsbaıı 
da inti ar etmiştir. Abdülhak Şinasi, 

Nahit Sırrı, Yaşar Nabi, Ömer Bed· 
rettin, Cahit Sıtkı, Ahmet Muhip Bey· 
lelin ve daha birçok tanınmış muhar
rirlerin makale, şiir ve hikayelerini 
muhtevidir. Tav iye ederiz. ·--.. -······· ... ··· ............... ·-·-·-··-.. -·-····-

-ı---nh-ı.-s-ar-la---r -U-.-----------------ı ~ Müdürlüğünden: 
Yeni ölçüler kanununa muvafık damgalı ve ha sas olmak üzere 

otuzar kiloluk ( 21) adet el kantarı yaphrılacaktır. Taliplerin pa· 
zarlığa iştirak etmek Uzere qo ( 7,5) teminatlarile beraber (30/5/934) 
Çar amba günli s at (15) te Galata'da Alim Satım Komisyonuna 
mfiracaatlan. "2360., 

usta a Kemal Paşa Belediyes·nden: 
10 ayıs 934 ihale edileceği ilan olunan kasabamız elektrik 

tesi tına kapab iarf usulile talip zuhur etmediğinden Mayısın 
S 1 inci Perşembe gUnll aat on yediye kadar pazarlıkla ihalesine 

karar verilmif olduğundan talip ola.alarm Mu taf a Kemal P8f"' 
Belediye Encüm nin• müracaattan illn olnnnr. "242-4., 

Umuryeri Y angım Esra
rengiz Görülüyor 

-----
yangın Gece Dokuzda Başlamış, İtfa-
iyeye On Bir Buçukta Haber Verilmiş 

Yangın gJıa11na uzaklan &lr &akıı 
.Evftlld gece Beyko:ıda Umur iki telefonu da bozuktu. Bu ırada 

yermdeki gaz depolannda bir mele ve bekçiler koşuştular YO 
yangın çıktığını dUn kısaca "h • • yazmışbk. nı ayet Y aşova Efendmm yazıhr 

Y apbğımız tahkik t göre nesinden ettik. ,. 
yangın, evvelki gece saat on b:r Vak'adan dUn at 9 
buçuğa doğru Umw- yeriacleki ~ ~b dar dil 
Mani zadelerle Yaşova efendiye muddeıumumi muavinlerinden 
ait 2 No h deponun ya~han~sin· ahmi Bey yangm yerine gelerek 
den çıkmışbr. Yangına ilk gören, t hkikat başlamıştır. 
G~mrük m~h.afaza memurlanndan Yanan mal 50 bin lira kı e-
Fruk efendidır. Yanan üç depo- • d • ym 
d B nl d 

'ki . hır" Udd tin edir. Fakat bu mallann güm-
ur. u ar an ı sı m et- k · 

tenberi bir vergi kaçakçılığı me- ~il reamı henUz alın~ llllf ~ldu-
ıeleıinden hükümetçe mühürlü gundan zarar ve zıyan bırkaç 
bulunan Yaşova efendiye, diğer misli fazladır e · gorta muame-
depo da Neftsendikat ismindeki lesi bu h p lizerind n yapdımt· 
Sovyet gaz şirketine aittir. Yan· tır. 
gın itfaiyeye çok geç haber Dün belediye fen heyetindeP 
verilmiştir. Bunun sebebi burada mühendis Nusret, fen milşaviri 
bulunan Neftsendikata ait iki ve 
Gümrük muhafaza kultıbesindeki Mustafa ve itfaiye kumandanı 
bir telefonun bozuk olmasıdır. Ihsan Beyler yangın yerinde keşif 
Nihayet Y ov fendinin fahri· yapmışlardır. Fakat yangının ne-
kasındaki telefonla saat 1 J ,23 te den çıktığı henüz tesbit edile-
lstinye itfaiyesine haber verilmiş- memiştir. Üsküdar Müddeiumu-
tir. itfaiye 11,25 te hareket miliği hemmiyetle tahkikata de-
etmiş ve 11,42 do yangın vam etmektedir. Yangını ilk gö-
mahalline gelerek derhal alevler ren muhafaza memuru Faik Ef. 
içinde bulduğu depolara au sık· 
mıya batlamıştır. Alev bu sırada ile bekçi Osman Ağa nezaret 
~ddelini artbroıış olduğundan albna alınmışlardır. 
Usküdar ve Kadıköy itfaiyelerine Donun Şirketinin Bir Mektubu 
de müracaat edilm~ ve ayni t' 
zamanda 1 tanbul ve Beyoğlu Aldığımız varakadır ; Muhte-
gruplannda bulunan gaz ve benzin rem Efendim. 
söndürülmesine mahsus aletler de Muhterem gazetenizin 1 
istenilmiştir. Biraz sonra Kadıköy yı 1934 tarihli nü hasınd 
ve Üsküdar itfaiyeleri gelmiş ve nllp sigorta şirketi tarafından 
saat üçe doğru Araba vapurile gizli sigorta muamelesi yapıldığı 
aletler getirilmiştir. Bu vapur ile hakkmdaki yazı uzun zaman mem-
gelen ltf aiye müdürü Ihsan Bey leketimizde icrayıfaaliyet edea 
tedbirler almış ve neticede saba· şirketimizin muamelab lizerindo 
ha kartı Uç depo tamamen yan• haksız olarak suitefsir tevlit ede-
dığı halde yangının önü alınmlJ bilecek mahiyet arzetmekte oldu-
ve diln öğle tizeri tamamen sön· ğundan muhtacı tavzih görill-
dürülmilştür. müştUr. 
Yangın nereden çıktı? Mevzubahs muam le bundan 
Yangın Yaşova efendiye nit ıekiz ay evvel selefim zamanı idr 

mühürlü iki deponun arasındaki resinde tehaddüs eden reasüranı 
ve gümrük muhafaza kulübesine mükellefiyeti hakkında bir nok--
20 metre mesafede bulunan ve tainazar ihtilifından ibaret olup 
altı aydanberi kilitli bulunan ba- mevzuu da çok ufak bir meblA-
rakadan çıkmıştır. Bu barakada ğa taallük etmekte idi. Bu nok-
bir miktar kömür, hasır, ip ve tainazar farkı, daha o zaman 
tuxruhu buluomu tur. halledilmi bulunduğundan mli-

