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SuryeGazetelerinin Manasız Hiicumları 

Kaza Faciasından Sonra )L~B_u~~~·n_iln~M-~_el_eı_~_~_d_~~-' 
Dün Vatman Ve Ağır Yaralı Şoför 

Tevkif Edildiler 
Ölen Kadın Yüksek Derecede Sigortalı imiş 

Facia kurbanı Madat11 Va 
Bl·r k" · · •. 16 gamın tabatu cenaze otomobili11e konurken 

ışının o mü ve dö ki 
şinin yaralanmasile t• rlt • J tedavi edilmek arzusunu izhar 

be ıce enen ettim • • • d k ·ı h Saraçanebaşı otomob ·ı f o· ıçın gemı o torı e asta-
tahkikab dün b •tr ı acıa:~nın hane doktorları konsliltaıyon yap-
vat J ı • ve. 10 orle mışlar ve ayrılmasında sıhhi bir 
tev~;n~d-~;.7un ~eticesıb olarak mahzur görmedikleri için kendi-

• 
1 1 

er. Ün .sa ah c1aat ıini gemiye nakletmiflerdir. Ge-
ye~de (Orentes) vapurunun dok· mi dün saat (11) d~ Beyruta ba-
~rilc seyahat grupunun reisi reket etmiştir. Gemi hareket 
errahpaşa hastanesine gitmişler ederken matem alameti olarak 

=~ :rarah ~· Pa~lle, M. Birtmanı bayrağını 'yarıya kadar çekmişti. 
Y et etmışlerdır. Belediye seyyahin müdürll Ekrem 

~len madamın kocaaı M. Bey dün vapur hareket etmeden 
Pa .. vl ın kafa tası çatladığı gibi evvel ölen Madam Pavle ve ko· 
ıag. ka~ı ve sağ eli tizerinden casına ait eşyayı gemiden aldı· 
derın bır yara aldığa için 8thhi rarak polise leslim etmiştir. M. 
\ı'aziyeti vahim gCSrlllmUştUr. Sağ Pavle refikasımc vefat ettiği dün 
kını ve 1ağ ayağı ve elinden ıe h.abeı verilmemiştir. Madam 
yaralanan M. Birtman ise hasta- h:hn_, hİm . seyahat şirketine ve 
haneden aynlmak ve gemide d•: ngılterede başka bir si· 

"' ............................................................ .. 

Bir Vagon Alımı 
Meselesi Ve Bir 
Tahkik 
Aldığımız malümata göre, Nafıa 
Vekaleti mühim bir vagon alımı 
meselesini tahkik etmige başlamış
tır. Meselenin esası şı.ıdur: 
Hatlarımızda çalışan vagonların 
azami 60 - 70 kilometre sür'ate 
mukavemet etmesi lôzımgelirken 
birçok flagonlar saatte 80 - 90 
kilometre sür'ate mütehammil ol
mak Üzere mübagaa edilmişlerdir. 
Bu iae, malzeme noktaıından f ia
tın gükselmesiul intaç etmiştir. 
Nafıa Vekaleti, 6a işte hazinenin 
6ir zararı olup olmadığını araş
tırmaktadır. 

................ _ ......................... -............... .. 
Bulgar Buhranı 

Meb'usan Meclisinin Feshi 
Muhtemel Görülüyor 
Sofya, 15 (A. A.) - Kabine

nin iatifasından sonra, yeniden 
umumi intihabat icrası beklen .. 
mektedir. Meb'usan Meclisi reisi 
M. Malinof'un bir temerküz ka
binesi teşkil etmesi kuvvetle 
muhtemeldir. 

- == ( Devamı 8 inci aayfada ) 

Türklüğe H~karet 

Sofya, 15 (A. A.) - Kral, 
bu sabah siyasi istişarelerine 
başlamış, saraya ilk olarak Sob
ranya reisi M. Malinof davet 

_... edilmiftir. 

Bir Musevi Kızı; Dün Mahkem 
Kararile Tevkif Ed"ld" e 

l.tanbul müddeiumumiliği An- 1 ) 1 
k~ .. r~ ~Uddei~mun:ıiliğinin gönder· 
dıgı bır tevkıf mlizekkeresinı dün 
infaz mevkiine koymuş ve Ank:ua 
Elektrik şirketinin sabık memur· 
larından on sekiz yaşlarında mat
mazel Zaropiniyi tevkif etmiştir. 

Tevkif ka k rarı, genç ızın mah-
kemeye sevki su t"I k -. . re ı e anunı· 
leştıralmiştir. Kend' . T" k 
ı" " ü ısı ur • ug tahkirden 
d"" hk ına2nu11dur 

un . ma eme huzurunda b~ 
tevkıf kararının .. 1 b' 
d . d şoy e ır hi· 
ıse en mlitevellit old ~ 

d d ugu yapılan 
uru~ma an anlaşılmıştır: 

Şırkette, biı· gün bı"r 
' memur 

Al~anyada Hitler idaresinin ya: 
hudılere karşı yaptığı muameleyi 
mevzuubahs etmiş. Matmazel ce· 
naplnrı, şu cevabı vermiş: 

- Siz, daha fenasını yapı· 
)'orsunuz. 

Türklüğü bu suretle tahkir 
eden bu Yahudi vatandaş, dün 
akşam Tevkifhaneye nakledilmit
ti~, Tahsisatı gelirgelmez aovke-
41il~ektir. 

Matmazel Zaropinl 

YUkaek lktısat Mecllsl Ve 
19 Kanunu 

YUksek lktısat Meclisi Umum 
Kl"pllAlnden: 

Gazetenizin 11 mayıs 1934 
cuma nüshasının ilk sayfası ba
pnda (1, Kanunu Vo Bir Proje) 
bqlığı altında çıkmıı olan ma
kaledeki malumat ve mütalcat 
"'Yüksek lktısat Meclisi Umum 
Kitipliği" tarafından verilmit de
ğildir. Vo esasen gerek bu hu· 
susta ve gerek lktısat Meclisi 
teşkilltına veya muamelatına dair 
hiçbir gazete muhabirine Umum 
Kitiplikçe beyanatta da bulunul
maınışbr. Kaldı ki mezkur (iş Ka
n~nu layihası esbabı mucibesi) ne 
aıt oldu~u zikredilerek tırnak işa• 
retleri arasında dercedilmiş olan 
ibareler, Yüksek iktisat meclisinin 
şubat J 934 toplantısında hazırla
mış olduğu ( Yeni İş kanunu la
yihası ) na ait olmayıp eski iş 
kanunu layihasımn esbabı muci
besinden alınmış parçalardır ki 
bunlarla da ( Yüsek iktisat mec
lisi ) nin hiçbir alakası yoktur. 
Bundan başka Yeni iş kanunu 
layihamnın ( İktisat Meclisi } nce 
ne suretle ve ne gibi tetkikler 
ve muhaberelerle hazırlanmış ol· 
duğu hakkındaki malumat dahi 

J 
nefse!' emre mutabılc bqlunma• 
maktadır. 

Yemen Ve .. 
Yahya 

• 
imam 

Yazan: .,.,.., 

Y Hi h b. A bistan'ın istiklal ve istikbalini tekrar mevzuııbahı 
emen • caz ar ı, ra . b ·· dele münfl8ebetiltt 

ettiriyor. Dünya siyasetinin bır safha~ını arzeden 11 mu~ , ulanmızı esasla 
biz o mıntakada hüküm süren şahsıyetler hakkında 0 11~ uc .

1 
il . 

1 su:eıte tenvir etmiye karar verdik. Ah,•ale vakıf bir za~ bir yazı 81 8 esıy 9 

bu sahnede rol oynayan simaları te§rilı ve tas"Yİr edecektır. 
Bugiinkü yazımız 1mam Yahya'ya aittir. 

Yemen, baştan başa bir Türk .----!'!!!!~--------, 
mezarıdır. Bugün bile Anadolu· 
nun hangi hücra köşesine gitseniz 
ve Yemenden bahsetseniz; derin 
derin içini çekerek gözlerinden 
kanla yaşlar sızan pek çok ak
saçh analara tesadüf edersiniz. 

Osmanhların onuncu padişahı 
birinci Süleyman zamanından baş .. 
layarak muhtelif devirlerde ta
mamen Osmanlı hakimiyetine ge
çen bu koca kıt'a; imperatorluk 
devrinde çok fena bir tarzda 
idare edilmişti. Bu fena idare 
dolayısile Yemen halkı sık sık 
isyan etmiş.. Bu isyanları bastır· 
mak için gönderilen ordularda 
binlerce Türk evlAdı, Arap cen-
biyyelerinin müntekim darbeleri 
albnda yerlere serilmiş, fakat 
bundan daha fazla açlıktan; su• 
suiluktan, hastalık ve bakımıız· 
lıktan kurban olup gitmişti. 

( Devamı 9 uneu sayfada ) imam Yahganın .an bir karikatürü 

Bu Gülünç Neşriyatın So
nu Ne Zaman Gelecek? 

Suryeden yazılıyor: Son defa 
Gaziantep Valisi Akif Bey ve 
arkadaılarına Antakyede Türkler 
tarafından yapılan coıkun teza· 
hurat, Surye gazetelerini el'an 
asabiyet içinde kıvrandırmaktadır. 
Bu gazeteler her zamanki gibi 
hücumlarına devam ederken ayni 

zamanda Fransız hükumetine de 
hafif bir şekilde çabyorlar. 

Beyrutta çıkan " Elabrar " 
gazetesi, Antakyede az ve aıil (1) 
Arapların ekseriyette olduğunu 
iddia ederek diyor ki: 

" Türkiye hlikümeti Sancak 
Türklerinden bir kıımını kendi 

( Devamı 8 inci 1ayf ada ) 

Babil Kulesi l ] 

• - Üniversitede apldıjı töylenen "Yabancı Diller" mektebi acap 
bva11 .. 41ottum? 
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Sesi)/ · • I[ Giiniin Tarihi) ( Ha-Lkın 
Kurtarılacak 
Düşmüşler 
Ve Halk 

Düşmüş kadınlan kurtarmak 
:içiu bir müeaseaenio kuı ulman 
mevıuubahstır. Düıeoleri kur
tarmak için olduğu kadar bir 
kı ım kadıJllan da düşürmemek 
içın lhım olan bu müeaeaeDİ.D 
kurulma taaavvuru halk ara
sında çok iyi bir intiba husule 
gt tirmıştir. Bu İııtibaa dün 
~öyle teBbit edebiJdik : 

Uasıp Bey (Çemberlıtaş Turan 
kırauthanesı) - Fubuı içtimaı nrlık
lann en amansı:ı bir düşmanıdu. liir 
heyeti içtimaiyeyi inkıraza aürükl:ye
li ir. Türk çok ah aldı ve faziletli 
bir mil'ettir. Onun eıki tarihinde ve 
diliııd" fuJıfuo yeri ve manası yoktu. 
Dünyalara bikimi~ etini de l:u Qffeti 
sayesinde temin etmittlr. Fakat eoa 
zamanlarda iktiaadl buhran •e hayat 
pahahhtı ve umull)I harpteki içti
ma.i aefalet yüzllnden bu çirkin ha
yata iıtemiyerek atılanlar oldu. Çok 
aevinçle okuduk. Hükumet bunlara 
dulhaneler yıı.parak ft ve ekmek lu-
1 rak temiz hayata dönmelerini temin 
edecekmiş. Bu hayırlı itin bir an e•
vel fiil aahaaına çıkmaaım temenni 
ederiz. 

• Edip B. (Dizdariye Şatır eokafı 
18) - Fuhu,la Mücadele Komiayonu 
faaliyete geçmif. Fena yola ıapan 
kadınlar için it evleri açacakmıı. 
Bence yalmz o yola ıapanlar iç'n 
değiJ o yola girme istidadı gösteren
ler için de bir dulhane açmalıdır. 
Yani zaruret dolay11ile kötü üğü 
itiyat edilenlerle fakir düfmÜŞ ve 
fakat kirlenmemit kadınlan b r araya 
ıetirmek ve beraber çalıştırmak 

doğru değildir. Onun için iki dulhane 
teklif ediyorum. 

Kadir B. ( Klotfarer caddesi 25 ) 
- Fuhuıla mücadele için bir komis-
7on teşkil edilmiş. Bu komisyon 
zaruret sevkile fena hayata atılan 
kızlan, kadınlan kurtarmıya çahşa

eakmıf. Komiıyon azas1ndan bir zatln 
eski bir hizmetçi ile yapbA'ı muhavere 
pek mBhimdir. Bu içtimai dertle 
adamakıllı mücadele etmek mecbu. 
riyetindeyiz. Bir lokma ekmek için 
izzetinefislerini, namualann.ı lekeleyen 
ıavallılan kurtarmalıyız. Komisyonun 
mesaisini ko1aylathrmak için zeni"in• 
lerimiı:in de keaelerinin atızlarmı aç
malan lizımdır. Villyet ve halk 
eJele vererek fstanbulda birkaç dul· 
ban• teaıa etmeliylL 

lf. 
Cemal Bey ( Fatih Kıztatı 23 ) -

Menı fuht komiayonu e.kldea hiz
metçi iken fuhut hayatına dütea bir 
kadınla konutmutlar. Ona leDI 
hizrnetçl yapahm demitler. O daı 
B n hizme çi bir kızdım. Efendim 
bana tecavüz etti. Haoım da beni 
ıo ata attı. Ben de btr lokma 
ekmek için bu yola aapbm. 

Ş mdi bir hizmetçitil'• nrlraentz 
aynı vaziyet tekerrür edecek yine 
Mkap atılacatım cevabını Yermif. 
Bu aual cevap çok dotradur. Bun. 
)an hizmetçilıkle deAii mllatakil 
birer it eahibi yapmakla kurtarmıJ• 

~alııalım. 

Esnaf Bankasına Ait Adli 
Tahkikat Bitiyor 

Esnaf bankası tahkikatile me{gul olan müddei· 
umumi muavinlerinden Muhlis Bey dün de banka 
meclisi idar reisi A:aiyeli zade Mahmut Beyi din
lemiştir. Bankanın giriştiği yazı makineleri, menba 
suları, süt ı:rke~i işleri ve heykeltraş Kenan Beye 
ve M. Volfa verilen paralar Mahmut Bel in idare 
reisliği zamanında vukubulduğu gibi Mahmut Bey 
(52) bin lira ile bankaya sermayedar olduğu halde 
reisliği zamanında bu sermayesini çekmiştir. Muhlis 
Bey dtın Mahmut Beye bütün bu meseleler hakkında 

aualler tevcih etmiı ve bu iflerde kendi kanaatine 
g6re bir suiistimal garip görmediğini aomıuştur. 
Muhlis Bey bugün de bankanın murahhas azası 
Sezai Beyi dinleyecektir. Dinlenecek olan mnrakıp 
Emin Zeki Bey henüz Müddeiumumiliğe milracaat 
etmemiıtir. 

Bunlar da dinlendikten ıonra, Mtıddeiumumilik 
Maliye ve Mülkiye mllfettitlerioin yaptıklan tahkikat 
fezlekelerini isteyecek ve karanna ondan sonra 
verecektir. 

Bir İhtilaf 
Fenerbahçe Maariften 
F az)a Para f stemiş 
Liae ve ortamektepliler jim

nas~ik ıenlikleri pazartesi günil 
Kadıköy stadında aaat ( 10) da 
yapılacakt.r. Öğrendiğimize göre 
bu şenlikler münasebetile Maarif 
idaresi ile Fenerbahçe kulubü 
ve Federasyon araıında bir ihtilaf 
çıkmışbr. Mesele şudur: Maarif 
idaresi şenlikler için yüz 1.1 a 
saha ki ·ası vemıtktedir. Halbuki 
geçen seneki ıenliklerde izdihalll4 
dan do"ayı sahada Uç )ÜZ liralık 
zarar yapıldığı ileri sürülmüştür. 
Mahalli nahiye müdüril bu zaran 
tesbit ctmitlir. Saha F enerbahçe 
kulübüne aittir. Federasyon da 
sahada atletizm için bazı tertibat 
yapbrmıştır. Bu sene Maarif ida
resinden birgünlük kira bedeli 
olarak biç olmazsa üç yüz lira 
istenmektedir. Bu ihtilaf vilayete 
aksetmiştir. V1liyet bir hal 
şekli bulacaktır. 

Kaçakçılık 
ıJfahkumları 

Gümrükteki sekizinci ihtisaa 
mahkemesinde iki kaçakçılık da
vası nelicelenmişt r: 

* Az gümrük resmi vermek 
maksadile 12 sandık içerisinde, 
beyannamede "çakı,. olarak tasrih 
ettiği halde, jilet geçi:diği anla
tılan Polzazaç isminde bir suçlu 
hapse Te (2800) lira para ceza
ıına mahkum olmuştur. Ancak 
af kanunundan istifade ctfği için 
bapia kararı üç aya indirilmiştir. 

°"' Bulgar vapuru memurlan~ 
dan T eodorinin glimrük resmi 
vermeden aaç kıvırma makineai 
aksamını vapurdan gizlice çıkar
dığı aabit olduğu için 9 ay hapse 
mahkiim edilmiştir. 

~ Kürk kaçakçılığı yaptığın• 
dan dolayı 8 ay bapia, (400) lira 
para cezasına mahldim olan 
Alber Golt hakkındaki karar 
temyiz mahkemesince tastik edi
lerek katiyet keabetmiftir. 

