
''Hazır Ol Cenge Eğer 
isen Sulhusalih,, ister 

... DUnkU " Son Posta ,. da ve 
dıger arkadaşlarımızda okumuş 
k~aça.ksmız. Başvekil Paşa evvel· 

ı gUn C. Halk Fırkası grupunun 
top!antısında, Milli Müdafaa hUt
çesınin takviyesi hususunda mil
let vekilleri önUnde izahat verdi. 
Başvekil Paşa: "Türkiyenin sulh 
ve emniyet politikasında samimi 
ve ciddi olarak devam etmek 

azminde bulunduğunu ,, anlatbk
tan sonra "beynelmilel vaziyetin 
birçok devletlerin müdafaa büt
çelerine tesir ettiği gibi bizim de 
tedbirli bulunmamızı icap ettir
diğini,, söyledi. 

Beynelmilel •aziyet, hergün 
&:!'zete sayfalarında apa•ikar aö--
runu k '# o .1 yor ve o unuyor Her devlet 
Si ahlan A .• •yor. meraka muazzam 

bir deniz filosu hazırlamak için bl· 
zim paramala iki milyar lira tahsis 
etti. Fransa, bava, deniz ve kara 
kuvvetlerini takviye için bütçede
ki tahsisata yine bizim paramızla 
üç yuz milyon lira ilave ediyor. 

( Devamı 8 inci ı ayfada ) 
(Milli müdafaamızın takoiyesl

lçin alınacak geni vergilere ait son 
malumat 3 üncü sayfada ) 

Vehhabiler Ve ... 
• 
lbnissuut 

Yazan: ••• 
v Hi h b. ünasebetile ön safa gelcı Arabistanın istikbal~ 
.1.emen • caz ar ı m l"k d di, Biz bu davada movkı 

meselesi, dünya diplomasisini şiddetle a a a ar e ~ ;· h' 
1 

akıl bir zatın. 
almıe şahsiyetleri okuyucularımıza tanıtmak maksa e a va e Sv ·ı ldrieiden 
bu hususta yardimıw temin ettik. Bu zat, lmam Y abya ve eyyı. f d 
bahsetti. Bugün de lbnissuut ile V chhabiliği anlatı~·or. Bu yazı, hır de 8 a 
bitmemiftir. Çünkü mevzu bir hayli etrafiıdır. 

Lüter, isminde bir papaz na• 
sıl (katolik)Iiğe isyan etmişse, 

(AbdUlvehhap) adında bir Arap ta 
İslamiyetin bazı akait ve şeraiti 
aleyhine kıyam etmişti. Abdili· 
vehhap, Necit çöllerinin ortasında 
(Elbüta) ismindeki küçük ve latif 
bir vahada dünyaya gelmiştL 
Mensup olduğu (Temim) kabilesi 
ise, bUtUn o susuz çöllerde bil· 
yük bir şöhret temin etmiştL 

Bu zat, çocukluğunda kabi
lesi arasında bulunan hocalardan 
iptidai ilimleri öğrenmiş, büyü
dükten sonra da Mekke, Medine 
ve Mısır medreselerinde tahsilini 
ikmal etmişti. 

Aslen zeki ve ıörllşleri kuv
vetli olan Abdtilvehhap, fikren 
tekemmül ettikçe İslamiyetin bir 
takım biltatler içinde boğulduğu• 
nu farkediyor; dinin esası ve 

16nlssuut 

istikbalini ancak kuvvetli blr 
ı lahat kurtarabileceğine h\ikmee 
diyordu. Nitekim bu hükmün 
bizzat tatbikine karar verir ver• 

( Devamı 9 uneu aaylada ) 

Vefasızlık İthamile .. 
Bir Nişanlısını Yaraladı, Delikanlı 

Yavuklusunu Da Öldürdü 
İzmir ( Husuıi ) - Tire yolunda yürekler acısı bir aşk faciası 

oldu. Genç bir delikanlı öldürüldü, gUzel bir köy kızı da ağır surette 

yaralandı. ld t' w. 1• ~ .. 
1 

h 
1 Bu huıuıta e e et ıgım ma uma~, şoy e u asa edebilirim: 

Tirenin Musalar köyünde Ayşe isminde şirin bir kız var-
dır. Bu kız iki seneden beri yirml yaşlarında Şerif oğlu AH 
isminde bir gencin niıanlısıdır. 

( Devamı 10 uncu aayf ada > 

u~lular inkir Ediyorlar 
Dün iki RüşVet Sllçlusunun Muvace- zevk Bu Yat J 

heleri ~apıldı ~ t S 1 B ld ~I ~~~~~~~~~ 
Ankara, 18 ( Hususi ) - iki , e r a em ayı ) 

riiıvet suçluşu hakkında tahkikat 

ehe?Imiret!; devam ediyor. Bura ~ 
Adhyesı dun de bütün gün suç· ~' 
)ulan sorguya çekmekle meşgul 
oldu. 

DUnkU isticvap esnasmda 
Metr Salemin üstüne birkaç defa 
fenalık geldi Fakat k M S l · gere etr 

Ef
n em: gerekse Leon F araci 
endı rüşvet t kl.f' . 

etmişlerdir o·· .. ~ ı ını inkar 
M 1. • un ogleden sonra 

• 
8

• ıye Nakit İşleri Müd'" M 
vmı R'" tU B ur ua-uş eyle rüşvet suçlulara 
Metr Sn lem ve Le on F arac'ı Ef . 

li h .nın m vace eleri yapılmıştır. 
Alınan malumata göre verd'k

leri ifadeler bibirini tutma~ 
1 .. t• 'lk ış, ya nız ruşve ın ı payı ola-

rak verdikleri beş yüz liranın 
borç şeklinde verildiğini ileri sür· 
müşlerdir. Suçlular tevkifhanede 
ayrı ayrı odalarda ihtilattan 
gıenne?il~i~ vaziyettedirler. Dün 

ulh hakımı tarafından cürmümeş· 

pıldıktan sonra ıuşlular adliyeye 
aötürülmUşler, ilk sorguları gece 
yarısına kadar devam etmişti. 

Bundan sonra auçlular Emnl· 
yet Müdtirlüğne götürülmüşler, 
Metr Salem ıabaha kadar 
hiç uyumamıı, yemek bile yeme
miıtir. Leon Faraci Ef. gece ya· 
rısından sonra ikiden sabaha ka· 
dar uymuştur. Tahkikah hA· 
kim Fethi Bey idare etmektedir • 
Dünkli muvucehe öğleden sonra 
başlamış, isticvaplar ile birlikte 
saat on sekize kadar sürmüştür. 
Ankara mUddeiumumisi Fuat Bey 
de Emniyet müdllrile birlikte bu 
işle meşgul olmuştur. 

Yapılan bu tahkikat hazırhk 
tahkikatıdır. İki gün kadar sonra 
da ilk tahkikata başlanacağı 
tahmin ediliyor. 

budun yapıldığı Rüştü Beyin oda· 
lln~ keşi~ v~. tetkikat yapılmı§hr. 

vvelkı ırun clirmUnıQfhut ya· 

Tahkikatı idare eden hakim 
Fethi Bey dün, cürmümeşhudu 
tesbit için RüştU Beyin odasında 

~ı üç saat bir kasa içinde saklanmış 
j olan sivil polis memuru Mahmut 

ı...&c-:ı..,~11:..o........_~~m:.=::;;;,,..._ Beyle ayni odada kütüphane 
T•le/on $irketltıin Toletakale ınerlcezl ( Devamı 5 üncü Hyfada } 

- Adaları güzelleştirmiye başlamışlarl. 
- Ne yapmıılar? 
- Arabacılarla, laamallara bir imek yeni elbiH giydlrlyorlanaıtl 
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(Halkın Sesi] 

İki Rüşvetçinin 
Tevkifi 
Ve Halk 

Telef on tir keti namına r6 
tekhf eden iki ki inin .Aııkam-

tevkif edildikJerini dün yaz• 
Hidiaemn halk aramnd 

hasıl etbği eksi de, bugütt, 
ğıki tırlarda hüJ.. ediyoruz: 

Hakkı Bey ( Beyazit Koska tram• 
vay c ıddesi 19) - Nafia Vek&tetinfıı 
fmtiyazh yerli ve ecnebi ıirketler 
Ozerinde DcYlet otoritcıini adamakıllı 
tcaiı yolundaki çalıt asım ve him
metini alkışlamamak mümkün de il
dir. Şimdiye kndar Devlet ve halk 

leyh1ne istedikleri gibi at oynatan 
bu ıirketlerın çanlanna ot bk.ınmıya 
baıladı. Halktan fuzuli olar k yüz 
linlerce lir toplayan ve bunu ver-
memek için bin türlü tezvir vasıtala· 
rın müracaat eden ve halkın hami
yetini alaya nlnn telefon ı·rketi 
De let aüneıtnl d a fazla zarar-
landı k için hükumet merkezind 
rüıvet yermiye bile ccs ret etmİf. 

Ankarada avukatı ve mümessili dün 
tevkif edilmiıler. Hadise bu eklil 
Utihar edi!meye deker. 

* İbrahim Murat B. ( ecidıye kö) 
~ni mez rhğt ~"1) - lmtiy zh 
ıırkrllerdeo birço lan bil Türkiyeyi 
aultan devrinı y fıyor •anıyorlar. 
f.tedilderi aibi in~ boyun at 
oyn tm istiyorlar. Çalamlar, çırp-

nlar, rü vet veninlcr. Hallan aı 
7apı1 ıılar, aüı-k aib kanlanaı Jv, 
canlansınlar .. 

Fak t efendiler 1 • bildiğiniz 
lar barda oldu. Yola eliniz, 
um olunu.z. Size keı Ierimiz. • 

ka:plerimiz açıktır. Aksini P 
için d zind n kap arı rka 
kadar çıktır. 

* Şakir Bey (Bakırköy Cevizlik 71)
Ben birçok imtiyazlı airketlerin hü,.. 

üniyetlcrinden v temiz ç mal 
nnd f p e ediyordum. Nihay t 
valualar benim fÜpbelcrimi kuvvel
leodirmiye batlııdı. Telefon Şirketi 
avvuk tı ve mümessili hesaplann al· 
tın üzerinden görülmesi f çin Mııliye 
Vekaletinde bir memura rütyet ver
mek isterken cürmümeşhut halinde 
yakalanmııtır. Bu h diıeden onra 
dünyanın şu buhranla z:amanında 

memleketimizde İf ve ekmek bulan 
fU firket:ere kızmama~ mümkGn mü
dür? Arbk foyalan meydana çıktı. 
Şimdi k nun önünde beaap versinler 
bakalım. 

uphl ri B yln 
Bir e tubu 

~uharrir Suphi Nmi Beyden 
dıgımız bir mektupta, kendi· 

sinden bir buçuk y evvel, yeni 
ç~kacak ciddi bir mecmua için 
b!~ makale istenildiği, kooper tif. 
çilik hakkında yazdığı bir yazının 
bu mecmuanın üçüncü s yı mda 
çıktığuu, fakat ~uanın siyasi 
mahiyette olduğunu, kendisinin 
ise siyasi gazetecilik yapmay rak 
hayatını ilme hasrettiğini bildi .... 
mektedir. Suphi Nuri Bey ayrıca 
ortada suiniyet gördüğü iddia "le 
mahkemeye de mUracaat edeceoo 
ğini ilive etmektedir. 

• 

e 

L 

ezare 
ahkô -

o asın 
açtı 

an 

ÇengelköyUndcn eb'us Vefik Beyle Bebekte 
tayyare piyango u müdürü Fikri Beyin evinden 
ve daha başka evlerden eşya çaldığı için dün 
sabah asliye ikinci ceza mahkemesinde dört ne 
9 y, on beş gün hap e mahkum olan btinyeli 
lbrabim isminde bir suçlu, tevkifhaneye gönderil
mek üzere Yeni posta hanedeki adliye jandarma 
kumandanlığına teslim edilmiştir. İbrahim diğer 
mevkuf ve maznunların bulunduğu nezaret odasına 
konmuş, fakat orada Halit isminde bir ç.luyle 

L:avgay ba !adığı için jandarm ar kendisini ba ka 
bir odaya Imışlar. lbrahim bu odanın yüksek

teki penceresine tırmanmış e oradan da koridora 

penceresi açı]an bir odaya geçmiş, yavaşç pence
renin camını öktükten onra Müddeiumumi:iğin 
bulunduğu katın koridoruna çıkmış ve oradan 

kaçmışbr. Müdde mumilik firari lbrabimin yaka

lanması için polise ve jandarmaya tevkif müzekke

releri gönderi?.· tir. 

Recep Bey 
inkılap Kürsü ünde Der -

ferine Devam Etti 
Cümhuriyet Halk Fırk-sı 

Umumi Katibi Recep Bey dün 
sabah Ankaradan şehrimize gel· 
miştir. Recep Beyle birlikte 
lstanbul {ırka vilayet idare heyeti 
reisi Cevdet Kerim Bey de şeh
rimize dönmüştür. 

Recep Bey dün akşam Oni-
ersite inkılap tarihi enstitiisünde 

derslerine devam etmiştir. Recep 
Bey isb'klal müc delesiııin skeri 
kısımhınnı anlatmıya de m et· 
miştir. D nldi. konferansta fırka 
tqki: t reisleri e · birço 
u: at hazır bulunm tur. 

Kaybolan 
Çocuk 

zmitte Yakalandı, Baba· 
sına Teslim Edildi 
Kuledibinde bir apartımanda 

oturan Sıvııslı Osman efendinin 
12 yaşındaki oğlu Alinin, babası 
tarafından azarlandığı için evden 
kaçbğım, bütün aramalara rağ· 
men on gündenberi bulunamadı
ğım dün yazmıştık. Öğrendiği· 
mize göre, küçük Ali Sıvasta 
bulunan annesinin yanına kaç· 

makta iken lzmitte y kalanarak 
şehrimize getirilmiş ve dün ha· 

bas1 O man efendiye teslim edil· 
miştir. 

Bir Ka il Tutuldu 
Avanc ta bir cinayet işliye

rek kaçan Mahmut isminde birisi 
Mudanyada tutulmuş, Avanos 
gönderilmek tizere ehrimize g~ 
tirilmiştir. 

Belediye Şirketler Komiseri 
Belediye hukuk işleri mumey

yiz.i 1 mail Hakkı Bey, belediye 
şirketler komiserliğine tayin edil· 
miştir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Burga.z adasında Çarşı cad
desinde Yani Efendinin evini 
boyamakta olan bo} acı Va 1 
oğlu Mesedon iskelenin kmlma
si e yere d~er vücudunun muh· 
telif y rlerindeo ağır urette ya• 
ralanmıştır. 

Jf Kime it oluğu henüz 
a ılamnyan bir otomobil Köprü 

üzerinde 9 y nda Şahabettin 
·· minde bir çocuğa çarparak ya• 
ralamıştır. 

.. Kerupen:n idar "ndeki yük 
, bir tramvaya asılarak 

Tophaneden geçmekte olan Pa-
yot · minde bir çocuğa çarpa

ra yaralamışhr. 
~ Şoför Mehmedin idaresin· 

deki otomobil Zeytinburnu önün
de Ahdül isminde birine çarparak 
muhtelif yeleriiıden yaralamıştır. 

Haraç M? 
Bir Adam Yakalanarak 

Adliyeye Verildi 
Polis ötekini berikini tehdit 

ederek haraç almak cürmile 
Malatyalı Hüsamedd·n isminde 
birisini yakalamış, adliyeye te Iim 
etmiştir. 

İddia edildiğine göre Hüsa-
meddin Tahtakalede sandıkçı 
Yuda isminde birisinden "sorma 
ver parası n diye beş lira iştemiş, 
hatta ret cevabı ahnca tehdit 
avurmıya kalkışmıştır. Bu sırada 
şikayet üzerine polisler tarafından 
yakalanmışbr. 

Esnaf Ban ası Tahkikatı 
Devam Erli yor 

Esnaf Bankası tahkikatile meş• 
gul olan Müddeiumo i Muavin
lerinden Muhlis Bey dün de ban· 
kanın murabba ı Sezai Beyle 
murakıp Emin Zeki Beyi dinle· 
m· tir. Murabba Sezai Beyin 

· imzası olmaksızın banka hiçbir 
tediyede buluoamıyacağı için 
isticvabı da uzun ürmüştür. 

Muallimler 
Şube Derslerine Ait 
Ücretlerini Alamadılar 

Orta tedrisat muallimleri şu
be derslerinden üç aydanberi 
maaş alamamaktadırlar. Her mu
allim yalnız asli maapnı almak· 
tadır. Mektepler tatil edilmeden 
evvel şube derslerine ait ücret· 
lerin verileceği ümit olunmaktadır. 

Maarif Vekaleti şube dersleri 
içip muayyen bir ücret formülü 
te•bit etmiştir. Ücretler bu for
müle göre verilecektir. Şimdiye 
kadar ücretler, muallime ve der
se göre uhtelif miktarda e.ri
liyorda. 

Tramvao 
•• 

Ucretleri 
Vekaletin T asdikinclen 
Sonra Ten zil Ed ılecek 

Üç ayda bir toplanmakta olan· 
tramvay ücretleri tarife komisyo
nu, içtima ederek yeni tarifeyi 
yapmıştır. Tesbit edilen Ucretler 
tasdik edilmek üzere Nafia Ve· 
kaletine gönderilmiştir. Aldığımız 
malumata göre tramvay ücretle-
rinde ehemmiyetli bir tenzilat 
yapılmışhr. Bu tenzilat Nafia Ve-
kileti tarafından kabul edilirse 
haziran başından itibaren tatbik 
edilecektir. Tramvay ücretleri 
elektrik ücretlerine tabi bulun• 
maktadır, Son elektrik tarifesi, 
kilovat başına ( 50 ) para tenzil 
edildiğinden, bu vaziyet tramvay 
ücretlerine de tesir etmektedir. 

Ukme!depJerde imtihan 
lıkmektepleria on smıflannda 

yanndan itibaren imtihanlara 
başlanacaktır. imtihanlar üç gün 
devam edecektir. 

Diğer mflar talebesi kanaat 
notlarile mıf geçtiklerinden pa
zar günü karnelerini alacaklardır. 