Y angmı ilk gören Faik efendi kerrer sigorta inhisanna sahip 
bir muharririmize şunları söyle· bulunan Millt Reasürans Şir-
miştir: keti ile Şirketimiz arasında 

" - Gece saat on birde nö- hiçbir ihtilaf mevcut değildir. 
betçi idim, kulübt:de oturuyor- Ve şirketimize bu yolda bir 
dum. Birnz sonra arkadaşım Sait ki h kkı d her h b" 
efendi geldi, birkaç dakika ko· ta p a n a angi ır ma" 
n~~tuktan sonra gitti Saat on knını resmiden tcbliğat ta yapıl· 
hırı on geçe de bekfi Osman mamıştır. 
ağa geldi. Biraz oturduktan sonra Bu mektubumuzun lfıtfen ne-
gitti. Bu sırada ben de dışarı şir buyunılması suretile keyfiyetid 
çıktım v kapalı bulunan Yaşova tavzihini hürmetle rica edeıirll 
efendinin kulübesinden duman ve efendim. 

Danüp C' mumi Sigorta An. ıt"' 
keti Türkiye vekili umumisi 

Hikmet Kenan 

alevlerin çıkbğını gördlim. Hemen 
evveli dört, sonra da fiç el silah 
atarak amelelerin ve bekçilerin 
bulunduğu tarafa doğru koşa 
koşa bağırmaya başladım. Fakat 
gelen olmadı. Telefonların bulun-
duğu yere kottum. Bizim telefon 
bozuk oldufu Kibl ne~aendikatıa 

Son Posta: Bu varaka, kudl' 
panyanın kendi noktai nazanndaıl 
vaziyeti aydmlabyor. Ve b~~ 
dllnkD nqriyabmızla taanu teP"' 
etmiyor. 



- Nasıl Doltla?. 
Nuıl Y9fdill• 

·~=~-==~ Dördüncü Kısım No. 91 15. 5. w Naıl fJıt11t1. ,;-;f.~~ 1.İ)'a ŞakiıC::::=~=:::;:::===:================" 

eb'usan Reislerile Vükeli 
içtima Yapıyorlardı ... 

..... birci .. ~.: ..... Wjluınm-
en 1iJaatLp ~ 

ltaly~. oltimatonnı, • lir 
clulte gıbı onu aene.ı ........ 
Hatta ba meselenin ~ 
11mnında sarayda içtima ed• 
fevlW&de müıavere meclisinde 
Hakla Pata cismen ve ruban 
lntlda hir halde ~ W...e• 
llfatile lllecliei idare etaell ihle 
-~ _,__ llzleri ,. qit-
.... Wr ldsteJe pld)lllİf alı6 
.... ~-.. Veteaelliiçiayamaa 
... ~aa: 

• devirlerde, baJle bir ..... _:da biat 

... .,.,,, w~ ~ ...., .. o "-""• .... 6lr iarlbtiir 

ÇMlan, 14 {A. A.) - Bugtla 
Çanirıt: _ıw mlllaakatma çok 
faydalı )'ajmurlar yaimat " 
kuraklalr teJa.likeei Dl olaauftur. 

Keaya, 14 ( .A. A. >t- B&tb 
~ çok faydala ı•fmtlrlu' 
,.,........ A'Jia' GD MiCf 
gilnl Konyaclad A~ tldell 
otomobiller yağmurdan hami olu 
çamurlardaa dolaya -~ akp .. 
doğnı Alqehire varabilmiflerdir. 

Yajmur merkez ve mtllha-
katta devam etmektedir. 

Kiltabya, 14 (A. A.)- 8uglba 
ıehir ve civannda faydalı yal· 
murlar yaimlfbr. Halkevi bing. 
nm öntine bir yıldırım dütmilfle 
de hasar olmamışbr. 

Malatya, 14 (A. A.)- Malatya 
Ue dvarma iki gündenberi bol 
Ye faydalı yağmurlar yağmaktadır. 
Mahsalibn bereketli olacJjı kuv
Yetle talamia edjlm.Jtlellir. 

Nlfde 14 (A.A.) - Ni~ w ...................... c::--M•>• .._..,, \'e 
....... )'llllDI *8Jdtlr

mottlr • 
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Kiralık 
Kalp 

!\o. 19 15 -ö - 984 Nakili: A. R. 

Değişen Hayat ... 
" Birkaç Günlük Tecrübem Hayatın Bam

batka Olduğunu Anlatmı,11 •• ,, 

O menhus mayiin, insan mi
desine girdikten sonra, şifede 
durduğu gibi sakin sakin dura
mayacağını beş on gtlnlük tec
rübeli hayatımda anlamaştım. Bu
na bınaen, daha o rakı içmiye 
başlamadan, odadan savuşmak 
için bir çare aramıya başladım. 