Mecidiye 
Köyünde 
Arazinin Satışına Yakında 

Başlanacak 
Mecidiye köyünün kurulduğu 

arazı evvelce hazineyi hassaya 
ait olduğu için Milli emlik bura• 
•na tesahup iddia etm:ı ve ge
çen sene de kadastrosunu yaptır
mıştı. Maliye Vekaleti burasının 

satılmasına karar vermiştir. Bu· 
nun için de milli emlak memul"" 
larmdan birisinin riyaseti albnda 
ıehir mec.isile ticaret odasından 
intihap edilecek bir komisyon 
yakında buradaki araziye kıymet 
takdirine başlayacaktır. Burada 
Kanunu medeninin tatbik tari

100 Bin Lira 
Sigorta Şirketlerindeki 
Para Tahkikah 13itiyor 

Sigorta tirketlerinin vergi ka
çakçılığı yapbkJanna dair bele
diyeye vukubulan ihbar, Hukuk 
"leri Müdürlüğü tarafından tel· 
kik edilmektedir. Tetkikat .... 
plerde ikmal edilecektir. Aldı-

ğımız malimıata göre Belediye 
kanununun sigorta ıirketlerinden 
alman itfaiye hissesine dair olan 

• 114 lbıcü maddesi, ıu ıuretle 
tefsir edilmektedir. 

hinden 

"S"gorta ıirketleri itfaiye his
sesini, ancak itfaiye teşkilAtı mev· 
cut olan belediyelere verirler. 
Hisse sigorta edilen malın bulun
duğu mahaldeki belediyeye verilir. 

evvel ve sonra ev yap- Bu vaziyette şirketlerde birik· 
tıranlar bile topraklanmn be-

miş olan yüz bin lirayı mütecaviz 
delini bu komisyonun takdir 

paranın taşra belediyelerine v~ 
edeceği laymet üz.erinden ver- rilmesi icap etmektedir. İstanbul 
meye mecbur olacaklardır. Üzer-

belediyesi bu husustaki mfitalia· 
lerine ev yapılmayan >erler de 

. aım ilave ederek ihbarı Dahiliye 
müzayede ıle satılacaktır. V k"l t• b"ld. ktir" e a e ıne ı ırece • 
Derviş Zade Dava Açtı 24 S t. 

Vall Beyden 20 Bin· QQ ln 
Lira istiyor LJ ""d • l • 

Dün Derviş zade İbrahim Bey na lSe erı 
tarafından Müddeiumum'liğe mü- Dün aabab Boğazlçinde 

racaat edilerek Vali ve Belediye Şirketihayriyenin 69 numaralı 
Reisi Muhiddin Bey aleyhine bir vapurunun makinesi bozulmuş, 
dava açılmıştır. lbrahim Bey da- yolcular heyecana dUşmüşlerdir. 
va anıhaliode Muhiddin Beyin 
Şehir Meclisinde Esnaf Bankası Fakat d~rhal gelen iki vapur 

hakkında saz söylerken kendi 69 nnmarayı yedeğe alarak Köp-
haysiyetini kıncı aöz söylediğini rüye getirmiştir. 

iddia etmekte ve (20) bin lira da )f Salibaddin isminde birisi 
tazminat istemektedir. Müddeiu- kendisine nıemor ıüsO vererek 
n:umilik fot:dayı tetkik etmekte- para dolandırırken yakalanmlfbr. 
dir. Arzıbalin Adliye Vekiletine 1 

lf Bun ardan başka ıon 24 
vtyahut Dahiliye VekAleti •asıta- saatte şehrimizde dört hırsızlık; 
aile Devlet Şurasına gönderilmesi 
muhtemeldir. bir kaç kaza, iki de yaralama 

Seyyah Geliyor 
Ayın oluı.uncu günü Yugot

lavya bandırah Kıraliça Marya 
vapurile limanımıza (300) lngiliz 
seyyahı daha gelecektir. 

bldiaesi kaydedilmiıtir. 

Bahar Gezintileri 
Şehrimizdeki Uae ve Ortamek

teplerden bazıları dtın bahar ıe
zintilerioi J&plDlflardır. 

Kahraman 
Tayyarecilerimiz 

• 
Ruayadan Dönen FilomuJ 

Büyük Merasimle 
Kar11lanacak 

BOkreft 15 (Havas) - Harptenberl 
Ulr defa olarak Sovyet Rusya ve 
Romanya hududu, reaml vaz~fe U• 
bareket eden tayyareler tarafındaa 
... :mıtbr. 

Bu tanareler, MoıkoH'dan gelip 
Diniyeater ilıerinden geçerek Bükrefft 
inen bet Türk tayyaresidir. 

Tilı'k tayyareleri, birkaç güne 
kadar Ankara'ya hareket edeceklerdir. 

Ankara, 15 - Ayın dokuzunda 
Moskovadan aynlan, muhtel;f Sovyet 
fen ve tayyare merkezlerini ziyaret 
ederek dönen tayyarecilerimiz bugün 
Bükrefte Romanyalı meslektaıl.nınıD 
mlaafiri olarak bulunuyorlar. Mayıııa 

17 acl günü Bilkreıten uçacak ve 
ayni fÜD Eskiıehire aYdet etmiş 
baluaacalt.lardır. 

Şimdiye kadar daha :ılyade spoı 
tanareleri tarafından yaptlan blJyle 
bir açufuD kahraman tanaredleri· 
mb tarafındaa a1keri tayyarelerle 
:rapalmuı hGkGmet merkez.mizde •• 
memleketimizin her tarafında takdir 
" iftiharla takip eclilmiftir. Hna 
............ mamı luırplama çin bl-
7Gk buırhklar yapılmııtır. 

Eskifehirdeki arkadatları kend~ 
lerini 20 tayyare lle l.tanbul havala• 
nada karphyacaklardır. 

Milll MGdafaa Vekili Zekii Bey 
bGkGmetin ye bitin memleketin 
hiaayabna terdman olarak kahra· 
man tıtnarecilerimlzln bu munffa• 
Jdyetll açutlarını tebrik için kuman• 
dan!arın• hararetli cümleleri ihti•• 
eden bir telsıraf çekmittir. 

Gizli Evlenenler 
Kan, 19 ( A.A) - Af Kanununun 

teblit tarihinden tubat sonuna kadar 
evvelce Kanunu Medeni hilafına ev• 
lenmit olan iki bin kitınin evlilikleri 
kanuniyet keabetmittir• Bu müddet 
zarfmda 7916 doğum "fe 988 ölüm 
Yak'aaı olmuştur. 

Tekirdağı Yolları 
Tekirdat, lS - iki aydanberl 

Yiliyet yollarında lnıaat faaliyeti 
devam etme · 

çtimalyat EnstltUsUnde 
Oni•eraite lktısat ve içtimaiyat 

EaıtitOaOnde bulf(in Doçent Ahmet 
Ali Bey tarafından • Busrünkn ikb· 
Htta inhisar temayülleri ,, mevzuu 
etrafında bir konferans verilecektir. 

Şehrimizde 

Yeni İnşaat 
Vali ve Belediye Relıl Muhiddin 

Beyin verdiği bir beyanata sröre bu 
aene Viliyetçe, ıehrin bazı yollan 
yapılacak, OskOdarda bir çocuk bakım 
eTi " DireklHaraınnda da yeni kon• 
aervatuyar binası inıa edilecektU. 
Bu meyanda Edirnekapıdaki bakıra 
evi daha mütekamil bir bale getiri• 
lecelE. Büyilkcfere meyva enıtitüsO, 
umumi meyhcılık ve fidancılık 
mektebi haline ifrağ edilecektir. 
Diğer taraftan Cümhuriyet meydanı 

ye 16 Mart fehitleri için yapılacak 
abidelerin mfiaabakalan 7akında aç ... 
laeakbr. 

Son Posta'nın Resimli Hik~9~i: Pazar Ola Hasan IJeg Diyor Ki: 

- Hasan Bey.. ÔJOme kı~ı 1 :J:: arayanlar bulmak here 
••• Arbk bundan sonra in-

1anlan ebedi olarak Japtmali 
mlmkla olacahnt. 1 

.. Hepimizin ba 
mlb a&ler, cleiil mi? 

ifte Jtbl-1 Huaa Be1 - Yld aGJmi-1 Hasan Bey - Mirua kor 
Jealer ele olur •ıiziml mak için bekleyenleri muıluyor 

- • • • • • •• • • -•• ahaL. 
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Türkiyede Hitlercili. 

Yardım Gören 
Neşriyat 

Hitler emperyalisttir. 
Hitler dahilde halkı meşgul 

edebilmek için onlann nazarlarını 
barice çevirmek ihtiyacındadır. 

Hitler bugllnkü Almanyayı, 
Avrupadan .evvelki muhteşem 
Almanya halıne getirmek iddia
aandadır. Eski Almanyanın "Ş k d .. ar a 

ogru,, ismini taııyan bir siyaseti 
vardı. Bu siyaset Balkan tarikile 
İıtanbula, buradan Bag" dat t ._ 
k·ı H' d' an 1 ~ m ıslana inmeyi istihdaf 
edıyordu. 

Hitlerin de bir Şarka doğru 
siyaseti vardır. O da Fransa ve 
ltalyaya karıı Balkanlarda bir 
rol oynamak arzusundadır. Ve 
bu maksatla Balkan memleketle
rinde Hitlercilik propağandasına 
ehemmiyet vermektedir. 

Romanyada geçende Başvekil 
Dukayı öldüren, kırala tehdit 
mektupları gönderen y ahudi 
düşmanı Demir muhafızlar doğ
rudan doğruya Hitlerin parasile 
çalışan bir tetkillta bağlıdırlar. 
Alm~ ug~ıla~ya.da F aıist hareketi, 

'1 azilerınden hem m dd 
ten, beın a e· 

manen yardım - n yorJar. gor • 

Hitlerin ell Bulg . r·· ki arıstana ve 
ur .yeye de uzanmlftır. 
Bırkaç aydanberi Tü k' 

H 'tl ·ı · r ıyede ı ercı eran propaganda . . 
teşkilat yapmıya, para sarfet ~ 
başladı~lannı öğreniyoruz. ô7; 
denberı Alman firmalarını tem ·ı 
eden bir Türk bu vazifeyi üzeri:~ 
al11119, Vt: Caali1och;; X"'\'ualofL1•. 

Bazı gazetelerimiz, farkma 
varmıyarak, hazan bu propagan
daya alet olabilirler. 

Bugin cihanda çarpııan mub· 
telif fikirler ancak propaganda 
vaaıtaıile yayılmıya çahııyorlar. 

Avrupadan gelen bu zehirli 
gazlara karşı maskelerimizi taka
lım ve zehirlenmekten korunalım. 

* Yeni harf inkılibından sonra 
Yardım Maarif Vekileti, neş-
gören riyatı tetvik için, 

faydalı gördiiğli eser-
neırigat (erden bir miktar 

18bn almak auretile tibilere yar
cl11a etmeyi prensip olarak kabul 
etmiştir. 

Her sene bu prensip iktizaaa 
muhtelif kitapçılardan muhtelif 
eserler satın ahmr. Bu eserler 
mekteplere ve küttiphaaelere 
datıtıhr. 

Bu aiyuet dotradar ve ılipbe. 
aiz faydahclar, iyi tatbik edilmek 
prtlle. 

Halbuki Ankara caddesinde 
bu yardımı gören kitapçılarla 
mliellifler pek mahduttur ve yar· 
dım eserden ziyade müellife ve 
phsa ıa5re yapılmııtır iddiası 
vardl?. 

Acaba vekllet timdiye kadar 
y~r.dım firen nqriyatın bir liate-
aım netrederek efkir• . . 
tenvir edemez mi? umumıyeyı 

Kayseride 
Pazar Günü.Mensucat Fab
rikasının Temeli Abl~cak 

Ankara, 16 (Hususi) - Kay
seri fabrikasının temel atma 
merasiminin pazar günü yapılması 
kararlaştırılmıştır. 

Merasime riyaset edecek olan 
Baıvekil Paşa ile davetli vekil
ler ve matbuat mümessilleri Türks
troy murahhasları cumartesi akşa
aıı Kayaeriye hareket edeceklerdir. 

Resimli Makale a Çocuklar Nasıl Kurtarılabilir a 

.... 
yüksek bir ülküye muhtaçtır. Maarif 11lahatanı yaparken 

çocuklarımızı açıkta cehaletin, fakrin n cinayetin taarru· 

zuna maruz b1rakmıyalım. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Vekiller Heyeti Gazi Hz. nin 
Riya~~tinde Toolandı 

içtimada B. E. H. -Reisi De Bulundu 
Ankara, 15 - icra Vekilleri 

Heyeti bu akşam saat 17,30 da 
Gazi Hz.nin riyasetleri altında 
toplanmıştır. 

Geç vakte kadar devam eden 
bu toplantıya Büyük Erkam 
harbiye Reisi Fevzi Pş. Hazret· 

Bulgarlar 
Yine Dört Müslüman 

Öldürdüler 
Sof ya, 15 (A.A.) - Bulgar 

ajansı bildiriyor: 
. Kuşukavak mmtakasında Diki

:•kailik kasabasından Pomak deni
S~:~lgaristan müılümanlarından 
""fl~en mürekkep bir grup, 12· 13 

l~eaa Yunanistana gitmek üzere S: .ce hududu geçmeye teşebblla 
~:.:_ılÜrdir. Hudut mubafn:lan aiWı 
lard • mecburiyetinde kalmıt
dti öırl. Neticede firarilerden dör· 

mllıtllr. 

b' l~rka edileQ tahkikat, firarilerin 

dır a m ınenfaattar propagan
acılar tarafından pyri kan 1 

surette Bulgariatanı terke tet u1c 
edilmit olduklannı meyd:a 
çıkarmııtır. 

Bulgar Erklnıharblye Reıaı 
TekaUt Edlldl 

Sofya, 16 - Gazetelere na
zaran, Umumi Erkinıharbiye 
Reisi Jeneral Bakarcief teka· 

leri de iıtirak etmittir. Cnmhu· 
riyet Halk Fırkası umumi kitibi 
Recep B. de icra Vekilleri Heye• 
ti toplantısına iştirak ettiğinden 
İstanbula hareketi yanna kalmııtır. 

F1rka Grupunda 
Ankara.15(A. A.)- Cümburi· 

yet Halk Fırkası grupu bugün 
öğleden sonra reis vekili Gemil 
Beyin reisliğinde toplandı. 

Baıvekil ismet Paf8Dlll harici 
siyasetimize dair verdiği izahat 
fırkaca büyük bir alaka ve 
memnuniyetle dinlenildi. 

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

Yangın 
Tahkikatı 

Üsküdar müddeiumumtliği 
Umuryeriodeki gaz depoları ya~· 
gınına ait tahkikatına devam edı· 
yor. Yanan gaz miktan henüz 
anlaşılamamıştır. 

Fakat bu miktar dört bin 
ton kadar tahmin ediliyor. 
Yanan depolar aigortab olduğu 
için tahkikata bu noktadan h~ 
sual bir ehemmiyet verilmektedir. 

Heyetimiz Peıteden Döndü 
Budapeıte 16 - Peıteyi ziya· 

ret eden Tftrk Meb 'uı heyeti 
Relıi Hasan Bey Macar toprağanı 
terkederken Macariatam ziyaret 
eden Tllrk meb'ualan namı• 
na Bqwekil M. G&mb6t' e bir 
telgraf çekerek g6rd0kleri 
hararetli hlisnli kabulden dolayı 
1amimt mimıettarbiını bildirmİftİr. 

••• 1 ······-···············-.... ---....... tltlliğiinü talep ederek istifası· 
nı vemil'ftir. Bu değifikliğe ait 
emirname derhal intişar edecektir. 

Balkan Misakı 
Üç Hariciye Nazırı 
Mutabık Kaldılar 

Belgrat, l5 (Havaa) - Yugos· 
lavya, Romanya ve Türkiye hari· 
ciye nazırlara burada Balkan 
Konferansına dair ilk konferan11 
a ktetmişler, Bulgari atanla iki ta
rafb ademitecavüz misakları imza
lamak husunda mutabık kalmı.
lardır. 

Budapeıte, 1 S (A. A.)- Tür· 
kiye Hariciye Vekili Tevfik Rüıttl 
Bey Belgrattan vapurla buraya 
gelmiş ve yartm saat sonra trenle 
Viyanaya hareket etmiştir. 

Millet Meclisinin Tatili 
Ankara, 16 (Huaual) - M9C9 

lilİn yaz tatili haziranın yirmiaia
den sonra baıbyacağı tahmin 
edilmektedir. 

Bu tarihe kadar iakin, walaflar, 
ttlttın sabo alma, buğday koruma 
hakkındaki kanun llyihaları ml-
zakere edilecektir. 

Sayfa 3 

Münderecatımızın çoklu
gundan dercedilememiş· 

tir. 

-
Şarkta Eşkıya 

Takibi 
Asayiıi Bozmak lstiyen 

Bir Çetenin imhası 
Mardin, ( Hususi ) - Asayifi 

tam yerinde olan bu bavalide 
son zamanlarda soygunculuk ya• 
pan bir haydut çetesi, biç nefes 
aldırılmadan derhal yakalanmıştır. 
Sekiz şerirden mürekkep olan bu 
çete, Mityat·Savur yolunda Teffe 
boğazmda Diyarıbekirli Emin ve 
şoför Şükrü efendilerin kamyo
netini çevirmişler, şoförden ve 
yolculardan para, bazı mücevherat 
alarak savuşmuşlardır. Fakat 
hidiseden haberdar olan Savur 
kazmakamı derhal takibe batla· 
mıt- Jandarmalanmız bu ıerirler
den beşini derhal yakalamışlardır. 
Para ve eıyalardan bir kısmı 
tekrar ele geçmiştir. Diğer ıerir
ler şiddetle takip ediliyor. - >#-

Bul gar Kıralının isim Güni 
Sofya, 15 ( A. A. ) - Kıral 

Borisin isim gtlnti mtinaıebetil• 
Sofyanın bilyOk kilisesinde ruhani 
bir ayin yapılmqbr. 

