
• 
Sene: 4 - No: 1373 

s.. ,,., •. ,.1c11 te6.4diililıt• ,,. ... , ... 
~ etlen KıNI Borl• •• So6,...a 
.. eelt.lnln •• r.ld JI. Mall110/ ::...w::t:• dejifikllji MYiaçle 
bal •• en e,t bir latik-

...... biriblrlerild tebrilc 
etmektedirler. 

Milletin 1raWr elwwwaitwtl .._ 
( DeYUm ta.~) 

- SAU - 22 MAYIS 1934 lclar• lflltl telefonuı 20203 Fiab S kanq 

• 
1 

Bir Yunan 
Ormanında 

Silihb Bulgar Komiteclal 
Bulundu 

Dram.elan yuahyon 
lroYo ormanında, bazdan 

dlhll, budan 8ilAMI Hkiz klfl 
JM••·-tla'· Bu•lann hiçbiri 
.. prcaclu b .... bir dil konur 
...aktacllr. Fakat hepıl Yama 
tabliye&ade kallDlf olan •ld 
Balrarlardandır. 

Bunlana o laa•alkleld Bulıu 
komitecllerinin faaliyeti ile all
kııdar olduldan unnedilmekte ve 
tahkikata devam olUDDP.aktadır. 

Bu Bq1 
Ne 

Vapahm'/ 
Atk Ve Macera Ro•anı 

Pek Yakında 
Yazın: 

Suat Suzan 

Bolivya-Paraguvay 
Muharebesi 

80 Bin Kip Şiddetli Bir 
Surette Çarpıııyor 

Nevyork 21 - Mahallinden 
selen haberlere ı&re, Bolivya 
•• Paraguyay kanetleri ara-
11Dda· pmdi7e kadar vukaa ıe
lea maharebelerill en fiddetlfal 
~14) aayıataaberl Fort boliYiyaa 
dYanada devam etmektedir. (20) 
lilll amalupadakl bir cephe llze
rlade pıpıpaakta •1- kawetler ., ... , ...... .... 

.. 

Batvekll Patanın buna 
dair mUhlln sözlerl 3 Uncu 

aayfamızdadır 

• 
lzmir, Futbol Birincisi 

Olmak istiyor 

Yunanistan Da Yeni Bir 
• 
intihaba Doğru Gidiyor 

Atma. 21 tfla , .. - Daiım •ui1et arbk .w,.wı ••• .,., 
Hıkamet farkaaile mabalif fırkalar arasmcla bir ....... te laf tela 
yapılan mllzakereler menfi netice verdiği i~ hnkümet her itte mı .. 
takil olarak hareket etmiJe karar verdi. Zabitan kadrOADaa temıUa 
ve intihabat ıa,u.Aıan Melt'UIU Meclİlille g&nderilmek lleredir. Bu 
liyihalar Meb~UAD lleclillacle herhalde kabul edilecektir. F~~~~ 
Ayan Meclilincle ncldeclilcliil takdirde yeni intihabata dojru 11uu-
meai muhakkak sibldlr. Ba t.kdlrde yeni iatiha'Lat 6nlmlldeld ~ 
rinienelde yapdaC:akbr. Fakat muhalif flrka lict.lerl yeni intiba.,.. 
kanununun bllyak karıqahklara sebep olacağı mDtalAuaadadırlar • 

A. v. 
• 

Bu Da Bir Alrıl ] 

o o a er ' ' 
' ' 



2 Sayfa SON POTAS Mayıs 22 

[11aık-=ı=n==S=e=s=i=)=l=r===========. ==========================-===--======-Gı===ü=n~a=n=~=a~r=i=h~i 

Başvekil Paşanın 
Kayseri Nutku 
Ve Halk 

Başvekil Paşa, Kayseri'de a~r 
aanayiin kuruluşu mtlnasebetile 
manalı bir nutuk söyledi. Bu 
mühim sözlerin halk arasında. 
hu ule getirdıgi te ·n dun, 
şöyle tesbit ettik. 

Murat Bey ( Doktor Sirkeci Kemal 
Bey sineması karşısında)- Cümhuri· 
Jet kuvvet demek, muvaffakiyet de
mektir. On seneden beri bunun binbir 
misnlıni gördük. Bunun yeni ve en 
lnandıncı amillerinden b risi .de Ba~ 
vekil Paşama Kayseride söylediği gibi 
memleketi büyük anayie kavuştur

mak için atbğımız adımlardır. Bet 
aeoclik bir programımız Yar. Bu müd
det içind Türkiye yeni Şarkın en 
kuvvetli bir sanayi memleketi ola
cakbr. Biz ilk senelerinde kendi ihti-
7acımm temin edecetiz. fakat biraz. 
vakit geçince Uz.ak Ye Orta Şarkm 
ihtiyaçlannı da bi: nrecet!z... ~u ~u
retlo hem iptidai maddelerımızı istıh-
lik edeceğiz.. Hem de ihracatçı bir 
vaı.Jyete geçeceğiz. istikbal için uzak· 
bk mevzubaha dekiJdir. Bugün hayal 
aibl görünen bu feyler pek yakanda 
hakikat ol caktır. Esasen c6mhuriyet 
on •ene içinde birçok hayalJeri mu
halleri hakikat yapmı4tır. 

lf-
Sudi Bey ( Sultanselim FıBtıkdibi 

17) - Kayaeorldeki menıucat fabri
k 11nın temeli atıldı. Gelecek •ene 
bu günlerde fabrikamız çalıtmıya 
b lıy c k. Burad gilnde (33) bin 
iğ ve bin tezgah ç lışacak. Fabrika 
her aene (25) bin balya pamuk lıUh
lak edecek gilnde bin bet yfiz ame
lemlz burada it n ekmek bulacak. 
Bundan baıka her aene mensucat 
için harice verdiğimiz paralar memle• 
ketimlı.de kalacall. Bunlar inıanı 

•evlndirecek ıeylerdir. 

* ş.ban Bey (Sirkeci Mesenet oteli) 
- Her ıene kumaı için, dokuma 
için harice verdiğimiz paralar pek 
mlibim bir yeldin tutar. Son ıeneler· 
de pamuklarımız için bile mOtterl 
bulamadığımız için çiftçlmiz.in vaziyeti 
pek vahimdi. Kayaerlde temeli a•ıJan 
mensucat fabrikası bizim kalplerimf .. 
se de ıevlnç tohumlan serpti. Memle
keti de bet •ene içinde yapılacak bu 
gibi fabrikalarla on beı bin (20) bin 
ifçiola yOııO rOlecek, Bir bu kadar da 
çiftçi .e•lnecek. 

·* Fazıl Bey ( Şehzadebaıı Emin Nu· 
rettin mahallE;Bi 11) - Biz Bet •enelik 
(endilıbi) programını hazırlamıı bunun 
aleyhinde ıSyleyenler Ye yazanlar 
oldu. Biıim timdilik bQyük ıanayie 
deQ'iJ kGçiik Hnayie ihtiyacımız bu
lundutunu ıöylediler. Bunlar bGann 
niyeti olmıyanlann söyledikleri betha
hane §eylerdi. Bizim bliylik ve mil· 
kemmel aanayle ihtiyacımız. vardı. Biz 
Avrupa medeniyetini farka yaymayı 
Ozerimiz.e almıı fedaklr bir milletiz. 
Dev adımlarlle ilerlemek lateriz. 
Karanlık içinde boğulan farka bir an 
en-el medeniyet ve aan'at ıtıtı ye
tiıtirmek mecburiyetindeyiz. Kayaerl 
fabrikasının temel yerlerine vurulan 
ilk kazmalar düşmanlarımızın bel ke
mıklerine :indirilmif kahredici darbe

lerdir. 

Yeni 
Mütekait Bir 
Yüzünden e·r 

Memur Geçimsizlik 
ahvec·y· Öldürdü 

Evvelki akşam Küçükmustafapaşada bir cinayet 1 
aha oldr. Kahveci Ha il Efendi ağır surette 
aralandı ve nakledildiği Gülhane hastanesinde 

de dOn sabah öldü. Halil Efendinin Küçükmus
tafapaşada bir kahvesi vardır. Kahvehanenin 
üstündeki odayı da Cemil B. isminde mütekait 
bir memura kiralamıştır. Cemil Bey geçen se-

hasıl o!mu tur. Niha et evvelsi akşam yine bir 
kavgası başlamış ve Cemil Bey yeni aldığı bir k • 
ma ile kahveci Halil Efendiyi yaralamışhr. Hn f 
Ef. derhal Gülhan has n sine nakledilmiş, su u 
Cemil Bey deı y kalanarak tevkif olunmuştur. 

nedenberi Hukuk Fakültesine devam etmektedir. 

Cemil Bey suçunu itiraf etmekle beraber, H lil 
Efendi ta :afuıdan kendisine ve devam ettiği Hu uk 
Fakültesine hakar t edildiğini ileri ıürmü tür. 

f ın ı r ıçın e hazırlanmaya başlamıştır. Son 
zamanlarda Halil Ef. ile aralarında bir geçimsizlik 

Hadisenin tahkikatif c birinci milstantik Ram 
Bey meşgul olm ktadır. 

Bir Zehirlenme 
Bayat Balak Yüzünden 
Bir Adam Ölüyordu 
Evvelki akşam Topkapıda 111 

şekilde bir zehirlenme hadisesi 
olmuıtur: 

Topkapıda oturan Arap Meh· 
met Ef. isminde biri evvelki 
akşam, her zaman oturup işret 
ettiği ayni ıemtte Acem Htiseyin 
Ef. nin meyhanesine giderek içki 
içmiye başlamışbr. En ucuz meze 
olduğu için meyhaneci Hüseyin 
Ef. Arap Mehmet Ef. ye bol bol 
balık vermiştir. Biraz sonra Arap 
Mehmet Ef. nin rengi uçmuş ve 
olduğu yerde kıvranmıya başla· 
mıştır. Yapılan muayene netice
sinde Mehmet Ef. nin yediği 
balaktan zehirlendiği anlaşılmış, 
derhal hastaneye kaldırılmıştır. 
Meyhaneci Hüseyin Ef. hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Ayakapı açıklarında 
bulunan Kemal vapt:ru 
Ahmet su almak için 
inerken dilşcrek ağır 
yaralanmışbr. 

demirli 
ateşçisi 
an bara 
surette 

>f Kalof isminde bir çocuk 
Beşiktaıta tramvaydan atlamak 
isterken düşerek muhtelif yerle· 
rinden ağar ıurette yaralanmıştır. 

lf- Valde hanında oturan 
Hüseyin isminde biri, dükkan 
kirasını isteyen Mehmet Kehne
muyt Ef. ile oğlu Şekip Ef, nin 
Uzerlerine hücum ederken yaka .. 
lanmışbr. 

Jıf· Fenerde tenekeci Savanın 
evinden yangın çıkmış ise d 
ıirayete meydan verilmeden 
ıöndUrülmilştUr. 

Kömürde Fire Meselesi 
Kömür alım ve satımında kabul 

edilecek tolerans nisbetinin tayini 
itile meşgul bulunan komisyon 
tarafmdan tesbit edildiğine göre 
yalnız. bir parti için tolerans fire 
miktarı yüzde 10 dur. 

Marsilyalı 
Tacirler Heyeti
nin Bir Teklifi 

iktisat Vekaletile temas etmek 
üzere Ankaraya giden Marsilyalı 
ticaret heyeti bugün şehrimize 
dönecektir. Heyet Pendikte tren-
den inecek, orad n davetlilerle 
birlikte Yalovaya gidilerek şeref· 
)erine ticaret odası tarafından bir 
öğle ziyafeti verilecektir. 

Aldığımız malfımata göre; 
Marsilya ticaret heyeti Ankarad 
esaslı temaslarda bulunmu§ v 
iki memleket t~carcüni yakından 
alakadar eden birçok meseleler 
üzerinde görüşmeler yapılmıştır. 

Heyet, Eylülde Marsilyad çılaoo 
cak olan beynelmilel sergiye 
bizim de iştirakimizi teklif etmiştir. 

Çarşamba günü heyetin de 
iştirakile Şehir meclisi safonu"~"' 
yapılacak topl;ıntı için Ticaret 
odası tarafmdan hazırlıklara 
boşlanmış, 50 kad r tacire dave
tiye gönderilmiştir. 

500 Genç 
Lise Bakalorya imtihan· 

lanna Girmek istiyor 
Bu sene ecnebi ve akalliyet 

mekteplerinden mezun olup lise 
bakaloryasına tal;p olanlann 
yekünu ( 500 ) n bulmu,tur. Dün 
Maarif müdürlüğünde mlifettişlerin 
iştirakile bir toplanb yapılmış, 
bakaloryaya talip olan bu tale-
benin vaziyetleri tetkik edilmiştir. 
Lazım gelen tartları baiı olan 
talebeye imtihana girmek hakkı 
verileceklir. 

Tahkikat Daha Bitmedi 
Esnaf Bank8S.I tahkikatile 

meşgul olan mUddeiumumi mun
vinlerinden Muhlis Bey dün dos
yalar üzerinde tetkikabna devam 
etmiştir. Bugfin de bankanın eski 
meclisi idare reiıi Hakim Riza 
Be) le Milli lktısat Bankasının 
tasfiyesine memur edilen avukat 
Atıf Beyi dinleyecektir. 

Yakalandı 
Bir Hırsızlık Suçlusu 
Yakayı Ele Verdi 

Bahçekapula oturan Hasan 
Ef. isminde birinin evine giren 
meçhul bir hırsız, elbise vesaire 
çalarak kaçın tı. Hasan Ef. 
dün Yenicami civannd do q
m kt iken birkaç gfin evvel 
evinden çalınan lbiselerini elbi
seci Hulôsi Ef. nin dükkAnında 
görmüş, derhal polise. haber 
vermiştir. Bu ihbar ftzenne ya• 
kalanan Hulüsi Ef. , elb • eleri 
Yani isminde birinden aldığım 
86ylcmif Yani de yakalanmıfbr. 

Ekmek Fiati 
lstanbu1 Belediyesinden: 
Mayısın yirmi llçOncll çaroam

ba gllntinden itibaren ekmek yedi 
kuruş otuz para, francala on iki 
kuruştur. 

Yalancıktan Bayı
lanın Muhakemesi 

Hafızanızı yoklarsanız habr
layacaksınız. Geçenlerde Şark 
Halı Şirketinin Niko Ef. isminde 
bir tahsildan, kendisine bankaya 
yabrılmak Uzere verilen 13, 100 
lirayı çantasına koymuş, yold 
giderken yalancıktan bayılmış ve 
evvelce öıleştikleri Kosti Efendi 
ismind · bir arkadaşı çantayı 
kaparal:: ortadan kaybolmuştur. 
Fakat yapılan araşbrma netice
sinde paralar buluomu , işin iç 
yüzü de nla alarak iki arkadaş 
mahkemeye verilmiştir. 