Güniin Tarihi 

Fransız Tacirleri 
Şehrimizde 

Ankara, 17 - F rana ile old 
ticaretiıniı.i alakadar eden meseleleri 
tetkik etmek ve memlekeümizdeD 
Türk mahsulü olarak ne gibi mallat 
ithal edebileceklerini ar tırm k üze• 
re lrfarailya ticaret oda reisinill 
riyaeetiodc yirmi ki~ilik bir heyetiJJ 
IDemfeketimize felmekte o}duğunll 
yazmıfb Yano lstaobuJ muyasaJıt 
edecek olan bu be3•et arsilyadaO 
hareket ederken Türk ofis ıu telgraf 
gelmi§lin 

• 1 tanbul ve Ankar yn uğramak 
v bu ah Uer Ticaret Odalarile 
temasta bu'unmak için Marsilyayl 
terk ettiğimiz •ırada Cümhuriyet hü .. 
kGmetine hisaiyab bürmetk ranemizin 
ve bu seyahatımızdan dolayı duydu• 
ğumuz e•uretin anım vazife 
bildik. • 

Türk Ofisi Reisliği lıtanbul Türk 
Ofisi v tasile misafirlere cevap 
vermiftir. 

DarU fak ya Teb ru 
famini bildirmek iatemiyeu hayıt 

• bibi bir zat dün Darüşşafakııy ıot 
lir tebenud bulun uftur. Mrktep 
Müdnriyetinden teşekkilr olunur. 

0 Te kif 
Umury rl Y ngını ı~ 

k b ın 1 k eUce 1 
Beykoz Umuryerindeki yangırı 

mahallinde Oaküdar muddeiumumiliğl 
tarafından yapılan keıif ve tahkika .. 

1 tın ilk kı•mı bilmif, hadi nin mahl• 
yeti teabit edilm' tir.Yangının bir ka 
eaerl olduğu neticesine anlmaktadır, 

.Nezaret albn almmıt olan Neft 
Sendikat firketi amel •indcıı Osman, 

' Yakup v atafa Ef. ler Osküdat 
ıulh hakimliği tarafından ıorguya 

çekildikten sonra tevkif edilmişlerdir • 
Nett Sendikat Şirketinin yanan de• 
palan hesabı cari usulite sigorta 
ettirildiki de teabit edilmiştir. 8&1 
usulle yapılan sigortalar, depolarda 
bulunan mal miktarına göre yapıl• 
dığı için y ngıo l:edeiinin tamadl 
çıkanlmıf olma ihtimali zayıf görül• 
mektedir. Zararın hakiki miktarı be .. 
nüz nnlnşılnmam ştır. 

Kabzımallardan Şikayet 
Yaş meyva müstahsilleri öteden

berl kabzımallardan şikayet eder, mal 
lif vetifindc birçok müşkülata uft• 

ratıldıklarını iddia ederlerdi. Aldka• 
darlarca bu ikAyetleriıı tahkikiIJO 
başlaoıloııvtır. 

Belediye 
işleri 

l.danbul Umumt fecliıt, dOn öğle• 
den sonra fevkal ·de topl ntılarıo 
devam etmiştir. Dünkü içtimada 1931 
encai kat'i hesap reporu müzakere. 

ve kabul edilmiştir. 
Müteakiben SGyfiz Neft Şirketi il• 

gaz depolan i ası hakkında y pılan 
mukavelede tadilat icrasına dait 
olan teklif okunmuş, vaziyetin kava .. 
nln, mülkiye ve iktı.at encümenlerin· 
den ilrekkep bir komisyon t rafın
dan tetkiki ve pazar güokil toplan• 
bda görüşülmesi kararlaştırılar k 
lçtfmoa niWıyet verilmiştir. 

j_s_o_n_R_o_s_ta_'_n_ın_R_e_s_im_lı_· _ll_ı_·k_a_g_e_sı_· : _________ R_az_a_r_O_l_a_Hı __ as_a_n_B_e_y_D__;;;ig;;_o_r_~_i ._· _, 

o 

- Bu işe hayret ediyorum ı ... Bazı · 
Huan Bey 1 melde. 

rüıvet ver- 1 ... istedikleri kapıyı 
ce1deriııi zannediyorlar. 

olar çab 

1 
Ha Bey - Ve netekim de 

açıyorlar deiiJ mi doatum?. 1 
-????? 
Ha o Bey - Amma hapir 

... .. kapsım! •• 



BJr ...,.... fittiji ve fldeeeji yeri Mlme
cliil içi• kar •Jlhr· ODU aevk ve idare eclea 
uhibi de kir :'81ur.., ildabıla de ikibeti facia• 
dar. Ya bir UflU1lilMl ,. ............. , 7aW ldç 
Jatemeclilderl 1tlr ,.... -~ laıla'- tla 
Uclcll aatiade kar mahl61darJluı. Onları ıevk 
ye idare eden dimaflandU'. ftleamemif bir di
•t kir bir rehbere ~ Sahibini ya yan• 

bt yola, yahut ~ jlllrilr. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
•. . .. - . ' 

Miinderecafımısın PJldıı
ıundan dercedilememil· 
tir. 

Suçlular 
lnkôr 
Edigarlar 

(&qt.afatiael ...... ) 
içinde •idam &miı,.it lfdaCI 
fQbe tefi IWı ye ........ l.let 
Beyleri de plüt aıfatile cliDlemll 
kendilerinden clnaa.ıflmda ali, 
iıaNt almlfbr. 

Leon Faraci efeaclWa -~ ... 
nuı diba buraya .ıaL .. ]la· 
lemin nezaret artuaia .. ...._. 
kitibi lzak Faı'aci er.idi de,_. 
best baralalcL. Ahnn aUllmllta 
g8re, rDıvet m~.- .. aaretle 
kendini g&ıtermıttir: 

Nafıa, lktasat ve Maliye Ve-
klletleri memurlanndan mlrekkep 
bil komilyon lstanhal telefoa 
firketi aermıyelİDİD Tlrk ._ 
...... mweail oı .... - urar 
verlDİf, bu bu1111tald ~nan 
yazılmaaım azadan RDftl Beye 
havale etmiştir. Rl\pet auçlulan 
da, Rtltttı Bey raporu yazarken 
kendi armlanna gire hareket. 
ettirmek mabadma takip ~ 
mitlerdir. 

Maliye Nakit 
muavini R.,uı DCJllll!t! 
bizzat ..... _ 
dlrl9t~ill91 



• 4 Sayfa 

Memleket Manzarası 

Ereğli Çilekleri
rıin Sürümünü Te
mine Çalışılıyor 

Zonguldak (Hususi) - Kara• 
deniz Ereğlisi ötedenberi meyva 
yetiştirmekle tanınmıştır. 

Birkaç sene evvel Ereğlide 
bir tecrübe mahiyetinde başla• 
nılan çilek yetiştirmek teşebbüsü 
iklimin ve toprağın müsait neti· 
celer vermesinden kısa bir za· 
manda ink·şaf etmiş bugün çilek 
bütün Ereğlinin yüzünü güldüren 
belli başlı ihraç maddesi olmuştur. 

Ereğlide çilekçilik bu uretle 
inkişaf ederken bu meyvanm 
taze olarak sevkini temin etmek 
Ereğlideki çilek müstahs'llerini 
düşündüren mühim bir mesele 
haline gelmiştir. 

Çilek istihlakini artbrmak 
için aabşa çıkardan meyvanın 

nefasetini ve tazeliğini muhafaza 
etmiş olması lazımdır. 

Bunun için tarladan toplanan 
meyvanın derhal sürüm pazanna 
aevkini temin ebnek icap eder. 

Zonguldak Ticaret Odasının 
Ereğlideki mümessillik teşkilatının 
yaptığı hesaplara göre; Ereğli 
bu sene yüz bin kilodan fazla 
çilek yetiştirecektir. 

J 00 bin kilo çileğin çok 
az bir kısmını Zonguldak is· 
tihlak ettiğinden Ereğli çilekleri· 
nin en büyük müşterisi lstanbul-

dur. 
Çilek mevsiminin yaklaştığı 

ınralarda Zonguldak Ticaret Oda· 
81 müstahsilin himayesi için mü
him ve esaslı bazı tedbirler alını' 
ve teşebbüsatta bulunmuştur. 

Bu teıebbüsller meyanında, 
Ereğli • İstanbul arasında işliyen 
posta vapurlannın çilek mevsi· 
mine münhasır kalmak şartile 
haftada ikiden ilçe çıkanlması 
bu kabil olmadığı takdirde yolcu 
almalan mened.len kömür şilep
lerlne çileklerin sahiplerile birlikte 
alınmasına müsaadesi alakadar 
makamlardan istenmiştir. 

Diğer taraftan, Ereğli çilek
leri lezzet ve nefaset itibarile 
başka yerlerinkinden üstiin oldu· 
ğundan inhisar fabrikalarında 
yapılacak likör vesair içkiler için 
lüzumu olan çileklerin doğrudan 
doğruya Eregliden satın alınması 
inhisar idaresinden temenni edil· 
miştir. 

Bu istek ve temennilerin ta· 
hakkuku Ereğlideki Çilek istih· 
salatını gelecek yıllar için birkaç 
miali artbrmıı olacaktu. 

Bursa da 
Mıntaka Ticaret Oda,an 

Kongresi Açıldı 
Bursa, 17 (A.A.) - Bursa 

iktısat mıntakaSJ dahi;jnde bulu· 
nan kaza ve vilayetlerin ticaret ve 
ıanayi odaları:ıın gönderdikleri 
murahhasların huzurile C. H. Fır-

kası salonunda mıntaka Ticaret 
Odaları kongresi aç.ılmışbr. 

Kongre, kredi, ziraat, ticaret, 
aanayi, maadin, münakalat mev· 
zulan üzerin de hazırlık çalışması 
)apmak üzere iki encümene ay
nlmışbr. 

Onyede Gençlik Teşekkülleri 
Ünye (Hususi) - Burada Türk 

sp~~ ve. Hayatspor isjmli gençlik 
kulu~lerı saz \'e temsil heyetleri
ni de teşkil etrr iş'. erdir. Her iki 
kulübün futbol takımları karşılıklı 
maç'ar yapmıya başlamışlardır. 
Ünye genç.eri son zamanlarda 
şayanı dikkat bir faaliyet göster• 
mektcdirler. 

SON POSTA 

v: ==-'":' ~ :. . ~ ... ·. 1. 

• 
E HA E 

tında 
ratif 

Da Bir Koope
Kuruluyor 

Bartın, ( Hususi ) - Ztraat 
bankası, Barbnda zirai istihsa) 
kooperatifi teşkiline teşebbüs 
etmiş ve harekete geçmiştir. 
Teşkiline teşebbüs edilen ko~ 
peratif, şehir kooperatifidir ve 
şimdiden epeyce ortak yazılmıştır. 
Kooperatife gir- mek için bilfiil 
istihsal ile meşgul olmak kafi .. 
dir. Bir bis~t- 20 liradır ve koo
perc::tife girmek için en az bir 
hisse yazılmak lazımdır. Fakat 
yazılırken hissenin dörtte biri 
verilecek, gerisi beş senede ve 
müteaddit taksitlerde ödenecektir. 

Kooperatifin gayesi, bütün 
emsalinde olduğu gibi, zürraa İs· 
tihıal iılerinde yardım etmek, bu 

Kayseri de 
Cümhuriyet Meydanına 

Gazi Hz. nin Heykeli 
Dikilecek 

Kayseri, 17 (A.A.) - Şehir 
meclisi !lisan içtima devresi me
saisine nihayet vermiştir. Vali ve 
Belediye reisi Nazmi B. tarafından 
yeni açılan Cümhuriyet meydanın· 
da Gazi Hz. nin heykelleriU:n 
rekzi için bütçeye tahsisat vaz'ına 
dair olan tekJJf alkışlarla kabul 
edilmiş ve bu vesile ile şehir 
meclisinde tezahürat yapılm1şhr. 
Belediyenin 934 bütçesi 134,675 
liradır ve 033 senesi bütçesine 
nazaran 43,324 lira noksandır. 
Bu sene memleketin imarına çok 
para aynlmışbr. 

İzmitte 
Halkevi Spor Şubesi Bir 
Spor Gezintisi Tertip Etti 

lzmit, (Hususi) - Halkevi 
spor şubesi kongresini yaparak 
yeni idare hey eti reisliğine Ağır 

,ceza Reisi Nail Beyi seçmiştir. 
Yeni rcia spora ait birçok 

faydah hareketler yapacağını 
söylemiştir. Körfezde deniz apor
lanna ehemmiyet verilecek. Pek 
yakında lzmit deniz sporlarında 
ön safta bulunan bir şehir ola
cakbr. Bundan başka avcılığa da 
layık olduğu dikkat ve alaka göa
terilecektir. 

Atıcılık, binicilik, atletizm, 
futbol da ihmal edi1miyecektir. 

Spor şubesi cuma günü Kara· 
mftrSele kadar bir seyahat yapa· 
caktır. Bu seyahate şehrimizdeki 
bütün sporcuların iştiraki temin 
edilecektir. 

Bahkesirde Bir Yaralama 
Balıkesir (Hususi) - Deynek· 

çiler mahallesinde bir evde, Çolak 
İsmail isminde bir adam eski 
bir umumhaneciyi b çakla yara· 
lamıştır. lsmail yakalanmış. ve 
adliyeye tes;im edilmiştir. 

Bartında hıdırelle% gapanlar 
hususta lazım olan krediyi bW
mak, icap eder:so satış için çare-
ler aramakhr. .. 

Kıyıları zfimrilt gibi tabiat 
dekorila ıüslU aakin ve emsalsiz 
bir ırmağa malik bulunan Bartİn· 
da, halk, bu tabiat vergisi güzel· 
Jiklerden evvelce yalnız yılda bir 
defa, hıdırellez gUnü i&tifade eder• 
di. Cuma tatiilnin kabulündenbe
ridir ki, cuma günleri de ırmakta 
sandal geıintileri yapılıyor. Bu 
dere eğlencelerine rağbet gittikçe 
artmaktadır. 

Hıdırellez Bartıoda hemen bU· 
tün halkın iştirak ettiği bir ilk· 
bahar bayramı addedilmiı g~bi-

pir.Bu seneki hıclırellez yapanlar 
7 • 8 bin kişiden aşağı değildi. 
Evlerde yalnız yaşlılar ve hastalar 
kalmışb 1. • 

Şehri boşaltan halkın sahili 
tercih eden kısmı bilhassa Boğaz, 
Gürgenpınan, Yirmi beş kuyusu, 
Mezbaha civan ve Gazhane bur
nunda tekasüf etmişti. Irmağın 

yüzU yüzlerce sandal ve motörle 
kapalı idi. Velhasıl Bartın halkı, 
hakiki bahann ilk gününü açık 
havada, eğlence ile geçirdi. Bu-

rada bilhassa kayde değer cihet 
eğlenen 7 • 8 bin kişi arasında 
bir tek zabıta vak'a11 çıkmama• 
&dır. 

Yağmurlar Anadoluyu ihya Etti 

Tirede Fevkalade Mahsul Alınacak, Muğlada Tütün
lerin Çapa işi Başlamak üzere, Maraşta Yağış Var 

Tirenin miinblt arazi•lllB &ir bakış 
Tire (Hususi) [- A~lardanberi yaz mahsulleri ekilmeye başlan• 

çiftçimizi endişede bırakan ku· mıştır. 
raklık, nihayet zail olmuş ve 
yağan bereketli yağmurlar saye
sinde bütün mahsulat yanmaktan 
ve ekilmemelikten kurtulmuş, 
çiftçimizin yüziinü gnJdürmiiştür. 

Bu senenin zirai vaziyeti ıöyle 
tesbit ve tahmin edilmiştir: Buğ• 
day 65,000 dönllm ekilmiş, mu
hammen verimi 15 milyon kilo; 
arpa 85,000 dönllm ekilmif, mu
hammen verimi 15 milyon kilo; 
bakla 20,000 dönüm ekilmiş, mu
hammen verimi 1 milyon kilo; 
çavdar 5,000 dönOm, muhammen 
verimi 500 bin kilo; yulaf 500 
dönüm, muhammen verimi 50,000 
kilo, tülün 12,000 dönüm, mu• 
hammen verimi 1,500,000 kilo; 
kendir 12,000 dönüm, muhammen 
verimi 1,525,000 kilo; bostan 

5,000 dönüm, muhammen verimi 
4 milyon kilodur. 

Yağmurdan sonra pamuk, su• 
sam, böğrülce ve buna benzer 

* Muğla, 17 (A.A.) - Dört glln--
denberi viliyetin her tarafına 
yağmakta olan yağmurlar tütün 
zürraınını çok memnun etmiştir. 

Tütün dikıpo işi bitmiş gibi· 
dir. Havalar iyi giderse birkaç 
gOne kadar çapaya başlanacak· 
tır. Geçen ve evvelki ıenelere ait 
tütünler hemen tamamen sabi· 
mııbr. Bu sene fidanlarda kat'iy· 
yen hastalık yoktur. .. 

Maraı, 17 (A.A.) - Faydalı 
yağmurlar devam etmektedir. 

Aydın, 17 ( A. A.) -. Dün 
ağleden sonra ıehrimize kuvvetli 
bir yağmur yağdı. Bu yağmurun 
buğday, afyon ve emsali mahsulat 
ile incir bahçelerine çok faydalı 
olacağı tahmin ediliyor. 

Siirt, 17 { A. A. ) - Şiddetli 
yağmur devam etmektedir. Şehre 
yakın bir yere yıldınm düşmüştür. 
Hasar yoktur. Posta ııelmemiştir. 

· Ma)'is 

1 
~: 1 Yumurta Meselesi 

1 
Yumurta 
İhracatı 
için ••• 

Bulgariıtandan ispanyaya yt 
palan yumurta ibracabnm kısa ~ 
zaman Hrfında müsait bir inki"' 
zemini bulduğu tesbit edilmiştİt~ 
Bulgaristanın iki sene evvel (2~ 
hin kiloluk yumurta ihracah, sol 
dokuz ay içerisinde (2) küsur uıil' 
yona yükselmiştir. 

Diğer tar aftan Alman} .. , bizid 
yumurtalarımız için verdiği müsa' 
adeyi 200 kentalden (9D5) kenta1' 
çıkarmıştır. Fakat buna rağmelft 
aradığı şartlar yumurta tipleri' 
mize uymadığı için, ihracatl' 
birçok zorluklara tesadüf edil' 
mektedir. Bu hususta alnkadal 
makamlara bazı müracaatlar dl 
yapılmışbr. 