Ayinde hazar bulunanlar, mO-
teakibeD saraya giderek defteri 
mahauelan imzalamışlardır. 

Liselerde 
Bakalorya imtihanları 
Biraz Sıkı Olacak 
Bu sene Bakalorya imtihanlan 

gJecek 'ıaıebe a'deaı y'aıdik ••lau
bulda 2700 dllr. 

Tahriri imtihanlarda kop,. 
etmiye teıebblls eden tal~be d~ 
hal imtihan harici edılecektir. 
imtihanlarda talebe Ue konu':° 
muallimler hakkında da za ıt 
tutulacaktır. imtihanlarda yalnız 
imtihan komisyonlan buluna• 

caktır. 'h 
Beyoğlu mıntakuında imti an-

lar Galatasaray liseai müdürünün 
Üsküdar ve KadakCSy cihetindeki ~111" 
tibanlar Maarif Vekileti Müfettitl 
Besim Beyin riyuetiodeki ko
misyonlar tarafından yapalaktar. 

• • 

Sabık Darlilfiinun müderrisi .. 
rinden elektrik mühendisi Bur
hanettin Ferit Bey, Fen fakiilte
sinre elektro mekanik enstitl
ıiinde tedrisatta bulunmak üzel'9 
Ziya Nuri Patanın alındığı terait 
dairesinde Onivenite kadroaun• 
alanmııtır. 

F uhuı Talimatnamesi 
Ankara, 16 (Huauai)- FubUf 

• tbiki haknizamoameainin auretita 
kmda Sıhhiye" DahlliJe .v~tm-

hamlaua •• Vekiller. Heyetin
:: kaHI edilea uli•atnamede 
aabbl tedbirleria ne .-etle yapt
ı iı. pli fub.. yapaalana 
::ı takip edileceii izah edil-

mektedir_· -=-.---.~-::-ı~~ 
n ilip er• er 

=~==~>========---

Eski Adliye Vekili Mahmut 
&at B. dDD akşam ialalip tarihi 
enıtittlatıDde deralerine de•am 
etmiftir. Mahmut Eaat B. dllnkll 
der•inde Sivas kongresinin huku
ki aafbalarını anlatmıtbr. JNAN ıSTER Al 

Liaelerde ecnt!bi lisanı öğrenmek mümkün ol· 
mıyor. Yabancı bir dil bilmeyen talebenin de Üai· 
versitede liyıklle istifade etmesine imkan yoktur. Bu 
makHtla ilniveraitede bir yabancı dil kurıu açttlar ve 
talebeyi bu kurslara devama mecbur ettiler. 

Evvela bu talebenin bir kısmı bu kurslara devam 

. . t'h nda kopyeler yaptılar, etmemek içın, seçme 1111 ı anı . • 
hilelere mGracaat ettiler. Kur•• devam mecbunyeta 
batlayınca da derse gitmedder. Şimdi anlatıhyor ki 
talebenin yilzde altmıfı kursa devam etmemittir. 

Bu ıerait dahilinde Üniversitedeki ecnebi diller 
kursundan iıtif ade edilf'bileceğine, artık: 

J.STBll /NAii /STBll INANllAI 

Mahmut Esat B. bugün de 
dersine devam edecektir. 

Baltık Devletlerlnln 
Anıa,ma .. 

Riga, IS - Letonya, ütonya " 
Utvanna Haricıye Naarları üç Balbk 
devleti ara1ındald yalaahk batlannaa 
kunetlenm•.. lauıu1Uada mutaltds 
kala11flardır. 



4 Sayfa. 

Memleket Manzarası 
l • 

Bigada Yiyecek 
Fiatleri 
Çok Ucuz 

Biga, (Hususi) - Burada son 
"'günlerde kuzu etinin bir, oğlak 

et;n:n iki kilosu on beş kuruşa 
sablmaya başlamıştır. 

En kabadayı bir kuzu, iki li
raya ahnmakta ve derisi seksen 
kuruşa satıldıktan sonra sekiz 
okkalık eti de yüz yirmi kunışa 
kalmaktadır. En semiz oğlaklar 
birer liraya satılmaktadır. Yumur
tanm sekiz tanesi beş kuruştur. 
Sabun ve tuz almaya para bula· 
mayan bazı köylüler bulgurla 
mübadele yapmakta ve satıcılar 
bulgurun kilosunu üç kuruşa 

almaktadır. 
Bu sene burada göbekli ma• 

rul de pek boldur. Hergün Dime
tokadan arabalar do:usu getiril· 
mekte olan marullann tanesi, bol 
olmasına rağmeıı yüz paradan 
aşağı d~memekteclir. Biber, pat• 
lıcan, bamya, domatea fidanı sa· 
tanlarda da hararetli faaliyetler 
görülmektedir. 

Civarda kaşar mandıralRn ol
masına rağmen kaymaklı yoğurtun 
kilosu dokuz kuruştur. Sade yağı 
altmış kuruştan aşağı düşmemek

te ise de zeytinyağı otuza satıl· 
dığı için halkın fıkara kısmı 
bundan istifade etmektedir. Taze 
bakla artık pek mebzulleşmiş ve 
kilosu altmış paraya inmiştir.-II.Ş 

Burdurda 
Fakir İlkmektep T af ebe

sine Yardım Ediliyor 
Rnrdıı.e.._fA-~ ..... b \ z:v ~·Jrdur 

fakir talebeye sene başındanberi 
liğJe yemeği verilmektedir. Ye
mekler Fakir Çocuktan Himaye 
Cemiyeti tarafından temin olun
maktadır. Yemekler cidden iyi 
bir şekilde çocukların kuvvetli 
gıda alması temin olunmaktadır. 

Mah!<eme Kapısmda Bir Cerh 
Kemerburharuye, BaJıkesire 

bağlı (Hususi) - Burhaniyenin 
Göme~ n~hiyesinden, Solak oğlu 
l,eken!a ile ~yni nahiyeden ibra· 
hım oglu Ab Riza bir miras 
davaSJ için mahkeme kapısında 
kavga etmişler, Ali Ri.zarun da· 
V~)'I kazandığını anlayan Zeke
rıya, bıçağını çekt:rek Ali Riza 
Efendiyi arkasından ağır surette 
yaralamıştır. - Adnan 

Tavşancıldan ilk Kiraz Geldi 
Tavşancıl JS (Hususi) - Kör

fezde nefis kiraz ve çavuş üzümü 
yetiştirmekle şöhret kazanan kö
fÜmüz ilk mahsul kirazı dün 
Ltanbula sevk etmiştir. 

lzmitte 0018rağa Fırka Ocağı 
lzmit, (Hususi) - Cümhuri

yet Halk Fırkası Ômerağa ocağı 
yeni binaSJna geçmesi mfinase
betile, memleket bandosunun 
lftirakile bnynk merasim yapmış, 
fırka azaları şehrin güzide şa
hıslan merasimde hazır bulun· 
muştur. 

Merkez Nahiye müdilrll Sadettin 
Bey bir nutuk söyliyerek Fırka
nın yapacağı i§Ierin ehemmiye
tinden bahsetmiş, BüyUk Gazinin 
gösterdiği iz üzerinde yürümenin 
ıereflerini saymıştır. 

Bu nutuktan sonra Ômcrağa 
ocağı Reisi Cevdet Bey de me
rasimde bulunanlara teşekkür 

etmiştir. 
Davetlilere, buzlu ayranlar 

ikram edi:miş. Bina gezilerek 
ıörülen varlık takdir edilmiştir. 

SON POSTA 

E ABE E 

Çorum Orta Anadolunun En 
Güzel Şehirlerinden Biridir 

Çorum (Hu· · . · ğı, ~mar çay~, 
susi) - Orta ~erın çay gı• 
knadoluda gez· hı suların ka-
miye çıkan bir nşm~sile çoğala.o 
köylü Çoruma Yeşılırma~. vı· 
geldiği zaman !ayet dahılınden 
şaşalamış: geçer ve birçok 

- Aman ben (! ar~zıyı sular. 
yanlış mı geldim? Y eşılırmaktan baş· 
Burası Yeşil ka Kızılırmnk 
Bursa... Kös dağmdnn ke-

Demiştir. Fal· reste fabrikaları· 
hakika Çorum nı, Çat ırmağı 
Bursa kadar ıehir civarında 
güzel manzaralı Çorumdan bir manzara un fabrikalannı 
ve yeşil renklidir. Borsadan farkı liğasız Orta Anadolunun en güzel l§letmektedirler. 
dağlar üzerinde ve düz bir ova- kasabasıdır.Şchire3-4 saat mesafede Biri Songurluda, diğeri vilayet 
da kurulmuş olmasıdır. gayet büyilk ve engin çambklar merkezinde olmak üzere iki 

Mükemmel bir ziraat memle- vardır. Yene 4 saat mesafede elektrik, 4 un, 2 bizar, bir bez 
k · 1 ç h ı d k 3 fabr:kası vardır. Geçinme çok eti () an orum temiz avaııi e ve Mccitözün e olma lizere 

l 1 ucuzdur. Tereyağının kiloıu 40 ve temiz suyu ile, güz.el bağlan e büyük kaplıcası Corumıu ara ve 
bir sıhhat kaynağı halindedir. civan halkına ıifa kaynağı ol• kuruşa satılmaktadır. Bir kuzu 
Hemen her bağın içinde akan maktadır. Çorum vilAyetinin umu- bir lira, 25 yumurta 10 kuruş, 
b:r dere ve tepelerden süzülen mi mesabası 11240 kilometre arpanın kilesi 13, buğdayın 45 
bir memba vardır. Çorum müba· murı?bbaıdır. Kızılırmak, Çatırma• kuruştur. 

Torbalı Yolunda Mardin Muallinileri İstanbula Gelecekler 
Bir [(aza 

iz.mir (Hususi) - Torbalı yo
lunda Çamtepe mevkiinde feci bir 
l~amyon kazası oldu. Bunun neti
cesinde bir kişi öldü, bir yolcu 
da ağır surette yaralandı. 

lzmirden Torbalıya gitmek Uze-

re harck~.t,,eJIJ;n ..,L~'~Pli L.lJı.q: 
inde, (Necipbaba) mezarlığı ya• 
kminde, Torbalıdan lzmir istika· 
metine doğru sur' atle ilerliyen 25 
numaralı kamyonla ka~ılaşmış, 
iki kamyon korkunç bir ıade-
me ile çarpışmışlardır. Torbalının 
Dirmil köyünden Mehmet, kam• 
yon altında kalarak can vermiş, 

. Hasan oğ?u lbrahim isminde bir 
Tepe köy!ü de ağır aurette yara• 
lanmışlD'. 

Yaralılar hastaneye kaldırıl
mıştır. Torbalı müddeiumumiliği 

hadiseye vazıy~t ederek, hadise
nin müsebbibi olan (Nazilli) kam· 
yonu şoförü Mehmet oğlu ibra .. 
himi tevkit etmiştir. - Adnan 

Uşakta Düzenlik 
Uşak, 14 ( A. A. ) - Uşak -

Çivril şosesi ve köy yollanmn 
inşasına başlandı. Sıvash nahiyesi 
ve Bulgaz yatı mektebi inşaatı 
SıvasJı Müdürü Süleyman Ef. nin 
azami gayretile ikmal edilmek 
üzeredir. Bozkuş, Susazviran, 
Büyük Oturak yatı mektepleri de 
lnp ve ikmal olunuyor. 

Mardin muallimlerinden 6ir grap 
Mardin (Hususi) - Muallim- umumi ve muhteşem balolar ter-

ler Birliği on sene evvel teşekkül tip_ eden ~u.?Uimler Birliği ~u 
etmiş ve bu ıene resmen teıçil tatil mevsımınde de bllyük bır 
•dı'lerek çok ha J • l b aeyahata hazırlanmaktadırlar. 
"' yırı ış er atar- M JI'ml M . d b , 
mışhr. Yüze yakın azası mevcut ~~ 1 er ers~n en aş.ıya• 

ı b" "k Di b ki blit.. rak butiln Karadenız ve Ege ıa· 
ko an, ır.ıf d Y

1
an e reb vtel t un bilini dolaştıktan sonra lstanbula 

aza.ara ay a ı aeya a er er- k f b E k' · 
ti t · ·ht l'f 1 d varaca i stan uldan s ışehır 

fi ~ mış, m~ .e 1 zaman ar 8 tar:kile iç Anadoluda vilayet ve 
temsı.ler. ver~ışlu. büyük kaza merkezlerini dolaş-

Mardınde ılk defa olarak yıl- tıktan sonra nıemleketimize av· 
başında ve yirmi üç nisanda det edecektir. 

Tekırdağında Zahire Alem Satımı Bigada Odun Ve Kömür Buhranı 
Tekirdağ ( Hususi ) - Mayıs Biga (Hususi) - Bib'.a ormanı 

aJının ilk haftasında şehrimiz bol, baltalığı mebzul, bir kasa• 
za~ire borsasm~a 90850 kilo hadır. Şu aralık çarşıya odun 
bugday, 58560 kılo arpa, 14840 ve kömilr getirilmesi orman da .. 
kilo y~laf, 30660 kilo kaph~a, iresi tarafından men edilmiş 
4329 kilo çavdar muamele gor- k" .. . ' 

n tür B haft hr. · z· t omuriln kilosu Oç kuruşa fırla· m ş • u a ıe ımız ıraa B 
Bankası köylülerimiz elinden 3 mıştır. u memnuiyet orman 
kunış 28 paradan 61,083 kilo yangınlanna meydan vermemek 
buğday mübayaa etmiştir. içind:r ve muvakkattır. 

Resimli Memleket Haberleri 

Antalyada Himayeietfal Cemiyetinin 

tP.rtip ettği gürbüz çccuk müsabakasına 

46 bebek iştirak ettirilmiştir. Birinciliği 
resmin ortasında görülen Rafet Bey oğlu 
Nurettin kazanmıştır. Birinci, ikinci ve üçün• 

cU olanlara mükafatlar verilmiştir. Resimde , 

Himayeietfal idare Heyeti görülmektedir. 

:" 
Ayvalık idman Yurdu bir mOsamere tertip 

etmiş, "Kısmet Olduktan Sonra "isimli v.odvili 

O)'namıştır. Ortamektep talebeleri tarafından 

oynanan zeybek oyunu da mnsamere progra• 

mına ithal edilmiştir. Müsamere pek güzel 

olmuş, oynayanlar takdir edilmiş ve halk 

mllaamereye pek fazala rağbet göatermiıtir. 
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l Musahabe 
-

1 
Bedbinlik 
Ve 
Nikbinlik 

': 1 

Nurnllalı Ala 
Peasimisma (bedbinlik), bütün 

dünyada olduğu gibi, bizde de 
çok fena bir zaman geçiriyor. 
«İleri• mecmuasında Muslıhittin 
Adil 8ey hocamız gençlere bed· 
bince eserler okumamalarını ten
bih ediyor, Suut Kemalettin Bey 
de «İş» mecmuasının ikinci sayı
sında «Türk bedbin olamaz» diye 
kesip atıyor. 

Bedbince yazılar okunmasın •• 
Dikkat edilirse bu, hakiki bir 
optimistin (nikbin) sözil değildir. 
Muslihittin Adil Bey, ince fikirli 
Odissevs gibi, sirenalann ıarkıla• 
nna kulaklanmızı balmumu ile 
bkamamızı tavsiye ediyor am
ma hiç füphesiz kendisi yine 
Homeros'un kahtamanı gibL dl· 
rcğe sıkı 11kı bağlanmak şartile 
de olıuo, o oarkılan dinliyor, 
yaoi peuimiatleri okuyordur. 
Suut Kemalettin Be el ette ki 
ondan daha rahat: o, irena arı-;;; 
inkar etmiyorsa da onların şar
kılannı zaten duyamıyacağımıza, 
duysak bile bize tesir etmiye
ceğine kani. İşte hakiki nikbinlik; 
çünkü Suut Kemalettin Bey · 
binlik tavsiyesi ile kalmıyor, on 
b:zzat tatbik ediyor. Schopen• 
hauer' den bahsetmiş bir adam 
için tuhaf görülecek bir vaziyet 

amma, ne yapalım? her bahsettiği 
filosofun sesine nıhunu açmağa 
mecbur değil ya 1 

T:;.....l., lac..-lum,S: bh nıllh:lla 

insanlan gibi, elbette nikbin de 
bedbin de olabilir. Herhangi bit 
filosofu, bu dünyayı tasavwr ede-

bileceğimiz ve tahakkuk ettirebile
ceğimiz dünyalann en iyisi sayan• 
lan da, ' en fenası sayanları da 
okuyabilir ve onlardan, kafasına 
yanyacak gıdayı alır. 

Zamanını. etraflarım hor g3-
ren1erden, hayata yaşamaya layık 
bulmıyanlardao değilim. Bilakis, 
insan oğluna reisi hiç yakıştıra• 
mam. Fakat, doğrusu, ınlitemadl 
bir nikbinlik tavsiyesini biraz 
tehlikeli buluyorum. Çünkü bu, 
yalnız kendimize itimadı değil, 
bulduğumuz şartlardan daima 
memnun olmağı da telkin eder. 
Yeis elbette ki öldürücü bir 
ruh habtidir; fakat hoşnut• 
luk ondan daha mı az öldü• 
rüclldür? Her şeyin yalnız fena 
tarafını görmek bizi nefsi .. 
mizden de, hayattan da soğuta 
bilir. Ama her şeyin yalnız iyi 
tarafını görmek de nihayet kana• 
atkarlığat hem de sırf ferdi değil, 
içtimai kanaatkirhğa, alıştırmaz 
mı? Suut Kemalettin Bey gibi 

şöyle kesip atma, sözler söylemek· 
ten çekinirim ama, bana öyle 
geliyor ki biç bir inkılipÇJ, kana· 
:tkir olamaz. 