Bu iddia ile lkinci cezada 
açılan davaya dlln de devam 
edilmiş, Niko Efendinin Tıbbıad
lideki mUşahedesine ait raporun 
getirilm si için muhakeme başka 
bir gUne bıraktlmışbr. 

lzmir Belediye Reisi 
lzmir Belediye Reisi Behçet 

Salih Bey, bir sergisi vesair 
işler hakkında lktısat Vakiletile 
temas etmek üzere dün akşam 
Ankaraya gitmiştir. 

Başvekilimiz An· 
karaya Döndü 
Ankara, 21 - Başvekil Paşa Hı. 

dDn rece aaat birde refakatlerindeki 
zevat ile birlikte Kayaeriden 'ehrj. 
IDİz.e avdet etmftlerdir. 

l.met Pata Hz.. istasyonda Vekil• 
ler, Meb'uslar, Ankara valisi ve birçok 
zevat tarafından kartılaomıılardır. 

* Kayseri, 21 - Bugün aaat Oçtt 
Halk fırkaaı salonunda Belediye ta• 
rafından misafirlerimiz. ıerefin bit 
6ğ'le yemeği verilmiştir. ismet Paşa 
Hz. hafif surette rahatsız bulunmala• 
nua binaen ziyafette bulunamamıf'" 
ludır. 

Tebrik Telgrafları 
Ankara, 21 - Kayseri dokuma 

fabrikasının temel atma merasim) 
münaaebetile Sovyet Rusya aj'ı{ 
sanayi komiseri M. ArdjonikidH 
ile :komi er muavini M. Kaganolç 
tarafından gönderilen tebrik ve mu• 
Taffakıyet temennisi telgraflanna 
lkbaat Vekili Mahmut Celal Bey 
tarafından çok samimi ~e do•t ne 
tqekkOr enaplan verilmiftir. 

Hayvan ihracatımız 
Mutia, 21 - Nis n ayı içinde 

Vlliyetimizln Fethiye. Bodram, KGJ• 
lük, Manaan. ~e Boz uruo limanı ... 
nnc1- Yun n Ye ltalyan ada!an ile 
Pire limanına 1452 sığır, 828 keçi, 
1857 kümea hayvam, 82 kuzu, tf 

anda, 2122 oğlıık, 114 koyun, 370 
kilo deri ve 37000 ilo gübt• 
ihraç edilmlfUr. Adalardan ve Yuna .. 
nl•taodan etlik talebi p geçtik~ 

artmaktadır. 

iki idam 
Yozgat, 21 ( A.A ) - Sorgun k .. 

usanın Karakız köyOnde yapılan feci 
cina7etin failleri Cin Ali ve f.maiJ 
oğlu Yusuf haklanndaki idam hOknıl 
bu Nbab infaı edllmiıtir. 

Tiftik Sabtları 
Yozgat, 21 - Tiftik aahfı harA' 

rtUli aidiyor. Aat birinci elli ekatrtı 

elll bet buçuktur. 

Kartılama Haz1rhklar1 
Erzurum, 21 - lran Şaht Pehlevi 

hauetlerlnln buradan 1[eçmeai dola• 
yııile ıehrin bazı caddeleri ve geç.
cekleri yollar dGzeltilmektedir. Muh .. 
terem misafirlerin istirahatlerinin le4 
mini için yatacakları mahaller timdi~ 
den hanrlanmaktadır. 

Ceıeı Beye Nltan 
Moskova 21 - Karadeniz. yolU• 

Moskova • Es i ehir ha a uçufuD• 
munffakiyetle yaparak, Sovyet-Türk 
doatluğunu kuvvetlendiren, Tilrk tı-,,. 
kuvvetleri reisi Celal Beye " faal 
mildafaa meaaisl fahri niıan ı" bilyillıl 
riltbeainin tivcihine karar Yerilmittir• 

Buzhane Ocretlerl 
Dün Ticaret Odası idare heyeti 

toplanmı9, bu~hane ücretleri mesel.
•ini srörütmüştilr. 

Erzuru1nun 
• 
imarı 

Erzurum 21 - Erzurum ıehrlnl• 
eaub bir oekilde ve bir plio dai,.. 
ainde iman için teoekkül eden kom~ 
yon bu aene bir ainema yapmıya .. 
bir uri hamam in sına karar yer 
mittir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan lJeg Digor Ki: J 

- Bir de ıana aorayım Ha
... s.,,. 

... Bir çocujıı öldUrmekle, •. • Onu diJendliğc teşvik edip 
bilttın istikbalini mahvetmek ara- az.Wıa. 





SON POSTA 

SEVD KADIN 
Almancadan 

Tercüme 
- Zabıta Romanı -lktıbas Hakkı 

29 - 6. Q3i1ı 

NıakUit Sadettin Reşit 

Mahfuzdur 

&on Postanın 
T frlka ı No.34 

- O zaman ya ıyordu dedi, 
fakat hiç kimseyi tanayamıyordu, 
aklı bir saniyecik olsun yerine 
gelmedi. Sakin olarak yatağında 
yatıyor, hiç bir ıztırap hissetmi-

- Müsterih olabiJirsJn Yurge°' 
nal yı nasıl olsa akh başında bu
lamiyacaktın. Ba uzun yolu bey
hude geldiğine mütee süim. Ben 
Heydinin t Jgrafmı ahı abna& 

yordu. kalbi gittikçe ağırlaşmakta kmnbları. Bunlara kıyın t t kdir aana telefon ettim, lrimıe ceYap 
idi. Bu akin yabf llç. gün devam ettirmemiz. liı.ım. 
etti. Heydi sana gönderilen tel· - No lüzum vv? Heydi 
graftan haberdardı. Zaten posta· kocaya ardıjt zaman un-
ya veren de o imi§. Halanda her lardan istifade edecejini anne-
gün senin gelmeni bekledik. derh!L Bu fedakh delikanlı U. 

- Eh arlık hepsi bir, nasıl iş ne merkezde? 
olsa o kara gllnleri, geçirdik. Fa- - Şmit ile mi? Ehemmiyet· 
kat diyebilirim ki; resmi muame- aiz ufak bir flörtten idaHt.. lyi 
leler ve u uller çok girift ve yo· çocuk. fak at daha ~k gc ç, he-
rucu.. Taliimize Heydinin tenis saba kablamaı. Heydi İae henüz 
partöneri Şmit ber gtın her hu· on aekizinde bin enal yh aceleye 
susta bize muavenet etmekten çe• lüzum yok. 
kinmedi. Burada hiçbir vasiyetyetle - Hıml. Ben zannetmiyorum 

ld kın vacibfiniaya ra hudut
nameye te adllf etmedik, umumi· 
mllcevherat ve esham villada yok. lan ol bilsin. Aş gençliğin yol 

çantasına benzeri 
Yalnız yazıhanenin göztinde uf ak Sibilla içini çekerek Holün 
bir kağıt bulduk orada merhum sözlerini tamamladı 
zevcinin yanana defnedilmesini - Doğnı; sonrada onu yavaş, 
yazıyordu. yavaş terkederizl fakat sadede 

- Berlindeld aile mezarlığı· gelelim. Yurgen, bor da her şey 
na mı?.. bitmiştir. Halanın elbise ve saire-

- E et. Çok güç bir İf. C& sini paket y ptak. Yarın akşam 
aedi tahnit ettirmek, ondan sonra Berline hareket edeceğiz. Sen ne 
kurşun tabuta koymak, uhtclif dersin? 
konsoloshaneler ve polis deval· - Sizinle beraber gideceğim. 
rinden mllsaadenameler istihsali; Zira bur da kalmaklığıma hiç bir 
dUşUnebilirsin ki çok s.ahmetli ol· sebep yok. Yalnız teessüf ettiğim 
duğu kadar tabiaüle epice mas• birşey varsa geç geldim. 
rafı da mucip olacak. Sibillii Holiin ytlzUnU tetkik 

Hol Sibillanm a<>ztınü kesti: _ediyordu: 

veren olm dı. 

- Son gthılerde çok Hynlc 
lara evde bulunyordum. Çok 

mqguldilm. Şimdiye kadar çok 
kcrre habrladığım gibi 1eyabat 
projelerile me gu!Om. Bunu hazır 
etmek pek uzun İf· Şimdi evv 
emirde Berline avdet etmekliğim 
lhım. Sibilli sen Baron Şazberg 
ailesini taıurmısın 1 Senin okadar 
çok tanıdığın var ki: Bunlım da 
tanıyacağını zannediyorum. 

- Şazberg? Yalnız iıimlerinl 
hatırlıyorum. Ne için sordun? 

- Yolda bir Şazberg Baronezi 
ile Berlinden Munihe kadar teaa• 
düfen birlikte sayahot ettik. 

Madam Avustun bir saniyo 
nefe i durdu. dimağında fU sözler 
şimşek gibi çaktı: 

- Direçkenin muavinesfl 

Maamafih ihtiyar halanın v 
fab onlara tekaddüm tmişti. 

Hol, Sibillayı biraz zaiflemlş 
olduğu kadar muztarip bulmuştu. 

- Yorguna benziyorsun. Ken
dine biraz dikkat etmen Uizım. 
Sana muavenet edemez miyim? 

(AFkuı vu) 

- Tabiatile bunlan ben öc:li· ========================::ı 

İbrahim Tali Befİn Teftişleri yeccğim. Bu masraf puaulalanru 
bana ver. 

- Bu okadar acele değiL 
KAfi derecede para getirdim ve 
hepsini ben ödedim. Sırf lif ııraısa 
geldiği için para r.ıeseleıini sana 
hahrlattım. Söylei merlıum hala· 
mızın Berlinde bir vasiyetnamesi 
olacağını zannedermisin? 

- ihtimal... Hala esasen Ber
Jinde otururdu. .. Viktorya " SO"" 

kağındaki evi bil el değmemiş 
olarak durmaktadır. Son gtlnlerde 
her nekadar ecnebi memleketler
de gezmekle vakit geçirdi it1e de 
yine mühim işlerini hep Berlindo 
yapardı. Halen konağının bekçisi 
olan ihtiynr kalfası madam Sem· 
Jer her halde bizi tenvir iç.in daha 
çok malumat sahibidir. 

Sibillinın giSzleri endişe ile 
p rhyordu. Birden sordu: 

- Eğer birakmadise? 

- O halde tabiaüle alelusul 
mahkemeye müracaat eder. Kanu
nun emrettiği veçhile mira9ln va
risler nra ında taksimini itteriz, 
maahaza Kristina halanın tehli
keli bir saniyede bu miraıı umuru 
hayrlyeye hediye etmiı olmasına 
da varit görllrüm. Ben kendisin
den ufak tefek borç almak iste
diğim zaman bana vermedi. Bi
naenaleyh beni her halde mira
sından mı:ıhrum etmiştir. 

- Oh.. Yurgen fimdi maziyi 
karışbrmıyahm. Hadisabn netice· 
sini sahurla beklememiz llizım. 
Söylediğim gibi burada gayet az 
birşcy bulabildik. Birkaç bin frank• 
la kendisinin taşıdığı mUcevherat 

- •••• '9 • 1 ~ • 1 ........ 1 ••• ' ••• 1 .... . 

Yurttaş! 

1: 
Hor ı man en emin tekaüt nndı~'l 

ankad i taanrrufntındtr. Bunu bil, 
elle ve tasarruf hesabını ihmal ~tme. 

mır fktıut n THarnıf Cemiyeti 

Tekirdağ, (Husuı1) - Mahalli 1 
ibtiyaçlar:ı tetkik vo tesbit için 1 
maiyetile beraber Traky y gelen 
ikinci umumi müfettiş 1brnhim 
Tali Bey şerefine Tekird i mu
allinlleri ve doktorlan birerziyafet 
vermişlerdir. Umumt mUfettiı bey 
faıilet mtikafati kazanan muallim 
Fatma Hanım için yapılan merasi• 
mi de huzurlarile ıereflendinniı· 
lerdir. 

Malkara 
Malkara 21 ( A.A.) - ikinci 

umumi mUfettit fbrahim Tali 
Bey, Hayreboludan buraya gel· 

dL Yollarda geçtiği köy• 
lerde köy kanunu tatbik b, i kin, 
ziraat, Blhhat itlerile meşgul oldu. 

ektep}eri gezdi. Köylülerle ih· 

tiyaçlan U&erinde aörüştiL lskin 
işleri için bazı emirler erdi. 
lbrahim Tali Bey yalnız yol llze· 

rindeld köylere değil yollardan 
_içerde köylere de uğr mış ve bil· 
hassa ° Köy yürük ,, köyünde ta .. 
lebe ve muallimler tarafından is· 
tiklil marşı ile karıılanmıştar. 

lbrabim Tali Bay burada ya• 
palan kaıar peyniri imalathanesin .. 
de tetkikat yapb. 

1 lstanbul Evkaf müdüriyeti llAnlan 

lstanbul'da Sultaohamamında Saka çeşme · okağında 10, 12, 
30, 33, 34 numaralı ikinci vakıf han teslimi tarihinden 937 senesi 
Mnyıs nihayetine kad r toptan kiraya verileceğinden kapah zarf 
usulile müzayedey konmuştur. Talip erin müzayede nı münakasa 
ve ihale kanununun 10 cu maddesi mucibince teklifnameleriai ve 
(1620) lira miktarındaki teminah muvakkate makbuz ilmtihaberinl 
veya ayni miktarda banka kefaletname ini usulU dairesinde ihale 
günü olan Haziranın 13 cll Çarşamba gün saat 15 e kadar Evkaf 
Mfidüriyetin~ EncUmenl (da.re Riyaı tin• tevdi eylemeleri ilin 
olunur. (2638) 

Paris Belediyecileri 
Dün Bir Heyet Halinde Şehrimize 
Geldiler, Akşam Ankaraya Gittiler 

IMlr ecllıl•l•lıi adı• uW.. 
R•lug• Hııl 1 Bela~t H. laegel 
reüil• (ataıgo da lcott'llllrlun 

Pam Belediye eclill Ret.S 
M. Fike'nin ri seti altmdakl 
Parlı Bel dly eyeti dün ıabab 
ebpr..ıe tehrimize gelmiıtfr. 

r afir heyeti Sirkeci istasyo-
nunda Belediye n mın muavin 
Hamit ve 1ori Beyler, yy n 
pbeai müdürll Ekrem Bey. Unıu
mi Meclis reia vekilleri, azalar, 

Fnınsız ı:-on olosh nesi er m 
e daha bazı zevat karşıla 

mı şiardır. 

Heyete dün a t 13 te Fran· 
sız sefarethane inde bir öğle 
ziyafeU verilmiştir. Ziyafett ls-
tanbul Belediyesi erkim da hazır 
bulunmuştur. Heyet dün akıamkl 
tirenle Ank raya h reket etmir 
tir. 