Aldığımız malümata götf 
ispanya ile henüz ticaret muka' 
veJesi aktedilmediği için, lstaobol 
ve lneboludaki birkısım yumurtl 
tacirleri Londr;ıı piyasasile ti" 
masa sıeçmiFerdir. lngiltere~ 
fada kontenjan ve mrük • 
yidab olmadığı için, ihracat iııt 
kanları aranmaktadır. Anca~ 
Holanda ve Danimarka gibi ya' 
kın müstahsil memleketlerle rekt 
bet edebilmek için, nakil masraf 
lannı azaltmak, ambalaj ve stat 
darizasyon işine ehemmiyet vet' 
mek ıuretile bazı tedbirler alıll" 
ması zaruri görülmektedir. J3d 
takdirde lngiltereye mühim mik
tarda yumurta sutmamız müıır' 

knn olacaktır. 

Amerikalılar 
Tarsusta Asanatika 

Arıyorlar 
Tarsus ( Hususi ) - Amerik• 

Darülfünunu namına bir heyet 
Adana Müze Müdürii Halil BeyİJI 
nezareti altında Mabmutağa .,e 
Yunusoğiu köyleri arasında Ka• 
barsa höy6ğü üzerinde asarıatika 
hafriyatı yapmaktadırJar. 

Hafriyat Mersin·Silifke şosetl 
üzerinde sahile yakın Lenıa• 
mevkiine de teşmil edilecek. G&7.lil 
kulesinde de taharr;yata başl na• 
cakbr. 

Akhisarlılar 
Ortamektebin Kapanma' 

ması için Teşebbüs 
Yapıyor!ar 

Akhisar (Hususi) - Akhisa"' 
nmızda henüz bir senelik ola11 
Ortamektebin kapanacağı riva• 
yetleri talebeleri ve balkı mütt" 
essir etmiştir. Bilhassa fakir taba"' 
ka para sarfile çocuklarını Ma• 
nisa veya iz.mire kadar göndere"' 
miyeceklerinden tahsillerine niha"' 
yet vermek mecburiyetinde kala• 
caklardır. 

Kazanıızın 20 bin nüfuslu ol
duğu nazan dikkata alınarak 
mektebin kapanmaması için tale
be veliJeri yüksek makamlar• 
telgraflar çekmişlerdir. 

Selim Sırrı Bey Nazillide 
Konferans Verdi 

Nazilli (Hususi) - Terbiyd 
Bedeniye Umumi Müfettişi SeliOI 
Sım B. Deniz~i teft:şlerinden dÖ" 
nerken Nazillililerin ricasını kabul 
ederek bura Halkvinde bir koO"' 
ferans vermişlerdir. Selim Sırtl 
Beyin (Köy muallimlerinin ya~aıİ 
cağı inkılap) ve (Köylü şeh!r 
münasebetleri) hakkında verdık
leri konferans çok istıfadeli olnı~J 
ve dinleyiciler Selim Sırn ~er 
saatlerce dinlemek istemişlerdıt• 



POSTA 

( s;,._, Alemi )J 
Korkunç 
Bir Para 
Saltanatı 

BABİCI TBLGBAPLAB 

Size, bu~On, milthit bir hakikatten 
balıaedecetim- Bu .. kikati ltrenen
~er, 111u1aakkak ki 1"ma lnanmıyaealıı: 
l'O : 

- Böyle ıe1 olmaı 1 diyecekler. 
Fakat esefle •Öylilyoruın ki bu 

4ofnadar •e batan bir de•letin maddi 
.... nnl lıu•nti, •fatıld Hhrlarda 
....... rapacatam •fetha aaGae 
~·•••ittir. Bu. iaauhk içia. aen
mızua ahUkayab Damına •ca re ba
:ıiadit. Fakat lılyledlr. 

Ceaubt Alaerikuun baflıca bilkQ
..ederindea biri Şiirdir. ~IU'nln 
TalkahGaao lamlacle blylllc .,1r Hkeri 
J1maaa •udar. ŞW cloeaamua bu 
limanda )'•tar. Merkezi ora114lır. Ba
d-.. dolara da •ütbit bİI' töJareti 
Yareler. Çünkü Talka•ıaao lima111 
umumJ eYlerl De IDefhurclur Ye ba 
eYlerde 18f87all -..ıardan hiçi.iri 
t.miz elet ldlr. Heaaea laepn frensl 
U. malaldtlr. Talblııaaae IU,.a .. na 
•.tr•JIP ta R eYlerdea birini ziyaret 
._ bir ldmnnin, hayabnın ıonuna 
kadar ba ziyaretin ezaııru ve dam
aaıını ta1ımama11 nıilmkOn değild' 
Çünk~, biç r adanı, yüzde y~~ 
frenrıye •ıalanıcaktır. 

llemw.t&a M derdiad- b-'L ._ ._ eua .......... 
11.J'• U ...ır.ı., Talkablaaora 
t.: ....... ...... - .;..:. v••di1e k.cl., .. er_,.... 
\lr L--..•u bu lllDaDlt böyle feci 

-....k lllerkeaı olmak 
tarmak •• J•Pıl• bitti taa kur. 
eemerub kaba1t. d • letebbGaıe, 
ı.,. ... batla PJre;.n:•• k"11landan-
..ı.tlr. C&akl Talk-he:• ......_ 
Ok1aauıa ·~alaa bir~ u..°:.ı!'Jllı 
~eoaalvaraan .,.0 nıGmaıfll ıriW 
dlflaıuııa •GrilmGaQ teıa· lireaaı 
~•it " dehtetll l9t1Lıa~ •deu fok 

bd O ..._,.._bir 
ıa a ır. raaıu temldlyebllmek lçba 
her ıeyden tnel bu nnl iliçl 
yapıuı fabrika tr6ıtlerinin (İzli ,ı:~ 
aaçtıldan banknot destelerini yan 
folda yakalayıp parçalamak Ye bu 
~ .................. ıc .._.,. 
--=- Wr ....,., "9 ... faltrllca ..:. 

:::=..~ı1n olaaa lçla itte •csyı. ...... ,,or. Sia ... •iaali. .. .....,,._ 
~lzla •ilaaadeıiae a&e WrçaJc aaha. 
va tef.O edebilirainiz. s·· 

----- ureyya 

Amerika 
Grevleri 

San Fraslako, 17 _ Gre.et nhb• 
itçll~rine 7000 wemW 4e lftlralc ._ 
•biflat~: YGIUul botaltalmMUf S7 semi 
• - iclilmiftir. 

Sovyetler 
Akvam 
Cemiyeti 

Ve 

Pariı 11 - Gazetelerr Ceaevrede 
SoYyet Ru yanıa Akvam Cemiyetine 
girmesi hakkında görGıme!er yapd
dıjıaı •• meaeJenİll oldukça ilerile
clitinl, fak at ortada baıı mütküller 
•eveut oldutuau, her feyden •••el 
Sovydlerin her cfeYlet tarafından 
re.men tan11111UU1ının İetf'aildijiol 
1uıyorlar. 

Amerlke Ve GUmu, Para 
Vaıina-ton 17 - N. Ruzveltin ya

nında yapıl• bir koaferanıta ayan
dan M. To .. ı Mrp borçlaruua bOr~• 
devletlerden lf'G•iit o1arak aka1aa ... , 
teklif etmif, fakat kabul edUme.u:üftlr 
Fakat rfimütün kınaen para kar,.ı..; 
olarak ku \anılması huMasunda bir 
aal.tma fapılnuftır. 

Fransa Fikrinden 
Dönmüyor 

Silahlar Meselesinde Eski 
Dediklerini Tekrarlıyor 
.c~neı•rc, 17 ( Havas t - Fran1a 

b.a~ctye nazırı M. Bartu, pıetedlere, 
rnlahlar meıclcsinde franuam fikrini 
anlatmıf, geçen ay verilen nota ıbak· 
kında izahat vermiftir. Bu nota, 
Almanyanan tekrar 19ilahlanıaa81Da 
imkan verecek bir •ilihlan bırakma 
mukavelesinin Fr•aa tara&adaa 
katiyen kabul edilemlyecefl tanında 
hülila edilebiJir. 

Japon Zırhhlan 
Barselon, 17 - Asama ve iYeta 

Japon zarlablı nmn Amhal Ye zabitleri 
Luraya aelmiflerdir. • 

Japonya Ne istiyor? 
"Uzak Şarkta Sulhu 
lhW Et~-· ..,. ....-uaıyecegız,, 

v..-.ı... 17 - Japon ıefld M. 
S.ito racf70cta •erdij'i bir .outukta, 
Japonyamn Uıak Şark ıiyaaeü hak• 
kında lngiltere ve Amerikaya bfldir
cılitJ eaaduı terit ederek demittir kiı 

• - Japoa1a, Çinin taaaamiyet we 
refahına btedijl r'bl dltw devletle. 
'1:- ~in herindeld haklarını da ibJAI 
aıy~ncl.e det!ldir. Fakat Japo.ya her. 
hanzı hır Yesıle ile Uz.ak Şarkta aulba 
bozacak harekel.ler 7apacak olaulara 
llkayt kalamaL., 

Bitmiyen Tahkikat 
Paria, 17 - St.viıki rezaletinin 

tahkikatı devanı ediyor. Komisyonda 
ifade veren uıeb'na Bonor, eak1 baş;etdl Şotaaa, .5!-~1111d aleyhindeki 
S ~n •CS•ludıpu, F.tat keacliıiae 

"8oa Poeta • nnı J!'Aebt Tefrik&11ıı 
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b~•ıald ile it .J11pnaa111ak huau.unda 
ıroey •Byleınediğinl bildirmiotir. 

laloaa 
cllnnDştO. 

ALAY-.E'M . 
derin bir sDkünet Ala R 1 

ld Alay launındanı batı 6nUnde
lrl~cla ~ dlt&n&yordu. 
Kim .. biqey alylemedi. 
He~ Lu ıarip teaadofnn 

.Um netice11a1 dliflbıl du. 
Necdetia JW 

1etirile111i1ec.t~ U'ZQla Jerine 
Ala llUJdi? 

1 lnaıaaa Reili Jirmi otuz 
~ tıJJareeiain . . .. __ ··•k• ~ ...... raka

.tUI --•• ,. lreacll ı...ıa 
........ ... laaUetmQ iatedi. 

- Fibet a., o hutalta~ 
- adresini ltlllyona Kolordu 
yazarız. Baıiık iatirclat ediHr. J• 

Yüıbaıı Fikret yıldınm gibi 
yerinden fırladı. Volkan gibi ta
tacajı muhakkaktı. Fakat Alay 
Kamandam ondan evvel cevap 
werdi: 
y - Bunun için dlifüııllrüz. 

annld alaJ emrinde meaele 
hallecliıaaie olar. 

..... 1 lanaandam dtlfihıcell, 

._,_: ~ •damdı. Genç ,ehidin 
vaziy~ l'OI al• iki g~ kızın 
etmitti. ... çolc ID6teeair 

M~re,1 .,....,•clinalt ol
mak ıçın: 

- Alqam mahfelcle i»a' ı•aa. 
dedi. 

~ tayyareciler birer birer 
ıalondan çıktılar • 

Ertui .. balt bftt8n ıarnizon
lara aelen alay emri fU maddeleri 
b,decllyordu. 

p ...... k ........... 
6/IX/98• 

Alay emri: 
1 - Biililldere ait :reni lewazımı 

almak iizere laer Lıııftkt ı..... __ 
ki,iıik ~ en -.er 
refak ti~dplann Heaap Memarlan 

a n e le•azun de 
mtirac:aatleri. l>OIWla 

il - Ağrı harekttaada feWt 
olan arkada11mız YOzbaea Necdel 

Silahları Bırakma 
Hayal Oluyor 

İşi 

Fransa İle Amerika Yeni den Silah
lanmak İçin Milyarlar Döküyorlar 

. . ... 

Bu reswı;, go11$ yakın b r at de ıo anlar, eoka buda, zehirlı guılerden 
korunmak için boyle g ı cekler 

Parla. 17 - Maliye uzıra, hava, 
deniz 're Jıarbiye nazll'larile görüıe
rek yeni milli müdafaa layihasını 
teıbit etmiftir. Bu layiha ınucibince 
budut ıaüdaf aasım iknıal için bir 
milyar yüz oa bet milyon, bava filo
su lçin 980 milyon ve deniz kunet
lerDe deniz t•yyue filosunu tak•iye 
İçia de 828 mUyon franhk tahalaat 
ayrılacaktır. 

USon Poıta: Cem'a• Oç ınilyar 

Uzak Şarkta 
Rus Sahillerinde Bir Man
çuri Gemisi Gözükmüş 

Moakova 17 - Amur nehrinde 
teler yapan Wr Mançarl Y'apuru, 
Sow1et 1alail brakollaruıa ırelditi 
zaman npurdakilar bu karakolların 
reıtmleriııi almaya batlamıtlardar. 
Bunun üzerine vapurun durması ihtar 
edllmif, durmadıtı içın de korkutmak 
kutile bru aka top atıımııbr. Vapur 
buna da aldırma11nca baca .. na karp 
ailih kullanılmıf ve müteakiben vapur 
Çin .ahillerine doğru dümen kırımıtır. 

Albn latihsall 
Moskova 17 - lzveatiya gazeteıl 

reçen sene Soryet Ruayada yüz mil
JOll rublelik altı• iatihaal edilditini 
yuı,or. 

Beyin son arzularmİ fstanhulda 
bulunan nişanlısına tebliğ etmek 
üzere son uçuşunda kendwne 
refakat eden Miliiizim Kemal Bey 
memur edilmiftir. Yüzbqı Necdet 
Beyin aıkerlik hayabm çok beliğ 
bir şekilde. ifade eden aon mek· 
tubu 9Ureti b&tüa kıt'alarda 
okunmak llzero Jeffedilmipjr. 

m - Şehit YDzbqı Necdet 
Be,in ıon defa kumanda ettiği 
( B ) fil0Sttm1n badema YOzbaıı 
Necdet filosu ismini tqımaıı için 
kumandan!ıktao emir gelmiıtir. 
B fiba Yüzbqa Necdet ismini 
almışbr. Kumandnhğına Miilizim 
-Ke..I Bey tayia edilmittlr. 

iV - Y arm akf&m alay ka· 
rarglhıada telait Yllıbap Necdet 
111erJaumun askerlik hayab bak
landa (A) filoıa kumandam Yllz· 
bap Fikret Bey tarafuadaa bir 
haıbilıal ;rapllKaktır. 

Alay kumandanbtının ba emri 
bütiin garnizonlarda okunduğu 
zaman yüzbap Necdetiu mektu
bwıdaki fuaıat ve fazilet dar 
guluma kar11 herkeate deria bir 
hnrmet uyandı. 

Bnylik ve mDhim vazifeyi ml
IAzım Kemal Ozerine almıfh, 

Alay kumaadana onu bir ak• 
pm yemekten .aara oda11oa ~· 
... ,... y .... (F~ .. de 

- Geren 1c ino - Italyaocadau -
fruk demek olan bu para bizim 
para•zla 300 milyon liraya yakındır.) 

Amerlkaya Gellnce 
Vatinıton, 17 - Bahriye naıın 

mecliıten lıtenen bir milyar 322 mil· 
yon dolarlık kredi alınır ahnmaı, iki 
ldawı torpido muhribi ile 12 torplde 
muhribi, altı denizılb reıniıi olmalı 
'1.ıere 26 geminin derhal İDfA ... 
baılanaeatını bildirmittir. 

Bir Felaket 
Lehiıtanda Müthiı Bir 
Fırhna Çok Zarar Verdi 

V arton 17 - Lebiıtanm Şarak 
taraf anada 4iola ile kantak .ıd4etU 
bir fırtına mabıulita pek fa.da ZUU' 
vermiıtir. iki k1Ji1e kuleıi Ye birçok 
evler yı\ulmııbr. AtaÇlar, telgraf 
direkleri yerlerinden ıökülmü• JU• 
murta büyüklüpndeki dolu Jİr11tl 
kuzunun aınmbne aebep olmuıtur. 
M. Çemberlayn Yaralandı 

Loadra, 17 - O.ten Çemlterla711 
bir otomobil kazaıı netiee1lnde muh
telif yerlerinden yaralannuotır. vuı
yetJ tebllbli cletlldfr. 

Fren•• - Lehistan 
Varoova, 17 - Leb-Franaıs tica

ret müzakerelerin• clevam e~ecek 
olan Franıız heyeti buraya zeldı. 

bulunduğu bu içtimada kuman• 
dan ıa izahab verdi: 

- Necdetin lstanbulda bir 
nfıanlısı var. Mektubunda baılı
ğının ona verilmesini yazıyor. Ga
rip bir tcıadnf bu bqhğı yine 
Necdetin laayabnda mnhim bir 
mevkü olan bir batka KeDÇ la-
1111 eline vermiftir. Ylzbqa Fik
retin ifadea:U. nazaran Necdetin 
nifı•lw da bu {azı tanıyor. Bu 
kız Necdetio ilk yaralanma1mda 
ona milhim miktarda kan vermek 
suretile en yiikıek fedaklrbğı 
yapm1fbr. Şu halde onu bu kn· 
çlk :blbradan mahrum ebllell 
dotra delildir. Şu halde yapıla
cak fe1 pdar: f.tanbala sldec:ıelr. 
Necdetia etya•n• annesine ver
dikten ıonra nifanl111m bulacak 
ve oaa ftllyett izah edecektin. 
Eminim ki Dipal•ı bu emri•akU 
kabul edecektir. Çlakl l>b .,.._ 
hemıire Glllsnm Hammm ric:•Je 
keadiaiae Yerfl• b.tılajı pd aJ
maya muktedir dejilia. Ana edeıw 
H bqka yollardan bu ••••• 
takip edebilir. Sea plms alay 
aamma oaa taziyet edeceksin •• 
bafbk maceruuu anlatacaksın. 

MDIAnm Kemal Oç gün izinle 
bu vazifeye memur edilmişti. Da• 
ha o gece Ankaradan sıelen 
İstanbul poıtaııua yetiıti. .. 

Bankaaua ieaİf laolGad• ...... 

1( Gönül işleri ) 
Aile 
Faciaları 

Bir kariim bana çakıfıyor. 
Sütununuzun serlevhasını " aile 
faciaları " na çevirmemi tavsiye 
ediyor. Bu kariinı, ötedenberi 
okuyucularıma vennekte olduğum 
nasihatlerimin bir kısmlDI doğna 
bu1muyor. Evlenenlerin yamada 
bir de boşananların istatistikini 
neşretmemizi, bir kadınla kalımya
rak metres tutan erkeklerin milc
tarım tahkik etmemizi tanlye 
ediyor. Ve bu •eaile ile erkeklere 
çatıyor, kızlan iğfal eden inaan
lıra hftcum ediyor. 