Bırakınız, Mualihittin Adil Bey, 
gençler bedb"nce yazılan da 
okusunlar, bunlarla ruhlannı ka· 
tılaştırsmlar, etraflarını değiştir
mekle mükellef olcuklannı anla .. 
ıınlar. iyiye doğru mu? fenaya 
doğru mu? Bilmem, sadece im• 
kanlan tahakkuk attirmeğe 
doğru. 

Tokatta Bir ı alebenin Oluma 
Tokat, ( Hususi ) - Gazipaşa 

mektebi talebelerinden Turan 
arkadaşlarile birlikte Malkaya 
bağlarında tenezzühte iken kalp 
aektesinden ölmüştür. Arkadaşları 
cenazesini merasimle kaldırmır 
lardır. 



Belçika, 

lesi 
Bir lstihki 

1 1 tiy 
ltGt6n millete laltap ederek, 
•llletleraa _.deler WIMmaFı ~ 
'-mal ..,...Dda nn•••• -

an la acak çarelere 
e1ml1et:W tılla • JUIJ olfttana 
bq .ura•·- urarl ..,.. .... 
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Bir Anket Münasebetilc 

1 
Altı Lise 
Mezununun Bi'r 
Muharrire Cevabı 

Muhterem Efendim. 
Bir anket miinasebetile, bir 

gazetenin neşrettiği yazmın mu· 
harririne hatalanm anlatmak için 
bazı sualler sormuştuk. Anket 
muharriri mektubumuzu yırtıp 
atmış ve bir iki kelime üzerinde 
oynıyarak güya bize mukabele 
etmiş gibi görünmek istemiştir. 

1kinci mektubumuz da aym aki
bete uğramıştır. Artık bu mu· 
barrir beye meram anlatmak, onu 
mugalatadan çıkarıp hakikat yo· 
luna getirmek imkanı olamıyaca· 
ğı tema mile anlaşılmıştır. Her şey
de yaptığı gibi, bu defa da ha· 
kikati örterek lıse mezunu genç~ 
leri teçhil etmek için efkarı umu· 
miyeye karşı takındığı ~irkin vazi· 
yeti izah etmek istiyoruz. 

Bu son ve açık mektubumuz. 
bu gaye ile yazılmıştır. Muhterem 
gazetenizin bir kö~sinde yer 
vermek suretile, hakikat namına, 
yüksek lütufkArlık göstermenizi 
rica ederiz efendim. 
Meyanı gtiftiiguda bed menie iham 

edf!r kupbun 
Şecaat arzederken . . , • .. 

Anket muharriri beyefendi 1 
Geçmiş olsun ! Nasıl, bu klı

nııdan geçmezdi yal Çok zeki 
çok kur.naz görünen insanlar olu; 
ki böyle alb gencin kurduğu 
tuzağa düşüverir. Li e mezunları 
imli bilmezmiş, gramerden anln· 
mazmış, böyle mezun olmazmış:· 
Değil mi?. Vah, vah, veh_I. ~ı~ 
bu sözlerden vazgeçin de şımdıkı 
lise mezunları karşı mda ( böyle 
muharrir olmaz) hakikatini kabul 
edin. Birinci mektubumuzda imla 
hatasından bahsettiniz. 

Acaba bu muharrir Bey imlA 
da bilir mimişl dedik. içi
mizden bir muzip çıktı. Gençlik 
bu ya 1 Şu yüksekten atan mu· 
harrir Beyi bir faka bastırsak diye 
teklif etti. Kalemlerimizi zorh· 
yarak size hatıralarla dolu bir 
mektup gönderdik. Ne yazık ki 
bizim imla üstadı hem bu 
alaym farkına varmadı, hem 
de imla bilmedigini pek açık 
olarak gösterdi. Kim bilir kimlere 
danışarak bo:ıı hataları bulabildi. 
Fa'kat ayrı yazdığımız Ortamek· 
tehi, ( i ). lerl~ yazdığımız (şurasını) 
görın.edı. ~ıharet bir zava lı (bu 
günkı) kelımesı üzerine var kuv· 
·vetile dayandı. Düşünmedi ki bu 
kelime için Dil EncUmeninin kat'i 
bir karan yoktur. 

Ahenkten mi bahsedeceksiniz? 
Biraz insaf, biraz düşünce ... 
. lıahi beyefendi! izin bir gaze
tedeki yazılarınızı okurken lisana 
da karışarak bazı kaideler koy· 
'mıya çalıştığmıı.ı görmüştük. Ne 
yazık ki dil encümeni bunların 
biç · birini kabul etmemişti. Galiba 
hıncınızı bizden almak istiyorsu
nuz. Yaya kaldınız beyefendi. Bu
günün gençleri pek lafa gelmi
yorlar. Neyapahm? zamanın icabı. 

Muharrir beyefendi! ne garip 
bir tarzınız var! münakaşa mevzuun
da size sorulan suallerin biç birine 
cevap vermiyor da kelime Uzerin· 
de oyniyorsunuz. Kale, yekulilnün 
ilalinden öteye geçemiyorsunuz. 
Medreseden mi yetiştiniz? pek 
ıannetmiyoruz ama kim bilir! 

Manevi meziyetleri bir tarafa 
bırakıyor unuz. Aman ne isabeti 
buna mecbursunuz zaten. Onu 
izden başkaları Heriye urup 

tetkik edebilir; siz böyle şeylere 
karışmayın, daha iyi. 

Siz kolay şöhretler kazan· 
mıya alışmış olduğunuzdan bugün 
kendinizin bile doğru düriist yaz· 
madığmız imli meselesini ortaya 
atarak işin ciddi tarafını örtbas 
etmek istiyorsunuz. Ne kolay 
anketçilik? 

Bu mektubumuzu ötekiler gibi 
gizleyemezsiniz. Köşenizde dile
diğiniz özleri yazıp bize cevap 
erdiğinizi okuyucularınıza anlat

mak istemiştiz. Bu da sizin mert-
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Turgut Reis, dcııiılcrin 
eşini pek aı gördüğü 
kahramanlardandır. Men· 

t(!fc köylerinden birinde doğdu, 
tarla ile sapanı ruhundaki · vük· 
ıclme iştiyakına karşı · çol{ 
basit gördü, karaların hududunu 
da ayni iştiyaka nisbetle pek dar 
buldu, kendini denize verdi. Kü• 
reyi kucaklayan bu engin ve 
derin kuşak, onun ruhuna en çok 
rakışan bir kemerdi ve Turgut, 
ışte ~u kırılmaz kemerin içinde 
kendı adına ölmez bir tarih 
işleyecekti. 

Turgut, çok işler yaptı ve 
her yapbğı iş - yalnız Avrupa, 
Asya ve Afrika halkına değil -
o kıt'aları kendi kıyılarında diz
üstü çöktüren denizlere de par· 
mak ısırtb. 

Onun ilk seyyar tahtı ve 
.seyyar ülkesi tek bir gemiden 
ibaretti, onunla iki büyük Vene· 
dik barçasını zapt dere Akdeniz· 
de yeni bir kahraman türediğini 
ileme ilin etti. iki Uç sene onra 
o eyyar Ulkeoin hududu genişle
mişti, gemilerin aayısı otuza çık
mıştı. Arbk Turgut, Barbaros 
Hayrettin kadar meşhur idi ve 
Akdenizde donanma bulunduran 
devletler, " Dragut ,, adını korku 
ile anmaya başlamışlardı. 

Kuvvet korku uyandırır, kor
ku da hile ve ihtiyat doğurur. 
Avrupalılarda Dragut diye anıp 
için için korktuklar Turgut Reise 
çeşit. çeşit kapan kuruyorlardı. O 
Korsıkaya yaptığı bir 'akın sıra· 
sında bu kapanlardan birine tu
tuldu, Amiral Doryamn eline 
düştü ve zencire vurularak bir 
gemide kürek çekmeye mahum 
edildi. 

O gUne kadar Turgutla Bar· 
baros, ~k.de~iz.e düşmüş ayla 
yıldız gıbı ıdıler. Birbirlerini 
uzaktan görüyor, uzaktan taoa
yordular. Fakat Bnrbarosun de
nizde yüzen ya benzcyiıine Tur
gut, saygılı bir imreniş taoırdı. 
Barbarosta 'dalgaJaı· üstünde pırıl
dayan bu genç yıldızı candan 
sevip takdir ederdi. Birbirlerini 
görmedikleri ·halde birbirlerini 
pek iyi tamyorlardı. 

Korsika felaketi, Akô nizdeki 
ayla yıldızı hicrana düşürmliş 
oluyordu. Ay, artık göriinmeyen 
yıldızın hasretini çekiyordu. Yıl
dız, zincirler içinde o muhteşem 
ayın nurunu özlüyordu. Barbaros, ............................................................... 
liğiniz oldu. Fakat timdi bunu da 
yapmazsınız. Sözlerimizi okuyan· 
lar, bizim açıkça hitap ettiğimizi, 
!ürk gencinin kendi varlığına 
ınnnarak ona dayandığım göre
ceklerdir. 

Bu son özümüzdür. 
Kendi aybın gör meı de insan 
Da~lrn~ında arar ayıbü noksan 

.4flı u .. mezunu 

tahakküm kabul etmeyen bir 
dcni:ı gibi, köpUriip kabarmakta 
gecikmedi, Amiral Doryaya -yıl· 
dırımlarla dolu bir fırtına kadar 
korkunç olan ıu haberi gönderdi: 

- Ya Turgudu bırakırsın, ya 
ölüme hazırlanıraml 

Biraz sonra Turgut rei ser· 
bestti, ayın yanına sokulan yıldız 
gibi Barbarosun yanında idi. 
Büyük amiral ona «geçmiş olsun» 
demiye bile lüzum görmeden 
denizi göstermi§ti: 
. - Seni bekliyor. Durma, 
atıl! .•. 

Ayaklarındaki zincir ve boy· 
nundaki lale izleri silinmeden 
Turgut Akdenizin üstünde pala 
oynatıyordu. Gün geçmezdi ki yeni 
yeni bir zaferle o esaret hatıra· 
ımn izlerinden birini silmesin ve 
dilşmanlann yeni bir yara açma· 
sın. Artık avrupa, Barbaro u 
unutmuıtu, onun ardına düımüıtll. 
Koca l<oca donanmalar, çeşit 
çeşit amirallar, mını mını bir 
filonun batında Akdenizi kendine 
köle yapan bir Türk kahramana 
arıyordu. 

Turgudu y kaJamnk, Akdenizi 
Türke köle olmaktan kurtarmak 
gibi bir ıeydi. Bu bliyUk zaferi 
kazanmak için çalışanlann haddi 

Yevmi, •lyaaf, Havadis •• Halk gaııetul 

Eskı Zabtıye, Çatalçeııme ~okağı, 25 
ISTANBUL 

(fozeıemizde çıkan yazı 
vo resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr, Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. .Kr. .___, ___ , __ 

TÜRKiYE 1400 150 400 150 
YUNANIST AN 2340 1220 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen curak geri llerilnıez. 
llftnlardan me 'ullyet alınmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 

pul ilavesi lazımdır. 

~ Posta kutusu: 741 İstanbul"""" 
Telgraf ı Sonposta ,, 

... Telefon: 20203 } 

/(oca Turgutun kapana 
kısılmasını •egre ıi· 
den Hı/zadeler garı 
yolda ,,iz~al Tar.ulu,. 
kapanına tutulmuılardı 

hesabı yoktu. Fakat Cinevizli bir 
amiral, blltün bu düıman aUrUnUn 
en ilersinde bulunuyordu. Vikont 
.di Cikala adını taşıyan bu llnlü 
asılzade, Avrupanın parmakla 
gösterilen bir adamı olmak ve 
adını kilise çanlarına asmak iç.in 
Turgut reısı yakalamayı ülkü 
edinmitti, didinip duruyordu. 

Bir gün, yakasını Turguttan 
nasılsa kurtaran bir gemi kaptanı 
Vikont di Cikala'ya, Türk deniz· 
cinin Afrika kıyılarında bulundu· 
ğunu haber verdi. Vikont, bu 
mnjdeye sevinmekle beraber Tur· 
gudun kaç gemi ile dolaıbğım 
öğrenmeyi de ihmal etmedi. Al
dığı malumat, onu sevincinden 
deli edecek mahiy~tte idi. Çünkli 
Turgudun ancak sekiz pare gemi 
ile gezdiğini öğrenmişti. Halbuki 
kendisinin kumandası altında tam 
( ı 50) parça gemi bulunuyordu. 

Bir gemiye yirmi gemi, yüzde 
iki bin zafer demekti. Vikont 
cenapları itte bu parlak hesapla 
ileri atıldı. Şuraya buraya ha 
vurdu ve nihayet Cerbe adasmıQ 
Kanbra limanında Turgt Rei 
filosunu yakaladı. 

Bu filo filhakika sekiz parça 
gemiden mürekkepti, o limana da 
yağlanmak için demir atmıştı. 
Vikont di Cikala, avı kapanda 
görerek nümayiı yapıyor, fişekler 
attırıyor ve limanı da abluka 
ediyordu. Fen, hesap, an1at, 
mantık ve her ıey, Turgudun 
filosile beraber esir olacağım 
gösterdiği için Vikont'un evincl 
haksız da değildi. 

Vikont, limana taarruzda hem 
tehlike, hem de lüzumsuzluk gör
düğünden T urgudu muhasara 
ile iktifa etmek karannı almıştı. 
Türk denizci, bugün olmazsa ya· 
rın, mlJtJaka teslim olmak mec
buriyetinde idi. Vikont, bu par
lak neticenin tarihi bir dekor 
içinde cereyan etmesini de istedi· 
ğinden Ceneveye haber yolla· 
mıştı, bütün aaılzadeleri yanına 
devet etmişti! 

Beri tarafta Turgut bıyık falı
na dalıp kurtuluş yolu arıyordu. 
Nihayet bu yolu - yalnız Türke 
yakııan bir deha ile • buldu. Ada
nın 6bUr tarafınd ki kUçük bir 
limana akan dar bir dereye, Ka
oitre limanından Uç beş gün için· 
de bir kanal açtırdı ve bir gece 
bUtün gemilerini o kanaldan de~ 
reye, dereden de öbUr limana ge
çirdi, müteakiben de yelkenleri 
işirterek denize açıldı. Vikont 

di Cikala, hali liman ağzında 
TUrk filosu bekliyordu!. 

Turgut reis, harp tarihinde 
eşi olmıyan bu orijinal şekilde ka
pandan sıynldıktan ıonra Avrupa 
kıyılarına doğru yelken açmışb, 
rastgeldiği gemileri hakhyarak 
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Resminizi Bize Gönderlnb . .. 
Sizd Tabiatınızı Sögligelim 

Rc:amlnld kupon ile l'Önd•rlnl:a. 
Kupon dlicr 111famıııdadır . 

L-------------------19 ıstanbul: H. H. Bey: Sert ve 

keskin bakıelıdır bat· 
kalanna minnet l· 
meğe gururu manidir. 
Bir işte baş olarak 
çalıomakta mu,·aff 
olur. Çabuk alınır ve 
izzetinefis meeele&i 
yapabilir. Temizliği ve 
intizamı sever ve el· 
bisesine dikkat ve iti .. 
na eder. Arkada§lari-

i wun eebetinde ciddi ve amimi 
~avranır. 

• 20 l.t nbul: Orhan Bey: Elıne 
ayağına pabuk, kula
ğı delik ve gözü açık· 
tır. Bildiğini ve gör
düğünü tatbik eder. 
}{afe.eıuın doğruıuna 
gider. Pek nz kimse 
ile BBmimi olur. Maa
butı: herkesle konu· 
DUr, şakalııeır. Fakat 
bu münasebeti zalıiri· 
dir. takdir. ve teoci
den lıoeJamr. 

• 22 Bakırk6y: Durmuı Efendi: Ağır 
baola ve içinden p • 
zarlıklıdır. Kendieini 
göeterioi oümayi ... li 
hareketlerde buluı -
mu, göründüğü l -
dar lakayt ve muh: -
le alakasız dcğildı •. 
Bazan tok ııözlü olur· 
sa da yerinde söyler. 
Parayı idareli kul
lanır. .. 

23 Bakırköy: Müılilm Ef ndi: Bo· 
ğazını sevebilir fakat 
rohatıno. pek dilekün· 
lük göstermez, mih· 
nete, cefaya taham
mül etmek ister. Na
diren neşelenir, mu
hitini bulduğu zaman 
konuşkan olur. Çabuk 
kızmaz, ataklık yap· 
maz, IAkin, kızdığı 
zaman haklı ve de
vamlı kızar. 

• 24 Bakırköy: Kaıım Efendi: Rahıı.· 
tıoı, alayı ve neveyi 

1 

sever, bir iein ıonunu 
fazla düşünmek vt 
yorulmak istemez, «:
ıadüflere tabi olmalı 
tercih eder. Eğlene 
ahsinde arkadaşları· 

na uysallık gösterir. 
Kazandığından faz 
sarf etmeğe mUt~m • 
yildir. 