Fran ız Belediyecileri çarıam• 
ba gUnll ehrimize döneceklerdir. 
O akşam l tanbul Belediyesi. mf .. 
nfirler erefine Perapal otelin• 

Karagöz 
Müsameresi 

Karagöz gazetesi tuafından lstan
bulun eski eğlencelerini bir arada ve 
toplu bir holde gö termek Qzere 
tertip edile büyük m.. ere 25 
mayıs cuma günQ saat on beşte Te· 
pebaoı tiyatrosunda verilecektir. 

Bu milııamered konservntu•ar 
icra heyetini teşkil eden değerli an'
atkarlar tarafından şark musiki inin 
ealti ve yüksek eserlerinden mürek
kep güzel ve tarihi luymeti haiz bir 
konser verilec tir. 

Bundan ıonra hayali Şefik Bey 
tarafından bir perdelik orijJnal kara• 
göz oyunu oynatılacaktır. 

Proğramun üçüncü kıımanı sanat
kar Ali Bey v arknd ılnn heyetinin 
oynıyacnkları bü .. k orta oyunu 
tqkU ediyor. Orta oyununda eıkl 
adet ve an'anelerimizl de canlandır· 
makta olnn fevkalade giUdilrücü bir 
piyeı temsil edilecekUr. Müsamereye 
ait bllctler Ankara caddesinde Kara
göz gaz te t ldarehaneainda Htılmak· 
tadır, 

K r göz Gecesi 
Aksaray gençler birliği tnrafmdan 

24 Mayıs Per~embe günü ak amı saat 
21 de bir Karagöz gec eei tertip edil· 
miştir. Müıamerede bilhRR a Karagöz 
oynn.tılaook, bu eski milli oyun canlan
dınlaoaktır. 

Bigada 105 Ya mda Bir 
ihtiyar 01 ti 

Biga (Hususi) - Senelerce 
dava vekilliği yapan Kafkasyalı 
Çer kes Hasan Bey lam ( 105) ya· 
şında olduğu halde vefatetmiştir. 

Susıgırhkta Ziraat Fidanlığı 
Su ğırlı , (Hu ust) - Kaza· 

mızın z· at işleri gllndcn güne 
inkişaf etmektedir. Kıtla arka· 
11nda Siınav çayı kenannda yirmi 
otuz dönümltik bUyUk bir ziraat 

Reis M. FiktJ 

de kırk ki ilik bir ziyafet vere· 
cektir. Per embe gUnll heyet Ro
manyaya hareket decektir. 

ADAPAZARI 
Türk Ticaret Bankası 

Sermayesi : T. L. 1.200.000 
lhtigut : 130.000 

MERKEZi 
ADAPAZARI 

Şubeleri: 

BANl>ffi A, BARTI , HlLECIK, BiGA 
BOLU, BOZ0Y0K, DURSA. D0ZCE, 
ESKiŞEHiR, HENDEK, IZMIT, KARA· 
MURSA~ KÜTAHYA, MUDURNU, 
M. KEMAL PAŞA, GALATA, GEMLlK. 
GEREDE, GEYVE, SAFRANBOLU, 
TEKIRDAÖ, 0~K0DAR, YENlŞEHlR 

• 
istanhul Şubesi: 

4 Uncu V kıf Han. Zemlnkat 
Tel. 22042 

Oalntıı şubesi: 43201 
:0Hkfıdar şub si 1 60690 

• 
Müsait artlarla: 

Tahsile senet nlır • ikraz muamelesi 
yapar-Hav le ve mevduat kabul eder. 

M •;duat faizleri müdiriyetto 
iirti tilerek wsbit edilir. 

• 
Komisyon ve ticaret kısmı 
Her nevi ticaret emtiası ııtışma 

deı-ıet eder. 
Tel. 23623 

iTiMADI Milli 
Bankanın kendi sigorta ıdır. 

TeL 41937 

bahçesi vücude getirilmiştir. 
Belediyenin bu sene yol ke· 

narlarma ektirdiği fidanların hepsi 
tutmtıfhır. Her akşam fidanlar 
muntazamen aulanmaktadar .. 





SON POSTA 
-

Klrabk ~ 
Kalp 

Sekiz 
Çocuklu: 

imtiyazlı Şirketlerden Şikiivetler 
.. ~ 

BÔgün, Tramvaya Ait 
No. 26 22-5- 984 Nakili: A. R. Olanları Okuyunuz 

Yeni Zengin •• Halk Umumiyetle Fiatleri Çok Buluyor, 
Kalabalıktan Şikayetçidir 

---· ---------
"Madam Mannik, Bana, Çok Zengin 

Adamı Takdim Etmek istiyordu .. ,, 
Bir 

BiliyoraunU& ki Nafia Vekaleti memleketteki imtiyazlı tirketleriıı yazlyetlerini 
tetkik ediyor, bunlann mukavele ile tesbit olunan tartları yerine getirip r•fir.. 
medilderioi arqtırıyor. Müabet ve hayırlı neticeler vereceği muhakkak olan 
bu arqbrmalara bqlanırken •son Posta,, da bir anket açarak halkın imtie 
7azh firketler hakkındaki tik&yetlerini ıütunlanna geoirdL Birook kimleler 
muhtelif tikiyetler ö~e sttrdtiler, bu ıirketler tarafından eksik görtlleD YUÜ• 
leriıı tamamlanmasını istediler. 

Eb tevekkeli; zengine dokun 
•eç, züğllrtten uzak kaç; deme
mifJer .•. Amma her zengini p
rOp te biSyle sanmamalıdır ha ••• 
itte bak senin Sait Efendi ele 
elbn babaudır amma, yumruj'u
nu 11ka, albndan yalar. Yanında 
kadın oluna, bazen ufak tefek 
masraflar eder. Amma yalnız kal
dı mı; vallahi, billahi kuru ek
mekle yağsız pasbrma yer ••• 
Aman kızım.. Sana zahmet amma 
biraz f'lralan da toplayıver. Bu 
zahmetlerin boşuna detil ha.. 
•en de soframıza geleceksin. 

Derhal itiraz ·ettim: 
- A .• ne münasebet madam •• 

'hiç tanımadığım bir adamla ••.. 
Madam derhal sözümft kesti: 
- Amma, ne adam bir kere 

görmelisin... Melek mi, melek ..• 
kuzu mu, kuzu.. kibar mı, 

kibar... Kızı~. şimdi böyle 
adamlar antika gibi nadir bulu
buyor. Hem sen, Sait Efen
diden bir haber gelmezse kendime 
it arayacağım; deyip duruyorsun. 
Bu zamanda iş, aramakla bulun· 
maz, ancak ahbapla, adam tanı· 
makla bulunur. Bu bizim Nami 
Beyin ise, bin tarakta bin bezi 
var. istediğin iş, onun iki duda
iınm arasındadır. Hadi bakalım, 
burada artık yapacajın hiçbir teY 
kalmadı. Yukan çık. Şöyle biraz 
kendini derle topla.. Aksi gibi 
arkana giyecek iyi bir elbisen de 
yok. Sait Efendi midir, nedir; 
o çingene herif te llstllne başına 
bir şey yapmadı ki.. Bu hasis 
hovardalar; kadın kısmını pasbr· 
ma ile sıçan tutar gibi tutmak 
İstiyorlar. 

Eğer odada kalsaydım, madam 
daha birçok ıeyler söyleyecekti. 
Y avaf yavaş odama çıkbm. Kar-
1olaya sırtüstü uzandım. Düşün
meye başladım. 

Bu sefil bayata daha ne kadar 
zaman esir olacaktım?.. Düttll
pm bu karanlık uçurumun acab• 
daha ne dereceye kadar derinlik
lerine yuvarlanacaktım? .• 

Hayabndaki blltün menfaatlan 
karşısına çıkan insanların zararına 
olarak temin etmiye alışan 
madamın benden de bliy&k istifa
deler temin etmiye hazırlandıjını 
pekili biuecliyordam. Fakat bu, 
yaziyetten birdenbire yakamı 

•yarmak imkAn Ye ihtimali olma
dıtı için fimdilik İfİ ankôt ile 
ıeçittirmiye karar veriyordum. 
-············--··-.. --............. _ ............... . 

.-ı, Boa Pasta 
il.AN FIATLARI -

I - Ga~etenin eMU g•zı•il• 
bir .atunun ilci satırı bir 
(••tim) aagıtır. 

2- Sag/ıuına göre bir aanti
min ilan /iatı ıunlardır: 

llsa~ia j sayfa sayfa f sayfa Diğer Son l 1 2 3 ı 4- S yerler sayfa 
J:400 250 200 100 60 ~ 
1: Krş. Krş._ - -~~_:_ Krş. Krş. -~· j 

3- Bir santimde wıaafi 

(8) kelime vardır. 

4- ince v• kalın yazılar 
tutacakları gere göre 
.antimle ölçülür. 

V aloa Sait Efendi giderken oda
mın bir aylık kiruile bu mtiddet 
zarfındaki yemek paramı madama 
pefİneD tesviye etmişti. Likia 
bu mlddetin yanıı geçmifti. Bu 
bir ay biter ve Sait Efendi de 
• Madamı• iddiaaa Teçhile - beni 
unutur da geçerae benim halim 
ne olacaktı?. Şimdiden b ... man 
çal'Mhae bakmak, her ihtimale 
kup kendime bbo it hazırlamak 
llzımgeliyordu. Ben buna hazır-

Doktor kaç çocutunuz var 
bammefencli? 

Bp bugünden itibaren her ıirket hakkında ortaya atılan ıikl~eri madde 
madde hulilalar ıeklinde bu sütunlara geçireceği&. Bu it bittikten IOllra da 
ıikiyetlere ait ietidalar hazırlayarak Büyük Millet Meolliıiae Ye Nafia V M&
letine takdim edeoeğiı. Bugün, aldığımız ıiklyetlerdea tram..a7 tirketiae 
taallQk edenleri hulba ve telbit ediyoruz: 

Huta -: Sekiz; Dlrda ilk ko
camm tlçUncll kansmdan dlrdtl de 
ikinci kocamm lehe& kan11ndanl 

•••• 1 

1 --· 

Yeni Neşriyat 
dım. Yaln1Z şu var ki, düş&nd&- i 
illmO tatbik etmekten Acizdim. 
Çflnko Sait Efendi giderken, _ 
kendi avdetine kadar yalnız 
başıma sokağa çıkmamamı ve M h 1 
biç bir erkekle kar1ııa1mamamı et ur Adam ar 

1 

sıla sıkı bana tenbih etmit; ma- Ansiklopedisi 
damada ayni surette talimat ver- GGzel bir cilt içinde bir yıj'ln 
nıişti. Ben, vaziyetim doJavısiJe iıim ve re1im. Asırların çok arkala• 
b "- rmda kalan, ehramların ve a1ma 

u ::damm sözlerini dinlemeye bahçelerin harabelerine gömülen 
macburdum. Fakat Madam Man- uzak maziden bugüne kadar gelip 
nik Sait Efendiye adi bir kira· geçen bütnn töbretleri bu kitap 
cıdan başka hiçbir ehemmiyet cildi içinde okuyor ve görüyoruz. 
vermiyor; küçük bir menfaati Tabii beyaz perde üzerinde ıiyah 
için de herkesle, her tllrln mti- •tıkla ıinema filimlerini ıt'yreder wibi .. 

d Bu mazi filiminde bu lrade1ile 
ca eleye girişebilecek derecede bir devlete can veren, bir hücumu 
edepsizce bir cür'et gösteriyordu. ile taçlar dniren kahr,.-~...ı ... , 

Ben bunlan düşünürken bir- lıim, fen, ......... -·nıoıyat, politika Şirketin Begolla merlcezi 
denbire odamın kapısı açılmııb. .,.s..•- ..• ~• at oynatanlar, huliıa . 1 . ~vvelce Maçka durak rayda depoya giriyor. Mlltt•rl 
O zaman farkına VArd•- ~ orta- tarihin mala olmuı bütiln iyi ve fena "'"n Maçka kıılasının köıeıi idi ıaatlerce tramvay bekliyor. 

tlShretler rol almıtlar. lbr11J.:... Al.... d d • ld k 
lık tamame" ııararmıştı. Başımı eddin Beyin v11•.,,·••• Sedat . Sımavf Otıonr: an eğıttiri i. Ma ~at 12 - Oaad- tramvay tir-
kaldaraoaya IUzum bile görmeden Beyin ha6.ırlayıp çakwdıta " Meıhur 0 ilse mllıterl bulmakbr. Şar- keti harp malüllerbaden lcret 
sordum: adamlar an•iklopedi•İn terbiyevi at• ketin bu oyunu hakkında &tik- alıyor. 

talebeaine 
tramvaylarda kame aıuUi kona
maz mı? 

- Kim 0 ?. reticilik ıartlanna ,tre hazırlanmıı taıtan Ihsan Bey nazan dikkati ı 3 _ Üniveraite 
-Benim.. Madam haber gön- oldutu için her ldtDitin. 'bıekteif celbediyor. 