Ben, diyor, sevmeyi Ye anil
meyi e•lenmeden evYel detilı ..,. 
lendikten 10Dra arayan •• bulan
lardanım. Teelıhnlclea eneUd 
qkın bence bir maDUJ yoktur. 
Bu, gelip geçici bir hevestir. Ba. 
bir kitabın yaldızb Te stialll kaba
na benzer. Halbuki aıal ha1~ 
bu cildin içindeki kitaptadar. ~ 
tabın metni ile ellili araaanda :t 
bir münaaebet yoktur. Binaeaale, 
asıl cinayet, muzll' kitaptan ılls-
leyerek ve yaldızhyarak pazara 
çıkarmaktır. ,, 

Doğrusu ben bu kadar mUfrit 
dejilim. Ben evlenmeden evyel 
de, evlendikten sonra da ıev~79 
hürmet edilmetinl isterim. Bir 
genç eYleninceye kadar seYmek
ten mennedilebiJir mi? Tabiat 
kanununun önllne geçil~ a? 

Amma bi~ fadMlr oı.,or. 
Ba da ~eaizdiw. .. ,.ıım .... 

. Bltlll .. ,.... lıil,leclir. Biı 
... ..,..... dddJ bir cimi ~ 
ÇOCU • • b!l!--k bu -L bip ..-meauu wnc mllll" 
ınarlanıa &ntine bir dereceye ka
dar ıeçilebillr. F &kat hu terbiye 
Terilmedikçe ne tedbir aluk 
fayda111dar. 

HANIMTEYZK ---"'!" 
Japon - İngiliz 

Rekabeti 
Londra 17 - Japon ••ftri, Japoa 

mallarına konulu konteajama •• 
ziyade müsaadeye maıhu deYlet 
p_renılbioe muıarr ol~u~nu lnııJten 
Hariciye Nezareti .. balclirecektir. 

Fr•n .. dan lngllterey• 
Par• Akını 

Lonclra 17 - Para fai:ıiaia f,... 
Mela daha yGk11ek olmalt neticeli 
Franıadaa -l.giltereye müblmce bir 
para akını vardır. Hilaumet, iMi •ul
yette la.wz Uruuu düımektu kur
tarmak içia tedbir alm11tır. 

::sa 

malı bir faaliyet devam ederkea 
6bür taraftaki servia bwmelerinde 
yazı makineleri muttarit tıJarb. 
larla çalıpyor, hademeler gifede9 
gifeve doaya ve kiğat laflJOI'" 
larch. 

Senedat tefi Hayri Aıff B. 
bugOn çok mqplchL Pe,.embeJ 
flhıleri bankanın hararetli itlirl 
bitip, ttlkenmiyordu. 

Elindeki iflerl çabuk pbr 
mak için acele ediyor. U... ..,_ 
ka zile bulyor, ujula •.::: 
emirler YeriJOl'da. s.t 
clojra ....,. Wlfledl 

ŞiriacU yahlll haaka111a 111111•• 
,ere cumarteli gtlnO yıplacak 
itlerin e1allın buırlamyonla. 

l,lerini bitirealer plap pdi-
yorlarcla. 

Hayri Arif Beyia baza per-
pmbe akpmlan ıeç vakte ka
dar, hatta lambalar yandıkt• 
kapllar kapandıktan aonra bir 
mldclet bankada çalqbiı eok 
olmUfla. Fakat bu aktam acele 
ediyor. Geç kalmamak Jçia te
laşla çalıfıyordu. Banka te .... 
l•tınıtb. 

Hayn Arif B. auleacliı 
- llllnire ll••m. 
Genç im 1M'"'11dald ....1 -

mllıveddeleıi tlolabma ,_.,.._ 
riJercla. 
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.. ikinci Sultan Mahmutla Köylü 
1"\,\\ \ 

Şimdiye kadar misli ender 
Gemigs görülmüş bir tabi· 
düı~n at hadisesi, Ge· 

çenlerde, Gaskonya 
Taş körfezinde kayt· 

edilmiştir. Hadise, İngiliz bandı· 
rah " Temple Moat " isimli sder 
halindeki gemiye bir sema taşının 
çarpmasıdır. Bu çarpma neticesi, 
İngiliz gemisi ağır surette hasara. 
uğramıştır. Yine bu sırada, gemi· 
de yangın çıkmış fakat mürette· 
batın soğuk kanlılığı sayesinde 
söndürülmüştür. Bu münasebetle 
neşredilen ilmi tetkiklere göre, 
gökten yere ve denize günc!o 
düşen sema taşlannın miktarı on 
milyon kadardır. Bu münasebetle 
okuyucularımızı derhal tatmin 
edelim: Bunlann azim ekseriyeti 
birkaç milimetre kalınlığı geçme-
yen küçük kum taneleri halinde
dir. Binaenaleyh bir insanı yara• 
lamalanna veya öldürmelerine 
imkan yoktur. Dünyanın dörtte 
tiçü su olduğu için yine bu taş· 
laran pek çoğu denize düşmekte· 
dir. Yalnız, nadirattan olmak 
llzere meşhur kAşif · Pearynin ku· 
tuplardan getirdiği 36 bin kilo 
ağırlığındaki taş parçaaını zikre
de biliriz. 

Bundan başka epey zaman 
evvel Sibiryanın Tunguskar 
havalisi ormanlarının içine birkaç 
bin ton ağırlığında bir taş dOt
müş, birkaç hektar meıafe dahi· 
lindeki ağaçları yakmış, Avrupa
nın ve Amerikanın hemen bütün 
sismograf aletlerini ihtizaza uğ
ratmıştı. Bu taşların tahrip kabi· 
liyeti yanında Almanların umumi 
harpte kullandıklan 42 likler ço
cuk oyuncağ-ı mesabesinde kal
maktadırlar. 

* ıngiliz Avam Kamara&1nda 
mllstemlekat oazırile amele 

Alanıl• meb'u•lanndan 
bl Makstoo arasında 

r f6yle bir muha· 
malıavere Yere geçmiştir. Bu 

muhavere, lngilterenin müstemleke 
8 iya•etini aydınlatmak• nokta11n· 
dan dikkate defer : 

!deb'us - Nijerya mlistemle
kesmde M. Elnaka isimli yerli bir 
va~an~~f vcraisini vermeyi unut• 
tugu ıçın kasabanın umumi mey• 
danında kırbaçlanmış. Bu, bir 
memurun muvafakati ile ml ol· 
muştur ve Nijerya valisi tahkikat 
yapmaya memur edilmiı midir? 

Nazır - Lortlar Kamaraıında 
da bu mesele meV2.ubahs olmuı 
Ye bir memurun emrile da}ak 
atıldığı iddiası kat'iyetle redde
dilmiştir. Esasen vali tahkikat 
yapmıya ve neticesini bana bil· 
dirmeye memur edilmiştir. 

Meb'us - Nijeryada mahallt 
memurların bu nevi icraata girit
meye salahiyetleri var mıdır ? 

Nazır - Mahalli hiçbir me· 
morun böyle bir emir vermediği 
muhakkaktır. 

Meb'us - O takdirde, reamt 
ııfatı olmıyan kimselerin Nijerya· 
da bu nevi icraat hakkında emir 
vermeleri mümkün müdür 1 

Nazır - İngiliz imparatorJuğu 
dahilinde resmi sıf ah olmıyan 
hiçbir kimsenin bir vatandaşın 
kırbaçlanmasını emredemiyece· 
tinden kat'ı surette eminim. 

Meb'us - Bnuın bunlara rağ· 
men bu zat kırbaçlanmııtır. 

Nazır - Tekrar ediyorum: 
Nijerya valisi bu hususta tahki
kat icrasına memur edilmittir. 
Gelecek raporu derhal heyeti 
aliyenize arzedeceğim. 

Ve muhavere, burada bit· 
miştir. 

Sıcak, Amma Çok Sıcak 
Bir Günde Bir 
Karşı laştılar 

Çin impara· 
torları ıa "Gökün 
oğlu - İbnüssema,, 
derlerdi, yüzle· 
rine bnkılamıya
cagma inanılırdı. 
Bu sebeple bir 
Çinli imparator, 
kölelerin omuzl-

saıtanat araba
sile sokaklardan 
geçerken pence· 
relerin perdeleri 
indirilirdi, sokakta bulunanlar da 
ylizüıtü yere kapanırlardı. 

Bağdat halifeleri de bir aralık 
fevkalbeşerlik vehmine kapılmış· 
lardı, yüzlerine peçe örter· 
lerdi, ipek duvar'ar arkasında 
otururlardı, halayıklarından ve 
kölelerinden başka kimseye na
mübarek yüzlerini göstermezlerdi. 

On yedinci asırdan başlıyarak 
Osmanlı padişahları da Bağdat 

halifelerini taklite yeltendiler, 
mUmkün oJduğu kadar halka gö
rünmemek yolunu tuttular. Fakat 
onların bir türlü bırakamadıkları 
bir selimhk idetleri vardı, cuma 
günü camie giderlerdi ve bu mü· 
nasebetle büytlk bir alay kurdu
rurlardı, haşmet gösterirlerdi. 
ÜçUncU Sultan Mebmetten Ab
C:tUlnıecite kadar gelip geçen pa· 
ditahlarm bu ıe14mhk ıünlerinde 
alay seyrine çıkan halk, yalnız 
atlara, tuğlara, ağalara, uıaklara 
bakarlardı, padiıahın yüzüne göz 
kaldıramazlardı. 

Bu tuhaf çekingenlik yUzün· 
den dilimize birç~k fıkralar geç· 
miştir, birisi de şudur: Anado· 
ludan lstanbula yeni gelip bir 
lıemşeriainin kılağuılığile selamlık 
alayını seyre $•kan .af yürekU 
bir köylü, nlaydan ziyade padişahı 
görmek istediği~den ikide bir 
hemşerisine sorarmış : 

- Haniya, hünhir nerede ? 
Öbürü, "padişaha bakılmaz,, 

diye yeniz bir mllnakaşaya yol 
açacağını tahmin ettiğinden sesini 
çıkarmayıp susarmıı. Nihayet, 
padişah görünmüş ve kılavuz 
köylü hemşerisine fısıldamış : 

- Önüne bak, hünkar geli-
yor 1 

Nerede, görmüyorum. 
Canım, işte beyaz at üs· 

tünde, parlak tuğlu adam. Sen 
6nüne bak. 

Ôbfirü, hayran hayran, hün
kara baktıktan ıonra arkadaşma 
hayıflanır: 

- Hünkir, hünkar deyince 
ben de tüylü, müylU, yeleli, ka· 
nath birıey sanmıştım. Meğer 
o da bizim gibi kılkuyruğun biri 
imiş!... 

Padişahlarm içinde birkaç ta
neıi, selamlık günlerinden başka 
günlerde de alay kurmayı sever· 
lerdi. Onlarıa gururlarını tatmin 

Ki ... 

ıçm ve önlerinde, herkesin yere 
baktıklanm görerek zevk almak 
için kurdurdukları bu alaylara 
"Gidit resmi,, derlerdi, birçok 
kaidelere ve gürültülü teşrifata 

bağlı bir işli. 
Bu gidiş resmini seven ve 

sık sık yapan hünkarlardan biri 
de İkinci Sultan Mahmutlu. Ka· 
yıkla, atla, araba ile hemen her 
hafta bir gidiş alayı kurdururdu, 
lstanbulu salına salma dolaşırdı. 
Bir gün yine aklına esti, gidiş 
emri verdi ve T opkapı 1arayını 

aya,ij-a kaldırdı. Artık her ıarayb, 
o r&1imeye ait kostUmünü telaşla 
ıırtına geçiriyordu, binek ve ye
dek atlar hazırlanıyordu, hummali 
bir telif içinde büyük kOçlik ko
ıuıup duruyordu. 

ikinci Sultan Mahmut, alayın 
hazır olduğu haberini aldıktan 
ıonra haremden çıkb, beyaz bir 
ata bindi, en azdan iki bin kişi
lik bir kalabalığın başında Aya .. 
ıofyayı, Divanyolunu geçti, Baye• 
zıta geldi ve oradan Veznecilere 
doğru kıvrıldı. 

Hava sıcak ve pek ııcakb. 

Yevmi, ılyad, Havadla Ye Halk gazctul 

Eski Zabtiye, e'atalçeşme 8okagı, 25 
ISTANBUL 

Oazett:miz<le çıkan yazı 
ve resiml~rin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
6 

,' ene Ay 
Kr. 

1 

Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
Kr. 

TÜRKiYE 1400 750 400 150 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedelı peşindir. Adre• 
değiştirmek 25 kuruotur. 

Gelen evr11k geri verilmez. 
lllnlardan mes'ullyet alınmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 

pul ilavesi lazımdır. 

~ Posta kutusu: 741 İstanbul .., 
Telgraf ı Son posta ,, 
Telefon ı 20203 ... 

Alayı bırak ta 
doğru kona#• Kaç 
akç• bıı gem ? 

Karıoca adımile yürümelerine 
rağmen atlar bile ter köpük için· 
de idi. y ayalann emdiği ant ise 
harıl harıl burunlanndan sızıyor
yordu. Bizzat hünkar, gökten dö· 
külen bu görümez alev içinde bu
nalmıştı, ıığınacak serin bir kö
fe, bir damaltı, bir çardak arı• 
yordu. Fakat ne Veznecilerde, 
ne Direkler arasında öyle bir mft
nasip yer yoktu. Yeniçeriler kıt· 
lasına girmek ise, teşrif at kaide
lerine göre, uygun dUımezdi. 
Çünkü o kışlalara Padiphlar se
nede bir kere uğrarlardı ve attan 
inmeksizin büztik bir kapı 6nün
de bir bardak ıerbet içip döner· 
lerdi. Başka vakit katlaya gele
bilmeleri • uzun hazırlıklardan 
sonra yapılacak • rami davet 
üzerine vaki olabilirdi. 

ikinci Mahmut, bu sebeple 
yol ilıtUndeki kışlalara da ujn
yamadı, yUrüdü, likin ııçaktan da 
erimek derecelenne geldi ve o 
ıırada gözUne Saraçane çarpınca 
hemen atın baıını çekti, natn 
kapalı olan o meşhur çarşıya 
gireceğini •öyliyerek indi, hızla 
hızlı yllrüyerek içeri girdi ve bir 
dükkana çıkarak oturdu. , 

Bütün Saraçane esnafı bün· 
karı görUr görmez dükkanlanm 
bırakıp savuşmuşlardı, alayda 
bulunan yUksek rütbeli zabitler, 
ağalar da birer köşeye çekilmiş
lerdi, İkinci Mahmut yirmi, otuz 
dükkanlı bir cephe içinde yapa
yalmzdı, terini soğutuyordu. 

İşte bu sırada bir köylü boy 
gösterdi, şuradan buradan verilen 
işaretleri anlamayarak yllri\dU, 
hünkirıo oturduğu dtikklna geldi, 
alelade bir •araca söyler gibi 
davranarak ahıverit yapmak 
i•tedi: 

- Çelebi, dedi, fu gemleri 
indirsene ! 

Hünkar istenilen gemleri asılı 
olduktan yerden indirdi, köylU 
içlerinden birini seçti, fiatını 
ıordu .. 

- Kaç para bu? 
- Bet bin kuruş! 
O vaktin bet bin kuruşu bu· 

günün aıağı yukarı beş bin lira· 
ııdır. Bir ıemin fiati iıe iki Oç 
akçeden ibarettir. Bu sebeple 
kayın, 11rma ea,apb saracın •i· 

Mayıs 18 

Kari Melt.tuplan 

Bu, Ne 
Taş 
Kalplilik I 

Uşaktan bir okuyucumuz. 
zıyor : "Geçen gDn acıkh 
hadisenin şahidi oldum. Uşakt 
Kütahyaya giden bir kamyonett 
J 5 kadar yolcu vardı. Ged üs ka 
zasına geldiğimiz zaman Gedil 
köylülerinden bir basta ka 
ile erkek kardeşi de, Kütahy 
hastanesine gitmek üzere kam 
yonete bindiler. lki saat sonr 
kadıncağızın hastalığı ağırla 
ve Kurukaya köyüne geldiğim" 
zaman kadın son nefesini tesli 
etti. Fakat otomobil yolculan 
ara~ında bulunan bir doktor Bey, 
yolculann ricalanna rağmen has• 
tayı muayeneye yanaşmadı ve 
zavallı kadıncağızın ölümünU 
lakayt bir eda ile seyretti. Dok" 
tor Beyin bu hareketi yolculan 
çok müteesir etti. Lutfen yazımı 
da alakadar makam tahkikat 
yapsın." 

Bu okuyucumuz. bldiseye pbi 
olarak Upklı ıoför Apti, ıeli 
fabrikasından Şefik, ıeker fahri• 
kasından Kıyye zade Sadık, Er 
kişehir ıeker fabrikası Tavpnh 
Ziraat muhasebe memurlarından 
Muhsin Efendilerle Klıtahya Def• 
terdan Beyin isimlerini zikret• 
mektedir. Mektubun albnda biclJ .. 
ae ıahitlerinden ikisinin imzuı 

vardır. 

Boğaziçi Neden Rağbetten 
ouşuyor? 

Bir karlimiz yazıyor: 
- Şirketi Hayriye ve alelu

mum vapur nakil llcretleri çok 
yliksektir. Bugün 40 kunış vasat 
derecede yaıayan az nüfuılu bir 
ail b eninir gllnllik yiyeceğidir: 
Boğaziçi nasıl sönmesin? Şirketill 
tarifesi harp senelerindeki tarif~ 
den daha ytıkaektir. Halbuki k3-
mürden tutun da amele ücretin• 
kadar ber,ey bugün ( 3 • 4 ) miall 
ucuzlallllfbr. Bu pahaWık Boğaı• 
içine rağbetsizlitı mucip oluyor. 
Birçok yalılar ankaz fiabna yıkı" 
cılara aabbyor. 

Halbuki ucuz bileti• çok 
adam taıımak ve mamur, kala
balık bir Boğaziçi yapmak ıirk .. 
tin menfaati iktizasındandır. Sonr• 
tarifede nisbetailik vardır. OıkU. 
darla latanbul ve Oskildarla Be
§iktaı arası (25) kuruş, Bebekle 
Istanbul arası (10) kuruşt'ur. Bu 
nasal nispet? anlaşılmıyor. 
Beşiktaş iskelesindeki Helllar 

Beşiktaş iskelesindeki halllar 
kapalıdır. Vapur bekliyen yoJcg. 
lar bazan çok sıkıntı çekmekte• 
dirler. Bu halaların yolculara açık 
bulundurulması mümkün değil 
midir? Sarıyer: Dercboyunda 

Hüseyin . .......................................................... ... 
lendiğine zahip oldu: 

- Alayı bırak, dedi, doğru 
konuş. Kaç akçe bu gem? 