Evvela uzun süren tiren yolcu
luğundan .. ve sonra lt6yle yolcu
luklar da bana musallat olan 
şiddetli bir baş ağrısından tiki
yet ettim. Sonra da, rakı tepsisini • 
gc tiren garson, meze tabaklannı 
masaya yerleştirirken ayağa 

kalktım: 

- Sait Efendi!.. Sizi böyle er· 
kenden y;ılnız bırakmak bira,. say· 
gısızlık olacak amma.. kusura 
bakmayınız. Mlisaade ediniz de 
gidip yatayım. Geceniz bayır 
olsun... Garson!.. Hadi oğlum •• 
bana odamı göster. 

Dedim. 
Pek iyi dikkat etmedim am

ma, galiba Sait Efendi biraz 
bozuJur gibi oldu: 

- Aaa .• daha pek erkendi 
canım. 

Derken sesinde gizli bir hay• 
ret ve telif hiasolunuyordu. Onun 
Yereceği cevabm daha uzamumı 
i.temedim. Daerhll kapıdan çıkı-
Yerdim. Garsonun glisterdiği 

tek karyolalı bir odaya girerek 
kapıyı arkadan kilitledim. 

Şimdi fU satırlan yazarkm 
biraz aıkıhr pbi oluyorum. lbti
malld ben, pek lttzumsuz bir 
teliş ve istical göstermİf oldum. 
Fakat ne yapayım?. Bu hareke-
timde ma~urum. Çünkü, arbk 
okadar korkmuş ki, insan oğlu · 
denilen mahluklara bundan 10nra 
bir tftrlü emniyet edemiyecejimi 
zannediyorum. 

• Sabahleyin gözlerimi açar 
açmaz, vine bu deftere iıanldıa. 

Dün akşam yazdığım yukanld 
ıabrlarla, ne bllylik bir haksızlık 
etmit olduğumu anladıaa. Çünkü 
ıeceyi, hiç kioıse tarafından taciz 
edilmeden deliksiz bir uyku ile 
ı•çirmiftim. Şimdi Salt EfencH 
ile karıılattıtumz zaman, dlka 
aktam ona karp y~ kaba
hktan dolayı kü8ilir: • lcadu 
bliyDk bir hicap hiuedecejim. 

Uzaktan bir lokomotif dldtlil 
duyuluyor. lıte, odamın kap18ı da 
__.. ....................... -._.... .......... ._... ... .... ... 

,._ ıLlN PIATLMll 

I - Gazeteni11 ,, ... gozı•ile 
bir mtanan iki aahrı 6ir 
(santim) •agılır. 

2- Sag/a•ına 16re 6ir .anti
rnin ittin /lalı ıanlarJır: 

ıayfa l sa~ fa eayfa sayfa Diğer Son 
1 2 S 4- S yeder sayfa 

·-
400 250 200 100 80 30 
Kış. 1\r Krş. Krş. Kq_ K11. 

3- Bir •antimtle o••ti 
(8) kelime fJartlır. 

4- ince fi• kalın gazı/ar 
tutacakları ,,,,.. göre 
Nntimle öl~iilür. 

vuruluyor, Allah kıımet edene, 
bu akpm lstanbuldayız. 

28 Eylül 
Vay alçak herif vay .•• 
Meğer bu Sait Efendi denilen 

herif, ne rezil, ne utanmaz, ne 
küstah bir mahliikmuş.. şimdi 
Macidi onunla kıyas ediyorum da; 
o yalancı, düzenbaz, vefasız Ma
cidi bu ainsi yılanın yanında kırk 
kere zemzemle yıkanmış gibi saf 
ve temiz buluyorum. Dünyada her 
şey aklıma gelirdi. Fakat başıma 
böyle bir çorap örüleceği, batır 
ve hayaJimden geçmezdi. Demek 
ben, bayabn elifbesini bilmiyen 
bir cahilmifim. Hatta, burnunun 
ucunu görmekten iciz olan bir 
aptal ..• 

• Dün, akşama doğru Haydar-
paşaya geldik. Trenden indik. 
Vapura bindik. Sait Efendi, bir 
araltk kadınlar mevkiinden beni 
dıprı çağırdı. Gayet ciddi bir 
tavırla söze başladı: 

- Melek Hanım! düşündüm, 
t&flndım. Şimdi, seninle doğruca 
yengenin evine gitsek, ola bilir ki 
kadın birdenbire parlar.. ikimi
zi de kovar. Ben, ıakaya hakare
te gelir bir adam deiiJim. Belki
elimden biı' kaza çıkar. iyilik ya• 
pahm derken bir k6tllap mey• 
dan vermemek için §6yle hare
ket edelim. Şimdi dojnıca Be
yoğluna çıkarız. Orada, her lıtan
bula geliıimde misafir kaldığım 
namuslu bir pansiyon vardır. 
Doğruca oraya gideriz. Ben aeni 
orada bll'akınm. Yengene gide
rim. Seni affettirecek ıurette 
meseleyi anlatarak onu yola ge· 
tiririm. Sonra da ya, onu alır pan
siyona gelirim. Y alıutta gelir, 
seni abr; yengene g6tllrtlr, teslim 
ederim. Olmaz mı? 