(Arkası nr) 

~anta11nda ve her b#rütGn kGtOpa- 2 B"J ·ı b k 1 derdi. Misafir geldi, çabuk aıa- -r - ı etçı er ozu para arı 
ne1inde bulunma11na yaln11 f aydah l dı 

ğıye gelsin; dedi. delil, zaruri de görQ'oruz. oma ğını söyliyerek (10), (20), 
Bu cevabı veren hizmetçi ka- Eıkiden Tftrkçe:1izde • Ha.ıinel (30) paralarımızığ iç ediyorlar. 

rı idi. yerimden kımıldamadım. Maarif, Dairel Maarl;, gibi terkiplerle 3 - Tramvay ıirketi kendi 
- Madama ıfiyle.. Fena bal• iıim .erilen " Anıdopedi " bugGn vesaitinin yapbğı kazalarda bir 

irfan ınha11nda grek öğreticiler, · t kt d" de ba••m agrv ıyor. Gelmiyecegıv ·m. para tazmma ı vermeme e ır. 
r gerekle 6trenecekle için bir ihtiyaç- k l h" k 

Diye bu acuze kanyı başım• tır. Bu 1ebepledir ' Avrupada her Hatti tir et a ey me açtı ları 
dab savdım. Ve yine tefekkll• ilim 1ub11i için mubtlif ansiklopediler tazminat davasını kazananlar bile 
rabma dalacakbm. neıredillr. " Meıhurıdamlar ansiklo- paralarını alamıyorlar. 

pediıi • ni yazan v çıkaranı tebrik 4 
Lakin birkaç dakika sonra ederken öteki ciltırin de bir an - Arabalarda 30 kişi ol-

merdivenden ayak sesleri geldi. en-el çıkanlma1101 >ekliyoruz. mak ic,abederken ekseriya 80 yol-
Odamm kapısı açılarak elektrik __ ............ ,_ .... ,. •· ·-~ "'' · ...... - cu alıyorlar. 

dftğmesi çevrildi. Madam, karyo- C111ııııı _ _,.;T_o_.pı...l_a_n_t..ı1 • ... >_a_v_e_t_le..;.;..r _ _.,) 5 - Tramvay ıirketi her ta-

lamın batına dikildi. Vefa • K111kapının lebeye tenzilit yapmamaktadır. 
Evveli elini alnımda gezdirdi: MUaaıereal 6 - Araba adedi azdır. 
- Seni yalancı seni.. Hiçbir Vefa • Kumkaıepor klübü temsil 7 - En kalabalık zamanlar-

şeyin yok.. Hadi kalk. Nail Bey tubeıi Wafuıdan ' Mayıs Çarşamba da bile birinci mevki çok, ikinci 
idi.•. Gö ı tirdiiü" günü ak"amı saat' de Ferah sinema- ki k • li ge 111. nen ne er ge ··• v mev · ço az ıı yor ve bu yliz· 

B 1 k 1 b• d b •nda bir müaam:t tertip edilmi§tir. 
u yı ıtı ça töz er ır en ire den fakir halk çok 1tkıntı çeki-Müsamerede iki bsil verilecek, boka 

sinirime dokPndu. Yüzümlı duvara ve jimnastik nuuaları gösterilecektir. yor. 
çevirdim : Piyano Uaamereal 8 - Akıamları saat (7 • 8) 

- Affederain Madam.. Ge- MI- Arpioe Acelyan talebeleri ta- ıulannda Karaköyden Bebeğe, 
lemiyeceğim. rafından 24 Mayı~er~embe günü saat Ortak6ye gitmek üzere tramvay 

- Camm niçin?. 17•6 "' bir piyanrnn1eri verilecektir. bekleyen balkın hali merhamete 
B·ı • 1 · ..J_ bir Konaerde birçok tynelmilel parçalar 

-
1 mıyorum. çımue liyıktır. Yirmi dakika, yarım saat 

ııkıntı var. çabnecalrtır. 
.,..... 81"'oa·~.,..,.. beklemekte ayaklanna kara au - lıte iyi ya.. Bir iki kadeh ,.. ,.. ... ... 

rakı içeriz. Gnler, ıöyleriz. Gra• UniYenite Oıaryüslerinden Pro- inen yolcular tramvay geldiği 
mofon çalanı. Biraz açılırsın. leıör lgenheine tarafından bugün vakit bOytık bir bticum ile ara• 

ut 18,fi ta Beyu Sakaçıkmazmda bal b" l ela bahk - Ben, biç te bu fik••de ara ıner er ve ora .. ürk Tıp oemiyealonlannda tıbbi bir 
deiilim Madam.. Hem biliyorsun konferanı veriledr. Konferansa arzu iıtifi gibi istiflenerek yola revan 
ki S.it Efendi giderken tenbib den doktorlar pilir. olurlar. Bu, bir iıkencedir. Ônü-
etti. Hiç bir erkekle kar11lq- Galatarayltlar ne geçilemez mi? 
mıyacakaan; dedi. GalatasaraylıWemiyeti, her sene 9 - Her ıey ucuzladığı bal· 

- A, a, a... Sen sahi deliıin olduğu gibi bu sı de, mezun arka- d t " ti · hi l 
kazım. Senin aşagıw ya indigı""nden, e ramvay ucre erı ç ucuza-

daşlannı bir yeıtoplayarak senelik mada. MeıelA kömür fiatı, amele 
Nail Beyle oturup eğlendiğinden bir ziyafet vereet. Ziyafet bir ha- · 1 1 
Saa·t Efendinı"n ne baben· olacak. . 1 b" tlcreb, memur maaş arı, ngiliz ziran cuma güniı atasaray mekte ı 
Bahusus arada ben varım. ıalonlannda tert edilecek, birçok lirası dllştiiğü halde nakliye tari-

- işte daha iyi ya, Madam.. eğlenceler yapılatt. felerinde bir tebeddül görülme· 
Giderken beni sana emanet etti. · ·- · ' ... ~' · ' · · ' · · ' ' ' · ' ' ..... miştir. Nakliye ücretlerinde ktı-
Bana ıöylediklerini ada sıkıya yurtta ' surat kaldırılamaz mı? 
una da s6yledi. Şimdi beni · k 10 - Kıt'a araları az ve bqka bir erkeğin kartısına çı· Her zaman enın te aüt sandığı 
karmak senin için de doğru bir bankadaki taearıtndır. Bunu bil, kıt'alar çoktur. 
hareket olur mu?. belle n tasarrufabım ihmal etme. 11 - Her sabah birçok ara• 

Milli IJ&tıaı Tuarruf Cemiyeti balar saat sekizden sonra Aksa· 

14 - Zabitan livil giydfjl za.. 
man, bOviyet varak&11 ghterildl
ii halde, kendilerinden tam Oc· 
ret ahnıyor. 

15 - Talebeye yq farkı' g6-
zetilmeden paso verilmeli. ' 

16 - Tramvay saat 6 da it• 
başlamakta 11,45 de paydoı et
mektedir. Halbuki mukavele mu
cibince bu tramvaylar 11k aak ve 
saat 1 e kadar işlemek mecburi
yetindedir. 

J 7 - Tek hatlı yerlerde '°" 
fazla birinci, pek az ikinci ifle
tiliyor. 

18 - Tra1DYBy firketi SHiYri
kapıya Tramvay yapacaktı, ne ol
du. Galiba b6kümetle bir muka-
velesi vardı. 

[ Yarın Elektrik ~irketine ait tiki· 
yetler] 

Muallimler Arı11nda 
Maarif Veklleti, iataaW 

Maarif Müdürlüğüne bir tamim 
g6ndererek bu aene ilkmektep 
muallimleri arasında nakdler ya
pılamıyacajım bildirmifl:ir. Veki-

let, Ankara, lstaaltul, lzmir, 
Buraa gibi büyilk merkezlerde 
biç münhal bulunmacLjmı, bura• 
lara beyhude yere talip olunma
masını bildirmektedir. t...... ........... . . .. . . . . '1119' 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresclner Bank Şubesi 

Merkezi : Berlin 

Türkigedeki şubeleri: 

Galata - istanbul - lzmlr 
Deposu : lst. Tlitün Gümrüğü 

-tr Her türlii bankc iıi Jfı-



Hergün 

Başkaları 
Ne 
Digor? 

F•llh Rıfkı -
·nevamll Telkln 

Anadola'nun neresine gidilirse, 
Ql'ada cOmburiyettenberi yapılmlf 
olan telkinlerin eser vermi• oldutu 
ı?rü.nür. Hiçbir •Öz boşa söylenmit, 
hıçbır emek bota harcanmıt detildir. 

Ankara hakiki bir kürsü olmut
tur. Her tarafta gördü(ünüz yeni 
ldlltlir izlerinin kökü oradadır, kay
~· ora•ıdır. Oımanb inkılapları ile 
~ ialal&banın ara11ndeki derin ve 
L,:ıı ... L~ fark la. Aaadolu'da bizim ia-
aıaautnnan L--• b' . t mamha le ~...... ır eaen a-
bqlam':k detu, b~r esere yeniden 
MGatemlek~enade tebarüz eder. 

len eıld •• harabe manasına C: bıala ..:.-::.. manzarası biiyll~ 
.... ..,.., Qq· kalkıyor: yeaı 
ketçilik ve Wk ~banın memle
kadar aaminal :.1:: dav~ıının ne 
•ektedir. •tunu 11bat et-

iti daha mGtecania, daha radikal 
Ye daha aO..adl yGrGtmek i . b th 
ı-elrekni ini ·~_oldup da göze çı~ar:ıy: 
"1 n • 11!Y•tlendirmek, inkıl&ba 
parolalarını ilk terbire programınm 
baı maddeleri haline 110kmak, ve bir 
de Anka.ranın rehberlik rolilnü tet
kllitlandarmak 1 

Bahaettiğim parolalardan Rlal<&at 
cUmburiyetçilik, milliyetçilik laiklik 
~bi zl':ten Türk çocuğunun 'ilk kita
b~nda ılk hecelemeğe başla dığı pren
s ı .~ler dep!dir. Umran parQlalarıdır. 
;ur~. şehı~l~rin in ve toprağının güzd-
..W-dmeaı ıç :n her tarafta göze çar-

pan aaim bir taraft "\k b. 
•eaelerlndelci telkini ~n .1 ter ıye 
nk, ve fuurlattarıla erke '!nanlaştırıla. 
Aokaradaki IDerk f8 

• dığer taraftan 
ve icra nokaanl ez er, bu azmin bilgi 
klerdir. arını telafi edecek-

Bugün Anadolud 
lizımgeldiğini bihniy a ~e yapması 
rnamıttır. Herkesin en ıjsknlar kal
nokta, nasıl yapılaca.ıı. dzor u çektiği 

U t b al ır. 
mran eşe tüaleri bel d' 

arasında yarıt halini ald .ıı.e ıyeleriıniz 
vardır. Bu hamleden 1~1 Y~rlerimiz 
almak için, onlara mnt ·~~· netice 
luk etmek, merkezin t:k~kı k~la~uz
k t' • nı Ye ıhhaaı uvve ının yardımını m "t d' l . u ema ıycn 
Oh arın emrınde hazır bulundu k 
gerektir. rma 

Bürokrasiden modern devlet ciha
zıaa do.tru geçişimizi böyle tamamh. 
r.•catl•.z: Devlet, fiil ve hareketin 
ı:k·~ ... ~L:~~~f!, ve re~~eri olacakhr. 

. talı k a.1- , ........ ___ •-:r--: J~, 
mc e eU;" !haddi Ye manevi manza
~4ıunıti detiftirecek olan fiil ve hare• 

e yaratmaktır 

b' Hiç bir aöz bota gitmemi,tir hi 
g a·•~k ~o~ harc~nmamı,hr, sazan8 
la~:ı'tını~e he~yJ:~!orum. Gezip do
A1'kararun bir töşe;indn s!ne .. e"vvel 
rilyalırın, yavaş avae go~~uğunij.z 
olduğunu ·· .. Y f dırılmekte 
hl " b"t goruyorsunuz. Tohum 
tO:~ak tT~r~~a ekilmi,tir. Müablt 
kabili ' ti r halitanın zekası Ye 

a d ye kadar, yine onun bir 
'" anberi -t d" çı1c k mu ema ıyen bataktan 

•'ti rna lçitı yapııtıtı dallardan tek 
h••-•~mddalan, bizim inkılibımıs oldutu 

ıuun aiti itikadıdır. 
•ıle Ceb!in, zorun ve yaıatın tenıin 
e· ~·ti faydalann bir haddi vardır. 

diril •nlulip, bayle batler; fakat kabul 
e mele ve lnandmakla muvaffak 
~~ur. Memleket, Kemalizm inkılabını 
at1bul etmiftjr. Nerede e .. r ve hare
ket ekıiti a6r6yonamz. orada ezim 
Ye itikat de~ rehberlik eksiktir. •eetl llUUJe ,, de• 

Irak 1Çi8i Geldi 
Yeal hk -'iri Naci Şevket 

Bey fehra.ile gelmiftir. Evvelce de 
lra)u8 ~ aefirligini yapmıf 
•• ..Ot....a1>en Irak k b' . . 
~ etlllit 1 a mesıru 
mllmleketim. do an Şevket Bey 
aanla bahae:n:ktn ~tayişkar bir li-

- .. Irak e. 
safhadaki B&JGk Gazinin her 

lakla takip !::~zerini hayra~ 
Gümrük M .. demektedır. 

lk c:rnurlarına 
A ranııye 

.. nkara 22 (H ~ 
rülı ve lnh · l8r uıusı) - Güm-
raa battnd:'G Vekileti Hazi
na ikramiy Ünırtik. memurlan
nm · nıikta e ve~ektir. lkramiye-

G .. n t.~pat edilmektedir. 
A umuş Paralar 

uf ald kkara, 22 Effususi)-Madeni 
d l ~ . para kanununun bazı mad

e ennın tad"li . . 
li ·h 1 •çan hazırlanan 
g! 1 .~Ya gire, 16 milyon lira 
umuş para basalaeakhr 

Rüşvet Tahkikah 
ti ~nkaradaki rlişv~t hadisesi T:f'ft.e şebrımizde ifadesi alman 
der oa Şirketi Müdurü M. An. 
A k8 De Fuat Be3 in evrakı dün 

den .1ar~ • MOddeiuaumiliğine gön
ra m-,t..11'. 

Resimli Makale 
RUşvet Veren 

De.tel aıaldn .. lnln Ç'lrkl•ralll beun

lar rllt•et vericller, ••ldneyl ltl•tmi1en 

rlt••t alaa'archr. RGtvet, kaıdhıi haklarına 
..ı. 0ı .. 1a.ıan• mUracaat ettJlderl hile 
yoludur. f\.•4un bun1ar1 buldup 

de yakalar •• 
h .... ldar. 0.
•uL lapera• 
twlut d•mn
de 1rtfta ta• 

~- .. - .. -~ 

SON POSTA 

\ 

a Rüşvet a 
RUtvet Al•n 

bit bir hal olınu1tu. Ecnebi eer• 

aıa1eal aacak bu ••J•d• mem• 

l•ketl iatl•mar eclebUl1ordu • 

Bur&• artık da9'et makl•esl-

al bu mlkrop

lardH temıı:r 

mek zamanı cel

mittir. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

, Bankalardaki Paralar 
Başvekil Paşa "Efkirıumumiyenin 
Mutmain Olması Lazımdır,, Dediler 

Ankara, 21 (A. A.)- Başvekil sağlam ve s~bit bir esastır. Ef- lit olarak bulundurmayı hem banka 
İsmet Paşa Hz. atideki beyanat- kirıumumiyenin bu hususta ta- menfaati hem tedavllldeki paranın 
Janıun neşrine Anadolu Ajansım mamen mutmain olmUI lizımdır. darlığa düımemeai noktai naza-
......... ı. l.uyu•mu9lQrJ11 • • • .... • .Me ... duab hotuma ·kanununda bti- rmdan vaktile teklif etmif bulun-

"Mevduatı koruma kanununda yük meclise teklifi kararlqbrılan malarıdır. Kimilen tahvil yerine 
yapılacak tadilat llzerinde gazete- kanun layihasını aynen efkarı kanun layıhasile azami yiide 50 
lerdeki bilir bilmez nepiyatın umumiyeye arzediyonım. LAyıha şeklinde ve ancak Maliye Vekile-
tashihi için Maliye Vekili arkada- fudur: tinin muvafakat edebileceği cinsten 
şım beyanat yapmıştır. "Bankalar, kasalannda bulun- kıymeti menkule tlzerinde mevdu-

Kezalik bu sebep\e milli pa- durmaya mecbur olduklan mev· atın emniyeti lehine bir tahdit ya-
ranın kıymeti üzerinde de hassa· duat k&rfılığı ihtiyatın azami pılmış oluyor. Milli paranın kıy-
siyet uyandırılmak istendiğini his- yüzde 50 sini Maliye Vekaletinin metine gelince, memleketin .it-
sediyorum. muvafakatini almak şartile faiz halat ve ihracatını ve tedi>:e 

Hükumet, senelerdenberi milli getiren layemimenkuleye tahvil muvazenesini göz6nde tutan ·~: 
paranın kıymetini korumak ve etmekte muhtardarlar. yaseti dikkatle takip etmek tabu 
rnevduatan emniyetini mubafaia Bankalann kendi menfaatleri· ve mukarrerdir. . . . . 
:t~ek . için dikkatle ve fikri· ne binaen ve isterlerse yapabile- Bu beyanabm bıçbır tefsıkre ıh-
a ıp ıle hareket elmit v<: bir celderi bu muamele, mevduat sa- tiyaç göıtermiyece kadar açı tır. " 

çok memleketlerin torlll aanmtı- hiplerinin icabında mevduatlarını JI. 
larma rağmen muvaffak olmuştur. naklen geri almak haklarını hiç· Ankara 22 (Hususi) - Baş· 

Hiikümet içın, vatandaşın bir suretle tahdit etmez.,, vekil paıanın bütçe müzakereleri 
!ft~vduatını kat'i bir emniyet Layiha budur. Bu liyihayı bi- esnasında mecliste mühim bir nu-
~=de tu!~ak ve milli para- ze hatırlatan. esasen yerli, ecnebi, tuk irat ve nutuklannda bilhassa 

kıymetım mutlaka muhafaza yedi sekiz bllyllk bankanın karşı- harici meselelere temas etmeleri 
etnaek, her zamandan ziyade lık ibtiyab kimiJen e.ham Ye tabvi- muhtemel görülmektedir. 