- iki bin bet yüz kuruıl 
Köylil, elindeki gem kOmeainl 

hünkinn batına fırlattı, ağzın• 
gelen ktıfürll ıavurarak aynlcb, 
fakat bet adım atmadan yaka• 
landı, bir sille yağmuruna tutuldu. 
Zavallı adam, muhakkak bir öltiJO 
tehlikesi geçiriyordu. Fakat hün
kar, ömrünün nadir bir insafını 
gösterdi, bağırdı .. 

- lıiımeyin, incitmeyin, hof 
tutunl 

Ve ona istediği gemle yedi 
bin beş yüz kuruş para gönderdL 
Paranın bu miktar üzerinden gön"' 
derilmesi, köylüden ilkin beş bin 
ve sonra iki bin beş yüz kurut 
iatemİf olmasındandı! ... 

M. T 
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Halbuki bir katede ai•ll6p 
blaa " onu Jaymadıjıauz için 
~et Yerilmiyen bu teJl4'1' 
rlzlnclen JUrc:hunUZUD ne kacWr 
sarar ettiğini hiç tahmin edeme
,m. itte (Akçakabk) denilen bir 
nevi ~t Yİ?eceği de ba,le ihmal 
edllm11 epız bir IOfra 11claacLr. 
Burdur YİllJetinde ıo.kça yapdap 
~ orada ....... faQ-
ber ...... - ..... kabiidıt. 
Gerek terkibilMWQ llllt ._ fojul-
chua ea İJİ ıekilde terbiyeli ba• 
la rdaa, gerek hazmı vitamin
leri bakımından Avrup:..W. bir
çok peynirlerine ve süt mamu
llbna tercih edilecek nefasettedir. 

~•: hauateıı temmuı, 
•Ylaraaclald ko)'W) v'-
~ Jlllllhr. Slıtler ........ JOiarda . • ... ,..dar bdum 

=-doU~ .... ~ 
(11-Zo) ı1--.. .... ........... ..::- ......... 

Baracla açılan ~ ....... 
Wca Çakıl tafi konara~ ~ 
da Gzerlerine yerlettirilir. Derinhl 
aaeaamabndan aızan aular ça~ 
lum araaında kaybolur. iki tlç 
ı&nde bir tuluktan eksilen miktar 
......... •ldeaea 1otart ile -. 
••• " laer 7otat ill..._de 
:: aizma bir miktar ta 

•• , .... ........_ ko 
..._. tahnniarıa malateYiyab ı: .. ı.. botaltııtt n_ - ; .. 
....... Dd kil~ .... y&z 
... bir Dliktar • 

;:-~·~· -itr.s-~1 

~ 
Muhfeıena Bir Otelin Husul Dairuinde Açılan KUa .. 

Gazete F otoğı'aflanmn İşe Yaradıktan Zaman Az Delildir! 
Bir mlddet 

........ Wr ............ ederek 

............. fot .... 

._ patelen clercetmlttlr. Jfar
m ha 1a,ecle~ "_.. 
kemeye~. 

Hergün, Her Saat Havada 
•• 

Dünya Uzerinde Görme-
dikleri Yer tt• ç Kalmamış 

...... ...~ .. 
... De pnç erlıek ..... @ 

parmakla .Werilecek dar .. 
yılı ve •ethur iki hava kahram .. 
••· 8d.i de • cl&t HDe evvel 
ba11udp batl••ıılar, birkaç 
mtlhlaa ._. ,eçirmİfler, fakat 

... cleai .. --~ 
~~,~~llapta. ............. Eneldf 

biriblrleriai tamlliazlarda. Aaealt 
1lıt'..I de aynı yolan JOlcua of.r 
duldarı için ,anan birinde talüft 
tılar ve hava arbdafbjı11111 ve~ 

4.1Jf~1' .. ~ ........ 
..... . · ~ arkaclaflali 
Japmak lldnl verdiler. Yecll 
teneclenberi de bu llztl batarak 
hep beraber UÇUJorlar. Bara• 
ılnllibk ta11areJi pp. 
-.k .... ,.... ,,,.,,-. 
de (16) bili ı..- ._ ,.llıifft 
~~ 

:1 1 
Geçen Bilmece
mizi Dojru 
Halledenler 

....... art .......... 
Ankara HalrimiJetimilliye tlır'ell 

tehi: talebelilulea 174 Sait, Çorhi "' 
111Uia mektebi talebeliaden • 
Yuaf Zi7a, Kon,a AkifJNN& ınekteW 
talebeehıcleıa M8 Sabri. ~ 
1 inoi mektepten Balet .Nami, BeJGdi 
44 8ncfl meiteptm 837 Deci.-, :AJp; 

ara Gazi 1lDıektiep tatebe.md9n m 
Halit, Ofosdibak ciftn benziDOI Feh
mi Be, km SeWn, İzmir K&qQ'Üa 
Aııbn mektebi taleb91İDcleD J08 
Selim Kenan, .ı...ı.uı m ~I 
talebeıiııdea 186 ıı.tses, ~ 
met 1 İDOİ mektepteli Bll9Jıan, EımeDI 
mektebi taı.beeindm Bejantuhi, Ada
na Reptbey malaalleli 71 Selma 
Eskiıehir Gazi mektebi tale1-iıulen 
68 Letafet, Bolu ~lar muhui 
izzet Bey oğlu Müjgin, 'Oıkitlar ma 
liye f1lbesİ tahlil memuru Şevki Be 
bıl Neftlıt, Upk Ortamektep talebe 
aindu 18 Bdim, t8 m llbaekt P 
talebetinden t97 Oi1lit, .... 111 kı 
U...iaclen 18'1 Fehamet, • Ankara 
Kartu1111 ...-.w talebtmden '11 
Yılmaz, S.IDMID idaiJeô efradmdaa 
!ıf. Salih, ı.taUal Jm. lilelinden 141 
Nnin; Kii ~ 
da 8G8 Nebahat Oeman, 
aa KaW9i •kP•lf e ---~-Bakntir ~ ıı CJiaa; 8aij 
Adana .._ •11sbt'2n M 
tubal .. liltı ... ~ c..-·· .. ıls'llt• . ... 

--. Keclillne ehem• 
miyet nrilmeaini, .. 
Jllmumı iller. 
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( Başt.arafı 1 inci sayfada ~ 

Almanya, gizli silablaıımasım artık 
açığa vurdu. f ngiltere bilhassa ba
va kuvvetlerini çoğaltmak husu· 
suna gayret verdi, Ve nihayet 

- raramzın olup olmamasın- oyn mıya kudreti kalmamıştı. ltalyayı bugün me.ıJgul eden en 
dan bana ne? Birlikte ablacağı· - A k humması!. diye ho· mühim mesele, ordu ve donan· 
mız hayat mücadelesinde elbet murdanarak foteye yaılandı. Biraz maya azami iktidarını vermektir. 
muvaffak oluruz. Eğer ıiı bir ıonra bOtiin kuvvetini bir araya Bütün bu işlerin "Memleket mü· 
memuriyet bulmıya muvaffak ola· toplıyaralc ayağa kalkabilmiıti. dafaaaı,, İfİn yapıldığı da resmi 

madımua ben bulacağım ve ça- yordu. B şı dönüyor, dizleri titre· Bir tarafına felç srelip gelmediğini ağızların pelesengidir. 
hşmak istiyorum. Muavenet etti· yordu. Ne olmuştu? O bunun anlamak üzere gerindi, bUtUn Bu vaziyet karşısında bizim de 
ğiniz takdirde muhakkak ıurette ptık te farkında değildi. Vak'anın azalarını tec.llbe dtti. Bir ıey ol· "Memleket müdafaası,, için §İm• 
muvaffak olacağıma eminim. ehemmiyetini idrak edecek bir mamııtı. Sonra tekrar koltuğa diden tedbirler almamız kadar 

Biraz evvel sizi tanıyıp tanı- halde değildi, gayriihtiyari foteye oturarak dOıünceye daldı. Hicliso isabetli ve ayni zamanda haklı 
madığımı sormuştunuz:. Hakikatte; kendini atarak ıampanya barda· naııl olmuıtu? Bu garip kız ken• ne olabilir? Fakat bizimki ha· 
eaki, asılzade ismi olan adınızdan tını aradı. Maalesef bardak bot disine ne ıöylemişü? Şimdi onlan lcikaten bir memleket müdafaası 
başka bir fey bilmiyor ıibiyim. olduju gibi ıampanya fiıeainde de pek silik olarak hatırlıyordu. meıeleıidir. Çünkü biz mütecaviz 
Buna rağmen: fıte burada kar· bir ıeyler kalmamııtı. Zili çalıp - Bir poliı hafiyesinin muavi- o)mıyacağımızı, on senedenberl 
şımda g&rdüğüm genç kw 1!.evce prsonu çağırdı, elile boı duran neaiyim. Seyahatinize Dç ,On mani yapbğımız birçok sulh mukave-. 
olarak almak istiyordum; iıte bu ıiıeyi gösterip . ne demek iıtedi- olmak &zere o beni mze s6ndcrdi. lelerile ve nihayet u Miltt:Ci'Vİzin 
kadar. Sekiz glinlük tanışıklıktan ~ i l t n • bi k yalnız bunun için buluıtuk. Ve tarifi '' mukavelesine imza atmalc ıs•n an 8 ması zerıne r aç timdi benden nefret ediniz, bana 
tonra bu kadar alevler, atqler d kika 8 b r • ki i aureUle iıpat ettik, 

1 onra garson uzu ıç Y lanet ediniL.. Evet; o aıağı yu-
içinde yanmakhğnn tuhaf değil mi 'aetır' di Hı',. d d dn•n Memleket mOdafaasını ordu, 

Rica ederJ·m bı'r kere olsun • • • urma an ""t' nme- karı bunlan ıtiylemiıti. Fakat 
d • · d B k 1 k • il bava •e deniz kuvvetleri yapar. en ıçıyor u.. u aran 1 • yeıs bunun manası ne idi? Niı'teki iyiliğimden bahsetmeyin. Görü· h t Fakat memleketin tabii kurulutlı-

a ırayı gözünden, hayalinden Kri tina balasından telgrafla bir 
yoraunuz ki ben o kadar .lyi bir ·ı k . . nun, yani coğrafi vaziyetinin de 

ki sı me ıçın şifayı içkide aradı.. davetname almıc:ta, O, bu davete 
adam değilim. Nete ·m İ§te bir Ö k k b d T memleketin müdafaasına mt\ıbet 

süz al in e aup vericl acılar pek de habic:le ecabet etmek ar-
kere daha arzularınıza rağmen ... veya menfi ıekilde büyük teıi .... 

d ı . k rahat bırakmadılar. Ağzı titreyor, zusunda değildi. ~ilnki bu ziya ... 
kendi i eğima yaptırma için b Jeri vardır. Bah 'n burasını iyi dudaklarında acı bir te e üm retin hakkında pe hayırlı olmi· teklifimi tekrar ediyordum; zev.. ı b'l k · · b' · 1 gös 

k dola§ıyordu. içinden: yacag" ım evvelce keıfetmi•tf. Bu an aya 1 me ıçın ır mıaa • 
cem olunuz, gSrece ıiniz ld ben Y k d h • · ı M seli 

- Ne betbabatlıkl.. ehemmiyetsiz ailevi bulUflllanın terme a a ayı o ur. e : 
plip geleceğiınl Dedi ve ayaja kalkmağ'ı tec- tehiri kimin menfaati iktizuından lzmirden Antalyaya kadar 

Hol Emmiye doğru bir adını Akd iıd 
rlibe etti. Ne mumkün .. Yerinden olabilirdi? (Arkası var) olan aahillcrimiz, en en g~ 

attı, hıçkırarak ağlayan yaralı lecek kunetlere karıı açık gö..U.. 

blpll kw kuvvetli kollan ra· S M J ( ) nür. Bir asker g6zile bu vaziyeU 
11nda aıkarak ağzından liptü. ar ese eSİ ...., ___ T_o_p_la_n_h.:., _D_a.,.v.,.e.;.tl.;..;e;.;,r_--'- tetkik edersek ne neticeye vara· 

- Bu bizim nipnlanma öpll· Milletlar Cemiyeti Bu Bir Konferans biliriz? Bir tecavUz wukuunda bu 
cD§"Umllzf .. 

1 J Kaduılar Birliği tarafından tertip b ' * şle Meıguldür edileıı konferanı eerisindeo ıonuncuau sahillere karşı evveli ir ihraç 
Emmi ıönlQnde he.rşeyln yıkıl· Cenevre 17 - MiUetler Ce· bugün saat 16 da Eyüp 8ioemaeında tqebbüsll yapılabilir. Acaba böy• 

•tını. qkımn ilhamile ruhunun miyeti meclisi dOn saat (l7,30)da doktor Pakiıe hanım tarafından ''eri· le bir ihraç t*bbüall kar11 taraf 
en gı1ıli k&ıel~rinde y••attıgı" rü· hafi bir irUma aktederek Sar leccktir. Konferansın mevzuu kadın için mUYaffalayetli bir netice •e-

_. ı- kısmıdır. rebilir mi? 
yaların hakikat olmak Ozere hükümet komisyonu azasını din· Jf-
bulundug" o bu lahzede, mes'ut lemic:tir. Bu siyasi mesele ile dog"' - lbüıu sahipleri bu ıuale: 

v Cümburiyel gençler mahfeli tama§a b 
olmak için kendinde bir hak rudan doğruya alakadar bulunan oubt:si tarafından bugiln eaat l4,30 da. - Hayır, ceva ını veriyorlar 
JÖrmemekle perişan olmuştu. baıı büyük devletler resmi beya• Beyoğlu O. H. F. 11 Hlonlannda u.Ak- Te ıöyle izah ediyorlar: 
iradesine hakim olamayarak işıkanı nat ile iktifa etmiyerek Sar hal· deniz kıyılannda,, iaimli bir temsil 1 - İzmirden Antalyaya kadar 
itti, hızla kapıya doğru koıarken kının himayesini temin edecek verilecektir. olan sahillerimizde aaker ihracına 
aözleri büylimDş, saçlan darına sarih teminat istemektedirler. ( Konserler ) müsait yalnız iki nokta vardırı 0 

Akl k "--~---------- Fenike ve Antalya. Bu uzun aa• dağın olmuştu. mı aybetmiş 11Cenubt Amerika Harbi Şehir Tiyatrosunda bilin diğer noktalan ihraç ya~ 
ribi bir halde sedasının var kuv- Cenevre 17 - Lort Eden, Bir Konser • d ·ıd· Ç k 
vetile bu halden bir bir •ey anla- maya milsaıt eğı ır. ün il sa .. 

1 

dır. Bu sebeple mühim miktarda 
aslı.er ihraç edilemez. Az miktar
dn yapılacak ihracın da hiçbir işe 

yarayamayacağı ve alınacak mll"' 
kabil tedbir ile bu az kavvetlerin 

derhal eritileceği muhakkaktır. 

2 - Fenike ve Autalyaya ge
lince; filhakika bpralardan karaya 
mühimce miktarda flsker ibrıt.ç 

etmek mümkUn olabilir. Fakat 
haritayı göz önüne getiriniz, gö-

receksiniz kl F enikeden Antalya ya 
kadar uzanan şahilin §İmal kıs
manda sahile çok yakın denilecek 
derecede karmakarııık vt yük
sek dailar uzanır, Aynı zamanda 
buralarda birçok göller vardır. 
Bu dağlık ve göllük ar•ıide ba
rekit yapmak ve bele bu harekib 
idve etmek çok müıküldür. 

S - Askerlikte bir "Kunet 
tasarrufu,, kaldelİ vardır ki bu 
dağlık "e göllük arazi bu kai· 
erenin bizim tarafımızdan tatbi
lclne çok elveri§lidir. ÇDo• 
k& bir ihra, htareketinde hiz 
mlidafaa vaziyetinde kalacağımıı 
için az kuvvetlerle çok kuvvetlc:rl 

uğraştırmamız, hattA bu az kuv
vetlerle mühimce. kuvvetleri da .... 

madajmk elmemiı mümküu ve 
kolaydır. Binaenaleyll, biltiio bu 

ihtimaller karııaında vı dUnyaaın 
gidişabna bakarak &azar bulun
mamız elbette ki liznadır, ıaru· 
ridir ve gafiJ ıtvlanmak iıtemiyo,. 
ıak elzemdjr. 

Biııaenaleyb, o elki mı1raı 
yine tekrarlıyabiliriz: 

Hazır ol cenge eğer ister iaen ıulhüulib 

iki Tayyare Ç•rPtftl 
Londra 17 - Alb tayyare 

havada manevra yaparken ikisi 
çarpışarak yere düşmllş, fakat 
içindekiler paraıutla atlayarak 
kurtulmuşlardır. 

LOftdrada Liman Grevi 
Londana 17 - Liman amele• 

grev ilan etnılşth-. Bu grev Loıt 
r v Paraguay ile Bolivyaya sevkedile- Tayyare Cemiyeti menfaatine dün h ' lJ d k . • .

1
. k I 

mıyan erkeğin yüzüne karşı akşam Şehir Tıyatrosunda. güz l bir ı er ar ve ço gmntı ı çı ıntı ı 
b~~rn~ ceksil6hlmamba~obnmamru bnm~~~~ K~m~bettlh =====================~=====-

B teklif etmi<11tir. H r s d ... :~ B fı d b" k D gU d"' b'· nk ğb t k an 

dranın iaşesini tehdit etmektedir 

- en 2annettig" iniz gı'bi bir Y a ıı a e.UJ,.l ey tara n aa ırço ün gece ve n uz uy ra e azan 
Paraguay murahhası da Akvam Aarkılnr ·· ı · aı d n ) kız değilimi bizi tesadüf bir araya " .. oy enmı ., ıı a nm .1.~,ope yanın A N K A R A 

Cemiyeti misakında derpiş olunan küçük talebeleri beynelmilel eserlerileıı 
ıetirmedi. Sizi takip ettim. bilcümle tedbirlerin ittihazını bıızı parçalar çalını tardır. 
Ben bir polis hafiyesinin memu- r onscrin ikinci kısmında Ostnt • 1 b • d • istemiştir. .. T •• k • K 

1 resiyim.. sizi seyahatinizden üç I Hüseyin Baba nefesler okumuş, ~rk u r 1yen1 n a 1 r 
gün ahkoymak üzere bir vazife talyada Piyadeler Bayramı san'atklin Feride Oenan hanamm b iat 

deruhte etmiştim.. Ben yalnız Roma 17 - 27 mayısta icra danılan, viyolonist lskender Hadi Be- Türkçe mözln büytık lnkıllp filmi 
Ya:ı:ifemi yaptım efendi! ve şimdi.... edilecek piyade askeri bayramına !!?..~!~ .. ~ .. ~?~~ .. ı.~!!.1.~~~!!!::............... Ayasofyada Şehzadebaşınc:la 
Benden nefret ediniz, bana lanet ( 10,000 ) piyade neferi iştirak Yeni Neşriyat: A LEM D A R H 1 L A L 
ediniz!.. edecektir. 