• 25 Bakırköy: Şerif Efendi: Kendi 
işile meşgul olur, baş
kalarının hususiyetle· 
rine müdahale \1tmez. 
Fakat kendi işlerine 
<le mUdahale edilme· 
iui istemez. Rabatine 

pek düşkün de_ğildir. 
Menfao.tlerine karııı 
dn pek hırs göster
mez, daha ziyade ka· 
naatkiirlığ& temayül 
eder. 

.. ıi;;ii;·~·;d~:···sı;;ü~:···ı;·ü;·u·~~k .... bi~· 
gemiye te adüf etti ve onu da kU
çl\k bir işaretle durdurarak mua
yeneden geçirdi. Bu geminin ne
reden ıeldiğini ve içinde kimler 
bulunduğunu bilmem ki tahmin 
ettiniz mi? Ta Ceneveden, Tur
gut reiıin o !tıl yakalanacağını 
görUp te ebedi bir hatıra kazan
m'ak için, yol çıkan asılzadeler, 
Vikont Dicigalanın davetlileri!.. 

Turgut reiı, kendinin yaka· 
landığını seyir için ytla çıkmış
ken yakalanan bu boı kafalı asıl-
z.adeleri· birer birer ıöyletip de 
kimler olduğunu ve ne sebepl 
denizde dolaştıklarını anladıktan 
sona gülümsedi, şu sözU söyledi: 

- Saçlanmzı dcğirmend 
ağarlmışsınız efendiler. Türk av· 
lanmaz, avlar. Bunu öğrenseydi· 
niz, ayağınızla kapana girmezdi-
nizl.. • T • 

• 



• 

,· . 

Haımctpenah ... 
Köpek •• , 

2 Kanunuevvel 19~ ta
rihinde (Ostuliç) muha
rebeal unaaında bir 
Franaı:t aancaktan •u-
;u~aıuttu, bir Avuaturya ne· 
e de Fere diiten Franma 
baJ'rafını zapta kotuyordu. 
Franaıa ••ncaktarııııa ya-
nında Muat1t1 lıminde bir k()peğ~ nr

dı, C.na batırarak: Sancajı ka~u, de

di. Köpek anladı Ye aancait yaka11· 
J&rak kaçtı. Muharebenin aonunda 
Fraıı.,a Kumandanı Marqal L.nau bu 
lı8p.fe lAJl)'Oll do•ör nl .. n.ru ••1.nlftfr. 

SON POSTA ... '.J ™ 

tıttan •• 
Hiçbir a•r- - • 
rea.nt feda 
etmeden ke-
ılp bfr T i 

harfi yapmak · J,it 
mümkcodllr •• 

Almanya
nııı M .. • 
HD 9ehrt 
kl:tıulnln 
çana por• 
ıelendlr, 
fakat dl-
;crlerl 

kadar aeı 
çıkanr. 

Bir Galatirüyet.. Avu.nalyada 1etl· 

Edgar Poe 
1809 - 1849 

l•l'llteıenın aıathur t•lrl 
en iyi eacrlnl Bir Amerikıı 
ıaıetH ne (2) llraya utmıt 
n Hfalct fçlnd~ ölmU9tilr. 
Bu uer muharririnin ö:n. 
mUnden eonra Tereıaıiıı• 

(50) bin lira gatlrmlttfr. 

11ab teparlaklına bG· fOD 111' De.t hln•ı, .:.~C:=~~_: ___ _.~:ı--~--~~--
7Uklilfü yekdiferln. 141 aett• 7•f•'· 
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Bütün 
Bir · lmı)eratorluk ! Da Tavla Oynanırdı 1 

Bir Milletin 
Getirilen 

lnFllzler 'beı sene evvel 
(Londra)m11 (Vembling) sahasında 
muazzam bir sergi yapmıılardı 
adına da mutat gururlarile: ' 

. " l~paratorluk meşheri ,, de
mışlerdı. Maksatları Uzerinde 
lngiliz bayrağı dalgalanan her 
meml~keti insanları, hayvanları ve 
hukuaıyetlerile bir araya tophya· 
ra göstermekti. Takip ettikleri 
Jayey~ vardıkları muhakkaktır. 
ilh~kıka sergiye giren bir zi a· 

retçı meseli Hindistanı y 
Avustralyayı görmek isteJie~~ 
orada bu memleketi . 
1'ısıml4rına ait b' erı~ muhtelif 

ırer mınyatü bu minyat'u'rl · • . r ve erın ıçınde de 
lardan alınıp gctirilnıiş t ob~-
köy halkı, bahçe veya km ır 
hulasa o Ulkeler hakkınd aytvan 
b. 1 b a am ır ma ümat uluyordu. 

Bu sergi uzun müddet açık 
kaldıktan sonra kapandı, fngilizle 
o zaman yine bütUn imparatorluğ~ 
bir arada gösterecek, fakat bu 
defa daimt surette kalacak bir 
tehir yapmayı dUşündüler ve 
yaptılar. Bu sergi tabiiyat mUze· 
ıindedir ve İngiliz imparatorluğu
hun muhtelif kısımlarında yaşıyan 
ayv~nların derileri şişirilmek 

ıureble yapılmıştır. Müzenin hu-

· çalışma 
Muazzam 

İştiraki İle 
Bir Şehir! 

Vucuda 

•uıiyeti buton İngiliz milletinin 
~lıtma birliği ile vllcude getiril
~·• olmasındadır. Fılhakika mllze 
ıdaresi ite baılarken: 

- •• Her lngiliz seyahat 
llleraklasıdır, mutlaka memleketini 
ırezmif v · ı· k b" e gerı ge ır en ırçok 

6 Yaşında Bir 
Keman Üstadı 

(Londra) nın meıhur (Albe
hol) ıalonunda geçen hafta mil· 
him bir musiki müsameresi ve-
rildi. Bu müsamereyi veren ve 
hazırundan çılgınca alkışlar top· 
lıyan Hermer isminde bir san' at· 
kardır. Fakat sakın bu ıan'atkarı 
)'aflı başlı bir adam sanmayınız. 
KUçiik bir çocuktur ve tamam 
(6) yaıındadır. Çaldığı, hem de 
muvaffak olarak çaldığı parçalar 
~a. Beethoven'in en gUç eıerle· 
rıdır. Musikişinasların tahminine 
göre bu (6) yaıındaki çocuk ni· 
h~yet (2) , (3) sene sonra dünya
nın en meıhur keman üstadı 
o1aca~tır. 

hatıralar getirmiştir, l6tfea bun• 
)ardan bir kısmını bize veriniz ,, 
şeklinde bir ilin yapmıı ve bu
nun üzerine müzeye her taraftan 
muhtelif eıya yağmıştır. Teıhir 

edilen hayvan derilerinin fiab 20 
milyon lira tahmin edilmektedir. 

I
En Genç Ve En 
Yaşlı Talebe 

Dibıya üniversitelerinin en 
Y•ılı ~alebesi (Kembriç) e devam 
eden Miıter Scotenı iıminde bir 
lngilizdir, tamam 79 ya11ndacbr. 
Eğer hayatı müıaade ederse 3 
sene ıonra (Doktor) olacaktır. 

Dünya üniversitelerinin en 
gencine sahip olmak rekoru da 
Amerikanın ( Mişigan ) Univenite
ıindedir. Bu Universitede 13 ya· 
şında bir talebe Yardır. Bu talebe 
ilk mektebe 6 yaıında girmiı, 

her sene iki sımfı atlamak ıure
til~ 12 yafında bakaloryasını 
geçmiştir, 16 yatında, UniveraiteyJ 
bitirmif ohtc:alrtrr. ' 

Mllltten ( 3000 ) &ene evvel Gece Tuvaleti G~n 
Kadınlar, Blllrdo ile Vakit Geçiren Erkekler, ı,ı..

Şampanye lçllen Kadehler 

Medeni insanlar icat 

Değil Taklit 

Etmişlerdi.- 1 
lngiliz fen akademisi .. Mezo

potamya,, da yeni bir araıtırma 
yapmıı ve bu araştırma netice• 
ıinde tarihi bilgilerimizi artbra- • 
cak birçok eaerler bulmuflur. Ba 
eserlerin baılıcalan : 

1 - Gece tuveleti aiymiş bir 
kadın heykeli, 

2 - Mermer Uzerinı yapdm11 
iki taTla zan, 

3 _ Oıeri oyalarla dolu b 
ıampanya kadelıJ, 

4 _ Bilirdo maaaaına çok 
benzer bir oyun aletidir. 

( Arkeoloji ) ilimlerinin yap
bkları tetkikata göre bu muhtelif 
eserler millttan tam (3000) ıene 
evvelki zamana aittir. 

Bu uerlerin bulunması neti• 
cesinde verilen hllkme gelince 
o da ıudur: 

Milattan (3000) aene evvel de 
cemiyet bayah vardı, kadınlar 
umumi toplanhlarda gece tuvaleti 
giyerler, erkekler tavla veya bl· 
lardo oynarlar, nihayet bugünld1· 
lerden pek farklı olmıyan kadeh· 
ler içinde .. mpanya l~erle~clt. 
Bu medeniyet IOD kemal sırYe91De 
Yardıktan 10nra birdenbire umumi 
bir feliket neticeıincle yıkılaraı. 
ıönmÜf ve ıonra · ıelen lnaanlaı 
yeniden bulma, yapm' ye taklit 
etme mecburiyetinde kalmıılarclır. 
Bu, son bulunan 
uerlere bakan 
bazı lnFJiz mu· 
lıarrirleri: 

- GOnUn bi· 
rinde laadan üç 
beı bia •ene ev· 
ye} yapılmış oto-
mobile veya tay· 
yareye benzer, 
bir alet lıkeleti 
bulunursa hayret 
etmemeli lbm· 
dar, .U,orlar. 
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Son Postanın 
Tefrikası No.29 

Garip bir heyecanla masanın - Hayır, ıevcem olmanızı 
etrafına oturdular. Hol ıık, ık rica ediyorum. Hildacığım! •. 
pmpanya bardağına dolduruyor Emmi kıpırdanmadan yerinden 
ve boşalbyordu. Gözlerinde git• kalktı ..• 1:e1.ec:~mından. k8:1di du-
tikçe aşı kir olan mestiliğin parıl- . nıyor ~bı. ıdı.. . T :hlık~~ı karar 

bları •ardı. Öğle yemeğini bitir- memleketlere gitsem bıle or da da anıyesı gelmışti.. Ddı dolaıarak 
dikleri zaman garsonu dlf8n gön- niçin vatanıma hizmet etmiyeyim? cevap verdi: 
derirken kahveleri istemeden Şili ordusnnu Alman usulile tetkil - Mösy8 Hol; ıa&ylediğiniz 
getirmemesini emretti. Daha sonra ediyorlar, orada bir vazife ala· •özün bir ,akadan .ibaret. k~lma• 
iki foteyi yanyana getirerek otur- bilirim. Fakat bir tarlla: benimle ıınıı çodi~. 8:~u edenm.k C ıd~yetl.e 
dular. Holun yilzOnftn ifadesindeki birlikte geliniz! söy e gınızı zann,etme istemı• 

· ha ·ı Em · • • • . ldı yorum. Zaten benı tanımayorsu• ıarıp ta vvU mının nazarın Emmı haııyetle sarat , ytizU ki H kk d k tht b · 
dan kaçmadı. Gözlerinde bedbin- .. psan kesilmifti .• Gülmiye cebri- ~k~ ·· bili~ ım a ço 'D:~~ •

11 

k 
H tt ı ı mey yor ıunuz.. ,uu;ı pnp 

tikten eser almamıştı.. a a nefa ederek: b. t d-f k 1 brdı • 
d Ü b ndan ır ea u arıı aş ve eg-

aba genç görDo yor, eyeca . - Ne demek?. Metreslııfz lenceli birkaç günü birlikte p 
titiriyor, dudaklannda mesut bır olmamımı İJÜjorsunuı?. dedi. çirdik. ( Maaı \'ar) 
tebeasUm uçarak bep 16ylemek, 
en cazip oeylerde bahsetmek 
istiyordu. 

Emmi bu genç yOze bakarken 
wicdaru titiriyerek kendi kendine 
Holun güzel olduğunu itiraf etti. 
Emmi foteye gömülerek Holun 
ne demek istediklerini fimdiden 
keşfetmit gibi bekliyor ve bu 
bekleme onu tatlı bir azabın cen
deresinde sılayordu .. Her şeye hat· 
ta kalbinin duyğusuna manbğının 
kutsi kelimesine rağmen o, erke
lin diyeceklerini biran evvel o~~n 
ajzından dinlemeii ta kaJbmın 
en gizli yerinden arzu ediyordu. 

Erkek söylemiyordu. Araların• 
da tahammüIQ ıayrikabU bir sll
kiıt başlamıştı. Emminin a abı 
serilmiş, kalbi bntnn kuvvetile 
çarparken daha faz.la dayanamadı. 
inler gibi ağzından muntazam bir 
üade ile şu özler döküldll: 

- Bu arhk veda yemeğimizi 
Y ann bu aziz arkadaşlık nihayet 
bulacak. Siz Cenuba doğru, bense 
Şimale doğru .eyabat edeceğimi 

- Nasıl? Munibten aidiyor
musunuz?. Arkadaıınızı aramadan 
mı? •• iş bulabildiniz mi?.,. ÔhhöL 
Daha şimdiden cesaretiniz kay
bettinız. .• 

- iznim bittiiJ İ'in dönmek· 
llğim lazım! 

Hol bir mOddet 11Uatu. Sonra 
birdenbire ayağa kalkip Emminin 
önllnde durarak söze bqladı: 

- Matmazel Hilda; size bir 
itiraf borcum var. Birlikte geçir
diğimiz günler esna ında bana 
aöylemiş olduğunuz oeylerden pek 
çoğu hali ayni te•irle ruhumda 
yafJyorlar. Bu ~eyfiyet dikkate 
ıayan bir hidİleclir, cllnkD eğer 
bu dersleri bana aizden baıka 
biri vermek anuaunu izhar ebeydi 
kulak bile vermezdim. Fakat bü
tün teferruatı itibarile çahşarak 

hazırlanmış bir hayat programının 
esaslan gibi telekki ettiğim söz· 
lerinizi nazan itibara almiyacak 
insan tasavvur etmiyorum. Ecnebi .............................................................. 

Resim Talı/ili Kupona .. . . ............... .... -Tabiatioit:i Oğrenmek j tiyorsanıı 
resmioizi bu kupondan 10 adet 
•le birlikte gooderiniı. R~wainiz 
eanya tibidır ve iade edilmez. 

lam. meslek 
veya an'at 

bulunduğu 
memle1cet 

Betim intişar 
-.kma1 

111 • Mitlli ao ........ 
,..ı meakıWIW, cöadtrileW&it. .......,... 

Akhisarda Ve 
Her Tarafta 
Yağmur Yağıyor 

Akhisar 15 (Hususi) - Gftn· 
lerdenberi dört gözle beklediği· 
miz bereket yağmuru nihayet yai· 
mıya başladı, herkes büylik bir 
sevinç içindedir. 

Tekirdağ, 15 (A. A.) - Mat .. 
kara • Hayrebolu ve havalisinde 
feyizli yağmurlar yağmaktadır. 
Tekirdağ merkezinde kuraklık 
vardır. 

Mersin, 15 (A. A.) - Buglln 
Mersin ve civarına bilhassa pa• 
muk ekimine çok faydah yağmur 
yağmışbr. 

Gelibolu, 14 (Hususi) - He
nüz bir damla yağmur düşmedi. 
Tarlaların su ihtiyacı çok §İddet
lidir. Otlar ıimdiden aararmıya 
başladı. Buna mukabil bağlarda 
vaziyet çok iyidir. Bu sene iyi 
üzüm mahsulü alınacağı ümit 
ediliyor. 

Evlenme 
Se,,kıyat Komisyonu reiai merhum 

Kaymakam Süleyman Beyin kerimesi 
Melda Hanımla merhum Doktor Mi
ralay Cemil Beyin mahdumu Eaklt • 
hir Şeker Fabrikaı;ı Şeker anbarlar 
tefi Zeklt Beyhı evlenme merasimi 
10 Mayıı perşembe günQ Kadık67 
Belediye Dairesinde icra edilmittir. 

Tarafeyne saadetler dilerir. 