Dedi. Tabiidirki, bu fikir ba· 
na pek milliyim geldi. Çünkü 
birdenbire yengemle karşılatmak
tanaa, onun 6fke ve nefreti ta
cil edildikten sonra lkal'flsına 
çıka.ak; ~ ki daha makul 
ve m&uıaıptl... 'Y.,.. k6pa1iıe 
yanqınca, bir otomobile biaaik. 
Beyoğluna çıkbk. Büyük cadde
nin yan ıokaklarından birine 
aaptık. Bir iki aokak dolaş
hktu IODl'a, sijalı demir 
kapıh blylcek bir binanm inin· 
de oıc»mobilclen indik kapmın 
zilini çalchk. Kapayı ihtiyar bir 
kadın açb. Şifman bir Ermeni 
kan11 da bizi merdiven başında 
kal'flladı. Sait Efendiyi görOnce: 

- Ovvv, Sait Efendi.. pi 
bakabm.. nerelerde kaldın, ca
mm •• g&zlerimizi yollarda bırakbn. 

Dl1e yaltaklanmaya bqlaclı. .• 
Bizi evveli kirli koltuklar, yutak 
ve rengi ıolmuı örtWn sedirlerle 
d6feli bir salona aldı. Fakat 
salona öyle ağır bir koku ainmif
ti ki: bir anda midem bulandı. 
O ihtiyar, pi• hizmetçinin getir
diği kahveyi bile bin müşkilit ile 
içtim. . 

Sait Efendinin, (Madam Man
nik) dediği o titman Ermeni ka
rısı beni merak etti: 

- Bu hanım da kim?
(Aık.u Ja(. 

SC>R P85TA 

Radgoda Konfe
ransını Verdikten 
Sonra 

- Yarım saat evvel evde 
bulunsaydım, kendi konferansımı 
kendim dinliyebilecektiml .................................... ,..,., ..... ~ 

Dilnga //ctıaal Haberleri 

lngilterege Bügük 
Bir Şimendifer 
Sipa.rişi 

V arşovadan bildiriliyor: Lelıia-
Fakat tan maliye müste

tarı ile nazırlardan 
n• M. Adam Koc ln-

__ ı_a_r_t_ıa_ı _ _. giliz sermayedarla-
nodan Veatinghavz ile Lehistan 
şimendifer idaresi arasmda yapı
lan ıiparİf mukavelenamesini ta .. 
dik etmiflerdir. Bu mukavele ile 
lngiliz fabrikasına (400) milyon 
franklık bir sipariş verilmiftir. 
Fabrika lebistan şimendifer idare
sinin blltlin •agonlarına otomatik 
fren takacaktır. Bu mUhim siparif 
alb sene zarfında ikmal olunacak
br. Şayanıdikkat olan cihet lngi
liz firma11mn lnlflterede bGyllk 
fabrikalan olduğu halde bu mu
kavele mucibince yapılacak &en
lerin ylizde altmıtını Lehistanda 
yapmayı taahhüt etmif olma11dır. .. 

Sofyadan bildiriliyor: Bulgaria
Ligon pa- tan Uyon panayı
•aglrinden rına iştirak etti· 
Balıarlar ğinin semeresım 

görmiye baılamıt-
memnun hr. Şimdiye kadar 

Fransadao Bulgar mallan üzerine 
gelen siparişler ve panayırda ya• 
pslan sahşlardao tüccar çok mem· 
nundur. Gelecek sene Bulgaristan 
bu panayıra daha büyük bir 
ehemmiyet verecek ve daha vali 
mikyasta iştirak edecektir. 

• Çek kronunun kıymetinde vu-
Çekoslovak· kua gelen tenez. 
._.,. ihracat z~I üzerine durgun 

. bır halele olan 
•utilüii ÇekoalaYakya ih-

racabna yeni yeni mabreçler 
açılmaktadır. Çek tDccarlan bil
huaa Cenubi ve Şimali Ameri· 
kaya ihracatta bulunmak istiyor
lar. Ancak şimdiye kadar bura
larda büyük faaliyetleri olmadı
iından piyasa ahvalini ve mev· 
zuab iyi bilmemektedirler. Bu 
malimab almak için tllccar, her 
memlekette olduğu gibi, bir ih
racat ofisi teıkil edilmesini arzu 
etmektedir. Bu münaaebetle n
caret Nezaretine Ticaret Odalan 
mllmeuillerioden miiteıekkil bir 
heyet mOracaat ederek bu anu-
lann iuf olunmasını rica etmiftir. 

Ticaret Nazın M. Dostalek 
tllccann bu dileğini esas itibarile 
kabul ettiğini ve yakında bir 
Cekoalavakya ihracat enıtitnsil 
ibdaı olunacağını bildirmiftir. 
Ticaret Nazın ayni zamanda 
umumi ve milli bir ticaret kong• 
resi toplanmasını da lüzumlu gör· 
milftilr. Yakında Çekoslavakya 
iktiaadiyatını tetkik ve faydalı 
tedbirler almak Uzere Çek tGccar
lan bOyük ve millı itil' kongre 
aktedeceklerdir. 

Balkan Misakı, Boğazlar 
Ve Tür~ - Rus Dostluğu 

................................... ,.ltr_ 

Tevfik Rüştü Bey Bükreşten Ayrılırke 
Mühim Sözler Söyledi 

Bflkret, 14 ( A.A. Huaast ) - 1 
Temk Rttıtil Bey hareketinden 
evvel gazetecileri kabul ederek 
muhtelif meseleler hakkında et
raRa beyanatta bulunmuıtur. Vekil 
bey, evveli kendi baklanda g&a
terilen çok samimi kabulden do
layı RomanyaWara ve Kıral lh.ne 
teşekkürlerini bildirdikten sonra 
demiıtir ki: 

"- Burada söylediğim nutuk
larda Türkiyenin harici siyaseti 
baklanda berıeyi anlattım. 