Hol'tln yllzll kireç renğino Japon yanın Amerika ile Cem Sultan ve Kadın avcısı- Her iki sinemada birden bugün Mat 11 dea itibaren devamlı 
d K l ki Birçok tarihi eaerJerile TClrk kariJerine matineler. Seanslar 11 • 1•3 • S • 7 • 9 • (16774) -'r i. u a anna inanamıyor, Temaslar1 

•• kendisini tauıtnuı olan M. Turhan 
közleri bulanık görüyordu. Bir Tokyo 17 - Ayan meclisi Bey bu ay içinde yeniden iki kitap 
,ey görmedi, iıibnedi, kendine reisi Prenı Konee, uzak ıark neırettl: Cem Sultan ve Kadın inun .. 
ieldiği zaman Emmi ortalıktan meseleleri hakkında Amerika dev• Oımanb ultanehnda yelin, batretia, 
k b 1 tu let adamlarile eçıkra konu- k oaripli•\'İn tim1ali olarak ırBıterilea ay o muş ... • y.-a • 11 • 

b .tfesı'le A ·k h k t Cem Sultan, M. Turhan Beyio kale. Hol kendini çok ag-ır ir yU• va~ merı aya are e 
• • mile bllh111a lllna gZSrmUf, en aakh 

idin altmda kalmıı ribi hiuedi.. ..!~.~~.~: ....................................... -.,.. lraıelerine kadar aydınlahlmı1t tarih 
•Mestt lrt•• ................ •••••-•••••••••-•• .. ••••••••t 

.. ı 

I~ Reaim TalıliU K•pona , .. . us····:· ..... , .......... 119 

Tablatiııiıi öğrenmek jltlyoauıı 
relmiDid bu •upoodu 110 adet 
de birlikte cönclerioiL . Rtlfllıİlıiı 
anya tibidır ve Wle edilmeı. 

laim. mealek 
veya ean'ac 

bulunduğu 
memle1'et 

Resim iııtifar 
edecek mil 

RellllİD klişeli 30 kurÜflak 
pul mukabilind.' göad~bilir. .. , 

1 Spor 

Bisiklet 
Birincilikleri 

1 

lstanbul mıntakası blslklet 
heyetlndenı Mıntaka bieiklet birin· 
ellikleri 25·fi·l934 Cuma günU yapıla· 
caktır. İştirak edecek kulüp aziJan 
28-5-1934 kş mına kadar mıntaka 
kitabetine isimlerini yazdırarak prog· 
ramı görmeleri tebliğ olunur. 

Dünya Futbol 
Şampiyonası 

Roma, 17 - Diinya futbol ıampi· 
yontuk müaabakalanna iştirak etmek 
ü .. cre Amerikadan kalabalık b ir eporcta 
tkibi gelmiştir. 

elaa bir ronsan, roman olaa bir tarih 
haliae r•tirilaiıtir. Kard•t kah.rına 
ujr171A Şehzade Cemia, kinini, pru
runu, aıkınl ve eiaretini anlatan bu 
kıymetli eaerl karllerlmlze tnıiy• 
ederiz. 

M. Turban Bey, bundan baıka 
Cem Sultaala bet-abel' "Kadua Avcın., 
iıimll içtimai bir romlla da neırettJ. 

Muharririn, iyi bir görüt mahıuln olan 
•• içtimai hayatımızı canlandıran bu 
eıerinl de karilerimlH tanıthrınL 

Kellmatl kısar - lran ilimle .. 
ri;den ve lran tarihi yazan A. A. 
Sepehr Bey ( Kelimab kısar ) adla 
Arapça, Fa,..ça ve Frau11zca bir eser 
neıretmlttlr. Bu eserde Hül fayı 
Raşidinden Hazreti All'nla hayata 
Ufj'UQ olan nciıelerl toplanmıtbr. 

Bu kitap Franaızca bllen1ere •• 
laald•aa• ..,t• ._,.ttnelrteclü. 

,.. ____ ., iKi GONONOZ KALDI ... ----~ 

ANKARA TORKiYENiN KALBiDiR 
Kadıköy H A L E Sinemasında 

~-------~devam etmektedir • . ._ _______ ., 

•----_. BugllD • 1'J •---• Bugün ·~---• 

SU M E R j 
TURK sinemasında 

İki film birden 

MERKEZ 
Sinemasında TA yy ARE FiLOSU 
( Eski Artistik J IWm...ıu RICHARD BARTHELllESS 

25 kuruşla IUHABeB~T
81

TEtı:lLLARI 
2 bnylil$ film ggreceksiniz. Mümeuilleri: ALBERT PREJEAH 

LEHiST AN Fr'::a~!1~ö~lü 
iSTiKLALi ~ Yaıflyatlan: S0..40-50•(16815) ~ 

•e CHARLES BOYER tarafından 

ATMACA 
... _____ _.0.6814)~ 

Bugün matine 18.30 te, ak~am 21 '1• 
FRANSIZ TiYATROSUllDA 

ArriK KABMU: beye.ti 
Yelli program.. !BtlVOK GALA 



lTTIBA~~~BBAKKI Ll~B~ç~i_nu_"n_M_e_~_k~k_ri_nd_~-~ 
- Her luılc/u malı/rıztfUI' - Naaıl Dofdıı1. Vehhabiler Ve-

- .......... - ... , .. Nuıl Y•dı?. · • 

~=~~~ Ziıa ŞakiıC:::D~ö=rd=ü=n=cu=· =K='·=·m=N=o.=9=4==1=8=· fi=· =""==M=··=''=ô='='if/.= .. =' Ih nissuut 
tal ya Hükômeti binıharp Edip 

• 
işgal Etınişti 

'1'ro6lıu,,.rh 91/carıla ita,,,_ tuhrlerlnbt ortlagllıı 
tirilclikte11 ıoma ltaı,aalara ı ı aktetmek için Sel4nikte toplan•• 

- Bayanm., Her ıey haZIJ'- kongrede bu melele ımeti ham-
dır. Hemen ilimharp edin. Trab- ıiyede mevıuubahı edilir edilmez, 
luagarbı, Bioıuiyi ifgal eyleyin. Trabluı ve havalisinln fiddetle 

Denildi. ltalya hilkt\meti de, mtıdafauına karar TerilmiştL Fa• 
Adet yerini bulsun diye bir nota kat ba mlldafaayı, harp meydan-
gBnderdi. Sonra da ilAnıharp larma ordular 16ndermek ıure-
ediverdi. tile tatbik etmek artık mtlmklin 

Tabiidir \i btltnn bu rivayet değilciL Buna biaaea cemiyetin, 
ve ldcllalar, hiçbir asıl ve esasa ntanpener sabitlerin hamiyetı
illin.t etmiyor; böyle tehlikeli lerine m8raeut etmesi; ft oa
bir zamanda memleket dahilinde lan gizlice Trablusa gönde
nifak uyandırmak ve bu suretle rerek ondaki uker Ye ahali 
de ittihat • T va1'Jd fırkallQI kunetlerDe .Udafaaya airı.nell 
clevirvek ~et mevldiui ~ takarr&r etti. 
almak isteyenler tarafından uydu
ruluyordu. •• 

Ekseriyeti cahil ve muhake
mesi kıt olan halkan ruhu llzerin
de çirkin bir teıir husule getire
ceği ıilphesiz olan bu propagan
dalar; ittihat rüesasının manevi
yatında da bir aarsıub hasıl edi
yor; derhal bU ijrenç iftiralann 
Gn&ne seçmek ve hallan dima
IUıda •1anan flipheli hialeri 
tashih etmek 1Azım geliyordu. 

O sırada, .. nelik Jcti8lalm 

"' ltalyanlar, aakerlerial Trablu .. 
prba kolayca çıkarmqlarclı. Çlln
-ldl ba it içia aenelerdenberi ha
:arlallllUflaı'ch. bamlıarp günibıe 
kadar Tra61us, Bingazi, Dene 
veaair yerlerde bakkal, kasap, 
doktor, fabrikat8r olarak tanınan 
İtalyan zabitleri; İtalya askerleri 
karaya ayak basar bumaz der
hal sivil elbiselerini uker ilnifoı
llla8ile deiİflDİfler-

(Arkaa ftl"} 
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10 Sayfa 

ir 
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No. 22 18-5- 984 Nakili: A. R. 

Bir Boğuşma 
~ - - - ---------

" Birdenbire Uzerime Atlldı: Ben 
Dedi 

Sana 
Yapacağımı Bilirim! .. ,, 

O, iliklerinden taşan ve hay
vanlaşhran bir ihtirasla birden
bire üzerime saldırdı. Omuzlarım
dan yakaladı. Duvara dayadı. 
Gözlerini, korkunç birer ok gibi 
gözlerimin ıçme sapladı: 

- Bırak, o kahpe masallarını 
ben onları çok dinledim... Ben 
naz istemem. Haydi, aç başım .• 
otur şuraya.. rakı içeceğiz. 

- Mümkün değil Sa il Efendi. 
- Mlimkün değil mi? .. Bunu 

aöylemeye utan, be.. ben seni 
buraya niçin gelirdim?. Senin 
için niye bu kadar masraf ettim. 
Babamın oğlu.. anamın oynaşı 
mı idin? .. 

Aman allahım, bu iğrenç 
sözler, kızgın bir yağ gibi kulak
larımdan içime akıyor.. cayır 
cayır kalbimi yakıyordu. Artık 
tahammül edemedim. Birdenbire 
silkindim. Bütün kuvvetimle onu 
ittim: 

- Alçak herif.. vicdansız 
herif.. Ben sana; beni fstanbula 
göllir, masraf et diye yalvardım 
mı? .. Sen kendin ortaya abldıo. 
Demek ki, beni beş on lira ile 
avlamaya çalıştın. Fakat buna 
hiç bir zaman muvaffak olamaya• 
caksın. 

- Olamıyacak mıyım?. 
- Olamıyacaksın. 
- Yaaa?. 
- Evet. 
- Dur.. ben sana şimdi gös-

teririm. 
- Hiç bir şey yapamazsın. 
- Bak nasıl yapıyorum. 

Sait Efendi kudurmuı gibi 
karyolanın albndaki bavulunu 
çekti, çıkardı. Epeyce gfiçlUkle 
kilidini kopardı. İçindeki eıyalan 
karmakarışık ederek aradı. Ve 
sonra birdenbire ayağa kalktı: 

- Hırsız 1 • Bavulda üç yüz 
liram vardı. Çalmışsın. Ver benim 
paralarımı. 

Diye bağırdı. ı 

Bu darbe, artık bana bUsbU· 
tün ağır gelmişti... Birdenbire 
başımın dönmesine mukavemet 
edemedim. Sendeledim. Oraya, 
karyolanın dibine yıkılıverdim. 

Bu ahlaksız ve iftiracı herif 
derhal kapıyı açtı. Merdive~ 
başından aşağıya: 

- Madam.. Madam.. Çabuk 
bana karakoldan bir polis getirt .. 
Bu kaltak bavulumu açmış .. Üç 
yüz liramı çalmış. .............................................................. 

. -- -

Son Posta • 
~AN FiATLARI 

1 - Gazetenin esas ga:zısile 
bir sülıınun iki satırı bir 
(santim) sayılır. 

2- Say/asına göre bir sarıti· 
min ilan fiatı şunlardır: 

flA \ fu ;ıuyfa Sa~ fu. l snyfa Diğer 
1 2 3 4 • S yerler 

- -- -- -
400 250 200 100 60 
h ı . J\rş. Krş. Krş. Krş. 

Son 
sayfa 
-·-
30 
l(rş. 

3- Bir santimde vasati 
(8) kelime vardır. 

4- ince ve kalın yazılar 
tutacakları yere göre 

lı .. •'•a•n•tı.·n.ıl•e•ö•l•çu."l•ü•~ ....... r 

Diye haykırmıya başladı. 
Yan baygın bir halde bu 

sözleri işitiyordum. Fakat, ne 
kalkıp, bu sözleri söylemekten 
onu mennetmeye; ne de kendimi 
müdafaa eylemiye muktedir ola
miyordum. 

• Karakolda beni hapis ettik-
leri odada sabaha kadar açlıktan 
ve soğuktan inim inim inledim. 
Ortalık epice aydınlandıktan 
sonra kapı açıldı. Bir polis içeri 
girerek oradaki dolaptan birşey 
aldı. Dışarı çıkacaktı. 

- Affedersiniz. Efendim. Siz
den birşey rica edeceğim. 

Dedim. Bu efendiye, başıma 
gelenleri muhtasaran anlattıktan 
sonra, insaniyet namına bana bir 
akıl öğretmesini rica ettim. Polis, 
bliyiik bir dikkatle beni dinledi. 
Ve sonra: 

- Hakkınız var, hemşire ••. Bu 
adamın iddiası bize de biraz 
aykırı geldi. Eğer bana sorarsa
nız, bu işte sizin hiç bir kabaha· 
tiniz olmadığına kalıbımı basanm. 
Lakin, iş bununla bitmez... Şimdi 
hakkınızda inceden inceye tahkika( 
icra edeceğiz. Sonra, sizi evra- ' 
kınızla müddeiumumiliğe göndere
ceğiz. lşaUah mahkemede beraet 
edersiniz. 

Cevabını verdi. 
Fakat işittiğim bu sözlerden 

tüylerim ürperdi: 
-- Ne dediniz.. Mahkemeye 

mi? 
- Vakıa bunu şimdiden kes-

-tirrnek mümkün değildir hemşire. 
Belki de müstant!klikte kurtulur· 
sunuz. Fakat bana kalırsa, mut
laka mahkemeye gönderirler. 

Varhğımm, damla damla eri· 
diğini hissediyordum.. Ben, ana
cığının babacığının bir tek sev· 
gili evlatları olan Melek... De· 
mek ki nihayet böyle hırsızlık 
töhmetile karakollarda, mahke· 
melerde sürüm sürüm sürüne· 
cektim.. Haydi, sUründüm birşey 
değil; kendim ettim, kendim bul
dum.. Fakat ayni zamanda ba
bamın, ailemin ismini de ıöyli
yecek ve onların şeref ve haysi
yetlerini de şüpheye düşürecek. 
tim. 

Göz yaşlanmı yenemedim. Gi
dip yengemi görmesi.. Ne yapıp 
yaparak beni affetirmcai.. Başı
ma gelen bu . beladan da helis 
eylemesi için bu polise rica et
tim.. Allah razı olsun: 

- Peki, hemşire .. Yarım saat 
sonra nöbetten çıkıyorum. Gider 
görüşlir; size haber getiririm. 

Dedi. 
Aradan bir saat geçti. Kapı 

açıldı, içeriye gülerek o, pansi
yoncu Ermeni karııı girdi. Guya, 
bana çok acıdığından, bu gece 
uyku uyumadığından bahsettikten 
sonra kulağıma eğildi. Şu sözleri 
söyledi : 

- Sende de kabahat var 
kızım.. Bu dünyanın hali böyle 
gelmiş, böyle gider. Mademki 
vaktile başına bir iştir gelmiş .• 
Bu adama belbağlamış; arkasına 
takılmış; buraya kadar beraber 
gelmişıin. Gideceğin yer yok. 

( Arkaaı var ~ . 

SON POSTA 

Bir Cuma 

Hamal, evi ve ev halki)e 
birlikte gezmiye gidiyor. 

tıl • ... • t t ı ms • ı • ı ı t 1 ı ti 1 "f 1 ı ı ı t t ı ı ,,,. .. 

1 T Dıinga lktuat Haberl•rl 1 
,- 1 

Yugoslav - Bulgar 
Ticari 
ıı1ünasebatı 

Belgrattan bildiriliyor: Bulga
irstanla Yugoslav
ya arasında bir 

müzakereler ticaret muahedesi 
başladı akti için mlizake· 

1'ekrar 

rede bulu 1mak üzere bir Bulgar 
heyeti şehrimize gelmiştir. Bul· 
gar heyetine Bulgar Hariciye Ne· 
zareti konsolosluk işleri müdlirU 
doktor (Karacov) riyaset etmek
tedir. Yapılacak muahedename 
ile iki memleket ticari münaseba
tında zaman zaman görülen müş
külatm bertaraf edilerek tarefeyn 
ticaretine yeni inkişaf imkanları 
verileceği ümit olunmaktadır. 

* 
Hindistanın Karaşe şehrinde 

Gümüş çıkan Deyli gaze· 
paraya tesi başmuharriri 

H . d" t M. Webb Hindis· 
ın ıs an tamn para işleri 

taraftar üzerine en ziyade 
salahiyettar olan simalardan biri
dir. Gümüş paranın yeniden ih
dası ve böylelikle gümüş made
nine bir sarf yeri daha bularak 
serbest piyasada bu maden kıy-
metinin arttırılması işile Amerika 
kadar Hindistan da alakadar 
bulunuyor. Bu münasebetle M. 
Webb Amerika Birleşik hilkü· 
metleri Cümhur Reisi M. Ruz-
velte bir telgraf çekerek "gay
riresmi Hindistanın,, gümüş para 
işinde Amerika ile ayni fikirde 
bulunduğuna işaret etmiştir. Bu 
telgraf Nevyorktan bildirildiğine 
göre Amerika mali mahafilinde 
gümüş para taraftarlarını daha 
kuvYetli bir hale sokmuştur. .. 