YARIN AKŞAM 

SARAY 
( Eski Glorya ) Sinemasında 

SARIŞIN KUKLA 
UL YAN HARYEY'ıin cazip fı1mi 
Yaz fiyattan: Umumi duhuliye 

30 kuruı 

ATTİK KABARE ve MOZiK HOL 
be~ tinin yeni programı 

FRANSJZ TiYATROSUNDA 
Bu ak~am aat 21 de suare 
Dugiın aat 18 de fevkalade 

SARAY Sinemasında 
YarınlciPerşem e günü saat 1 ,SO da 

KONSERVATUVAR 
KONSER HEYETi 

Yayh sazlar orkestrası tarafından 

SON KONSER 
Şef dorkeatr : 

CEMAL REŞiT 
Solistler: 

Matmazel OD1L KAMMERER 
MUBl'ITlN SADIK 

FlaUarı 150·100 • 50 

lstanbul d8rdUncU icra M•· 
murlu§undan: Tamamına Dokuz 
bin yOz sekiz lira lcı7111et bkdir 
edilen Beıiktqta Tqvikiye malaa'lle-
ainln Hki Niıantqa, ~eni Katwthaae 
caddeainde ea'kl 104, 120, yeai 156 
No lu bilmcsaba beı yilz alb metre 
terbiinde beher metreai on •em :lira 

kıymetli araamn tamamı açık arbrmaya 
konulmuı olup 2-6-934 tarihinde ıart· 
nameıi divanhaneye talik edilerek 
18-6-934 tarihine müaadif pazartesi 
gGnll saat 14 deıı 16 ya kadar L-
tanbul dördüncO icra daireainde A• 

tilacakbr. Arlbrmaya lftirak lpn 
yüzde yedi buçuk teminat akçui 
alınır. Mntuaki Ttt&"i. Belediye, 
Vakıf Jcareai mGıteriye aittir. Arttır
ma bedeli muhammen kı.rmetiaiD 

yGzde yetmiı betini buldutu takdirde 
ihalui yapıla. Ak•i halde en •on 
artbranın taallhüdü baki kalmak 
üzere artbrma oa bet gGn daha tem .. 
dit edilerek 3-7-934 tarihine mü• 
udif •ah 6Ünü a7ııi •aatte 

muhammen kı)'IDetinin yüzde ,.etmif 
betini tutmaua mabf geri bırakılır. 
(2280) No. lu kanun. (2004) No. la 
icra kanununun (126)ncı maddesine tev• 
fikan ipotek Hhibi alacaklılarla dlfer 
alakadarların Te irtifak bakla sahip· 
lerinin dahl pyrimenkuJ Dzerindekl 
haklarım Ye busuaile faiz Ye murafa 
dair olan iddialannı evrala mlıbite
lerlle yirmi gün i'inde icra daireaiııe 
~lldirmeleri Iixımdır. Akıl halde bak-
lan tapu ılcillerile ıabıt olmadıkça 
Hhf bedelinin payıitmHından lıari, 
kalırlar. ftbu maddei kanuniye ah.ki· 
mına rBre hareket etmeleri ve dua 
fazla malilmat almak istiyenlerio 
933-230 dosya No.•il• memuriyetimize 
milracaatlan ilin olunur. (16772) 

1 ~-----•-•_ta_n __ b_u_ı_e __ e_ıe_d_i_y_e_s_i __ l_ıa_n_ı_a_ra _____ I 
Belediye kanununun 15 inci maddesinin 9 uncu fıkrası hükmU· 

ne tevfikan bilumum taksi, Hususi, Resmi otomobillerle motosiklet, 
kamyon, Kamyonet ve Otobüslerin 934 senesi fenni muayenesini 
1 Haziran 934 tarihinde başlanacakbr. Fenni mua} ene başlayıncaya 
kadar bu vesaiti idare edenlerden senelik sıhhi mudyenesini yap
brmamıı olanlar var ise bunlar 934 senesi Haziran bidayetine ka .. 
dar sıhhi muayenelerini ikmal etmiş bulunacaklardır. Sıhhi muayene 
için amatörlerin muhasebeden ve şoförlerin cemiyetlerinden alacak· 
lan cüzdanlarla Altıncı şube müdüriyetine müraeaatlan ve motör .. 
lerin f enui muayeneleri için de aşağıda gllsterilen mtiddetler :Ear
fmda muayene maballeriodeki heyete mGracaatla Fenni muayen.., 
lerioi yapbnp İfletme ruhaatnamelerJDi almal1111. abi takdirde bu 
baklanıu kaybedecekleri ılla ehiaar. "2533.. 

Bu Gülü ç Neşriyab o
nu e Zaman Gelecek ? 

............................ -..................... . 
( B ft r ı 1 inci H}fada ) 

O iversit inde meccanen tah
sil ttirerek buray göndermek· 
tec1ir. Bunların hiç bir ışı, 
gücü yoktur. Bütün vazifeleri 
Türkiye lehınde propaganda ynp-

k ve Sancağın Tür'kiyeye ilhakı 
için zemini ve m biti h zırlamak· 
tan Jbarettir. 

0 Bu habis (!) propağanda her 
gün daha zorlu bir şekilde art· 
makta e Sancak halisini zehir
lemektedir (l) bin naleyh f ev
kalide komiser Kont dö 'Martel· 
den ric ediyoruz: Bu tehlikenin 
önUnO almak .için eri tedbirler 
ittihaz ehin. ,, 

Gazeteler bundan sonra, Su· 
riye v.ahdeti için Beyrut ve Laz
kiye 'nln "llıakından bahsederek 
diyor kiı 

"Gaflet uyku u gözlerinizi kör 
etmiştir. kenderun snncağı her
gıin izden uzaklaşıyor. Artık 
gaflet uykusund n uyan ıuı~. 

Djger tari.ftan, yine ayni şe
kilde yazılar yazan "Ela li,. ga
zetesi de yazdığı uzun bir yazı da 
şunları söylüyor: 

" Geçen sene Suriye hu
dut komisyonu Adanaya gittL 
Adana Arapları tarafından bu 
he ele karşı yapılmak istenılen 
tezahürata Türkiy hükumeti ne
den muvafakat etm2di? ken· 
derun Sa c ğımn ekseriyeti ika· 
hiresi Araptır. Bu sancağı Tilr-

kiyeye veremeyiz. Eğer Fransa 
burasını Türki_yeye pe§kCf çeker• 

biz bu vatan par,aamı aalida• 
faaya hazmı,. (0 

Kaza Faciasından Sonra -----·---- -....... ______ __ 
( Battarüı l inci U7hılia ) 

gorta irketine bayabnf çok Jtik
sek bir para ile sigorta ettirGiği 
an1aşılmışbr. Müdd · muniJ Celil 
Bey tahkikatını dün at on al· 
bda bitirmiş ve vatman Çankınh 
Mehmet Efendi ile astanede 
bulunan toför Kegam Efendinın 
tevkifini iatiyerek her iki.ini de 
Sultanabmet ulh birinci ceza 
mallkemeaine -rermiftir· Mah
keme ilk danqmada her ikisi 
ba1'kmda da tevkif bran er-
miJti1. 

Müdaei m mtlik ıeç akit 
tevkif müzekkeresi ' Samafya 
Merkezin gö dcrmiı :re Kegam 
Efeccliyi temf ettiımiftir. 

Kegam Efendi "f.e kifh e 
butanesine nakledilinceye kadar 
bataoede lbir poliain nezaıetl 
altında kalacaktır. 

Telll RetrlJatı 1 
Haft•nt• e 11C1 ~.. - tıa 

reukli bu bpak içınde zengin mun-
4erecat n ıneiis r · mler: Sil • .. 
kaleler ve f r, lrtep tem :llez\ 
kadın d o mız, beyecanh tahtel-
bahir mu arebesi, 4 •enede (j() bin ·ra 
kazanan kadm: Han de Flkr~e H. • 
Arap tarihinden bir sahif~, af}eultefler, 
ittihat Ye terakki t.efribaı, ıromaa, at, 
içlCi e &§\'. ( hikaye ) • m bab, 
mnema. •• Fiati yedi buçuk kuru. 

Hollvut - Holivut'un 16 Ms.yg 
nü h sı en ıoıı aiııema luıvadiıleri 'Ye 
b~ok artist re · m1eri ile ;p k müz.e7· 
7en iintioar etm~. 

7 GUn - Bu mecmuanm 62 oci 
ı&)'181 da dun, çok kıym i •e ımut.e
nevvi münd tla intioar etmiştir. 
ü, entereaan repörtaj~ romanı, hiki· 
ye&i ve hııklı göhretler temin etmiı 
imzalar taşıyan bol resimli muhtelif 
yazılarile Tenkli bir kapak i9inde 28 
büyük eahüe olarak ıçıkan bu mecmu• 
ay.ı, keııdi ta.baıında ıher hafta göater
dıği tekemmülden dolayı tebrik ve 
karilerimize taveire ederiz 

Kooperatif - Fikir ilemimizde 
günden güne kendine bir yer ayırmıya 
muvaffak olan a lık koqperatif meo
mun ıuın 24 ncU aayııı da muhtelif 
iktıaadi meselelere temas eden yazı· 
larla dolu olara'k ç1kmı~tır. 

YafBmak Yolu - İstanbul 
Verem Mücadele O miy ti tarafından 
ayda bir çıkarı an bu mecmuanın 5 inci 

·sene 61 inci s yı ı da faydalı yaz.ılar 
ile inti~ar etmiştir. 

H mi - A ac k"l riinun y yıl
ma na ~alı ıın bu ormancılık mecmua· 
sının 3 üncü a yıBI da inti nr etmietir. 

YörUk ve K "ylUlerde Hik • 
yeler, Masallar - Konservatuvar 
Müdürü Demirct oglu Y uauf Ziya B. 
tarafından bu isimde bir kitap çıkan!· 
mıetır. Yoıtlk ve koylülerden toplanılan 
bu QOk ori3ına1 hikay er ve mua1lar 
Tirle ~lbrimin inoe cekl \Ye tlU)'~ 
qou aala*taakta4K. Taniye .... 

Kaza akkanda Belediye Fen 
lı1eri ml\dOrJ6ğU de tetkikat yap
nqbr. Alınan neticey ör a( 
ı:ad lramvay şirketinin ibtiya ız• 
hğı da amil olmu tur. Yolboyunda 
r yl nn r nda muhtelif mesa• 
felerde bulunan nzerleri demir 

p k1a öıtlllU elektrik cereyan 

yuvalarından birisinin kapağı 
tamirat • 'İll açılmıı ve öylece 
bırakıldıjl gtiriilmllştUr. Sonra 
bo gibi tamirabn oel~ri yapıl-

ması limnaelirken gllndllı yapıl 
llllftil'. 

Bir Kaz• D ha 1 
Evvelki gece toför Osman 

Ef. nin idare ettiji 2071 No. Ü 
oto obil Buynkdereden Taksime 
gelirken Hacıo man bayınnda 
bir hendeğe dü mll§tBr. Yolculara 
birfey olmamı§br. 

Yıllık 

Gülha tıbbi miisamerelerlne ' 
mayıı pnil Gülhan salon arıoda 
duam edilaıif. MCYlüt, Kemal. Şuif, 
Müslim, lhaa.a. Rıza. Ultfl Beyler 
tarafından bazı haatalıklar sıö teril• 
miı, mualllm MW"at, Bürhan, Abdül• 
kndir, Niyau, lımet, Ekrem Serlf, 
ı:ln:t, Rasim, Besim Kemal, ~anı 
Beyler mllnakaıalara i tirak tmlt
lerdir. 

Yayh SaZlar Konseri 
Konaerv tuvar muallimlerinden 

Cemal Reşit Bey ıidaresi.ndeki kon• 
ıervaluvar yayh aazlar orkestra• 
ü~üncu ve aoo .kon5crlcrini önümüz• 
deki perfembe srüoil 1aat 18,30 da 
Saray ainemaıında verecektir. Kon• 
sere Fransız elçisi M. Kammerer'in 
kerımesi Matmazel O dil K mmerer 
ve muallim Muhiddin Sadık Bey itti· 
rak -edeceklerdir. 

irtihal 
Hil l matbaası sahibı ve mGeaslal 

Esat Muhlis Bey müpteli oldu.fa 
hutahktan kurtulamıyarak v fat et• 
miftir. 

Cenueaı 16 Mayıı 1934 Ça11aaıba 
günü Hat on birde Göztepede Ka
yı1datı ddeainde U3 numarala 
köıkuodea lçaldmlarak Oaküdaıdald 
Y:enlcamid• ıceau• aa111a1ı lulaaacak 
ye D.kaürclakt .n. makberllle defa 
eclilMektSr. AIWa .... et .,a.&a. 



Bil!' m 

rra&t..,.,h IANç etili• • lfııt,_ 4••11!" 
de cemiyetin itimat ettiji baza tine bir telgraf ~keli•, a.-ı 
zevat; eıcllmle Mahmut Şevket " Tnblun, Mım ludiwi,.U .sibi 
p... ~:..ı:.:: .. L-!h' 1---:.-~L--tı •• b• Papma ~ .. ·• . uıpuen ....-11111M1KV ..... ma-

... nım .. •ı Juine Yerelim. 
!:ı':~~r taaflladı• .. bW Dedi. .. Oralan blabltln lmı-: 

Bir taraftan Sait Papnm ka- laetmekteme, ba .-.it aMıede 
bine riyueti ve yeni kabineye 1Delaafaza ~ek ww8'k 16-
ki.leria girebileceği meselesi •1- rllerek meclıs tarafınc:lu .,... 
zalrere olunurken diğer taraftan kabat edildi.. ayni zamanda Malt
cla 1&1Vclalri istişare meclili ele- mut Şevket Pqa. Almanya lefa. 
vam ediyordu. .. Hakla P~amn retbanesiae gönclerildi. ltaıya Jal. 
cleria biı ı.e'dfüturla bir ta- kGmeünia ba hık• teca.,_ 
rafa çekihnqi &zerine meeü- karflllllCla Alman Hflri Baron 
teki riyseet makamma Sait Pa.. Mlll'f&ldaa mlzaberet talep 
geçti. Sait Paıa ilk defa olarak edi.di... Baroa MarıaJ; Mahmut 
-.Clfıle 11"9 Vr J.elaif .,.ui: Şevket P.,.ya .. ceyabı ._. 

- DaW, laa-ilten hlktme- ( Mcw ... ) 

I · RADYO' 

Yemen Ve .. 
imam Yahya 
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Pa • 
sıyon Hay tı 

"Gen·ş Karyolah, Dar Kanepeli Odamda 
Yalnız Başına Kalmıştım .. ,, 

Dedi. Sait Efendi • her halde 
bunun cevabını evvelden hazırla
mış olacak ki - gayet tabii bir 
surette: 

- Bizim akrabadan.. Hasta
lığı var da.. Burada hastaneye 
yatırmak için getirdim. 

Cevabını verdi. Fakat Madam 
Mannik, Sait Efendinin bu sözle· 
rmı dinlerken, bıyık altından 
ıoyle hafifçe bir gülümsedi. 

Sa it Efendi: 
- .Aman Madam.. Bana, en 

iist kattaki odayı ver. Orası 
havadardır. 

Dedi.. Yengemin evine gide
cegim için bu oda meselesi beni 
hiç alakadar etmedi. 

Madam Mannik önümüze düştü. 
Bizi dört kat merdiven çıkardı. 
GüçUk bir sofa üzerinde bulunan 
tek bir odanın kapısını açtı. Bu 
odada siyah geniş bir karyola ile 
kırık dökük birkaç ~ya vardı. 
Yavaş yavaş pencereye yaklaştım. 
Camın üstünde toplanan kir ta
bakasını parmağımla silerek bak· 
tun. Civardaki evlerin çarpuk 
çurpuk damları görünUyor. Uzakta 
Oluneydanmın tepesinde gurup 
eden güneşin kızıl ışıkları sönü· 
yordu. 

Sa it Efendi. bavulunu karyo· 
lanın altına yerleştirdi: 

- Melek Hanım.. Ben gidi
yorum. Sen, istersen kapıyı arka· 
amdan kilitle. Otur, beni bekle. 

Dedi... Bu sözler, birdenbire 
kalbime bir şüphe verdi: 

- Kilitlemek mutlaka lbım 
mı; Sait Efendi? 

Dedim. O, biraz bozularak 
cevap verdi: 

- Hayır • • Hayır, camm .• 
Hani .. Sanki .. Kadınsın .. Olabilir 
ki açılır, saçılırsın. Eh, burası da 
n ·ha yet, bir otel sayılır. Olabilir 
ba ka bir müşteri yanlışlıkla 
kapıyı açnerir. Seni sinirlendirir. 

Vakıa, bulunduğumuz katta 
başka bir oda yoktu amma, Sait 
Efendinin söylediği şeyin vuku 
bulması ihtimali vardı. Benim 
iyiliğim irin böyle bir teklifte 
bulunan Sait Efendiye şüphe ve· 
recek bir tavtr almaktan korka
rak öz.lerini dinledim. O, odadan 
çıkar çıkmaz, derhal kapıyı arka· 
aırıdan kilitledim. 

* 
Yengemin evi pek karışık yer· 

do değildi. Onun için Sait Efen· 
·linin orayı kolayca bulabileceğine ............................................................. 

Son Posta 
iLAN FiATLARI 

l - Gazeteflin e as gazısi/e 
bir sütunun iki satırı bir 
(santim) sayılır. 

2- Sayfasına göre bir :.anli
mbı ilan /iatı şunlardır: 

f- 1\ j sa~ fn so~ fa sııyfa ~Diğer S~n 
1 2 3 4 - 5 yerler sayfa - -

400 250 200 100 60 30 
-.ı Krş. Kr~ . Jüı;ı. Kr . I<rş. 

3- Bir santimde vasati 
(8) kelime vardır. 

4- ince ve kalın yazılar 

tutacakları yere göre._ 
santimle ölçülür. 

ve yengemle de çarçabuk görüşe· 
rek bana haber getireceğine 
emindim. Bu kanaat ve emniyetle 
o siyah demir karyolanın soluk 
renkli yorganı üzerine uzandım; 
aklıma gelen ihtimalleri birer birer 
muhakeme etmiye başladım. Oka
dar dalmışım ki ortalığın tamamen 
karardığının forkma bile vara• 
rnadım ... Nihayet, merdivende işit· 
tiğim bir ayak sesi üzerine, yat• 
bğım yerden sıçıradım. Kapıyı 
vuran Sait Efendinin: 

- Benim, Melek Hanım. Aç. 
Demesi üzerine kapıyı açtım. 
Sait Efendi, elindeki paket· 

leri, kınk masanın üstüne bıraktı. 
Sonra, dört kat merdiveni çıktığı 
için geniş ve yorgun bir nefes 
a1dı. Ondan sonra da söze başladı: 

- Bir çuval incırı murdar 
ettik, Melek Hanım ... • Meğer o 
senin yengen ne şetin lcadmmış. 
Nuh, dedi de; Peygamber de· 
medi. Yalvardım, yakardım. Dök· 
mediğim dil kalmadı. Fakat bun• 
ların hiçbiri para etmedi 

Boğazımda düğümlenen bir 
sesle sordum: 

- Peki, Sait Efendi.. Son 
öz olarak ne öyledi?. 