Bir gazeteci - Yunan Har
biye nazınmn Ankara ziyaretinde 
Balkan misakma vuzuh verilmiş 
midir? • 

Vekil Bey - Bu ziyaret mü
nasebetile neşrolunan resmi tebliğ, 
Balkan misakına nekadar ıadık 
bulunduğumuzu ve ileride de ne
kadar sadık kalacağımıza ispat 
eder. Bu noktayı ehemmiyetle 
ve açıkça kaydettik • ., 

Diğer bir gazeteci boiazların 
vaziyetini aormUf ve Tevfik B.lltA 
Bey de ıu ceYabı ·~ 

" Bir mukavele ile boğazlana 
serbestliğini temin eden bir 
komiayon teşkil olunmuştu. Fakat 
bu serbestlik bu mukaveleden 
çok daha evvel Sivaata akdetmiş 
oltluğumuz kongrede kararlqta
rılmııb. Biz boğazların kapalı 
olma11m istemiyoruz. Bu meaele 
Osmanlı imperatorluğu zamamnda 
mevzuu bahsedilmiş olsaydı tema• 
mile bunun aksine tedbirler almak 
iktiza ederdi. Ben tarihimizden 
iftihar duymaktayım. Ancak bu 
meselede HD asırlar ıiyuetinin 
eakimit oldufunu mlfahede edi-
yorum. F eliketli neticeler bunu 
isbat etmiştir. Milliyetperver ve 
Kemaliat sıfatile hakikati g6rme-
miz lazımdır. Kemalist olmak 
vatanını, milliyetini sever olmak 
ve terakkiye, beferiyetin zeklama 
itimat etmek demektir •• 

Diler bir gazeteci fU suali 
ıormqtur: 

" - Türkiye ile Sovyet Rus· 
ya arasındaki münasebat tabii 
bir şekil aldıktan sonra Komllnist 
propagandası artmış mıdll'?" 

Temk Rüştii Bey ıu muka-
belede bulunmuttur· 

" - Nezaketinizi suüstimal 
etmeden evvel bizzat sualinizi 
ele alarak diyeceğim: Sovyet 
Rusya ile olan milnuebatıam 
asla gayritabii bir tekilde olma· 
mıtb ki, bu mlinasebab tabb 

T•o/ik Ra,ti Beg 

bedilen ıey ancak dostlukla teli
fi edilebilir.,, 

Bulgaristanla bir ademiteea• 
vüz misaki akti ıualine brp 
Tevfik R&ştll 8. demiştir ki: 

"Nutuklanmızda bu noktaya 
kifi derecede sarahatle g6ıterdik. 
Bulgaristamn Balkanlar ailesine 
girmesini ve tqrikimeaaide bulun-
masını daima ısrarla arqbrdık 
ve temennimiz bunun bir an ev-
vel tahakkuk etmeıidir. " 

Sovyet Rusyanm Milletler Ce
miyetine girip girmiyeceif hak• 
kındaki suale de ıu cevaba ver
mittir: 

"- Bunun çok mea'ut bir 
hldise olacağına fliphe yoktur. 
Fakat bunun derhal bir hakikat 
olabileceğini söyleyemem. ,. 

Nlh.yet Balkan misakımn ne 
zaman met'IJ'ete gireceji sualine 
de Tevfik Rtlfftl Bey fU cevapta 
bulunmuştur : 

"- Bu misak imzamadaaberl 
mer'iyettedir. Ve böyle bir ter 
mevzuubahs değildir. Bu mesele 
ancak, misak parlamentolardan 
hiri tarafından reddedildiği tak
dirde varit olabilir ki, biyle bir 
ıeyi bu misaka imza11D1 koymut 
olan dört memleketten hiçbirinde 
duymadıjım pi bu memleketle
rin matbuatuacla da okumadım. ,. -

bir pide sokmak ihtiyacım mı- f Spor I 
ıtebDİI olalım. Komliniat propa- _ _ 

ıandaaına ,elince, ıunu liyleye- Haliç idman Yurdunda 
yİID ki, ula bayle bir muele ile TGrkgllcll Jdm... Klllbll evelal 
kaqdqmadık,, ve bundan muzta· gece Fatihteki deniz binuanda 
rip olmadık. iki memleketin mi- fevkalide kongresini yaplDlfbr. 
nasebab daima samimi olmuttur. Bu toplllabda nlaı1DNmede 
Her memleketin kendi btlnyesine yapılan tadillt kabul edilmif. 
uyan bir rejimi vardır. Şayet her "TlrkgGcii., ismi tekrar .. Haliç 
hangi bir memleketin rejimi diler idman Yurdu., unYalllJla çeyrll
her banıi memleket için ele p· mİftİr. Bundan b.tb Yardaa 
yanı kabul olsaydı pailb lalktmet- fahri reialiiine Nafıa Vekili Ali 
lerin hikmeti Ylcada kalmazdı. Beyin aeçihnüine ve SDl9J111ani,. 

BepelllliW siyasetin gayeai kulllbii ile birleşmek fikrinin ti• 
hakikatleri ... meı'ut bir tekilde detle reddine karar yerilmlftir. 
bu ahvale uydurarak tanzim ey- Yapılan intihapta blkaybt• 
le.ektir. Mehmet, bat1azıcılıp Sadi, bar 

Burada Tevfik Rüşttl Bey M. besapçılıia Sedat, kaptanbldsle 
Titnleakoya dinerek ua,ıe değil da Salihattin ve Necati Be,ler 
mi ebelins?,, demiı ve M. Tittl- .~ç~~i!~~~-. __ ..,, ···- ____ 
lesko da bu IÖzlari te'yit eyle-
miştir. 