Nev· York'tan bildiriliyor: A-
Amerikada merika birleşik 

ti/tik hükümetleri için-
malısulü de tiftik yetişti• 

ren altı memleke• 
azalıyor tin (1933) senesi 

tiftik istihsalab, oğlak yünleri de 
dahil olmak üzere, ( 7210 ) tona 
baliğ olmuştur. Aynı mmtakala
rm ( 1932 ) senesi tiftik rekoltesi 
(7480) ton idi. Böylelikle bir 
sene evvelki istihsal mıktarma 
nazaran 270 ton yani takriben 
(2700) balyalık bir istihsal nok
sanlığı vardır. Bu azalış tiftik 
fiatlerinde vukua gelen düşkün
lük üzerine bazı mmtakalarda 
tiftik keçilerinin kesilmiş bulun
masından ileri gelmektedir. Ala· 
kadar daire bir sene zarfında 
kesilen tiftik keçisi miktarını 
yüzde dört olarak tesblt etmiştir. .. 

Berlin 17 - Almanyanın ni
san ayına ait harici ticaret plan· 
çosu 82 milyon marklık bir açık 
göstermektedir. Nisan zarfında 
Almanya 398 milyon 200 bin 
marklık ithalatta ve ancak 3 l 5 
milyon 800 marklık ta ihracatta 
bulunmuştur. 

Vefasızlık 
( Battarafı 1 inci aayfada ) 

Ancak bu J)işan, genç kıza 
memnun etmiı değildir. O, ne
dense nişanlısını sevmiyor, baş-
kalarına daha geniı bir alaka 
gösteriyordu. Ayşede nişanlısına 
karşı uyanan bu alakasızlık iki 
gün evvel büsbütün kendini açığa 
vurmuş ve Ayşe yeni tanıştığı 
otuz yaşlarında Bayram isminde 
birinin yanına kaçmıştır. 

Ayşe Bayramla evlenmeye 
karar vermiş ve nikiihlannı kıy-
dırmak maksadile iki genç kaza 
merkezine gelmek üzere yola 
çıkmışlardı. 

Mayıs 18 

İthamile .. 
Bu nikah kararmdao haberdar 

olan, Ayşenin nişanlısı Şerif Ali 
ise yeni sevgililerin geçeceklerl 
Tire yolunda pusu kormuş; onlar 
geçerken çiftesile ateş etmiştir. 
Çıkan kurşunlardan biri bayramın 
başına isabet ederek derhal 
öldürmUı; bir başka kurşun da 
güzel Ayşeyi ağır surette yarala
mıştır. Nişanlı katil hadiseden 
sonra kaçmağa teşebbüs etmişse 

de zabıta tarafından yakalanmıştır. 
Hadise Tire muhitinde bUyiik bir 
tesir uyandırmıştır. 

Adnan 

1 lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 
Kıymeti 

muhammenesi 
Lira K 
148 40 121 metre terbiinde bulunan Balat'ta Hacıkasımı G6nani 

mahallesinde Meydancık sokağmda 19n No. la arsanın 
tamamı (5471) 

584 00 84 metre terbiinde bulunan Edirnekapısmda Hacımuhit
tin mahallesinde Acıçeşme caddesinde eski 4S/47 yeni 
41 No. lı arsanın tamam1. (5321) 

525 00 210 metre tarbiinde bulunan Liinga'da Bostancıbaşı Ab
dullah mahallesinde Küçük Liinga caddesinde 94 No. b 
arsanın tamamı. (10573) 

600 00 Dayehatun mahallesinde Büyük Y enihan 2-cl katta 38 
No. lı oda tamamı. (2928) 

1771 00 Galata'da Bereketzade mahallesinde Cami sokağında 
177 metre terbiinde bulunan 29 No.lı imam meşrutahane 
arsası tamamı. (312) 

1080 54 Fatihte Kirmasti mahallesinde 360 arşın miktarında 
Kirmasti camii arsasının tamamı. (316) 

500 00 ~ahmutpaşa'da Süruri mahallesinde Sultanodaları ıoka
ğında 21 /23 No. h dükkanın tamamı. (5046) 

312 00 Kocamustafapaşa'da Gambaziye mahallesinde Cami ıo· 
kağında 358 metre terbiindeki Mustafabey camii ima
mana meşruta arsası. (949) 

550 00 Çemberlitaş'ta Vezirham alt katta 41 No. lı odanın ta
mamı. (10137) 

550 00 Çemberlitaı'ta Vezirham alt katta 53 No. h odanın tama
mı (10138) 

350 00 Çemberlitaşta Vezirhanı alt katta 14 No. odanın tama
mı (5529) 

45() 00 Y edikulede Çırağıbasan mahallesinde Çukurçeşme 
sokağında 29/45, 31/47, 33/49, 35/51 No.lu yekdiğerine 
maklup (1500) arşın miktanndaki arsa (903) 

21 O ()() Y edikulede Çırağıhasan mahallesinde Çukurçeşme soka· 
ğında 39/55 No.lu 700 arşın miktarındaki arsa (902) 

250 00 Çemberlitaşta KüçUk Vezirhan 2 nci katta 2 No.lu oda
nın tamamı (l 101) 

350 00 Çemberlitaşta Vezirhan altkatta 64 No.lu odamn tamamı 
(1139) 

1000 00 Üsküdarda Gerede mahallesinde 240 arşın miktarmdaki 
Gerede camii arsasının tamamı (897) 

1130 00 Yenibahçede Arpaemiui mahallesinde Topkapı yokuşunda 
1500 arşın miktarındaki Arpa emini MusWa Efendi 
mescidi arsası (829) 

300 00 Kadirgada Bostanali mahallesinde Kadırga limanı cadde
sinde 114 No.lu dUkkanın tamamı. (5585) 

22S 00 Balatta Kesmekayada Hamami Muhiddin mahallesinde 
Kesmekaya caddesinde yeni 65 Nolu 150 &rfln mıktarmda 
bir kıt'a araanın tamamı (4644) 

1712 00 Sirkecide Karakihüseyin Çelebi mahallesinde Nöbethane 
caddesinde 9/11 No.lu 214 arşın miktarındaki arsanın 
tamamı (136) 

400 00 Mahmutpaşada Çuhacıhan üst katta 60 No. lu odanın 
tamamı (367) 

803 88 Kasımpaşada Camiikebir mahallesinde mescit sokağında 
401 ar~ın miktarındaki arsanın tamamı. (527) 

945 00 Aksarayda Valde camii karşısında 315 metre terbiindeki 
muhterik Y akupağa camii arsasınan tamamı. (538} 

917 SO Ortaköyde iskele camii şerif sokağında eıki 8 No. lu 
1Ş3 buçuk metre terbiindeki arsanın tamamı. (4848) 

814 00 Topkapıda Bayazitağa mahallesinde Kilise sokağında 6/10 
No. lu 407 arşın miktarındaki arsanın tamamı. (5487) 

4200 00 Kasımpaşada Süruri mahallesinde 700 metre terbiinde 
bulunan Süruri Mehmet Efendi camü arsası. (552) 

156 00 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Bilezik sokağında 
23 No. lu arsanın tamamı. (1786) 

Yukardaki emlak satılmak üzere yirmi gün müddetle ilana konmuş
tur. ihalesi Haziranın 2 - ci Cumartesi günü saat 15 tedir. Taliplerin 
pey akçelerile beraber Mahliilat Kalemine mUracaatları. «2422>) 

istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Sultanahmette muhterik Baytar mektebi etrafandaki du

varlarm taşlarile sair enkazı 20/5/934 pazar günü saat 14 te 
acık arttırma usulile satılacaktır. isteklilerin 30 lira pey akçesile 
müracaatları. "M,, "2091., 
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BiKAYE 
Bu Sütunda Hergjn 

Nakleden: Hatice Hatip 

Y alnııkenKonuşmakllleti 
Birçok insanlar yalnız bulun- J 

duldan zamanda kendikendilerile 
yüksek sesle konuşmaktan haze-
derler. Hatti sade böyle yalnız 
bulunduklan zaman değil batti 
aok klakta yürürken bile eUerile, 

o arile işaret yaparak -k k 

verir veya kadının etrafında do
lqmaktan vazgeçerdi. 

Fakat ümidi kesmek doğru 
değildir. ÇOnkO dünyada hel'§ey 
vukubulur. En arzu edilen en 
beklenilen bicJiaeier bile •.• 

1 b" yu se 
meı e ırşeyler anlatan erkeklere 
hemen hergün tesadüf t .. 1 em~ 
mıy'z .. 

Tabii hu itiyat yalnız erkek
lere .has. olan bir kusur değildir. 
Cemıyetı beşeriyenin en güzel 
kısmını teşkil eden biz kadın!ar 
da çok kerrc kendi kendimize 
iken yüksek sesle düşünmez 
miyiz? Vakıa bizler daima erkek
le~den daha temkinli olduğumuz 
içın sokakta ekseriya kendimizi 
t~tar ve gülünç olmaktan çekini
rız. 

itte benim hikayemin kahra· 
~·~ olan Mihrimah Hammda 

Y e tek başına iken yüksek 
Besle konuşmak "ti d • 

Mihrimah ı ya ı vardı. 
bir duld V Hanım 25 yaşında 
evlendi 'i( e 20 yaşında iken 

• ocasından t 21 flDda dul kal am ya-
mışb. 

Çok güzel bir kad 
Mihrimah H. dul kald ~ ;~~ 
denberi hergün yeni ~~ izdi
vaç talebi karşısında ~ 
be ün , b" ıyor 

rg yenı ır talibi reddedi-
yordu. Fakat Mihrimah Hanıma 
kendini isteyen, kendine aşık ola~ 
bu. adamları reddetmek çok güç 
gelıyordu. Çünkü o, gayet mer
hametli bir kadındı. · 

Her aşıka ayn bir formül bu
m~k ve taliplerini redderken 
mumkün olduğu kadar az rencide 
etmek... İşte kadı:ıcagw ızın 
b "d· B arzusu 

u ı 1• unun irin ne • b" • ı- ıaman 
yem ır talıbin çıkacağını b·aset-
ıe hemen odasına kapanır ve nu
tuk ezberleyen bir hatip veya 
rol ezberleyen bir aktiris gibi 
talibin talebini nazikane red• 
detmek ıçın söylemesi ic:ap 
eden etlmleleri tekrarlardı. 

Mihrimah Hanımın kusuru b· 
d ... ıd· On ır egı ı. un öyle bol -ıekisı c a 
yoktu. Ve muhatap olduğu bir 
1Uale haıırJanmadan güzel bir 
cevap veremezdi. Bu cevabı e._ 
velden hazırlaması llzımdı ve bu 
feye bır çare vardL O da tali~ 
letja he~e de söylenebilecek 
bir tek cevap hatırlamak ve onu 
ezberlemek. Mesela : 

. - Talebiniz beni bahtiyar 
etti. Fakat inanınız bana ben 
dulluğumdan çok memnunum 
~e bir daha izdivaç etmek niye--
tinde deiiliaı. . 

Bu ce•ap reddedilen her talibe 
.&ylenebilirdi ve berk . . b" 
den izdiva ka es ıçın ır· 
kat Mihrlr! b J>lsını kapardı. Fa-

• a Hamm bunu iate-
mı1ordu. Çünk6 Ahmet M hm t 
Huaıı, H·· . ' e e ' 
lzdiv us"yın yerine onun desti 

acına talip olan Ali Şe ._ 
olaa idi Mihrimah Yaet 
kaba& edecekti. V ~m hemen 
d • • e itte bu y&z-

eu de ıanunin biç e•lenlllek • t 
meyeo bir kadın olarak çıb; e
niyetinde değildi. ua 

Fakat Ali Şevket iki ıeneden
beri onun etrafında dolaşmakta 
olduğu halde ne aşkını izbv eden 
bir aöz söylemişti; ne de genç 
kaduwa deati izdivacına talip 
oı.c.ia benzer bir imada bulun
•uttu. Halbuki iki aeue içinde 
laer ... 1• haJle hir karan 

Nihayet Ali Şevketin dayı za· 
desi olan Kevser hirgiin Mihrima
ha geldi ve ona: 

- Mihrimahçığıml dedi sana 
birşey söyliyeceğim dayı zadem 
Şevket geçen akşam bizde idi· 
bilmiyorum. Ne münasebetle la~ 
kırdı izdivaca intikal etti. Ona 
otuz yedi yaşına geldiği halde 
neden hala evlenmediğ~ni sordum. 
O da evlenmek istediğini söyledi 
Ve bir kadın sevdiğini, fakat on~ 
a~kı~~ izhar etmekten çekindiğini 
çunku o kadmın çok güzel ve 
çok yüksek bir kadın olduğunu. 
ona rast gelen bütün erkeklerin 
onunla izdivaca talip olduğunu ve 
bu kadının hiçbir zaman kendini 
beğenmiyeceğini de ilave elti. Ağ
zm'dan zorla bu kadımn ismini 
aldım. Bu kadın sensin Mihrimah 
ben dayı zademe onun namına 
seninle konuşacağımı ve rica 
edec~ğimi söyledim.. Söyle ba
na... Baka} ım ona ne Cevap 
vereceksin? 

Mihrimah utanmasa Kevaerin 
boynuna atılıp yanaklarından öpe• 
cekti. 

Fakat sadece: 

- Ali Şev kete söyle yann 
llçte bana gelsin konuşuruz •• 

- Üm~t edebi:ir mi? 
- Evet. 

* Saat iki buçuktu. Mihr"mah 
salonda oturuyordu. Müt~madiyen 
kol saatine balcıyordu. Ah bugün 
ona ne!er söyleyecekti... Biraz 
lakırdı ilerledikten sonra ona: 

- Ah diyecekti. Beni sevi· 
yordunuz da neden senelerden· 
b~~ b~nu bana söylemediniz. 
Sızınle ızdivaç niyetinde olduğu
mu anlamaduıız mı? Gözlerimden 
sizi sevdiğim beli değil mi id,? 

Mihrimah Hanım } eniden yük. 
sek sesle konuşuyordu. Sanki 0 
karşısında İmiş gibi ... Neler ..• Ne
ler neler söylemiyordu. 

- Sizin zevceniz olarak ne 
kadar bahtiyv olacağım. .. 
lb. ~ akat neden o bili gelme-?'ti. Saat üç olmalıydı... Ne 
: ·• Koaaoıun üzerindeki aa at 

hiardb nın gösteri,, ordu? Mihr;mab 
zmct · · 
1• çıyı çağırdı. Misafirin 

ge 1P xelınedia; · d 
Gelm . ..ıu aor a. 

. . . afti. Fakat banun içeride 
bırısı . \. konuştugu· 1 ·ç· . fir 

ın mıaa 
Beyefendiyi o yan odada bir 
bekletmişti. Sonra miaafir b: 
birdenbire dışarı çıkmış, ppka
ı.oı alırken: 

- Hanımefendi içeride çok 
meşguller, bir zaUe hayatları için 
çok mühim olan şeyleri koout
maktaclırlar. Kendilerini rahatsaz 
etmiye:y im. Başka . bir zaman 
gel.rim. 

D İd" em.,, .. L Ve adam okadar 
mütecsairdi ki adeta w lı d . . ag yor u. 

Mıhrımab perişan bir halde 
kalmıştı. Çtinkü •nlaDUfb. Ali 
Şevket Bey onu kendi kendine 
k??uturken duymuı Ye yanında 
bın var zannetmişti. Şimdi ne 
Japacakta? Ona ...a cleJi 

SON POSTA. 

Harim Sa1cloa Salomoa Aclmaa 
Yukardaki resim sahipleri ikametgah
lan Balatta olup 13/S/34 tari~ndenberl 
gaiptirler. Gören ye bilen nraa lGtfea 
ioaaniyet namına l.tanbal poata ku· 
tuıu (741) adreıin~ mal6mat vermeleri 
rica olunur. 

latanbul OçOncU icra Me
murtuıundan: Pılraya çevrilmeRioe 
karar \er.len 87 pıırça 807 metre 
muhtelif renkte elbiselik ve paltoluk 
kumaş üç battaniye ve 37 metre 60 
Sa. bir top lngıliz şayağı 21 • 5 • 9.!4 
Pıızarteai gürıü eaat 14 te birinci açık 
arttırma surctile saDdal bedesteninde 
eatılııcnğıodan isteyenlerin mürueııatı 
iliirı oluııur. ( 1679:1) 

" ,,...p, 
'4ULV.lt 

':Y .. ~, 

kendi kendine konuştuğunu itiraf 
edebi!ecekti? Ona naaıl b&tiln 
bu a<izlerin kendine ait olduğunu 
hildirebilecekti ? .. 

Halbuki bu m6mk6n olmadı. 
Erteai gi\n Kevserden onun 
ıeyabate çıktıpu öğrendi. Mib
rimab çok milteeairdi. Bir 
daha keneli kendine konUflDIJ• 
tövbe etmifti. Ve aözlinde de duru· 
yordu. Şimdi ona herkes aman 
Mihrimah Hamın ne kadar 
kabalaştı, diyor .. ardı. Fakat o 
kararını venniıtL Ar~ık yalnızken 
biç konuşmıyacak ve meclislerde 
aöyliyeceği sözleri evvelden ha
zırlamıyacaktı • 

Aylar ıe9JOI'• Mihrimah ke
derini ~mıyorda. O ela aeya• 
bate pkb. ftalyaya ıtttL Floran-

• HalbltiililMi .. 

Sayfa 11 

Ağlr Cezada 
Hapse 

Bir Cinayet Suçlusu 
Mahkum Oldu 

• 
f 

--..... _______ _ 
Ağır Ceza mahkemesinde dün 

öğleden ıonra iki katil davasına 
bakılc!ı. 

Cümhuriyet bayramı gecesi 
Koskada Orhan Efendiyi öldüren 
ve Aziz Efendiyi öldürmek kastile 

yaralamaktan ıuçlu Hasan Efendi, 
evvelce (11) sene hapse mahkam 

olmuştu. Temyiz bu davayı boz· 
duğu için davaya dün yeniden 

bakılmış ve Hasan 14 sene, 3 ay, 

on gün hapse ve ayrıca Orhan 

Efendinin ailesine (1500) ve Aziz 

Efendinin kendisine de (700) lira 

tazminat vermeye mahkum ol· 

muştur. 

Bundan sonra geçen sene Şi· 
le Pendik yolunda basmacı Akif 

tek baıına seyahat etmifti. 
Floransada kiliseleri falan &iy~~ 
edip te oteldeki odasıu. ~~ldigı 
zaman içi kederle dolu ıdı. 0, 
balaymı, Ali Şev~e~l~ bir~~te 
Florauada geçirmeaam ıatemqtı •. 

