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1 Muhtekirler ! Türeyen 

F .-r--t .:___D_u_· ş_k_u_· nlerine Bakınız: İzmirin Mühim Bir Teklifi 
~~~~~~~~~~---- ...,....,.--~~~~~ 

Ortada Hiç Sebep Yokken Eşya İktısat Sahasında Gümrük Kayitle
rinden Nasıl Kurtulunabilir ? 

Vatan ntUd~~atle~ine Zam yapmışlar 
~.~:d;il~~t~~~~:u:.~~. .:':';ü:: 1 . ı ·····:··, ...... -........................................... .. 
zm takviyes· . 1 a vasıtalarımı• •• • • 

ını Uzurnlu ·· d"' ço GIBJ bunun için .. de vatandaşlar& gvorzi;~ L 
başına çagırmıya karar a d" 
B k ver ı . 
. ~ arar. şu günlerde Millet Mec-
lısmde çıkacak ve derhal tatbik 
sahasına geçecektir. Fakat vatan· 
~~ş1ar aziz bir maksadın el birli
gde b~şarılması için, fedakarhg" a 
ve vazıfeye ~ l k 
sat d·· ku 1 ç~g.ırı ır en, bazı fır-
ı uş n erının ·ıı· f ıklardan k d" mı ı edakar· 
bına istifaden ıknıenfaatleri hesa· 

eye alk 1 
nUI tahammül d ı~ma arına gö· 

Ş • e eınıyor 
u bırkaç satır · 

sonra, meselenin i 'u ?kuduktan 
d k çy zünu m k 

e. ece siniz. Bu merakı era 
aılmek içir anlatalım :nızı ortadan 

Biliyorsunuz ki bu"kA ··d ' umet ·u-mu afaa kuvvetlerimizi takv·mı ! l"' ıyeyı 
uzumlu bulduktan sonra bun 
b~zı maddeler üzerine yeni v: 
faler konulmak suretile teminine 

arar verdi ve bu hususta hazır· 
lanan .ıa~halar Millet Meclisine 
ön~erıldı. Bu l yihalar kanun 

feklıne bUrUndUkten sonra kahve, 
çay, kakao, cam, kağıt, yünlü ve . 

Muht•klrlerin şidd•ll• teczige edile· 
ceklerini •ögligen Asım Süreggo Bey 

p_amuklu. kumaşlar, sigara ve 
tütün gıbi maddeler üzerinden 
az nisbette vergiler alınacak, bu 
auretle biriken paralar milli mfi. 
dafaa bütçemize ilive edilecektir. 

( Devamı 8 inci uyfada ) 

Yazanı 

Mebrure Sami 

Bu edebt ve milli güzel roman 
Oumartesi günü başlamıştır. 
5 inci sayfamızda, ilk kısmın 
hulA.saaile birlikte takip ede
bilirsiniz. 

5 inci sayfada 

.................................... u •••••••••••••••••••••••• 

Hicaz Kuvvetleri 
İlerliyor 

Kahire, 26 (A.A.) - HUdey• 
deden bildirildiğine göre Hicaz 
lnralımn küçük oğlu Emir Feysal, 
kıtaabna San'a üzerine yürUmek 
emrini vermiştir. Yem cnlilerin 
dağlardaki mevzilerine karıı ti~ 
diden taarruz baılamışbr • 

Bir Kadın Öldürüldü 
Fakat Cesedi Yedi Sene Sonra Bir 

Liğım İçinden Çıkarıld~ 

CeHdin çıktığı bina önünde toplanan meraklı kiit/. . 
Bundan ta d. •6ı 

t mam ye ı sene ev- ı muharrir arkadaşlarımız ·· ı 
•b~ı. . ~tanbutil polisine çok esrarlı anlatıyorlar : ıoy • 
ır emaye n ihbarı l 

Polis derhal h yapı ıyor. Sirkecide Demirkapıda, De· 
Fakat, büt ·n a aretkete geçiyor. mirbane caddesinde, birkai gün 

raş ırrnalara ra w 1· k d 
men cinayete ait h. b. . g- evve ıne a ar otel olarak 
lunamıyor ve tahkit 

1
; dız bu- kullanılan bir binanın dün 

yeni bir delil karşısın~a ~stası, !ağımları açılarken meçhul bir 
harekete geçilmek ü e rar ınsana ait tam bir iskelet 

zere sakla· b 1 L 
nıyor. • ~ unm~ştur. ağımda çalıtanleı·, 

işte lstanbul polisi dUn k bırdenbıre karşılarına çıkan hu 
bu yedi sene . a şam, korkunç manzara karşısında ev-
tekra 1" evvelkı dosyayı velA tliylerl ürperip aararmıılar 'e 

'dr eme aldı ve tahkikata kazmalarını bırakarak kaçmıya 
yenı en girişti. b~~l~mı~lardır. Fakat içlerinden 

E ki Bir Otelde bırısı hıraz ıonra kendisine gel.., 
istaobul polisini yeniden ha- ~k hemen polia karakoluna kor 

rekete geçirmek vaz' t" k uı ve hidiseyi haber vermtı~•-
ıye ı arşı.. y dl 

8 
...,.. 