- Ne mi söyledi?.. Artık 
benden ona hayır yok. Başı111n 
çaresine baksan; dedi. 

Odanın lavanı, sanki d6ndU, 
döndü başıma geçta. 

Dirseklerimi dizlerime daya• 
dım; çenemi avuÇlarımın içine 
aldım: düşünmiye başladım .. Şimdi 
ne yapacaktım?.. Nerede yatıp 
kalkacak.. Ne yiyip içerek ya· 
şıyacakhm? •. Hayatta yengemden 
başka cundan hiç kimsem yoktu. 
Ne hısım.. Ne akraba.. Ne de 
sıkı fıkı görüştüğilm bir ahpap .•• 
Bir yere misafir olsam, tebiidir ki 
üç beş günden fazla kalamazdım. 

Ben böyle derin derin düşü-
nürken Sait Efendi Masa 
ile konsol arasında gi· 
dip geliyor. Bardakların, sura· 
hinin yerlerini değiştiriyor. Kese 
kağıtları içinden çıkardığı yiye· 
cekleri masanın üstüne yerleşti· 
riyordu. 

Dimağımı ihntu eden zulmet· 
ler arasında birdenbire bir ışık 
parladı. Meçhul bir ıes sanki ku
lağıma şu soıleri mırıldandı: 

- Ne korkuyorsun Melekf.. 
bayatta cesur olmak lazım. 01· 
dukça iyi bir tahsilin var. Epice 
de fransızca biliyorsun. Bunlar 
senin elinde bir kuvvet değil mi? .• 
Hayatta şuna buna boyun eğe
cegme, gider çalışırsın. Nasıl 
olsa, yiyecek bir lokma ekmek .• 
hayat ve namusunu barındıracak 
temiz bir köşe bulursun. 

- Melek HanımL 
O kadar dalmışım ki, Sait 

Efendinin bu hitabı üzerine bir· 
denbire sarsıldım. Kanepenin 
arkalığına dayanarak cevap ver-
dim: 

- Efendim. 
- Meşhur bir beyit vardır; 

birlir misin?. 
- Hangi beyit Sait Efendi. 
Sait Efendi, memleketinin Arap 

ve Kürt şivesine kaçan bir ahenk· 
le bu beyti okumaya başladı: 

- Mıh netiii.. Ken dine zev kıt me 
dır alem de huner .• Gamı şadii yu fo. 
lek böyle gelir, böyle gider. 

Demiş, şairin biri .• 
(Arka ıı var) 

SON POSTA 

Hakikati 
Bilselerdi 

~ {;) • 1 • 

.. \ 

Otomobilin arkasından bakan
lar ne mes'ut insanlar demişlerdi!. .............................................................. 
1 1 
1 Diinga lktısat Haberleri 1 
1 1 

Japonlar Herşe-
yin Sun 'isini 
Yapıyorlar 

Tokyo'dan bildiriliyor: Japon· 
Mauaf /akı· yada üç fabrika 

sun 'i yün im alile 
ge!ler~ ~a!· meşgul oluyor. Bu 
dondurucu maddeden yapılan 

mensucat ve eşya Japon pazarla· 
nnda tutulmuştur. Bu sebeple 
yeniden üç fabrika bu işle meşgul 
olmak üzere makinelerinde tadilat 
yapmıştır. Bu yeni müesseseler 
günde beş ile üç ton arasında 
imalatta bulunacaklardır. 

Sırf bu işle uğraşan bu alb 
fabrikadan maada halen mensu· 
catla uğraşan iki büyük müessese 
de faaliyetlerinin bir kısmını bu 
işe ayırmak niyetindedirler. Fakat 
daha henüz bu işe başlamamış· 
lardır. 

Diğer taraftan, dış ardan 
pamuk ithal etmeksizin nesç işine 
devam maks&dile büyük bir Japon 
pamuklu fabrikası sun'i bir 
pamuk keşfine muvaffak olmuştur. 
Bu madde kimilen Japonyada 
bulunan iptidai mevatla imal 
olunabilecektir. 

lf 
BUkreşten bildiriliyor: Belçika 

----u--,--.k----. sanayi ve tüccar 
ue çı a mümessillerinden 

Ve mürekkep bir he· 
Balkanlar yetin Balkanlarda 

ve yakın şarkta yapmış olduğu 
tetkik seyahati müsbet neticeler 
vermiye başlamışbr. Bu suretle 
şehrimizde muhtelit bir Romen -
Belçika ticaret odası teşkil olun
muştur. Bundan maada Belçika 
ile Bulgaristan arasındaki ticari 
münasebalı arttırmak ve bu işi 
tatbik sahasına koymak üzere 
"BuJb~lg" namile bir de şirket te· 
essüs etmiştir. Bu şirket Bulgaris
tana Belçika malları satacak ve 
Belçika sanayiine lüzumlu mad· 
deleri de Bulgaristandan tedarik 
edecektir. 

* Sofyadan bildiriliyor: Ziraat 

Balgarlar çi
l•k ihraç 
edlgorlar 

nezareti bu sene 
harice çilek gön· 
derilmesi husu· 
sunda yaptığı tet· 

kikatı bitirmiş ve bu işi tatbik 
ıabasma sokmuştur. Hemen bütün 
tertibat alınmış olduğundan sev• 
kıyat başlamak üzeredir. Bulgar 
çilekleri hariç memleketlere soğuk 
hava tesisatını havi vagonlarla 
yapılacaktır. iık sevkıyatın mayı· 
sın 20 sine doğru Berline yapıl· 
ması karar altına alanmıştır. 

Biz, uyuya duralım. 

"iOEAL,, 
Yerli 
Taraş 
Bıçağı 

Herkesin kemali iftiharla kullandıgı 
yegane tıra bıçağı. 

Mayıs 16 
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Karyola ve adimi Eşya Fabr'kası 
Sirkeci -3 Ca • 

esı o. 
Son sistem Amerikan, İngiliz ve Alman sistemi karyolalar ve 

çelik Amerikan somyeleri İstanbul'da Seliinik Bonmarşesi, Ata 
Refik mağazası ve Yerli Mallar pazarında, Beyoğlunda Luvr 
mağazasında ve fabrikada teşhir edilmektedir. 

Fiatlar gayet ucuz ve fabrikada ve satış mağazalarımıda aynidir. 
Boyaları hakikt lake ve muhtelif renklerdedir. 

~-----=-IBl..-.m.mlllO!Em!IZBm!!!llm.>(16412) 

Gebze icra memurluğundan: 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek 
gayrimenkulün ne olduğu; Bağ beşi 
büyük <ligcrleri fide lılilınde 20 zeytin 
ağacı 68 kiraz ağncı 2040 kütiıgü. Gay
rimenkulün bulunduf:,'11 mevki, malıa.l
lesi, soka~rı numara"'ı: Tavşaııcıl .Musalla 
mevkii. 'l'akdir olunan kıymet: 1200 
lira bin ikiyüz lira. Arttırmama yo.pılıı
cağı yer, gün, saat: 17-6 934 Pttzar 
auat 14-16 Oebze icra dairesinde. 1 • lşLu 
gayrimenkulün arttırma şnrtnamesi 6-G· 
34 tarihinden itibaren 33/470 numara 
ilo icra daire-sinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açıktır. ilan· 
da yazılı olanlardan fazla malUmat 
almak istiycnler, işbu şartnameye ve 
33'470 dosya numarasile memuriyeti· 
mir.e müracaat etmelidir. 2 - Arttırma· 
ya iştirak için yukarda yazılı kıymetin 
% 7,5 niebetinde pey veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi edile
cektir. (124) 3 - lpotek ealıibi alacak· 
lalarla diğer alükadndann ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerin
deki haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tarihinclen 
itibaren yirmi gün içinde evrakı müa
bitelerile birlikte memuriyetimize bil
dirmeleri icap eder. Aksi hfilde haklan 
tapu sicilile sabit olmndıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç k~lı~lar. 
4 - Gösterılen günde arttırmaya ıştırak 
etmek isteyenler arttırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumat alınış ve 
bunları tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. S - Tayin edilen za
manda gayri menkul üo defa bağrıl
dıktan sonra en çok arttırana ihale 
edilir. Aucak arttırma bedeli muham-
men kıymetin yUzde yetmiş beşini 
bulmaz veya satış isteyenin alacağına 
rüçhanı olan dığer alacaklılar bulunup 
ta bedel bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mecmuun· 
dan fazlaya çıkmazAa en çok artbranın 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 
on beş giln daha temdit ve on be~inci 
günü ayni saatte yapılacak arttırmada, 
bedeli satış isteyenin nlacağına rüçhanı 
olo.n diğer o.lacaklılnrın o gııyri men• 
kul ıle temin edilmi alacakları mec
muundan fazlaya çıkmak şartile, en 
çok arttırıma ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapılamaz. 
Ve satış talebi düşer. 6 • Gayri men• 
kul kendisine ihale olunan kimse der
hal veya verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale karan f esholunarak 
kendisinden evvel en yüksek teklifte 
bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle 
almağa razı olursa ona, razı olmaz, 
veya bulunmazsa hemen OD beş gün 
milddetle arttırmaya oıkarılıp en çok 
arttırana ihale edilir. İki ihale arasın
daki fark ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet kalmak
sızın ınemuriyetimiıce alıcıdan taheil 
olunur. Madde (133) Yukandn gösteri· 
len 17-6-934 tarihinde Gebze icra me
murluğu odasında işbu ilô.n ve göste-
rilen arttırma şartnamesi dairesinde 
satılacağı Han olunur. 

Sultanahmet sulh UçUncU 
hukuk mahkemesinden: !\Iustufa 
Nuri ve Mehmet 'l'cvfik Beylerle Hü
seyin Mücahit Beyin şayian ve müş• 
tereken mutaRam{ oldukları büyük 
çarşıda yağlıkçılarda 136 numaralı 
dükkiinın izalei uyuu zımnında füruh
tu tekarrür ve müzayedeye vezolun· 
muştur. Kıymeti muhommiueei bin yüı 
liradır. Birinci açık arttırması 19-6-934 
tarihine müeadif salı günü saat on 
bevte icra kılınacaktır. Kıymeti mu· 
lıamminesiuin yüıde yetmiş be~ini 
buldutu takdirde ilıalei katiyesi yapı· 
lacaktır. Bulmadığı takdirde en son 
ıırttırıının taahhüdü baki kalmak üzere 
on beş gün müddetle temdit edilerek 
ikinci arttırması 4-7-934 tarihine mü
eadif çarşamba günü 1aat on beşte 
icra olunacaktır. İpotek sahibi alacak-
1,lnrla diğer nlilkadarlarm itjbu gayri 
menkul üzerindeki haklarını hususile 
faiz ve mesarife dair olan iddialarını 
evrakı müsbitelerile yirmi giin içinde 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicilile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalucaklardır. Arttırma şartnamesi 
işbu ilan tarihinden itibaren mahkeme 

Denizyol farı 
İŞLETMESi 

Acenteleri ı Karaköy K8prQbat 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarude 

Han Tel. 22740 
......... <dlllml .... 

1,rabzon Sür' at 
Yolu 

KARAOENiZ vapuru 17 
Mayı 

Perşembe 20 de Galata 
rıhhmındao kalkacak. Gidişte 
lnebolu, Samsun, Ordu, Giresoıı. 
Trabzon, Riıe, Hopa'ya. Dö
nüşte bunlara ilaveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak· 
tar. (2513) 

Bartın 

BURSA 
Yolu 
vapuru 17 

Mayıs 

Perşembe 19 da Sirkecl 
rıhtımından kalkacaktır. (2514) 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 16 

Mayıs 

Çarşamba 19 da Sirkeci 
nbtımmdan kalkacaktır. "2515,, , .. _. ............... .... 

DABCOViCH ve Şürekası 
Telı 44 708 • 7 • 41220 

Avrupa ve Şark limaııları arasında 
muntazam poıta. 

Anvere, Rotterdam, Hamburg n 
Iakandinavya liaıanları i9in yakında 
hareket edecek vapurları ve dünyanın 
bnolıca limanlarında transbor demen 

Yakında gelecek vapurlar 
Hansburg vap. 20 Mtıyısa doğru. 
Gudrun vapuru 12 Hazirana. doğnı. 

Y ukıuda hareket edecek vapurhlr 
Hansburg vap. 25 Mayısa doğru. 
Gudrun vapuru 15 Hazirana doğru. 

Fazla tafsilat için o.~~nta, Frengyan 
ban umumi acentelıgıoo müracaat 
Tel. 44707 8 • 41220 ............ 

TBEO BEPP 
vapur centahDı 

Polislı Palestine Line of the polieh 
Traneatlantio Sihpping Co. J..td. 

Gdynia • America Line. 
15.000 tonluk 

"POLONIA,, 
Transatlantik vapuru ile 

lCöstence- lstanbul- Hayfa - Yafa
Pire arasında muntazam ve lüks 
azimet ve avdet seterleri 1, 2 ve 
8üncU sınıf kamaralan vardır. 
Hayfa • Yafa· Ye Pire ioin seferler: 

17 Mayıs saat 15 te 
31 Mayıı eae.t 15 te 
14 Haziran eaat 15 to 
2 Haziran saat 15 ta 

DoQru Köstence için seferlen 
14 Mayıs saat 1~ de 
27 Mayıs saat 19 da 
10 Haziran eaat 19 da 
~4 Haziran saat 19 da 
8 Haziran saat 19 da 

Seyahat mUddetl ı 
İstanbul - Köstence lö saat 
letanbul - Yafa 61 ,, 
İstanbul - Hayfa 7l ,, 

Ji'oıla tafsiliit için Oalatada Frong· 
yan hanında umumi acentalıklara 
müracaat. Tel. 4-4707/8-41220-Yolcu 
için atlantik vapuru acentaeınL 
Galata rıhtım caddesi Tel. 40019 ve 
Vagonli • Kok ve Natta seyahat 
accııtalıklarına miirncaat. 

~ıı-------.... (16203) --

salonuna talik kılınmı.tır. Talip olan· 
tarın kıymeti muhammioesinin yüzde 
~ edi buçuğu nisbetincle pey akçesini 
hamilen yevm ve saati mezkurde 
Eıniuonünde Gülbekyan hanında Sul
tanahmet sulh üçüucli hukuk mabke
mesine 934-25 numnro. ile müraca.a'· 
lan ilan olunur. (16713) 
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VAPURCULUKl-------------------------1 
Bu Sü unda Hergün 

Nakleden: Hatice Hatip 

B iç 
d Artak uzun zamanlardanberi 
t"ks~lar.~ n davetlerİJİ lcabul et· 
ıkçe eglenmiyorlar, bilakis can 

aı ntısı · · d ıçer sın e kalı}orlardı. 

sal Ahı şu Br ç! İstanbulun bütün 
on arına 'Veb "b' ,. .b. ı: • 1 a gı ı, taun gı ı 

nrız o mu t u • . 

1 ,. ş u. uunu bıJmeyeıı m-
an ara adeta 'k' . . b' h-l" k ı mcı nevı ır ma 
u ıi:zarile bakıyorlardı. 

k yüzden Atıf Beyle kansı b11

1. iavetleri kabul etmemeğe 
aş.a. ılalarr. Gecelerini evlerinde 

geçırıyor dı. 

ç o~~z beş senelik evli idiler. 
ocu an da yoktu evde geçen 

bu ge~eler onlara pek sıkanblı 
gclmege h_aşla ıştı. Vakit geçir
mek ve bdhassa da ıu herkesin 
lıuka dar düşkün b.r ibtila ile 
bağlandığı oyunu öğrenmek için 
merak ettiler. Atıf Bey briç öğ· 
reten fransızca bir kaap aldı ve 
çabşmağa başladılar. Munise ha· 
~n~ın Abf Bey den daha fazla 
ıstıdadı vardı. O dalıa . . 
daha b k ' l}I ve 
B. - ça u oyunu kavramışlL 
ırgun Şehb d V 

evinde b' en er eysel Beyin 
edilince ırb nkdşarn yemegine davet 

U aVE.ti k b l . v yemekten a u ettıler 
sonra C\' sah'b" b . 

masalarmı ta . 1 ı nç nzun ed k 
koca birlikte bir ~r e~ ~arı 
ettiler. partı} e ıştırak 

Fakat daha evvel d 
miştik ya! Atıf Bey eh sc yle-
iyice kavrayamamıştı O u o~ unu 
zUnden partiyi kayb~trniş~::di.Y~ 
gece) olda bir:nci defa olarak 
bu yuzden kavga ettiler. 

.Bundan sonra yapılan ilk da
vetı Atıf Bey kabul etmek · t 

d' F ıs e-
me 1• akat Munise hanım git-
mekle ısrar etti ve git ti Bu 
<ıtuz b l'k · ' 
b. . . deş sene ı hayatlannda 
ırıncı efo ~ k' I b' Ak va ı o an ır Şe}di. 

şaın eve avdet ettiği zaman 
kendi kendine kalıp canı sıkılmı 
B
olan koc~sı ~nunla biraz alay etJ. 

unun üzerıne Mu . h . nıse anım 

~ gec<: 5°.k eğlendiğini sö .. 
h~~rek ıki11cı bir da\'eti de h!. 
lllş.e kabul edeceğini ilave etti 
v~ sözünde durdu. Bir daveti 
bır ~avet taki_p . etti. Briç oyna
yan ınsanlar Şışlı, Maçka, Nişan. 
taşı salonlannda ne de makbuldü 
Munise H. Gitgide mükemrn İ 
bir oyuncu oluyordu ve git 'de 

"th' b' g:ı e oyuna mu ış ır iptila d 
d T uyu. 

yor u. aun onu da yaklarnaşt 
Artık Munise H. bir briç deli~i 
olmuştu. 