Tevfik Rüştil Bey devamla 
demiftir ki: 

.. Tarihte en büyük zaferleri 
ve en büyük felaketleri görmOı 
bir milletiz. Uzun tecrlbelerden 
sonra fU kanaatlere vardık ki, 
pddetle kaybedilen fiddetie kay• 

lstanbul 5 inci icra ...__. 
ıuıundanı Mahcuz olup paraya çev• 
rilmeai mukarrer 20 adet kaclm w 
karpini 20-S-34 tarihine mO.adlf 
pazar gGnil eaat 12 den iti.,_,... 
Galata Topçular caddesi 258 nu••• 
rab dOkkln önGnde paraya çevrile
cetinden taliplerin mabaW mesktrt' 
de baar bulunacak memura ~ 
caatled. JGzu-. il4fl obua~. (l 



&iBATE 
Bu Sütunda Her gün 

Yazan: Alımet Naim 

Yerin Altı Ve Üstü 
................................................. 

DUnku Kısmın Hulasası 
İetibdat devrinin en koyu günlerin
deyiz. Zonguldak kömür madenle· 
rinde çok zengin bir ocağın açılması 
mutlaka lazımdır. Ecnebi direktör 
&mele başına emir veriyor: 
-: Oraya bugün nıutıaka üç ki~i 
gondereceksio. .. Nefeslik akRnma 
kudnr açılmıı bulıınrnalıdır~' ~ 
Arn~lebnşı titiriyerck cevap veriyor: 
- F ~kat .. Orııaı çok tehlikeli. Daha 
on gon evvel beş kişi öldü. 

- .A~.1ıcn .e~mez. Oraya şimdi mut
laka uç kışı gönderilecek ve nefeslik 
akşama .kadar açılmış olacak. 
Soara -dırektörUn tercümanı cümleyi 
tamamladı: 

- Korkma CJavuş .• Bu sefer bahşi· 
şin bol olaca.le. 

Bahşiş ?ö~ü anıelehaşıyı çabucak 
)'ola getirdı. Y arıın eaat sonra di
rektörüu huzuruna tekrar çıktığı 
&aman tekınil haberini şöyle vermişti: 
- Köylerinden henüz gelen iiç ace
mi nefeslikte çalışmaya başladılar. 
Eveti Hecep, Memiş ve satılmış şu 
dakikada habire kazma sallıyorlardı. 

Oc~k, gece itinin en hararetli 
devresıne girmişti. B 

1 
d 

k- .. k aca ar a 
omu~ çı ~ran kazmaların tok 

aeslerı dennden derine . 
1
. 

. ınıyo~ boş galerilerde boğuk akisler 
koşuşuyordu. Arasıra, taı bacıtla
nnda atılan lağımlar ocağın bütün 
gürültUlerini susturan patlayışlarla 
bütün yeralbnı sarsıyordu. 

hareketlerle iş?iyor, bütün amele, 
arkadaşlanm diri diri kapandık
Jan mezardan çıkarmak için çıP'" 
lak sırUanndan akan siyah ter 
dizilerine rağmen durmadan, din
lenmeden çalışıyorlardı. 

Fakat nafile gayret.. Zalim 
tabiat bu akşam çok insafsız. 
Moloz yığınları üzerinde kazma 
ve kürekler işledikçe tepeden 
akan kömür ve toprak tabakala
nnm arkası kesilmiyor; çalışan 
bütün ameleyi kapayacak tehlikE!· 
ler yaratıyordu. 

İşbaşı, vaziyete tedbir bulması için 
ocagıo ecnebi mühendisine haber 
göndermişti. Fakat bu haberi götü
ren amele eli boş döndü. Mühen
dis efendi, bu gece dogduğu gü

nün yıldönümiinü tes'it ediyordu, 
hiçbir vesile ile rahatsız edilme
mesini kapıcısına sıkı, sıkı tem
bih etmişti. 

Beyhude gayret... Gece yarı
sından iki saat aonraya kadar 
devam eden kurtarma işi çare
sizlik önünde durdu. 

Belli idi ki üç delikanlı artık 
Azraille pençeleşiyorlardı. 

Artık borulan vurulmuyordu. 
Amele son bir gayretle yeniden 
kazmalara ve küreklere sarıldılar, 
borulara birbiri ardınca kazma
larını indirdiler. Boş emek.. artık 
fiç delikanlıdan cevap alınmıyordu 

Gece yarısını üç saat geçe 
yerin altı da susmuştu. Derin, 
mutlak ve korkunç bir sessizlik. .• 

Birdenbire, sanki bütün ocağa 
ateş verilmiş gibi bir gürültü 
oldu. Yer yer koşuşan isli kan
diller ayni zamanda söndü; ta .. 
Derilerden, dehlizlerde birkaç 
ağızdan çıkıyormuş gibi akislenen 
bir ses duyu du.· F k d 

a at, yerın üstün e gece 
- Gcçük vaarr!.. yarısı üç saat gtçe henüz her 
Korku ve dehşet içinde kalan şey susmamıştı. 

Y~ralb sakinleri sanki muayyen Billür avizeler içindeki bava 
hır parola gibi ayni zamanda bu gazlarının berrak ışıklarile yıka-ıözü tekrarladılar: 

nan mühendis efendinin ev;nden - Göçük vaaarrl.. k 
uvvctJi bir va]s havası taşıyordu. 