M Maarifte· 
. ektep Müdür Ve Mua

vınlerinin Maaşl;ırı için 
Bir Layiha 

:-kara, 22 (Hususi) - Orta
me t~p .... 6dtır' muavin ve bat· 
muallamlenne lbual;im6k maafla. 
randan maada idart vazifeleri i . 
d b. .. t ·1 Çin 

e ar ucre verı meai hakkmdaki 
layiha Meclise verilmiştir. Liyi
haya göre lise ve muallim mek
tepleri mOdürlerine 90· 150, orta
mektep müdürlerile lise ve mual-

r 

Buğday 
Koruma Kanunu 

Ankara :!2 ( Hususi ) - HG
kümet buğday koruma kanunu 
llyibasmı Meclise tevdi etmiftir. 
Liyihaya göre 72 kiloluk her 
çuval undan 150 kurut vergi 

aluıacakbr. Bu para devlete aenede 
8 milyon 400 bin lira varidat temin 

edecektir. 
~ ........................ lfN' ........................ ___ .... 

lim mektebi Bqmuavinlerine S0-
90, muavinlere de 35 - 50 lira 
ücret verilecektir. 

lNAN /STER 

isyan Mı? 
lran Kürtlerinin isyanı 

Haber Veriliyor 
Irak gazetelerinin yazdığına 

göre lran-Irak hududundaki Kürt
ler isyan halindedir. Asi Knrtler 
ile lran knvvetleri arasında vuku
bulan müsademede 45 kiti ölmllf. 
yOzlerce kiti yaralanmııhr. Irak 
hilkümeti Irana yardım etmek 
Dzere hududa asker g6ndermiftir. 

Vly•n• Elçlllll 
Ankara 21- Viyana Elçiliğine 

Tiran Elçimiz Raten qref Beyin 
tayin edileceği söylenmektedir. 

iNANMA! 
Harice sefer yapan vapurların içinde ara •ıra kaçak 

eşyaya tesadüf edilmesi arbk alıtalan itler sırasına 
ıirdi. Gümrük resmi verilmeden memlekete •okul· 
ma1ı istenile rı eşya ekseriyetle yünlO ve ipekli men• 
auc:at ile hemen daima bir miktar içkiden ibarettir. 

Nitekim daha bir iii gün enel memlekete beniz mal 
edilmiı bir vapurda bulunaa qya da bu nevidendir. 

Fakat GGmrük Muhafaza teıkilituaın söaterditi 
itina ile bilbusa kapkçılan haber verenlere m~vut 
mf1kifat dyuhade biz bu tetebbGaleria ekseriyetle 
~m kalacafma lnamyoru&. Fakat ıGrlmll çok bazı 
eıyanıa memleketteki flati Ue hariçteki fiati araeında 
azim bir fark mevcut olduğu mClddetçe kolay para 

IST•a iNAN 

kazanmak iıteyenlerin tamamen ortadan kaldmlabile
ceklerine inanmıyoruz, fakat ey kari •en: 

ISTSR (NANMAI 

Sayfa S 

Sözün Kısa ı 

Münderecatımızın çoklu
gundan dercedilememiş
lir. 

= -

Serez Belediye 
Reisi 

Maaıı Dört Bin Drahmi 
Birden indirildi 

.. yeni Adım.. yazıyor: Serez• 
den bildirildiğine göre, tehri mez
kür Belediye meclisi. komllniıt 
reisi M. Menibtum maaşım 
10,000 Drahmiden 6,000 Dra(a. 
miye indirmiftir. llec:lie, ba 
karan, reisin dini, ukvl ve milli 
bilumum meruime iftirak etme
diğini, binaenaleyh elbüe, oto-
mobil masrafı vesaire pbi temal 
masraflarına ihtiyacı olmadığım 
ileri silrerek almıştır. 

Bir Kalpazan 
Trabzon 21 (A.A.) - Şehri

mizde kalp albn lira yapan ve 
satan bir kuyumcu ciirmilmeşhut 
halinde yakalanmış ve Adliyeye 
verilmittir. 

Mütekaitler 
Yevmiye ile Çalışanlann 

Vaziyetleri Ne Olacak 
Bir memuriyete geçen müte

kaitlerin aldıktan takaütlOk ma· 
aşlarının hepsi ve Bentli bir İf 
alanlan~da ma&flanaıa yarısı ke
siliyordu. TakaOtlük kanunu bun
lan &aylece tasrih etmiftir. Yal
nız takafitlilk kanununda yevmi
ye ile çal11an mütekaitler için 
sarih bir hllküm olmadığı için 
şimdiye kadar bu gibilerin taka
ütlük maaşlarından bir ıey kesil
miyordu. Fakat Maliye Vekaleti 
malmüdürlüklerine yaptığı bir ta· 
mimde biraz müphem olmak
la beraber yevmiye ile çalqaa
lann da tek.ııtlllk maqlannm 
nısfanın kesilmesi lhımgeleceği 
mütaleasında bulunmuştur. Bu 
tamim karşısmda MalmtidürlOkC 
leri bu gibi miltekaitlerin yarım 
maaılarım kesmeye hazırlandık
ları için itirazlar bqlamlfbr. 