_ Ah Şe•ket diye içini çekti, 
Mil de ae kadar ...-.em bir ço-

•-n-ua.. O gliil hen ana 
w~~ • b li .a Ji,ec:eiim aöz1eri ez er JOl'-

cı.!.. Bitin o • ~~ hepai 
aittL Ben _. avıyordum ::uld _.ne zannettin? Benim 

tek NfllllA •DİD hayalinle konuş
ta~ anlamadın. 

Birdenbire bitip odada bir 
gtiriilttl duydu. iki oda arasında 
bir kapı vardı. Ve muhakkak 
bitifik komp pnç kadının yahuz 
bapaa ytlbek Hile konuttuj'um 
ela lliluimalaclialedi ... 

1 

Efendile elbiseci Karakaş Efen
diyi öldürenlerin muhakemetine 
devam edildi. Davacı mevkiinde 
Akif Efendinin beı km ve reftc 
kalile Kara.ket Efendinin kw ve 
refikası bulunuyorlardı. Birçok 

şahitler dinlendi. Bunlar katilleria 
kim olduklannı bilmediklerini 16~ 
Jediler. Yalnız kömüre& Mehti YI 
lamail Efendi: 

.. - O gece Aç.lulardan Şa
kir ve Ali efendiler beni hadise 
mahaUinden otuz adım kadar 
uzak bir yerde yakaladılar. Ça
lılık içine çektiler, ellerimi, ayak
lanma bağladılar. Kimıeye aayle
me diye yemin ettirdiler. ,. dedL 
Muhakeme, diğer şahitlerin celbi 
için 17 hazirana talik edildi. 

ıu•u odumdan koridon pkmıfb. 
Birdt!nbire oda kapgma TUl"Uldu
ğunu duydu. 

- Giriniz. 
Kapı açıldı •• 
_ A... Siz misiniz? MUmkU• 

delil. Evet mümkün olmaz gıbi gCS. 
ribıea bu ,ey, miimkUndü. Kap~ 
DID öaünde Ali Şc=vket ayalda 
claruyorda: . 

- Mihrimah beaim. Ben laepo 
aini işittim ••• 

Kadıa deli gibi olmllfbl. 
Hem memnun, hem mahç.apta. 
Ali Şevketin il~rleyip yaklaşbjml 
fark bile etmemİft bap d6nela 
bir hasta gibi gözlerini kapallllf 
ve kendinden geçmifti. L--· 

Mihrimah Hamm. o gün, .,.... 
kendi kendine koauımaaaıp 

enelki ·m deiil; fİmdİ .w .. . .,.... .......... 
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PENBE BİR TEN 

Her vakit aradığınız ve 
size taze, yumutak ve 
mat bir ten temin eden 

PERO 
yeni Tokalon pudrasını ~ 
tecrUba ediniz. Artık 
ba,ka hiçbir pudra kul· 
lanmıyacaksınız. 

Yanaklarınız penbe bir göl 
manzarasını alacaktır. 

T okalon Müessesesi kuvvetli tek· 
nik vasıtaları sayesinde, bu yeni 
pudrayı imale muvaffak olmuştur. 
iNCE 

HAFiF 
SABiT 

latif bir surette kokulu olan bu 
pudra diğer pudralardan dört 
defa daha fazla sabit kalır. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınal
ma Komisyonu Reisliğinden: 

fstanbul Sıhhi Müesseselerinin 1934 mali senesi için aşağıda 
yazılı ihtiyaçları kapalı zarf uaulile münakasaya konmuştur. Bunlar• 
dan Et, Ekmek, Sadeyağı, Tereyağı 29/Mayıs/934 Salı günü saat 
14 te ve alelumum erzak ile mekiilata hayvaniye 3 l/Mayıs/934 Per· 
ıembe günü saat 14 te ve yaı sebzelerin 2/Haziran 934 Cumartesi 
glinü saat 14 te ve süt, yoğurt ve Yakacık suyunun 5/Haziran/934 
Salı günü saat 14 te ve alelumum mahrukat ile gaz, benzin ve 
vakom yağının da 12/Haziran/934 SaJı günU saat 14 te ihaleleri 
yapılacaktır. Şartnameleri görmek isteyenlerin Cağaloğlunda Sıhhat 
MUdUrlüğUnde Komisyon Katibi Tahsin Beye ve mllnakasaya gire· 
ceklerin de belll gün ve saatlerde Komisyona müracaatlan. (2221) 

Kilo 
171, 162 Et 
660,500 Ekmek 

1 S,200 Fıranceli 
56,000 Pirinç 
52,300 Makarna 
29,600 Sadeyağı 
42,600 Kurusoğan 
79,400 Süt 
41,000 Kase yoğurt 
12,500 Silivri yoğurdu 
19, ıoo Sabun 
10,000 Toz sabun 
2,500 Pirinç unu 

t0,800 Şehriye 
53,500 Şeker 
(;,750 Kuru UzUm 
3,350 Kuru kayısı 

99,508 Patates 
34,300 Kuru fasulye 
16,800 Barbunya faıulya 
13,800 Nohut 
17,500 Un 
1 ,350 Nişaata 

36, 950 Kangal kömllrll 
J ,230 Ton kokkömürll 
1,0 J0 Kriple maden k6mtirtl 
4,460 Çeki odun 

15,000 Kilo gaz yağı 
15, 1 50 ,, Benzin 
1,000 ,, Vakumyağı 

1,400 ,, Tereyağı 

1,950 ,, Salça 

225,700 adet Yumurta 
87 ,000 adet günlük yumurta 

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

13, JOO » soda 
1,450 " irmik 

20, 700 » Zeytinyağı 
9,650 » Zeytin 

11,550 » Mercimek 
5,000 » Kuskus 

32,200 ,, Arpa 
8,400 » saman 
8,300 • Ot 
8,800 >> Kepek 
3,000 ,, Yulaf 
3,000 » Mısır kırması 

12,000 adet Enginar 
29,500 kilo Taze bakla 

3, 900 » Çalı fasulye 
35,000 " Ayşekadın fasulye 
3,200 " Barbunya 
1,350 ,, Bezelye 

25,500 >> Ispanak 
13, 700 » Semizotu 
31,500 ,, Kabak 

9,500 ., Pırasa 
12,050 ,, Bamya 
43,300 ,, Patlıcan 

23,000 ,, Domates 
4,850 ,, Lahana 
2, 900 ,, Kereviz 
4,000 ,, Pancar 

2,000 Damacana Yakacık suyu: 

lstanbul Tapu Başmemur
luiundan: Fatihte Pirinççisinan 
mhhallesinin Muabbir sokağında E. 9 
No.lı hane arsasının Müderris Mehmet 
Sıtkı Ef. den uhtelerine intikali vere· 
~esi ~rnfu~dan talep edilmiştir. Muma• 
ıleyhımin ıbraz eylcdıkleri 4-.. isan-308 
tarihli tasarruf senedinde mahalli mez
kfıriın hane arsası olarak Mehmet 
Şükrü l~f. namınan muharrer olduğu 
gbrülmekte istf de bu mahalde Simon 
veledi Tırandnfil namına 12io;. T. ile 
Bostan gediğinin mü.,tekar bulundugu 
anlaşılmakta olduğuudan mahalli mez
kürc Mehmet ~ükrü Ef. vere~esiuden 
maada tasarruf iddia edenler varsa 
en gün zarfmda vesaiki f taıarrufiyeleri 
ile birlikte latanbul Tapu idaresine 
aüracaatıarı. '16806) 

lstanbul OçUncU icra Memur
lufiundan : Paraya çevrilmesine 
karar verilen 85 kalem yemek, salon, 
yatak odaları takımları ve halılar ve 
sair ev eşyası 22-5-34 Salı günü saat 
ondan itibaren birinci açık arttırma 
surctile satılacagından talip olanların 
Şişlide Şişli meydanında 175 No. lı 
Habip apartımanının 5 numaralı daire• 
sinde bulunacak memuruna müracaat
ları ilun olunur. (16803) 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞIRKETl 
f stanbul Acentahğı 
Liman Han, Telefon: 22925 

Trabzon Yolu 
DUMLU PINAR 2oali~~~& 
Pazar gün il saat 20 de Galata 

rıhtımından kalkacak. Gidişte: 
Zonguldak, fnebolu, Ayancık, Sam· 
•un, Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, 
Görele, Trabzon Ye Rizeye. Dönüıte 
bunlara ilaveten, Of ve Sürmeneye 
uğrayacaktır. ..,. 

~-------------·-... DABCOViCH ve ŞUrekAsı 
Tel: 44 708 • 7 • 41220 

A vruPa ve Şark limanları arasında 
muntazam posta. 

Anvers, Rotterdam, Hamburg ve 
Iskandinavya liaıanları için yakında 
hareket edecek vapurları ve dünyanın 
baolıca limanlarında transbor demen 

Yakında gelecek vapurlar 
Hansburg vap. 20 Mayısa doğru. 
Gudrun vapuru 12 Hazirana doğru. 
Yakıada hareket edecek vapurlar 

Hansburg vap. 25 Mayısa doğru. 
Gudrun vapuru 15 Hazirana doğru. 

Fazla tafsilat için Galata, Frengyan 
han umumi acenteliğine müracaat 
Tel. 4470718 • 41220 

•··········· TBEO BEPPEN 
vapur acentah§ı 

Po\isb ~ Palestine Line of the polieb 
'l\·ansatlantio Sihppiııg Co. Ltd. 

Gdynia .. America Line. 
15.000 tonluk 

"POLONiA,, 
Transatlantik vapuru He 

Köstence -İstanbul- Hayfa ·Yafa
Pire arasında muntazam ve lüks 
azimet ve avdet seferleri 1, 2 ve 
8üncü sınıf kamaraları vardır. 
Hııyfa ·Yafa-ve Pire ioin seferler: 

17 Mayıs saat 15 te 
81 Mayıs saat 1'5 te 
14 Haziran saat 15 te 
28 Haziran Elaat 16 to 

ooıru Köstence için seferlen 
28 Mayıs saat 17 da 
10 Haziran saat 19 da 
24 Haziran saat 19 da 
8 Haziran saat 19 da 

22 Haziran saat 19 da 
Seyahat mUddetl ı 

İstanbul - Kösteuce 16 saat 
1stanbul - Yafa 61 " 
İstanbul - Hayfa 71 ,, 

Fazla tafsilat için Galatada Freng
yan hanmda umumi ncentalıklara 
müracaat. Tel. 4-4707/8-41220-Yolcu 
için atlantik vapuru acentasına. 
Galata rıhtım caddesi Tel. 40019 ve 
Vegonli - Kok ve Natta seyahat 
acentalıklarına müracaat. 

~-----.. (16203)--

lat•nbul Asliye Birinci Hu· 
kuk mahkemesinden : Miivekkili 
Şerife Hanımın mumziei bulunduğu 
emre muharrer senetle veznecilerde 
lstiklil lisesi müdürü Agah Sırrı Bey 
zimmetinde beş yüz elli lira alacağım 
natık senedin zayi etmiş olduğundan 
bahisle mezkur senedin ticaret kanu· 
nunun 638 nri maddesine tevfikan 
iptaline karar itası mumaileyh Şerife 
Hanıma izafeten avukat liayrullalı 
Bey tarafındun talep edilmiş ve mah
kemece mezkfır madde ahkamına tev• 
fikan mevzubalıs ıenedin bedelinin 
kimseye tedıye edilmemesine ve dilerse 
mahkeme veznesine tevdi etmesine 
ve bu senedin kimin yedinde ise 45 
gün zarfında mahkeme veznesine ibraz 
edilmesine edilmediği takdirde scnedın 
iptal edileceğine 34 • 413 No. lı dosya 
ile karar verilmiş olduğu ilan 
.olunur. (16 21) 

"iDEAL,, 
Yerll 
T1raş 
Bıçağı 

Herkesin kemali iftiharla kullandığı 
yegane tıraş bıçai;rı. 

,.-Dr. ibrahim Zati 411\ 
1 Cağaloğlu : Mahmudiye caddesi, 1 

Çatalçeşme sokağı No S 
Hergün öğleden sonra haatnların 

kabul eder. 

Son Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Eı<rem 
fllefl'iJ•t Midilrü: Talair 

-==-

Güzelliğin 
Sırrı! 

Senelerdenberi, kibar mahfellerin 
seve seve kullandıktan kıymetli 
bir müstahzar 

KREM BALSAMIN KANZUK 
Çilleri, lekeleri izale ve tenin tazeliğini mulıafnza eder. Deposll! Kanzuk 
Eczanesi. Tanınmış parfümöri mağazalarile belli başlı eczanelerde bulunur. 

~--------------~(16237) 

. " Ahır ... Zaman Peygamberi 

Hazreti Muhammed 
Bütün hayatı ve kurduğu diniri' esaslan 

Türkçede ilk de· 
fa düzgün bir 
kalemle yazılilll§ 
vesikalara istinat 

eden en doğru es& 
\"azan Lutfullah 
Ahmet. Basan : 

Maarif Kütüphanesi ( 18 ) forması ~·ıkmıştır. Forması 5 kuruştur. Son çıkan 
muharebeler kısmı diirt forma bir arada 20 kuruştur. Yanlış almamak için 
MAARiF KÜTÜPHANESi imzasına dikkat. 

KERESTE FABRiKASI 
45 beygir kuvvetinde bir adet lokomobil, 2 adet 55 ve 85 santimlik bizar 

makinası, dinamo, transmisyonlar, destere vesaire, fabrikaya lüzumu olan 
bilumum t.eferruatile beraber ambalajlı olarak ve derhal montaj yapılıp 
işletmeğe hazır bir vaziyette satılıktır. :Müracaat : A. H. Galata P. K. 1633 

1 Emlak ve Eytam Bankası IUinları 

Belediye Karşısında sekiz taksitle 
satılık arsalar 

Esaı 
No. 
624 
625 
6ı6 

Mevkii ve Nevi Teminat 

İstanbul Belediyesi Karşısında 236 ada 
Lira 

17 Parıel 206 metre 7 40 

627 
628 
630 

il 
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" ,, 
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" ,, 

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

" 
" ,, 

236 " 
236 " 
236 ., 
236 " 
236 " 
236 " 
236 " 
236 " 

18 " 231 " 1160 
19 ,, 229 " 824 
20 ,, 297 " 1307 
21 " 345 ,, 1725 
23 " 308 .. 1232 
24 ,. 302 " 1329 
3 " 150 •• 600 
2 it 132 " 400 

631 
632 
633 
629 

,. 
,, " ., 236 ,, 22 it 280 ,. 2520 

Yukarda yazılı arsalar şeraiti atiye dairesinde satılmak üzere 
açık arttırmaya konulmuıtur. 

1 - Talipler hizalarında glSıterilen depozito ile Şubemize 

müracaat edeceklerdir. 
2 - İhale bedeli ilki peıin olmak üzere 8 müsavi taksitte 

tesviye edilecektir. 
3 - Milıteri uhtealne ihale edilen bedelin birinci taksiti de

pozitoıundan mahsup edilec~k m~tebaki 7 müsavi taksit ferai 
tarihini takip eden her senenın aynı gllnllnde ve binaenaleyh yedi 
ıenede tesviye edilecektir. 

4 - Bu taksitler bir gUna faize tabi değildir. Binaenaleyh 
satılan arsanın üzerinde borç mikt.annda Bankamız lehine birinci 
derecede tesis edilecek olan ipotek bili faiz ikraz adi mahiyetindedir. 

S - Uhtesine ihale olunan arsa için müşteri tarafından veril
miı depozitodan birinci taksit mahsup ve ferağ harcı tesviye edil
dikten sonra bak ye kalan miktar derhal müşteriye iade edilecektir. 

6 - Ferağ harcı ve d'!lliliye reımi müıteriye aittir. . 
7 - ihale birdir ve kat'idir. Ve 31 Mayıı 934 Perıembe ıünU 

aaat onda Şubemizde icra edilecektir. 
8 - Fazla tafsilat için Şubemize mllracaat olunması. [347) 

Denizyol ları 
fŞLETMESl 

Acenteleri ı Karak87 Köprilbat 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühilrdarzade 

Han Tel. 22740 ...... ~----
Mersin Yolu 

ADANA vapuru 20 
Mayıs 

Pazar 10 da Sirkeci nh· 
bmından kalkacak. Gidişte 
Çanakkale, İzmir, KUllük, Bod· 
rum, Rados, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, 
Antalya, Alanya, Mersine. Dö
nüşte bunlara ilaveten T aşucu, 
Anamur, Kuşadası, Gelibolu'ya 
uğrayacaktır. "2580,, 

Ayvalık 
Sür'at Yolu 

ANTALYA vapuru 19 
Mayıs 

Cumartesi ıs de Sirkeci 
nhtımından kalkacaktır. "2581,, 

Beyoilu DördUncU Sulh Hu
kuk Mahkemesinden ı Galatad• 
Manukyan hanında 4 No. lı yazıhanede 
mukim avukat Onnik Eftiyaıı Bey 
istida ile mahkemeye müracaat ederek 
sahip ve hamili bulunduğu İstanbul 
Tramvay Şirketinin ( 62821 ili 62840 ) 
No. lı bir adet yirmilik hisse senedinin 
kuponlannı berayı tahsil üzerinde 
taşıdığı sırada her nasılsa zayi ettiğini 
ve kuponlar ve hisse senediniD 
aalııı salis tarafından ibrazında zapt 
ve tevkif edilmesi zımnında şir
kete protesto çektiğini beyan ve bit 
kıt'a suretini ibraz ederek Ticaret 
kanununun 434 ncü maddesi mucibine• 
mezkur hisse senetlerine ait tediyenio 
3 sene mücidetle men'ine ve keyfiyetİJI 
§irkete tebliğine karar verilmesini iste
miştir. Müstedinin istidası zalırınd• 
İstanbul ':I1ramvay Şirketince verileO 
derkenarda işbu (62821 ili 62840 No.l• 
bir adet yirmi hisse senetlik koponuD 
l-Nisan-933 tarihinde 932 senesin' 
ait koponu. müstedi tarafından i.b!at 
edilerek şırket tarafından kendısın' 
tediye edildiği görülmüş olmasın; 
mebni mÜ$tedinin sahip ve hilı:n 
olduğu İstanbul Tramvay Şirketin' 
ait 62821 ili 62840 No. lı bir ııdet 
yirmilik hisse senedinin Ticaret ke.nd'" 
nunun 434 ve 435 ve 436 ve mevad 1 

mlıteakibesi mucibince 8 sene mü~ .. 
detle tediyeden men'ine ve keyfiyeU: 
şirkete tebliğine ve gazete ile ilinıO 
14-5-934 tarihiDde karar verildi. (16 