Yan belbe kadar gazlı sular- ipek yakalı sarhoş erkeklerle da hata, çaka tq dolu arabasını , k 
çıpıa omuzlu sarhoş kad1t1larm süren bir amele soluyarak geldi; k h 

k 
L ld ~ h a kabaları biribirine karışıyarcu. azanın 11nefe.dian te o ugu a-

heri-ni getirdi. Kazayı hdber alan sevkiyat 
Bet on dala"ka içinde isli kan- çavuşu sevinçle konağa koştu, 

diller yeniden parladı, Göçük Onu, şampanyanın buharile göz-
takımları düzüldü. Kurtarma ta- leri mahmurlaşan direktörün ) a-
kımı kaza yerine vardığı zaman tuna çıkardıkları zaman: 

bütün amele irkildi. Nefeslik ku- - Müjde! diye haykıdı. Nefes-
yusu bütün heyetile çökmüş; tk delindi çorbacım. 
taş, kömür, toprak, direk kar-
makarışık bır eakaz. yığını halinde Kırmızı fesli ihfiyar tercüman 
babıaduklua yule bacanm niha- direktöre bu sözleri tercüm~ 

b. t k . . edince d. kt•· . d ı yeli arasına u &e çe mıştı. ıre or yerın en sıçraca; 
işbaşı, siirünerek molozJarıo çıplak omuzlu kumral saçlı met-

liltüne çıktı, elindeki yağ kan- resinin Yanına koştu! 
dilini nefeslik kuyusunun göçtüğü .•. Al~bönör, aziz Şarlot .• Vadet-
kısma kaldırdı: Fakat, yağ kan- tıgım ınci gerdanlık .. 
dil' k tli b - Alavotr koko.. ı une ir hava cereyanı Direktör efendi •--d L! • karyısında derhal sönnıliftü. ILil ewnı son 

işbaşı o zaman anladı ki alt· damlasına kadar içtikten sonra 
l "' tercümanına döndü : tan oyu an toprak tabakaJannın 

birdenbire çökmesile nef lik - Sor çavuşa! Peki, oraya d li · · es k d .. ld ? e rımııtı. MoJoz Ylğınlarından oy uğumuz uç sersem ne o u 
yere atladı: Sevkiyat çavuşunun iğrenç 

Galata'da Karaköyde meşhur 

EKSELSIOB 
Büyük Elbise fabrikası~da 

ısmarlama kostümler 

2 3 1
/ 2 Liraya 

L 

Kadın, erkek ve çocuklara 

En 
ve Muşambalann 

müntahap çeşitleri 

Tediyatta Teshilat 

Te!JQ . 

l<Ası 

, 

- Çocuklar 1 Dedi. Nefeslik yüzünde bir tebessüm uçtu, göz· 
delindi amma nefesliği delenler lerini kapadı: ı 
ne oldu ? Vurun borulara J ln ali h · • lıa· nları 

- n aun~L.. KU~hpHukuk HA~mı~ın- 1 Ll~~~~·~·~t~a~n;b~u~l~B~e~l~e~d~i~y~e~s;ı~~~~~~~;: Bir amele elindeki çekiçle Direktör kendisine tercfime den: Kiitahyanın Cazi Kemal m•: _ • 

bacalara uzanan su borularına edilen neticeyi kestirmişti. Tek- ballesinden müvezıl Muolafa Efendı d r 517 lira 50 kuruş olan Pendik ilk mektebe yapı-
llç defa vurdu. Borulardaki ihti- rar tercürnanana döndü: kızı Emine tarafından kocaaı Ma- Kkeıif b~ e ~Iı zarfla münakasaya ko:lmuştur. Talip olanlar h 

.. d b k' l N· laty~. Nafı"a daı"resinde iken ik"m~t- Jacak uyu ap k b lin Levazım zaz enuz urmamış ı mo oz .. - ızamettin Bey, dedi. Ne .. f k ·· üzere erg 

l'ihı meçhul mimar Sal ri Kemal artname almak ve keşi evra mı gorme . . d 39 lira• yığınlarının arkasından da boru- ıdı kadı Efendinin ası;ari tarifes;? Bey aleyhine ikame o'unao Lo~an- ' t l' .. nakasaya girmek ıçm e 
lara üstüste darbeler indi. T-ercüman yıhşb ve dersini d lilmubakem• ••· abı Müdürlüğüne müracaat • me 

1
• mu 
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HEPSİ BİRBİRİNE BENZER •••. 

AYNI VAİDDE BULUNURLAR •.. 

HEPSİ DE 

HANGİSİNİ 

İNTİHAP ETMELİ 

E.vet, hangısini? Tabii bütün esas unsurları ihtiva eden 
en mütekamil bir soğuk hava makjnesini. Bu hususda 
nazarı itibare alınması lazım gelen en mühim bir nokta: 
Babasını kaybetmek ihtımali varmı? gülmeyiniz, Su 
ciddı bir tehlikedır. Soğuk hava makineleri imal eden 
bir fabrikatör piyasadan çekildigi zaman onun marka• 
sını taşıyan 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 ugramakfa beraber aldığı teminatta 
kıymetsiz kalır. kayb eden kim? Tabii müşteri. Müste• 
rılerden görülen ragbet ve mütemadı talepler üzerine 
müteaddıd firmalar bu sanat şubesine atılarak piyasa· 
yı kıymetı meşkük bir takım makinelerle doldurmuşlar· 
dır. Hatta bu firmalar arasında yenı teşekküller de mev· 
cuttur. Fakat mübayaadan evvel satın almak istediginiz 
makineyi imal eden fabrika hakkında mufassal malumat 
edinmeniz lazımdır. 