M. Meclisinde 
istimlak Kanunu Münaka· 

şalara Sebep Oldu 
~~~a 22 ( Hususi ) - Millet 

Mecliaımn dinkli içtimaında Tah-
lisiye İdaresinin 934 blitçesi mü
zakere edilmiş ve varidab 936 bln 
lira, tabsisab da 309852 lira ola· 
rak kabul olunmuştur. 

Poıta ve 1' elgraf ve Telefon 
bütçesinin müzakerea eanasanda 
Naha Vekili Ali Bey lzmir - An
kara telefon irtibatının yalanda 
yapılacağım bildirmiş. idareaia 
masraf bütçesi ( 5,SiS,677 ) lira 
olarak kabul eclilmiftir • 

lstimlik Kanunundaki tadilAt 
liyihasman mDzakeruincle hara
retli münakaşalar olmUf, DahiliJe 
Vekili hatiplere cevap • ':enli..!! 
nihayet itfünl.ik becleleri!1ın .... 
senelik bonolarla lcleametme cla-

ir o.lan madde ~b' luk Münhal Meb'ualu 
lbrabim TaH Be,clea mtualaal 

latanbul meb'ualuğu için cuma 
giinü wehrimizde intihap yapıla
caktır. Fırkaca namzet olarak 
mtltekait Miralay AH 8. ıöste
rilmiftir. 

* Ankara. 21 - Münhal mebll8-
luldar için hrkaca Ankaradan 
Seraktar zade Rasim, Aydından 
Bursa valisi Abidin, lstanbuldan 
da mütekait ümeradan Ali Bey
lerin namzet gösterilecekleri kuv
vetle söyleniyor. 

Bir Tekzip 
Ankara, 21 - Yunaniıtanıa 

kasaplık ha:YYan ihtiyacmı mün
hasıran Yugoalavyaclaa temin 
edeceji hakkında pzetelerde 
intifar eden llaberler ••••· 
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•et Alemi 

lltlagıs Sonu 
Mücadelesine 
Hazzrlık 

mühim hadiselerin 
olacağa benziyor. 

konferanaı 

ispanyada 
Kır Ilı Geri 
Gele ek 

• 
l 

LAV 
la Hayri Arif Bey ümidi. • . 

rd lŞ gibi bo unu bUkm: e ı 
- Hannan hm. 
Sandalcıyı uy ndırma için 

epi zahmet 'ektiler_ 

Sarıyerde yanın ıaat vapur 
beklediler. H yri Arif Bey gUnlln 

bu kadar çabuk geçmesinden 
mütee sircU. 

- ~azar ünli bi-t-ku! b ıLUn spor 

G ~ ü?~. b çe eğl cesi \•ar. 
hrmısmız Münire Hanı ? 
G ç kız hayretle ktı: 

1 ' 

B 
Amerika da 
Kalkınma 
Buhranı 

Vaşington, 21 .M. Dnrrov ismin· 
de bir hukukçunun ıriynsetinde i 
ko i }"OD Ameri mn illi kalkının~· 
sı tetkilitına ait \.anunlann tetkikin 
memur edilmişti. Komisyon raporunu 
n etmif ve rap~r mühim akUler 
uyandırm t.ır. R porda bir !lnaı 
enaı•iin inhisar albna ahnmu1 

cümhUJ" nisine bu teıkilita 11it 
kanunları tadil ve teıkil t menıuplan 
teptll elihiyetleri ~.t!rilm i. tröstler 
k nununun tekrıır tatbik edilmesi 
iatenmelctedir. porda bu t kilit 
yüzünden yatın ı:d on dc>ku% 
nia ti d• iP lı1 dı a da e 

i7 ti ıar il kt dir. 
F kat 'kalkınma tefkll tı 

raporu yazan ı ıidd t1 
tmete bnılamıılardır. 1ar, 

raporcularm ıuiniyetle ve koyu • 
aı· ll' 

st oaky'klı•t. filulle bar k t ltikl rini, 
et ı erın athi oldugu· nu .. J k . oy eme • 1 dır) r. le :kilit rei i M. Conaon bu 

~apor. komisyonunun iıığvedilmeıini 
ıstemı§tir. Aulaııldıitna öre kalkın· 
m tc kilatı milhim bir bu an erife
sindedir. Bu rapor intih p e na mda,, 
bugün muhalif vaziyette buluna 
cumhuriyetçilerin elinde mühim bir 
ailih olnbilecek mahiyettedir. 

rnav tlukTa 
Silahla ıyor 

F ran anın Parasil 
Tahtelbahir Alacak 

Bclgrat, 21 - Tfran'dan len 
ayrireımi hat rlere "re, Arnavut. 

luk nazırlann n bir .zat 
bir iaUkraı kd tmek 
Pari•'te ıbıd k dır. A r.utlu 
h kü ti bu ıistikrazın bir kı• t ile 
Fran ız t zl(hl nndan deniz lh g ı. 

r1 nbn ncaktır. 

Japonyada Malf 
Rezalet 

aliye azırının V ziyeti 
Müşkül 

Tokyı , 21 - M liy N zm uro
d "ınm ıanali bir rculetl itham dil· 
mesl (berine neuretin ıOç me uru 
tcv if edihnişür. Nazınn ~ Zİ}·eti pek 
üyad ~killlCJmi tir. Bununla beıa• 
ber, nazır, eğer rezalet .bu (:arada 
d ha ziy de ıbOyllmez.ae, fırt.ifadan 
evvel birkaç ay ıtah ikatın etic ·nı 

liyecektir. 

B r Y rı Fac' ı 
Roma, 21 - Targa • FJÖryo oto .. 

mobil yanşlan da bir otomobil d v
rilerek dört metred ıao fıya ıdü üv, 
)'arı çı ğır ıurette yaralanmı tar. 

1 vlçr G llp 
.la Lüa ro, 21 - :r eniı m çları da 

vı,, Hiodist m m tlup tmjıtir. 

• 
1 

a ıl olur. O gön banl< 
kapalı ı? 

- Hayır, tak t öğleden nra. 
S nt dörtten douza kadar. O gün 
siz daha evvel "'kar ınız. 

~ered bu eğlence? 
- Sız uzak değil. B bek 

b hç 'od J 

- Oh, gittel. 

- O !halde pazar günü bnh-
leyin görüşUrllz, nasıl ııfdeceği. 

izi kararlaşbrmz. 
- Olur Efen · 
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Bu, bir İngil & 

arik UlriidOr ı e 

ıbiribirleriJe dost 

ol n milletleri ka

dmlı, erkel<li lbirer 

çift halinde aı

bap ermif konu• 

Jur ô termekte
ıdir. Her bqb 

ıver it devlet a 

veya •olunda p-
editf diğer deY

letlerin va:r.iyetl _ 

rindeo bih rdir. 

Ve herkf! iribi
rine sevgi, aadakat, 

aıkı b lılık teml

nab ıvermektcdir

ler. Z,!ln derler ki 
bu &ÖZÜ biribir.le

rine def söy
lüyorlar. F kat 
mnnzar bunun 

akaini1apat ediyor. 

Londra, 21 (Havas) - Deyli Eks
pru gaı.cteaintn Almany dakl mulın- } 
biri M. Pem brok St fen ge,eo haf· 
to A.lman7ada casusluk cllrmile tev• 
kif edilmiftir. M. Stefen• Almany • 
nın gizll ilahlanma f aliyctine ni 
mühim ifıa tta bulunuyor. Mevkuf 
":n~abi;e göre· Almanyada Hanovr 
§ehri civarındald tlc ıi bnv istaa• 
yonunun yanında, ormanlar raıınd 

htç görUnmiyecek şekilde gizli bir 
hava meydanı vücOde getirilmiıtir. 

Buray hariçten 'hiç ldone giremez. 
Bu gidi 1 tasyonun hangarlarında he· 
nnı: tayyare yoktur. Faknt civardaki 
fabrikalarda parça h linde birç,ok 

tayyare l'ardır. Bu gibi pnrça halinde
ki tayyare1erin 1cnp eUi~i takdird 

en kısa zumandn blrleıtirilmeıl i~in 
Hamburg"da yeni bir usul nraşbrıl
maktndır. 

!Henüz ismi ikonulmamlo otan yeni 
bir maden dört 1ant mütemadiyen 
kaynatılmakta ve b mur haline ge• 
tirilmektedir. Soğuyunca, bu maden 
a1üminyon il kalay arasında bir 
cisim olmaktadır. 

Kicl'de blr f brika bombalan 
için kapsüller imal etmektedir. 

Glakstad'd , bir A t brika· 
ıında 700 icçi, patlayıcı m ddeler 

Genç kız Hi i kele in çı· 

k rken Hayri Arif Bey onu gaz. 
den kaybofoncaya kadar s lam
ladı. 

* 
Bankadaki genç memurların 

) 

hemen hepsi bu por kolübünd 
aza idiler. Pazar g'ünU hepsi er
ken çıkın için fır at kulladık
!an alde izin 1 mıyorlnrdı. 

Sa t ,e doğru Hayri Arif B. 
bir bes p yanlışlığının tashihi b • 

Uiluc:sı·ı ilnir. y.i yanma çağır • 

Her m nki ibi rast g l elin 

bir iki kAğdı okur, fikir 
eder gibi y p rak tnlim t 

Hem çıkın 

r.aköyde'ki p stacıda 

öl 

beni Ka· 
bekleyin! 

i yerine 
tiyari 
v r) 

• 

Mühim ifşaatta brılanan lnglliz 
gazetecisi , Stefen• 

im 1 etmektedir, 
iıçiler, İmal b gizli tutacaklanna 

d ir yemın et iye mecbur tutulmak
tadırlar. Hcrh n i bır ec eblye bu 
~urda balısctmtnin <:ezalı 6lümd r. 

Şikago aki Muaz-
za ela et 

1200 Kişi Açıkta, 1500 
Kiıi De Hastahanede 
Şik ~o, 21 - Evvelki ki 

yangının aebe,p olduğu on miJyo 
do1nrhk zararın tamirine derhal faali· 
yetle b ılnnmıtbr • 

On iki Umumi bina ile Yfrml 1ut• 
d h ud ıcv i ilen ma Yolntuıtur. 
1200 iri i çıkta kalını ır. Hıı tane· 
1 rde lS O yaralı vardır. Bunl rdaa 
e.k eri.si itf iy .neferleridir. 

Mezbahada b şlı1•ao yangın, po-
lls~e,, işplcr tar.afaod an çıkanf 
kantıklıklara atefcc!ilmektedir. Yangın 
gece ynn ına dofru ~ddctini ltaybet
mi ti F kal dün Q2 itfaiye müfroezUS 
hen~ önmemiı kı$Jm1an öndiir· 

ekle meşguldü. 

t. tay t'f ÖJ m 
Yll 

Gönül fşleri -
Darılan 
Ve Barışan 
Sevgililer 

Akrabamdan bir 
senedenberi sevişiyoruz. Aileleri
miz haberdar; hayabmı kazanıp 
eVlenmem'i bekli}Dr Aşlamm, 
teşebbiisiimün ciddi oldu.. nu kıza 
anlattım, () da b ciddiyete bin 
bir sözii ile kuvvet verdi. ~akat 
buna mukabil zaman zaman 
d.nrJldı, benden ka'-b. lızetinef· 
imi ayaklar ibne alara'k her 

znman onunla barıştım. Şimdi 
sekiz aydanberi kendisinden uzak 
bir memleketteyim. Bazı yol uz 
hareketJerini duydum, kendi ıne 
biraz dokunaklı bir mektup y z• 
dım. Aldı" Jm cevapt8' bir daha 
yüıüne b.a\ mamı, ebediyeu 
danldığanı yazdı. Kendisine tek· 
rıar üç mektup yaıdım, c ap 

vermedi. Şimdi nı mleketim 
gitm k üzereyim. her halde 
onunla karşıl ınm; benim de 
darılmam imkansız. Çünkü onsuz 
yaşayamıyacağıml lutfen iz söy· 
leyin: ne yapayım? ona karşı n 
vanyet takınayım? 

.A ntnl} : M. Z. 
B~ ene vam ed bir 

evginin sağlamlığı dan · 0 

edilemez. Fakat kızın k k da• 
ırılmakta hclJg vardır. Çllnkn 
mektubunuzdaki tırJardaıı, ey. 
diğ' iz kızın bir an evvel evlen.o 
ınek istediği, izin ise yuv kur· 
mak i ini gecikw · w iniz ani lı· 

yor. Eğer evgilinizi bil bütün ka· 
• temezseniz, derh 1 bir 

bibi olup nikah kıydmnız. 
Sevdiğiniz. kızın iz cevap er• 

emesi bu yüzden ol • erek .. 
tir. Du duğunuz uygunsuzluklar 

dince: Bu husu u duyunca h· 
kik eder, hakikat olduğunu ~ 
bit eder eniz, akanw er-
'niz. Çünkü izini sözl olan 

bir kızın bu halde uygunsuluk 
yapması, yarın için neler yapnbf .. 

1 ceğinin bir delilidir. 
>t 

M. Mu tafa Beye: 
Bu kızcağıza gön1ün1\ıt\ fazla 

vermek hususunda birnı acele dav 
randığmız anlaşılıyor. Kızın size 
y zdığı mektup ve cevaplar her 
&alda tetkik edilmeye diğer. 
Şayanı dikkat olan nokta şudur 
ki kız sizden bir sevgili sıfatile 
bazı şe}1er istemekte tereddüt et
mediği halde evlenme meselesinde 
ailesinin sözünden ~ıkamıyacağını 
söylüyor. Bana kalırsa kızın sızo 
karşı o\an sevgisinden üphelenc 
mck lazımdır. Bence i>u ı,te 
ciddiyet yoktur. 

•* 
Eıcnko~ fü Beye! 
İnsan sevdiğinin izini ve .adre-

. i k heder mi? Demek sev• 
ın as . . 
eın· in • .Şimdi fBZ geli ce ön-

lüne bir eğlence arkad aramı 
ve eski aş' yı hatırlamışsın. 
Böyle şey o)ur mu yavrum? 

-ıc 

Almırayda Oı.izw Hnnımıı: 
Bir insan ilelebet • "z 

ma.z. Elb t bir g- bir 
Evlendikten sonra da 
b' gün · iz k lm ı ihti all 

k mudur? E lenmeden el 
· iz iması bir kaba t midir? 
Mademki bu genç e gi ind a• 
mimidir. A' enizin tazyiki e ehem.o 
miyet vermeyiniz. Beldeyi iz. 

* 1~ ~ Be~ . 
Mektup y zobilirsiniz. Yalnız 

ekt"'pta ıonu ı ucide tm ye 
1 W% fBrtbr • 
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Dünya Hadiseleri 
a-4-----------------------ı.--

Vücudumuzun 

Motörü: 
Kalp 

Herkesin malumudur ki baya· 
bütün bir tımJZJn başından 

hagatta n l ölümümüze kadar 
ası t' d'" ü d ü v ıcu um z e m -

çarpar ? temadiyen işliyen 
bir motör vardır. Bu mo-
tör kalbimizdir. Doğduğumuz za
man işlemiye başiar. Öldüğümüz 
zaman durur. Hiç te tamire ihtiyaç 
göstermez. Şimdi öyle bir insan 
taaavvur edelim ki yetmiı ya,ına 
ıelmişt:r. Bu adamın kalbi kaç 
defa çarpmıştır, dersiniz? 

Saatte bet bin vasatisi tızea 

rinden yetmit senede bu zayıf 
mot6r tamam 2,5 milyar defa 
çarpmııtır. O · da tabii olarak. 
Gayritabii •urette çarpıılan he
aaba katmıyoruz. ÇüokO heyecanJı 
dakikalarda, fevkalide hidiıeler 
karpıında bu çarpı.f1D sıklaıt.ğı 
muhakkaktır. 

* Brahma dininin mensuplan 
için dünyaom merkezi 

-,-a-h-m-.-,,-,-e-,..- Benareateki btı
yük mabedin bü

göra dünga- ytik kubbeıl altın-
nın merkezi dadır. Burada bir 

n11r11dt1? ehram vardır. Bu 

ehramı, giıya bizzat Brah•nanm 
kendisi getirip oraya koymuştur. 

Brahma, mabedin rahiplerine 
emir vermiş ve gösterdiği dini 
uaul dairesinde bu ihramın yıkıl· 
masını emretmiştir. Rahipler bu 
ehramı yıkıp bitirdikleri gUn de, 
dünyanın sonu gelmiş olacak ve 
kıyamet kopacaktır. Bu ehramın 
yüksekJiği bir dikiş yüksüğünün 
boyunu bulmamaktadır. Buna 
rağmen, bu ehram bir hesap 
ıaheseridir. Bu ihram altmdan 
yapılmış kfiçük kliçllk altmış dört 
çemberden müteşekkildir. 

Bu çemberler, bUyUklük ıırasile 
biribirinin üzerine konularak 
ehram vlicude getirilmiştir. Brah· 
ma rahipleri binlerce senedenberi 
bu it için çahştıkları halde i11le
rioi pek az ilerletebilmişlerdir. 
Çünkü ehrlmm yıkılması ıçın 
Brahma Uç tane amudi iğne 
kullanılmasına emretmiştir. Bu 
ignelerin üçil birden ve gayet 
muntazam surette bu çemberlere 

geçirilmek icap etmektedir. Hal
buki ameliyata başladıktan pek 
az sonra bir hata yapmamak 
mümkUn değildir. Onun içindir ki 
binlerce senedenberi bu rahipler 
bu işi yapmaya uğraşır, birtürlil 
beceremezler ve itikatlarma göre 
de, dünyanın sonu, böylece geri
ler, durur. 

Hemen temenni edelim: Bu 
fCmberler, o iğnelere hiç geç
mesinler. 

* 
A'merikanın Ziraat nezareti 