AtJf B. karısana bu davet .. 
lerde refakat etmemekte adeta 
inat ecH1 ordu. Mübahaseler, mü
nakaşa, münakaşalar tam rnarıa .. 
sile kavga oldu. Bir taraftan da 
M~oise ~anımın şansı dönmüştü. 
Br.ıçte ınutemadiyen kaybetmekte 
ldı. Atıf B. bütün k d t 
blitii u re ve 

k n haklarile kansını oyna• 
mMa ~an Hmenetmek iscedi Fakat 

unıse b k . • · una arşı ısyan etti 
Ve h k • er es hayretle .. v d' 

ki ıenelerdenberi 'ogren. ı 
hayat geçirmi mea ut bır 
ailesi felaket 1·! ?~and Atıf Beyin 
H .,.erasm ed' M . 
anımın &\'ukatı huk ır. unıse 

me!erinden b. . uk mahke-
ytızlindcn Ahf ırBe geç~ınsizlik 
talik davaa • aleyhıne bir 

ı açmıştır. 

* . Ba~. insanlar iptilalarına 
zıfelermı feda edecek k d va-
• d l'd' 1 a ar zal ıf ıra e ı ır er. Munise H 
da bunlardan biri idi ve a°:a~ 
likm akabinde belki de · 
d~~ . azabın~ _ boğmak için k~!: 
disım büsbütun oyuna verdi. Ve 
orunda bergün kaybede kaybede 
l'lhayet çok para~ız kaldı. Bir 
U.kbahar günü bronşitten muzta
r~p olan Munise Hanımı gören 
aıle doktoru: 

- Azizem, dedi. Bu yaza mu-

haL.kak bir sayfiyede geçirmeli· 
siniz. Ad Ka, anlad ıuz mı? 

Muniı;e Hanım: 
- Doktor, dedi. Benim say .. 

fiyeye gidecek param yok. 
Doktor Cemil eski bir ai:e 

dost~ ici. Bu otuz beş senel.k 
a.lenıo başına gelen felakette 1 
çok müteessirdi. Hele Munis~ 
Haoımı:ı böyle parasız kalması 
da onu ayrıca mü~ees.ir etmişti: 

-. Hele b~n bır çaresini dü
şüneyım, dedı. Ve birkaç gü 
sonra mu~affer bir eda ile Munis: 
Hanımı zıyarete ge!di: 

- Hanımefendi işimiz it size 
bedava bir aayfiye buldum. 

- O da nasıl şey doktor? 
•
18 

- Basbayağı. Gazetede bir 
, k" 0 !ar, • bakınız... İhtiyar ve 

ımsesız bır bey kendisine refa· 
kat ed~cek ve arkada~!ık edecek 
yaşlı bır hanımefendi arıyor. 

Kendisi Büyükadada imiş. 
Hem de aylık veriyor. 

Munise Hanım: 
:- Allah göstermesin doktor 

dedı. Bu yaştan sonra bir de hiz
metçil k mi? 

- Estağfurullah hanımefendi 
bunu bir an düşünmeyi:ıiz •• yaln:z 
kimsesiz kalmış b;r adamın böyle 
kendis"ne arkadaşlık etmek hiz
metç:tik sa} ılır mı hiç? .• Hem ele 
bu yüzden lazım gelen teptilha
vayı da }apmış olacaksınız. 

Sonra gülerek ilave etti: 
• . - .Hem hanımefendicigı~ ·m bu 
ıcm · -r s.zan muhakkak hoşunuza 
gi~ecek tarafı var: Çünkü bu bey 
brıç oy_namasını iyi bilen b:r ar
ka~aş. ı~teyor ... eğer kabul eder· 
~en~ ılan~a yazılı... Dr, Muhsin 
ısmande b.ır zata y~zmak lazım. .. 

M~ise H. Ada vapurundan 
çıkıp çıçekli köşke doğru gider
ken kendine refakat eden Dr 
Mulısia anlabyordu: · 

- Çok İ) i bir zattır. Haya
bnda büyiik bir keder geçirmiş. 
Bunun neticesi sinirleri bir az 
b~zulmu~··: Kendisi melek gibidir 
go~eceksmız hanımefe d' K' sesn:lik h n ı... ım-
Bö le b ~nu ayatta çok sıkıyor ... 

b Y 1~ arkadaş istemesini ona 
eu tavsıye ettim. 
~ Münisu H. hem doktoru din

leyor, hem de düşünüyordu. Za
vallı Atıf B. o d..ı şimdi ihtiyar 
Yaşı~d..ı yapayalnız değil miydi. 
~unıse H. onun kaç kere keudi· 
s~ndcu af talep edeceğini avdet 
rıca ede v• ' 

hain . cegm zannetltlişli. Fakat 
nıarnı hır kere bi e mektup yaz
dırm•şQt, odeta izini ortadan kal· • ı. 

b ..:ıGüzel bir köşklln önünde ara-
a(;.an ind"I D M . on . • er... r. uhsın B. 
u geşn~ş bir salonda bıraktı· 
- •rndi · • şayıın· d d' aıze hastamı yollı· ' e ı. 

Beş dakika geçmeden 
nun kapısı r.çıldı. aalo-

- Munise ..• 
- Atıf .•• 
ikisi de müteheyyiç ve titrek 

karşı karşıya duruyorlardı. Evveli 
Munise H. konuştu: 

- Ne kadar ldeğiımişsin? 
Ve herşeyi unutmuş bir halde 

hıçkırarak onun kollan arasına 
atıldı: 

- Munise sen mi böyle ay .. 
lıkb bir iı kabul ettin? 

ö ; Ay bu doğru mu!.. Seni 
g. r nce ben bunu bana [yapılDllf 
h1r tuzak zannetti m. 

- Her halde öyle olınalı. 
Fakat bu tuzak doktorun. 

Ve doktor Cemil tarahn
dan kurulmuş bir tuzak olacak. 
Fakat briç oyuncusu sen misin? 

- Ben ya?. Senia h· .... - .... 

10RK ANONİM ŞİRKETi R . 0 . 
f stanbul Acentahğı a yo n ~ iŞ 
Liman Han, Telefon: 22925 

• 

lzmir Sür'at Yolu 
SAKAR y A vapuru 

Her Perşembe gan,o 
Mat 14 te Galata nhbmındaa k,a). 

kacak doğru izmi.re gidecektir. Bu 
yapur HER PAZAR günü ıaat lSte 
lzmirdea kalkıp dotru i.tanbula 
gelecektir. . 
Mersin ve lzmir 

sUr'at Yolu 

İN ÖNÜ vapuru 18 
Mayıs 

Cuma gün6 uat 10 da Sirkeci 

nhtımrndan kalkarak doğru IZMJR, 
Antalya, Merain, Payaaa gidecek. 
Dönüşte bunlara ilaveten Alanya, 

~ük, Çanakkaleye uğrayacaktır. 

Zayi: İçinde hüviyet cüzdanı, as· 
kerl.k tezkeresi ve bonservislerim bu
lunan cüzdanımı 4-5-934 tarihinde 
ke.ybettim y~ıulerini alııc. ğımdıın hü
kümleri yoktur. Bulup iusa.niyet na• 
mıoa ndre~ime getiren memnuu edile
cektir. Kasım paşa Y abynkahya Y ukup· 
ağa sokağı numara 47 Mulıııu. 

.. 

PETROL NiZAM 
S
SAÇ bakımı için en iyi bir ilAçbr. 

aç dökülmeı:ni ve kepekleri 
durdurur. (16022) 

...... ••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••U•••••••••• 
ya etmek için oynarken .• alışbm. ·' 

- Hayır.. Hayır arbk vade
diyorum. Ben hiç oynamıyacağım. 

- Fakat ben.. Ben bu oyunu 
ıevmeye başladım. 

- Sen de oynamıyacaksın 
hiç anlıyor muson ömrilmüzUn 
ıoı.una kadar bir kere daha .. 

- Briç okadar fena bir oyun 
değil ki! 

Mun · se H. kocasını genç bir 
zevce- ateşile aperken: 

- istemiyorum anladın mı/ 
Dedi. • 

_ Sen nasıl ıstersen kancı· 
~- peki bir daha oynamayız. 
...... le • oldu. 

Macunu 

aızel 
Şapkadan 

evvel 
aazeı c11şı . 

Ç .. ııJdi= U ~ i"l her 
• gaselli~ ı,egcrf 

-eiJt t .,.,,, . 
çetır~ .,el .s ötlerıt• 

ıegd;;:,o diıl•' g .. 
Dişlerine ehemmiyet vermiyenler 11hbatlerinin esasını ve 

gOzelliğin SU'nnı bilmiyorlar demektir. 
Dişlerinizin güzel olmasını istiyoraaım aabah ve akşam 

günde iki defa muntazaman RADYOUN ile fırçalayınız. 

Galata' da Karaköyde meşhur 

S LSiO 
Büyük Elbise fabrikasında 

ısmarlama kost··mıer 

1
/ 2 Liraya 

Kadın, erkek ve çocuklara 

KOSTÜM 
PALTO 

MANTO 
ve Muşambalann 

En müntahap çeşitleri 

Tediyatta Teshilat 

İ Z Gazetesinde...-.... 
20 Mayısta, bugünün en büyük ilimleri "Ölümden 
Sonraki Hayat,, hakkındaki inanışlarını yazıyor ..• 

'7 okuyunuz. (16633) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
" 200 torba kiikürt ve 4oo0 kilo gözl8fl puarbklal ,;, s~µt.0 

" l . ö dikten ıonra pazar •a• iŞ •-
alınacaktır. Taliplerin şartname ~rı gril~ b' ilkte 24/5/934 Per-

k k r.- % 7 5 temınatla e ır • 
ra etme u-.c.ere ' d Al aabm koauayonuna 

, 9embe gönü saat "15,, te Galata 8 ım, 
inüracaa tlan. 0 2483,, 

.. * 
fik •• 33 ton mazot : 24/5/934 

İzmir F. için prtnameaine tev an . " 

Perşembe gOoft saat .. 14 " te : . •• • . 
Nil uae ve ıartoamesine tevfıkan 150,000,, kilo 114 mim lık 

Bob' h':ıinde ıellUloz kağıdı 29/5/93-1 Sah günü saat "14,, te : 
1~nmuoe ve şartnamesine tevfikan "1500 ,, adet S mim tik 

ince ıan zamklı bobin 29/5/934 Sc1h gUnü saat " 15,, te: 
Nllmune ;e tartnamesine tevfikan .. 200 ,, adet Matbaa yaldız 

bobin 29/5/934 Salı gti.ull saat " 14, 117.,: . . 
Yukarda yazılı malzeme pazarlıkla aatm alınacaktır. Tabple'?1' 

nDmune ve ıartnameleri gördllkten sonra 1akarda ıösterile~ guo 
ve saatlerde % 7,5 teminatlarile birlikte Galata'da Alım. abm 

a&racaatlan. .. 2508 .. 



SON POSTA 

· Kamyonların Lô.stik Masrafının 
Çokluğundan Şikô.get Etmeyiniz. 

Bunu Tenzil Sizin Elinizdedir. 

fı~0., VED A..W.T • 
.-. PRP.SSUPE 

DUMPTRUCK 
41.L·WEA THER 

Memleketimizde Şoför
lerin ekseriyeti kamyon las
tiklerinin az k ilometre yap• 
hğından müştekidir. Arizalı 
yollarda, haddinden çok 
fazla yük ile sefer yapan 
kamyonlarda kilometre ba
şına olan lastik masrafı 

PATHFINDE" PATHFINDER çok ağırdır. Bu masraf, 
9ALLOOl'l HIQH PRESSUR& 

azaltmak için en ucuz las- . 
tik kullanmak en büyük hatadır. Mesele az para sarfetmekte 
değil, sarfedilen para ile azami servis görmektedir. Elli lira ile 
ahnan bir lastik ile 2 - 3 bin kilometre yapacak yerde yüz 
lira verip On • On beş bin kilo metre yapmak elbette 
daha ucuzdur. 

Lastikleriniz çabuk aşınıyor mu ? 
beher sefer, yahut günlük veya 

Yaptığınız 

ayhk lastik 
masrafınız çok ağır mıdır ? 

Lastikleriniz yollarda çok arıza gösteriyor mu? Tamir 
edemediğiniz lastikler için yollarda perişan kalıyor mısınıı? 

Bu suallere verilecek cevap dayanıkla lastik 
kullanmanızı tavsiyedir. 

Hesabını bilen şoförlerin daima GUDYiR lastiklerini 
tercih ettiklerine dikkat ediniz. 

Yalnız GUDYiR lastiğini takmak bu müşkülah halletmez. 

Hanki eb'atta ve hangi cins GUDYiR takmak lazımdır? 

Bir buçuk tonluk kamyonunuz için size atideki lastikler 
tavsiye olunabilir: 

• 
32 x 8 ağır mal Patfaynder - 32 X 8 ağır mal dUz - 32 X 8 

ağır mal Groovd - 32 X 6 ağ1r mal maden llstlll 7 ,so - 20 
Patfaynder - 7 ,50 - 20 Balon - 8,25 - 20 Balon - 8,25 - 18 
Balon - 32 X 7 alır mal Groovd - 230 - 18 az havali - 230 - 20 
az havah - 900 - 18 Balon - 900 - 20 Balon. 

Bu on üç lastikten her biri ayni neticeyi vermez, bu 
lastiklerden bazılarını takmak için tekerleklerinizi tebdil 
lazımdır. GUDYiR'in memleketimizin her bir tarafında bulunan 
acentaları ve fatanbul merkezi kamyonunuzda en iyi vazife 
görecek lastıği tercih için size izahat vermeğe amadedirJer. 

Merkez Acentası: 

Beyoğlu'nda Taksim 
Kemal Halil, Mehmet 

Bahçesi karşısında 
Rıfat ve Şürekası 

.. 
A~rılart ve so0ukafğiniı~ını - geçlrec~ 
,bir ilaç isterken, daima bu sözleri h•• 
hrla~mız: Alaca!)ınız mal, hakiki olmatL 

Mayıs 16 

~ T~SVİYECi ve DUV A C 

Ustaları Aranıyor 
Sümer Bank İstanbul Şubesinden: 

Uşak Şeker fabrikamızda 2 • 3 ay sürecek montaj işleri için 
50 • 70 tesviyeci ile 10 kadar duvarcı ustasına ihtiyaç vardır. 

Tesviyecilerin, verilecek talimat dair esinde mllstekilen iş 
yapabilecek kabiliyette bulunmaları meşruttur. 

Duvarcılar, ateş tuğlalarında çalışmış ve kazan aksamım 
g~rebilecek' iktidarda bulunacaktır. Ustalara Fabrikada veya 
Uşakta yatacltk yer ve öğle yemeği temin edilecektir. 

Bu müddet için Uşak' a gitmek istiyenJerin, tercümeihal ve 
ehliyetnamelerile şubemiz mübayaat servisine' derhal müracaatlan. 

~---·----------.-.(16734) 

BUNU NASIL 
Bl LMEL'? 
Kadınların ekaeriai ciltlerile ıon pudruı,, nı kullanmaz; bu pudra cll• 

derecede meuul olurlar. Halbuki; pek din yat fazlaaını me11eder, genitlea• 
azı kendilerine en fazla uygun gelen, miı meaamab giderir. Her iki pudra, 
ciltlerinin tabii rengini, o nadir ve ne yapsanız, her havada, gGndils 
güzel mat manzaraaına birleıtiren, · gilneıinde veya, ırece aydınlıfanda 
pudra cinsini kullanmakla, ırüzellet- dökülmez; her ikiainda cildi kuvnt• 
mek huıuaunda nekadar parlak neti- lendiren ve parlamasına mini olan 
celer elde edebileceklerinin farkına huauıi maddeler vardır. Cildinize 
varırlar. Filhakika, kuru bir cilde tamamen uyan bir pudra kullanmakla 
uyıun gelen bir pudra yaftlı bir cilde fazla masraf yapmıı olmuyoraunuz. 
uygun gelen pudradan bambatkadır, Bu pudralara bir defa tecrübe ettiolı 
Huıuıi olarak kuru ciltler için hazır• mi? Erkeklere kartı cazibe kuvveti· 
lanmıf bulunan " Tokalon Petalia nizi ve sebhar letafetinlzln ne kadar 
pudrası ,, beıereye hof bir se~!nllk artacağını gö~ünilzle görmÜf olurau• 
verir. Cilt üstünde kabarmaz, dokül- nuz. Kuru cilt için "Petalia,. ve yaib 
mez, yatlı ciltlere " Tokalon Pero cilt için "Pero,. iıteyiniz. 

MECCANEN: fstanbul 622 posta kutusu adresine (F) rumuzile 
altı kuruşluk bir posta pulu gönderildiği takdirde derununda bir 
tUp .gündüz T okalon kremi, bir tüp gece T okalon kremi ve ( arzu 
edilen renkte ) bir kutu T okalon pudrası havi lüks bir kutu mec· 
canen hediye edilecektir. • 

Bu heyecanlı, harikulude eser Perşembeye Maarif kütüphaneı:ıindc çıkıyor (ö)kuruşttıl 

Zayi: Eminönü şubesinden almak
ta olduğum maaşa ait 3285 numaralı 
cüzdanı kaybettim. Yenisini alacağım
dan hükmü yoktur. Defteri Hakani 
Hnedat kitipliğinden mütekait lhıaıı 

Son Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 

Neıriyat MQdürü: Tabk 