Evvela fabrikanın kuvvetli olup olmadığım ög· 
reninit. O fabrikanın soğuk hava dolaplara ima· 
linde tecrübe sahibi olup olmadığına emin olu· 
nuz. Onun her tarafda iyi yerleşmiş, kabiliyetli 
ve icabında müşterilerinin bütün ihtiyaçlarına 

tatmin ede~ek kuvvetli mümessilleri bulunduğu· 
na kanaat getiriniz. Velhasıl aldığınız makinenin 
hiç bir vakıt öksüz kalmayacağına emin olma
mz lazımdır. 

"'-._ _ _._....__._....:..-----"-"--~-"'--' ,.F RİGI DAi RE" H 1 Ç BiR VAK 1 T OK SÜZ KALMAYA· 
CAKTIR. Çünkü: 

İSTiKRAR 
I 

frigida\rc' in imal edildıği on 
sekjz senedcnberie 230 ra· 
ıt<it>ln meydana getdiğl go· 
rlilmüştlir. Bunlardan hiç de· 
flilsc 100 firma tekrar orta· 
dan kayb olmuş ve ya soguk 
hava dolaplar• imalinden 
sarfınazar elmiştir. 

• ,.Frigidaire" bütün dünyada tanınmış en kuvvetli ve 
ve munhasıran soğuk hava dolapları imalatile iştigal 

eden bir fabrika tarafından yapılmaktadır. 
• ,,Frigidaire" tecrübe devresini geçirmiştir. Hemen he· 
men on sekiz senedenberi bu senayi şubesinin basında 
bulunmaktadır. 

• .. Frigidaire" hali faaliyette bulunan 2.500.000 cıha· 
zın verdiği tecrübe mahsulüdür. 
• ,,Frigidaire" cıhan senayi teşkilatına ve gayet muaz· 
zam mali membalara malik General motors tarafından 
imal edilmektedir. 

f rigidaire marlıasını tasımaJ1an her Soğulı hava dolabı 
llalıil<i .. f rigidaire" değildir. 

BOURLA BiRADERLER ve şs1 

• 

ACA Zi AA iNA A 1 
Fabrikası 

HOFHERR • SÇHRANTZ • CLA YTON-SHUTTLEWORTH 
Anonim şirketi Türkiye merkez şubesi : lstanbul; Sirkeci, 

Ankara caddesi No. 18 • 24 Telg: Hofherton • istanbul 

Ad~na'da şubemiz, Anadolu ve Trakya'nın hemen her 
ıehrinde acentamız vardır. 

Deering ( Diring ) Orak makineleri • Harman 
makineleri • Çayır biçen makineler • Ot ve 
saman balya makineleri • Ekremöz ve yayıklar
Santri üj tulumbalar· Motö ler - Traktörler. 

e t ·· rlü Ziraat alat ve makineleri-Değirmen -ıesısatı 
~ınm~ Ucuz fiyat· Ehven şerait- T'k if ve katalog isteyi iz. (16228) 

tiu He1ccanlı, harlkuUide Her Pertcmbo10 fılaadf KütUphanca!nde çıkıyor. ( 5) kuruttur. 

Son Po ta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 

Ne§riyat Müdürü: Tabir 

Mayıs ıs 

elbiselerinizi 

••• onları FLiT ile 

Umumi Deposu : IÜL KREPEN, İstanbul . Galata, Voyvoda ttao No. ı ,_ 

EV Z. 
GRIPI mağlüp eden yegane ilaçtır. 

Yalnız 1 Kaşe. Sinirden gelen baş, diş ağrllar1nı 
Romatizmayı, Nakrisl tedavi eder. 

Her yerde FEVROZIN NECDET arayımz. 

Dişleri 

Kurtarır! 

Diş etlerini 
Kuvvetlendirir ! 

Ağız kokusunu 
defeder! 

Ağızdaki bütün 
muzir mikropları. 

o/O İ 00 
•• 
Oldürür ! 

75 Kr. Kuş tüyü Yastık .._ __ • 
lstanbul' da Çakmakçılarda Bali zade Kuş tüyii fabrikasında Kuı 
tüyünün kilosu 75 kuruştan başlar. Şilte, yorgan 12 şer liradır. 
Salon yasbkları ve kuş tiiyU kumaşlarının her rengi bulunur. 

Tele fon : 23027 ( 16611) 
---~~-~--~----~~~~~~~~~======-...-:.~~.:._:::::=:. 

Denizyol ları 
fŞLETMESI 

Acenteleri ı Karaköy Kaprübaı 
Tel. 42362 - Sirkeci M6hürdarzado 

.. --•Han Tel. 22740 ~--· 

Trabzon Yolu 
VATAN vapuru 15 

Mayıs 

Sah 20 de Galata rıhtimın-
dan kalkacak. Gidişte Zongul· 
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun· 
lara ilaveten Sürmene~ Ordu'ya 
uğrayacaktır. "2447" 

Z_!lyi: !stanbul lş Bankasında kul
l~ndıgım 931 tarihli mührümü kaybeta 
tim yenisini çıkartacağımdan hükmü 
yoktur. 

Sultanııhmot Dl:ıdarlye çeımoal sokak 
No. 2 d• Uffet 

Zayi: Çengelköy askeri idadisinden 
337 - 338 senesinde aldığım tasdikna· 
memi kaybettim. Y cnisini alıı.cnğımdaD 
hükmü yoktur. .Akçeşehirli (320) 

doğumlu Abdiilbaki oğlu Ziyaettio • 

Zayi: Alay 159 T. 3 B. 11 de as~ 
kerliğiıni ifa cttigimc dair elimdelc• 
vesikamı zayi ettim yenisini alacağııJJ' 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Keşanın Pırnar köyllnden 
Abdullah oğlu Salt 

--~---------------------.......... 