mütehassıslanndan M. 
KanHr Ervin Smit kanser 

n•balta da hastalığının yalnız 
insanlarda değil, 

var? nebatlarda da mev· 
cut olduğu kanaatindedir. Bu esas, 
limen kabul edilmittir. Bu baıta· 
hk, bazı böceklerin nebatata ıok
maaı neticesi hasıl olmaktadır. 
Meneli Almanyada aalanağzı 
denilen çiçeğin içine giren küçük 
ıinekler, hu çiçeğe bir nevi zehir 
akıtmakta ve çiçeği kansere aşı

lamaktadırlar. Yani insanlığın 
esrarengiz bir afet olarak telakki 
ettiği bu hastahk nebatata dahi 
musallattır. 
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Tarihi ~lsaballe : J 

Dip 
Kari M•lt.luplan 

Ruslarla yaptığa muharebelerin 
birinde ağır ıurette inhizama uğ
rayarak Türkiyeye Stğınan faveç 
karalı Demirbaş Şarl, uzun ve 
çok güriilti\lU bir misafirlikten 
ıonra memleketine döndUğü za· 
man Babıali) e iki mühlirlU senetle 
- bugiinkfi rayice göre • iki buçuk 
milyon lira borçlu idi. Bu borcu 
ödemeden öldü, yerine kız kar· 
deşl Eleonora İsveç kıraliçesi oldu 
ve bu kadın, az bir müddet sonra 
tahtını kocasına bıraktı. Yeni kı· 
rahn adı Birinci Fredril< idi. 

Babıali, Pesarofça muahede
sile yorucu harplerden kurtulup ta 
biraz clinlenmiye imkan bulunca 
eski defterleri efe yoklamiya ko
yuldu, bu meyanda Demirbaı 
Şarhn senetlerini buldu ve Koz 
bekçi Mustafa ağa adlı birini el· 
çilikle lstokholme göndererek iki 
bin beşyüz kese akçeyi istedi. 

İsveç, o sırada mali sıkıntılar 
geç:riyordu, parayı veremedi ve 
Mustafa Ağa, tam bir sene İstok· 
holmda oturduktan sonra kucak 
kucak mektuplar ve selamlarla 
İstanbula döndü. On beş sene 
kadar bir zaman bu iş yüzüstü 
kaldı. Bu müddet zarfmda siyasi 
vaziyetlerde büyük değişiklikler 
oldu. Habıili, Rusya ve Avustur-

. ya taraflarmdan beliren tehlikeye 
karşı İsveçten yardım aramak 
ihtiyacını duydu, bunun için de 
yine Demirbaı Şarlan borcu me
seleiinden istifade etmek istedi, 
lıtokholm'e tekrar bir elçi gön· 
derdi. 

Bu ikinci elçi Sait Mehmet 
efendi (paşa) idi, Kozbekçi Mu~ 
tafa Ağaya nazaran yüksek bir 
şahsiyetti. Vaktile Parise de 
gitmişti, lisan öğrenmişti, ·Avrupa 
adetlerini. Ve aiyaaet cereyanlarını 
biliyordu, işte bu zat 11 1590 günde 
İsviçre paytahtına varabildi ve 
kralla batvekili sıktşhrmaya ko
yuldu, üç ay on gün notalar ve
r:p notalar aldıktan, bir ıUrii 
mülakatlar yaptıktan sonra De
mirbaş Şarlın bıraktığı borcu 
lsveç hükumetine kabul ettirdi, 
kısmen eşya verilmek suretile bu 
borcun münasip taksitlerle öden
mesini ıenede bağladı ve iıveçle 
osmanlı imperatorluğu arasında 
ıiyasi bir ıenkati de temin edip 
istanbula döndü. 

Şimdi iki hükumet araaında 
ııkl bir muhabere cereyan edi
yordu. Gerçi yazilan kağıdın mev
zuunu hep bu borcun ödenmesi 
teşkil ediyorsa da .hakit<i maksat, 
Rusyaya kartı hır anlaşma ve 
yaklaşma esası bulmaktı. lsveçli
Jer. Babı.ilinin ihtiyacından istifa
de etmeyi ihmaJ etmiyerek ken· 
dilerine çok faydalı bir ticaret 
muahedesi imza ettirmiılerdi, ay
ni zamanda, ıiyasi bir anlaşmayı 
da zaruri görüyorlardı, lakin naz
lı davranıyorlardı. 

Bu muhavereler ve siyasi temas
lar sırasında iki buçuk milyonluk 
borcun bir harp gemısı ve birçok 
harp maJzemui verilerek öden:-

meai de kararlafb. Fakat laveç· 
ten yola çıkarılan kalyon, Septe 
boğazında battığından lstokholm 
hUkumeti ikinci bir kalyon gön· 
dermek ısrarmda kaldı. 

Binlerce tüfek ve aaireyi de 
getirecek olan bu kalyonun adı 
ıc Patriyota,, idi, lsveç limanların
dan birinde büyilk bir itina ile 
haz1rlanıyordu. Ayni zamanda 
«Sinclair» adla bir diplomat da 
bu gemi ile İstanbula gelecekti, 
Babıali ile son sözü konuşacaktı. 
Gemiyi ve eşyayı teslim etmek, 
Demirbaş Şarlin borç senetlerini 
geri almak bu adamın yapacağı 
işlerin göze görünen kısmı idi. 
AsıJ vazifesi Ruslara karşı bir 
ittifak mukavelesi hazırlamaktı 
veyahut Babıilinin bu yoldaki 
teklifleri üzerinde görüşmekti. 

Babıali de, İsveç hükumeti de 
itin pek gizli tutulduğuna inam· 
yorlardı. Yıllardanberi iki hükô.· 
met arasında cereyan eden te· 
maslar sadece borç meselesinden 
dolayı olduğuna dostun ve düş 
manın inandığım sanıyorlardı. 
Halbuki Rusya diplomatları çoktan 
gözleri dört aç.~lardı, fstanbulla 
Stokbolm münasebetini adım 
adım tarassut ediyorlardı. 

Sindair'in lstanbula geleceği 
anlatılır anlaşılmaz Stokholmdaki 
Rus ıefarethanesi faaliyetini ge
nişletti ve yeni elçiyi göz hapsine 
Q)dı, süzgeçten geçirmiye girişti. 

Sinclair, memleketini çok se
ver bir adam olmakla beraber 
fazlaca kadm düşkünü idi. Rus 
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IS TAN BUL 

Guetemizd& ı;ıkan yazı 
ve resimlerin bütiin hakları 
ma.lıfuz ve gAı.etemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 ar 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 
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Abone bedeli peşindir . .Ad.re• 
değiıııtirmek 25 kunı~rur. 

G1tlen evrak geri verilmez. 
lllnlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 

pul ili\vesi lazımdır. 
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- Baron 
dedi. Gü-
Hl bir kız 
seni sevi
yor. Bir 
re•mini ele 
geçirmek 

için bin li
ra 11eri11or. 

~ . .Jıt 
-a•uaları onun bu zaafından istifa· 

de ettiler, aajdan ıoldan bir aık 
akım tertip eylediler. Baron Sine• 
lair, hemen hergtın ııenç bir kal
bin kendi ayağı albnda çırpındı
ğını görüyordu ve hepsi gftzel bir 
yüze bağlı olan bu kalpleri yer· 
den kaldırarak okşamakla meşgul 
oluyordu. 

Bir gün, Ruı aefarethanesi ka
tiplerinden biri, iki Uç kadeh fa• 
rabın neşvesi araıında, onun ku· 
lağına eğildi: 

- Baron, dedi, güzel bir kız 
seni seviyor. Bir resmini ele ge
çirmek için bin lira veriyor. Ben 
bu masum rüşveti almak iıtiyo· 
rum. 

Son ayların aşk bolluğu, Ba
ron Sinclair' de büyük bir gurur 
yaratmışb, her kadının kendini 
seveceğine sarsılmaz bir iman bes• 
liyordu. Bu sebeple kitibin sözti
nil tam bir hakikat olarak kabul 
etti, mes'ut ve gafil elini cebine 
ıoktu, yeni resimlerinden birini 
çıkardı: 

- Beni seven kıza değil. dedi, 
fakat sana veriyorum. Sen iıter
sen başkasına ciro edebilirsin!.. 

Beş on gün sonra Sinclalr, 
Kıraldan ve Baıvekiden aldıiı 
mektupları, aayısız sevgililerin 
mektuplarile karışbrarak koynuna 
yerleıtirdi, Patriyota kalyonunun 
kamarasında bllyük bir deniz yol
culuğu yapıyordu.• lıtanbula ge
liyordu. 

Rua casusları da lıveç hudu· 
dundan Türkiye ıınmna kadar 
yer yer yayılmıılardı, tertibat 
almışlardı, onun geri dönmesini 
bekliyorladı. ÇtınkU Petresburg, 
Si:nclair'in bir Oımanlı-laveç itti
fak muabedeılni taşıyarak mem
leketine döneceğini kuvvetle tah
min ediyordu ve bu vesikayı 
mutlaka ele geçirmek istiyordu. 

Sinclair lstanbulda uzun bir 
müddet kaldı, g&rllştn, konuştu, 
bazı esaslar kararlaıtırdı ve 
ıonra -Demirbaş Şarlın borç ıe· 
netlerile aadrazamm bir mektu
bunu alarak- yola çıkb. Karadan 
dönüyordu ve hayli uzamıt olan 
bir perhiz devresinin iftarını yap· 
mak ihtiyacile acele ediyordu. 

Silezyadan geçerken neıeaı 
yerinde idi, yolun üçte ikisini 
atlatmış ve yurduna yaklaş· 
mıı demekti. G6ztınde hep, 
ayak öpen kalpler sıralanıyordu. 
Nambourg ka~abasına geldiği gU· 
nUn gecesi yine o hulyalarla indi· 
ji otel tarasasında doJa,ırken · 
yanına bir adam sokuldu. 

- Bonsuvar baron, dedi. 
Hoş geldiniz. 

Sinclair. bir diplamat ihtiyab 
ile başka isim altında ve sade 
bir şekilde seyahat ediyordu. Ta
nıldıiını görünce şaşırdı ve sordu: 

- Beni birine mi benzettiniz? 
Baron olduğumu ne biliyorsunuz? 

Herif, gültimıedi, yavafça 
fısıldadı: 

- Sizi seven, resminize hin 
lira veren kız burada. Atık sröıil 

Fiatleri 
Yükaektir 

Üç kişi lstanbulda mevcut 6-7 
Buzhaneyi ellerine geçirerek ve 
aralarında bir mukavele yaparak 
fiyatlarmı geçen seneye na~aran 
yüzde yüz arttırmışlardır. Havayl• 
ci zaruriyeden olan yağ, peynir, 
yumurta ve pasbrma gibi mevad• 
dm muhafaza için bu buzhanele• 
re konmaıı zaruridir. 

Bu zaruret kartısında bu cint 
malların fiyatlarının artması Vf 
yahut köylllnün elinden daha nokoı 
ıan fiyata alınması icap etmek• 
tedir. Binaenaleyh bu fark Y• 
köylüden ve yahut halktan tUc<. 
car ve esnaf vuıtaaile alınıp bq 
Uç kişiye verilecektir. ı 

Bu huauata daha fazla izaha\ 
vermiye ve mUddeamı iabatı 
amadeyim. 

Bu gibi Jtlerde çok baı~r 
davrandıjım şOlaaala g3rd8p 
mUz h\lkümetimizin ve allkadat 
makamaba nazara dikkatini celp 
etmenizi rica ederim efendim. 

Taıçtluda 17 numarada 
Vidinli oflu: Mehmet Ali 

Tavşane1lhlarm Bir Temennisi 
Devlet DemiryoUarı lıtanbul 

ile Sapanca araaında cumalan 
bir tenezzüh poıtaıı yapıyor. 811 
tren bize uğramadan geçiyor. 
Memleketimizde en iyi kokulu 
çavuş üzllmll ve kirazı mlinhaııran 
köylimUz yetiştirmektedir. T enez
znh treni istasyonumuzda da 
durursa halk bu fırsattan istifade 
ederek körfez dahilindeki köyleri 
yakından tanımıı olacak ve ye• 
tişen mabaulleri keneli ellerllı 
yerlerinde toplaya bilecektir. 

Bu trenlerin çok rağbet gö• 
receğini ümit ettiğimiz için Devlet 
Demiryollarından bizim köye de 
bu trenin kiraz, tizllm zamamnda l 
uğramasım temin etmesini çok 
rka ederiz. Ekrem 

Bir ee,ikta''' Kariin Hakh lsteli 
Ihlamura giden Ortabahço 

caddesi Betiktqın en mUlı.im cado 
delerinden biridir, fakat tarihi 
inıasından ve teıisinden beri bir 
kerecik olıun tamir görmemittlr. 
Dikilitaı1 lhlamur, Muradiye, 
Tunusboyu balkı bu caddeden 
geçmekte, fakat kışın çamurdan 
yazın tozdan mütecasir olmakta• 
dırlar. Cadde Uzerindeki evlerde 
toz yüzünden pencere açılama.maktı 
yemekleri tozaan muhafaza etmc!k 
için de pencere kenarlarını ki· 
ğıtlamak icap etmektedir. 

. Belediyenin bu cadde halkmı 
bu ısbraptan kurtarmasını te
menni ederiz. 

Mütekait Kayma.)uuo Hıırtit 

Bir Posta Taahhuru 
13/2/934 tarihinde Barlma 

gönderilmek üzere Bllnyan por 
taneıine verdiğim poıta paketiniq 
hali münelüuileyhe vaııl olma• 
dığınl bugün aldığım mektuptan 
anladım. 

En fazla bir haftada mahalli• 
ne vaaıl olması lizımgelen bir 
posta paketinin bu kadar teeh• 
bura maruz kalmasının sebebini 
bir tUrlil öğrenemedim. 

Biioyao Ziraat hıuıkıııı 
memuru: G11vit ..................•................... .-.-.................... .. 

ıevgilisini naıal tanımaz 1 
Bir saat sonra l>aron Sinclair 

tsıız bir köşkte idi ve üç bet 
kiti tarafından: Kıbr kıtır kesili
yordul •• 

· M. T. 
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HASAN KUVVET ŞURUBU 
Zaaft umumi, Sıraca, Kemik hastahkla"nta 
çok faydahdır. Çocuklar, 'bUyUkler, ibtiya lar 
her mevsimde bahkyağa yerine içebilirler. 

BIKAYE 
Bu Sütun·da Herg]n 

Nakleden: lstnft Halüsl 

Salon Oyunu 
Ben ......... ,._ ......... -..ı-..................... _ _ _ 

verdbn.1/ defa e~lenmeye karar koyu- bir ~ cilası sllrdn. Misa· · 

Dipnb.._.ı:nd~e~ IUf&nı:ıdım· Oç firleriıl)iz geldiler. BunlarıQ ekse· 
iç aihl' kala aynle-:: emneye r;li, müstakbel karıman tsabık 

BUBSA 
BELE.DiYESİ 

Sınai, ticari, tarihi, 
zirai ve beledi 

. BUyUk ve Reslmll 
Bir Ytlllk Çıkenror. 

• TÜCCAR 
ve 

SANA YiCILERI 
\ 

19,:14 Bul'8a Belediye yıllığına 
'ILANLARINIZI VERiNiZ 

Ne ben ......_ _._Da kocasınm Hkek arkadqlan idL 
&zerinde katalllZ Yar •;:_:!~ Midem biraz bozulmaDlJf değildi Müracaat geri : 
ne de ..... b._ brm ._.....uua; amma renk vermedim. Aleluıul , Belediye 1934 Jlllıp Btlrosu 
...... N"lfaDhlanm ~jmı aramofon çalındı, dansedildi. ar- .._ _______ a_u_R_S_A_.J 

•~derdi. Be.ı nipahlanm .. :: kadaa da aalon oyunu. Renkli Sahifelerde • 8'a luaawula 1 

elim. AllQIUI .e wm. fU ..ıo. Bana ceza olarak misafirler· Ehven teraıt. l.tifade ediniz ı 
oyunlan yok ma? -Onlar bra )erden carli8toa bıyddı bir deli· 
ke~ gibi ara11111a sfrdiJer •e bnhya bir tokat atmak düşmüştü. 
bizi ayırdılar. Bu ceza bana değil ona ı . 

B' • · · c kt ' 
0 

a ınncı nışanlım, kumral bir . a ı amma, salon oyununun 
genç ~dı. Gözlerinde bir sabah ıcabı ... ~enim cezam sayılıyordu. 
aydınhgı vardı. Dudakları bir gül Geldigındenberi esasen nişanluna 
•00caaı pembeliğinde; vücudü bir tuhaf tuhaf bakma sandan kuşku-
-~içimli idi. }anmıştım, yanma gittim. Kolumu 

11 
i lpa kararlqbnlan k:'JcLrdım. Olanca kuvvetimle, 
• iç ,gl\n eneldi Bir hD" tokat atbın, yere ,....ıandr 

tet9'e 4-Yet edilm~ aoe- nak'an ohnuttu. ' 
8-Jwtıa •-.a tanı GDçhal ile kendine ptirelNJ. 

IOaJete, Jalli mana.ne eliler: 
tiy ela ıenç,. orta Jqb, ib- • 
.:: 'bet rt. bet erkek.. Yiae 

6 1 
- Zarar yok dedim oyun! 

in erir lcadua bir -.,. ;:;. - Oyunda böyle tokat vu-
~·. ekler 8oba bo.,... . rulmaz. -:-Jah liJin•itier, 1t..m..C - Ne bileyim. 
aaç n~ı ~dUIAseyoa 1•J>bnn• NipnLm 6tekilerle beraber 
" sahibi de komfUUa ıramo-' o'du, beni bu iti kuten yapmıı 
fonunu getirtmiş, ve bol keseden olmakla ittlham ettiler. Benim de 
~araf ederek bir tabak bisküile, artık C&BIDla tak demişti: 
ırer bardak çay hazırlamışb. - Kuten yapbm ne olacak? 

.__ Bea Jalnız aibDeclim. NİfM- Sözüme ı6zle cevap verme-
-. llltiatakbel kaynanam, mla- diler •• Hep bir ô&lnlar. Nqanb-
t.kbet kayuıpederim b.,.berdik. mı da aldılar, çıkıp gittiler. Gtı-

EYTela tayle bir iki damettik, le g61e gitain. 
•claa IOlll'a ey aalıibi: .. 

- Bir aalon .... oyanu oynayalım, 

Sofanın ort 
dizdiler h k lllna aandalyeleri 
•erci· , er ese bir tehir ialDi 

iler, kotturtbdar, ~ 
blclarcl.Jar, ..,.... ela herk-. b· 
.._ ceza Yerdiler. a-

8- ....U- ceza fQ idi. Bir 
•liiilii aama ben aizı 
..,...._, lbtir ucuna da kalba 
~~ elitlerine takacak. ~ 
•cunı ajzımda toplıyarak ita 
unama yaklaşacajun.. J· 

Ağzile Iİnek aYhyan bir k-.. 
pek gibi aicimi •izama toplamı,. 
çabflrk- - de haktıın ki ilci
... llt8' tarafa botta kalm'le 
KaJ M, kaympeder b" .ı.- • 
_ _._•dan d ' ır ua Dl-if" .. maa a herkes bhka-

1'a ıtlluyor, ben .1 _ _... .... _ 

Gllllıamiyec k qe .... uum. 
min k e fey dejil ki: Sici-

d 
aynanaının larafnıctald 

a altla &atin birtaıa ~ 
aalla111p "'"--- • talcma dit Plrd6t b...-u7or. ka,..pec1er k&-
Glllarua t!:;.alde C8fba, aipnh• 

111 iltizam etti. 
- Herkese bizi rezil . 
- Caııun b • ettin. 

tim var? enım ne kababa-

d - Rezia olclak. Seaaı -:L.: 
•ınat GleC8jma 1aiç ....... ~ ..... 

• Varaıa bir. Biri.ci . 
aynbmat. •11.t __ ! •Pnhmdaa 

.-m. lllllCI m1 • .., .. bir dul kadında. y genç 
bir •-"' J8mulc 

Jlzl, pamuk aft1i ~ b" 
'f'leud~ vardı. YMılfikıde dtız~ 
gGbirn bbırikmabenk, .az aayleyitiode 

et aezilirdi. De 
genç bir dul kadmcL dim 1BZ 

Aynlm-.•za yi.; bir aaloa 
OJtma aebep oldu: Bir Jcma ıec..ı 
J•pbll. Ni .. n'- ima. YQe bb
-.ldaruaa .... ...... ..... 

İkinci Dİfanlımdaa da bu au
retle aynlmıştım. 

Üçüncü nişalım daha bqka 
tiirlü idi. Y 8fl yirmiden ~ 
d6rt ıene fazla olmuuıa rağ
men on aekiz yquıdald bir geııç 
lazdan daha pnç ~ 
Alcaarayın nerede oldujanu bil
mez, fakat P...n.tıeld Konkort 
meydanuıa, clldll latliJ iM• iiajw 
tarihi hiç ............ illylentl. 
ar ........... beni: 

-llerUbat 
Diye lelimlıyan arkadaşamla 

.a., eder: 
- Gud bayi 
l>r&edea yanundan a,rdmaJI 

-.::.:z.htsislik aclcWsclL E .. 
aiW.: .. .... .... ....... 

.. 1 Şeri, eledim, ..... bir feJ 
',.,.. •7 

... iiı ~ "•im Minyon ni· 

De.il. ..... 81Jjed" 
s..ı •ı -=ıtı•ı .. ._.,_ F: 

kat zinhar ae ftl .._,,. ~ 
ne de evlendikten IODl'a ae ken
di etimizde, ne de bafk••nm 
niade uJoa OJ111111 OJllUUJa
caiıal 

Bu 16zler IOD kODUflll&IDIZ 
olda. 
._ - Ben bayle geri fikirli bir 
.;: ..ı.emem, kaçınca w-

* Üç Dİpn, liç aynhk bana 
H°layı Konyayı öğretmifti. 

a\on °JUDlannı kal..1·--
tnıkin k im uanwya 
b JO ha. kin olan ıeye 
at 't'Ul'duın ve karanaa Yerdim. 
~ J&diacle alon orunu de
•U. •laue~ Yarkea bea 

-~-·· 

Denizyol ları 
iŞLETMESi 

Acenteleri İ Karald51 K8prtlbq 
Tel. 42362 - Sirkeci MGhGrdanade 

.. _ _.Hu TeL 22740 ~-.. 

Trabzon Yolu 
ERZURUM .. ~ 22 

Mayıs 
Sall 20 de Galata nhtimm
daa kalkacak. Gidifte Zonpl
clak, lnebota, Sinop, Sam.., 
Fatsa, Gireaon, Vakf'.lkebir, 
Trabzon, Rize'ye. l>Gntlfle bun
lara ilAveten Sllrmene, Ordu'ya 
ajnyaeakbr. "2809" 

Ayvahk Yolu 
BANDIRIA npunı 23 

MaJ18 
~rtamba ıo ela Sirkeci 
nhbmıadan kalkaeakbr. 112641., 

TRiO BIPPBll 
,,..._ aceatmıııı 

Polilh Ptıleatine Line of the~b 
'l'r8nsatlalıtio Silıpping eo. 

Gdynia • Anierica Lim. 
tlS.ooO tonluk 

"POLONIA,, T.........._.. wapuru ile 
Köatenoe-latanbul· Hayfa - Yafa. 

1'İ!9 arasında muntazam •e lüks 
uımet ve avde* nferlvi ı, a ve 
88nel llQlf kamaralan vardır. 
8a1'a ·Yafa· ve Pire ioio sefeııler: 

81 Mayı1 aaat 15 te 
14 BaSiran .... 16 te 
28 Haziran nal 16 te 
1! T~mmoz saat 16 te 

Dotnı Keatence itin Mferlen 
28 Mayıe aaat 1'1 da 
10 Huinn Mat 19 da 
24 Haziran _., 19 da 
8 Haziran .. , l8 da 
il HasirYD aaaı 19 da 

&ephal 111Uddetl ı 
İatanbul - KÖ9tenae 16 _. 
İaianbul - Yafa 61 .. 
İstanbul - Hayfa 71 .. 

Fazla tafsili' için Galata.da FreQg· 
)'&n hanında umum! acentalıklata 
müracaat. TeL 4-4707/8-41220-Yolcu 
için atıaııtik •apuru acentaama. 
Galata nhtlm oaddem Tel. 40019 ve 
Vag~ .. Kok " Natta aeyahat 
~~m~~ 

........... cı .. ....ıırı 

· Mekteplilerin Jimnastik Şenlikleri 

Cama pll yapalacak Lise ve Ortamektepler jimnastik ıenlilderiniD, 
dlla KaclıldSy stadında umumi pro•aa :r•JM'-ttbr· Dlııkl provalara 
Ma~ Vekileti baş mllfettişi Selim s.m Bey de nezaret etmiftlr· 
Re11mler clDnldi provadan iki aafhayı ~· 

Be~lu a ca -ıh hukuk 
hlklmlltlnclena 1 • Emme s.ı.., 
Ayte, Fatma Zehra Haaımlum p"-
mutaaarnf olduklara 1240 .. ..,..11 
muhamminell Galat.da Arfpcaaııil 
kalafat 7erbade Yelk•cller 80kaflnda 
eeki 50, 93 ,..ı t3 No.• " lzeriade 
bir odayı laa.t demirci dlkklnıam 
tamamı fUyuUD halesi 11.mnında açık 
arttırmıya nzedilditinden 26161934 
tarihiae mGaadif .. 1ı sini aaat 15 teıa 
16 Y• kadar Beyotlu ...U. mahkemesi 
batkitiplijince bilmOzayede Abla• 
caktır. Artbrma bedeli kıymeti mu· 
hammenenia % 75 ni buluna o ,On 
ihale edilecektir. Bulmacbta takdirde 
en aon arttıran1a tulaMdl Miri kal
mak auretile ildnel mttanaa oa betincl 
pne teaadGf eden ltn/93' çarpmba 
pntl aaat 15 ten 16 J• kadar t.. 
olunacak ve CIJ 10n artbrana llaale 
edilecektir. 2 • Tarihi ihale,. bclarld 
maliye .erırl " belediye nlllDi " 
telllliye mlfterlye aittir. 3 • Artbr
mıya ifllrak ecleoelder kıJllletl ma
hamminenla % 7 buçutu ni•betinde 
t~mbiat akpll "J• milli bir banka
••• teminat mektubunu ıetirmeleri 
faritll'. 4 • Arttırma bedeli tarihi iha
leden bet rfln zarfında mahkeme 
kasasına tediye edilecektir. Akai tak· 
dirde ihale feah n farkı Fıat zarar ye 
ziyan faiz blla bikOm kea..-• 
tahsil edilecektir. 5 • 20M NoJa iqa 
lflu K.ımn 126 el macfclftine temkaa 
pfıt mealnd tberhtdeld: ipotek eahlbl 
alacdblir le dlter .WSa41arlann 
••Jri menkul Gzrindeki haklanıp bu· 
ıu•ile faiz ve maaraf a dair olan iddi
alannı isbat için t ırihi ilandan it:ba
ren 20 gün urfında evrakı müsbite
lerile birlikte aabt memurulla müra
caat etmeUdlr. Ak•i takdirde haklan 
tapu ddlile Mbit olmıyaalar ..... 
bedelinin ~Jlafllit .. M8" ~ ._.., 
lar. 6 - Şartaame • .._. •• ı • 
•• nde llerk..U. peWIH!'i' tıılr 
yerde ualmlfbr. Fazl• tah8lt ....ımak 
i•tiyenler W1 No. ile bqldt.bete 
mmacaatlan ilAD olunur. (16911) 

ıa .. ı.ı tl&dllitc:U icra me•ut•I••• Twnamma yeminli 
ehJf wkuf tarafından bin ıekiz yüz 
yirmi dön liri kıymet takdir edilen 
Betiktatta Tet-.ildyede Bayır sokağın-J 
da 81 numaralı maa bahçe bir bap 
ahşap hanenin tamamı kırk aekiz hisse 
itibarile kırk altı biaeesi açık arttırma
ya vazedilmio olup 7-6-934 tarihinde 
f&doameai divanhaneye talik edilerek 
27-MM tarihbl• miwlif oaroamı. 
~ .... ,,. ... J .. ~ ..... lstanbal 
dördüncii icra daire.mde ..tııacaldar. 
Arttmııaya ittink tçın ytbde yedi bth 
çuk teminat akçesi alınır, müterakia 
vergi, ve vakıf ioaresi, beled!ye. miif
teriye aittir. Arttırma bedeli hiHeye 
isabet eden muhammen kıymetin ytz. 
de Y•tmit beşini bulduğu takdirde 
ihalesi yapJacaktır. Aksi halde en ıon 
aritıramn · taahhüdi baki kalmak üze 
re. arttırma OD bet gün daha temd!tı 
edileıek H-7 93' tarihine müsadif 
peqeaabe gioü ayni 1&&tte keza his
aeye iabet eden muhammen kiymeti
nin ~e Yetmit betini tutmaıaa 
•• gen bırakJır. 2oot numaralı icra 
bnunanua 126 CD maddesine tevfık&D 
ipotek ahibi alacalrhlar ile diğer .JA
kadaıanm ve irtifak hallı sahipl riDİD 
gayn menkul üerindeki baldannı ve 
husuaile faiz •e meearife dair ola'a 
iddialannı enaki miisbitelerile yilmi 
gün içinde bilditmeletj ıau.dıı AW: 
halde hakları t.apu aicillerile •bit ~ 
madıkça aatış bedelin.Uı pay)8fpaasmd8İa 
hariç kalırlar. İşbu iiıuacldei bıı...,. 
ahkamına göre banket etmek .,. ;4*i 
ha Iazla malumat almak ilıteyealerJa 
934 - 20S dosya .Ho. • ~ 
ıni&tı ~ 'M fiDuıl ikamet
gihı aw~ ,_.., ı.liia t.amm t..k-
~ .............. ,. ....., oJmai .J:!!:i *!'•'iıtl#: Cl6914) • .. .,,. ............... .... 
lu-IPb s.zq.ıe OdlıOefme cad
de8iade 4'7) No. 'hanede .an olup 
mesldir maballeniD ıı.mbptan soka
ğında 8 .,.ı. -- üeriae mıfua ki
ılğiiad• l!..ta babıuan Bican efendi 
kfr~ }leRM Hanımın İami malı· 
.kemıi ;Mmıaıa binaen Huaa olarak de-
~ ol<luğwıdan bu değişme mu
• eo mutazamr olaBlar varsa 
Wr .... içinde tebdil kararma itirat 
eJleıDeleri ıli.n olunur efendim. 

Dr. ibrahim Zati 
Cagaloğlu : Mümudiye caddul, 

Çatalçef1D9 aokatı No 5 
H,rıüa öfiedea ...-r• ._..:ana 

kabul eder. 
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Galata' da Karaköyde meıhur 

EBSELSİOR 
Büyük Elbise fabrikasında 

ısmarlama kostümler 

23 1/ 2 Liraya 

Kadın, erkek ve çocuklara 

KOSTÜM 
PALTO 

MANTO 
ve Muşambaların 

En müntahap çefHleri 
Tediyatta Teshilit 

,..ummaı Tifoidi, 
'eızı öldürmeden 

evvel siz, 

SİNEKLERİ 
OldOrünüz 

Sinekler, her yere konarlar ve 
her yere sığınırlar. Plsllklerde do. 
tarlar ve mezbelelerde yatarlar 
Bunlar öldürtücti Hummal Tifo• 
idiyi atıtamağa başlıca vasıta 
tefkil ederler. Adi ve tesirden iri 
ha9arat öldürUcU mayiler, yuva. 
nızı bu sineklerden koruyamaz. 

~,.~ e!;~~ Bunun için FLİT dört harfli 
~ F·L·f ·T tedarik ediniz. Siyah ku• 

taktı ve asker resimli sarı tene· 
... ı.t kelere dikkat ve onları muslrren 

talep ediniz. ı 

Uıııuml Depnıı : IUL ıtREPEN, 151anbul. lialaıı, Voyvoda Han No. 1 

HAZIR ve UCUZ BiR FABRiKA 
' ... 

Üıkildar'da, Taıdelen gazoz fabrikası faal bir vaziyette ve müemmen 
sağlam mütteriH aatılmaktadar. 

Müracaat: Sirkeci, Liman itan, A. Faik Llmltet Şirketine 
(16921) 

Bu heyecanlı tnrihi eser çıktı. Maarıf kiitüphanesinde forması 5 kuruştur. 

Küçük ÇiFTLiK PARKI Açılıyor. 
Memleketimizin en yüksek musiki sanatkarlarını bir arada 

göreceksiniz. 24 Mayıs Perşembe akşamını bekleyiniz. 

Yün ve Pamuk İpliği ve Akmişe 
vesaire imaline mahsus Türk Anonim Şirketinden : 
28 Mayıs 1934 tarihinden itibaren şirket hissedarlarına 1933 seneıl 

temettü hissesinden mütebaki iıtihkakları olan 400 kuruşun delinmit 
23 numerolu kupon mukabilinde tediye edileceği ve ıirketin mlieuiı 
laiueleri himillerine de J 933 senesinde hasal olan safi temettildea 
iubet eden lıiuenia 3 numerolu kupOll mukabiliade tuviye oluna~ai_ı 
alibdarlara i1Aa oluur. ( 16a) 
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T1rat · 
Bıçağı 

Herkesin· kemali iftiharla kullandığı 
yegane tıra, bıçağı. 

Kimyager 
Hüsameddin 

'ram idrar tahlili 100 kuruştur. BilU· 
mum tahlıliit. Bahçekapı Emlak veEy
tauı Bıınkaııı karşısında İzzet Bey Han 
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Mayıs 22 

Onu senelerden beri tanır, a!)r1larda ve scKju• 
algınlı§ındaki çabuk tesirini bilirsiniz. 
fa markas.nın tekeffül ettiQi ASPiRİN. sizi bu•• 

dan sonra dahi memnun edecektir. 

' latanbul Belediyesi lllnlan 

lstanbul Meb'us intihabı Teftiı Heyetinden: 
1 

İbrahim Tali Beyfendiden inhilal eden lıtanbul Meb'uılup 
için 25 Mayıs 934 Cuma günll intihap yapılacağından mllnt.hibl 
sanilerin o gün saat Yediden On Üçe kadar Beya:r:ıtta OniYenite 
Konferans Salonunu teırifleri rica olunur. "2656,, 

* * Adalar Kaymakam ve 8. Ş. MUdürlUğUnden: Kmahada'da 
deniz hamamı mahalli pazarlak suretile kiraya verileceğinden talip 
olanların 13/6/934 tarihine mUsadif Çartamba gUnn saat 16 da 
daire encümenine müracaat eylemeleri ilin olunur. "2648,, 