smda bırakan bu eıki · t • ene Evvel 
•idiauinin takibine mem:•n:re Polla bu ihbar karflllllda el• 

r an ( Devamı 1 uaoıa •JIHa l 

1

........... . ...................................... . 

Sef erihisarda 
Tefevvühatta Bulunan 
Bir Hoca Yakalandı 
Seferihisar (Hususi) - Bura• 

da ince imam denmekle maruf 
Beylerll laman boca yakışık almı· 
yacak ileri geri s6z söylediği id
diuile tevkif edilmiı, hakkında 
tahkikata bqlaomıştır. - ll 

Tarla ortasında Ölü 
Ov Yerinde Üç Yara Var 

Tqköprll (Hususi) - Beyde
mirelqi k&yUnden Hamdi oğlu 
İbrahim bir tarla ortasında 3 
kurıunla vurularak öldürülmüş ol
duju halde bulunmuştur. 

Hamdi oğlu İbrahimi kimin 
öldGrdGğtl henüz belli değildir. 
Mtıddeiumumilik tahkikat yap· 
maktadır. -'f 

Japonyaya Karşı .• 
Bir lnglliz-Amerikan Anlaş
ması Mevzuubaha Oluyor 

Nevyork 26 - " Nevyork Her ald 
Tribün., pzete1ine göre baza mahafil, 
Jalanda logiltere ile Amerika ara• 
aadi yapılacak bahri ırfüütmclerl, 
ba iki memleket araaında Japonyanın 
donanma1ını arttiraıak ar%uıuna kartı 
bir milftUek cephe teıiıi ve Japon• 
7inıa A.17adakl nüfuzunu tahdit 
edecek bir lnalllı-Amerlka anlatmH& 
ıildbade telikld etmektedir. Bununla 
bera._ Amwib hilldlmetl mahafiU 
.. filıll ...a.t•ektecUr. 

Kontenjan sl•teminin ilgasını müzakere eden Eı• mıntak6 Ticar11t 
Odaları kongr11si 

lzmlr ( Husuıi ) - Şehrimiz • Türkiye ticareti, ~l~ring anla~ 
ticaret odasının, kontenjan ve rnasından sonra ıkı memleke 
gümrük kayıtlarinın peyderpey menafiine uygun olarak, karşılıkla 
ilgası hakkında çok mühim ve surette geniş bir inkişafa mazhat 
üzerinde durulmağa layık bir olmuştur. 
teklifi İktısat Vekaletine bildiril· Bu anlaşmalardan alınan eyi 
miştir, Teklifin mahiyeti §udur: neticeler klering akitlerile mem• 

- "Almanya, Fransa ve İtal- leketimiz arasındaki gümrUk tah• 
ya ve Macariıtanla yapılan klering ditlerini tamamen kaldırmış gibi· 
anlaşmalarından çok özlll netice· dir. Ancak mtitekabil menafiin 
Jer ahnmıı ve bilha Almany ( Devamı 8 inci sayfada ) 

Hicazda İki Facia 
~-----------...,...,.--------------~ 

Bir Adam Zemzem Kuyusunda Boğul-J 
du, Bir hırsızın Eli Bileğinden Kesildi 

Mısırın maruf edip ve Şair Hanımın meraklı bir mevzua teoe 
kadınlarından Semire İzzet Ha. mas eden bir mektubunu neşre-
nım, geçenlerde Mekke ve Medi- diyor. Kadın şair bu hidi~ey( 
neye bir seyahat yapmıştır. Mak- şöyle anlatıyor: 
sadı, hac mevsiminde bu iki mu· 

41 
- Bir cuma günil blitUrt 

kaddes beldenin aldığı manzara· hacılar Moscidi haramda namaı 
ya dair Mısır gazetelerinde edi- kılarlarken birdenbire acı bir fe~ 
bane tetkik mektupları yazmak- yat duyuldu. Herkes, bir Arap 
tadır. bedevisinin kanlı bir cinavet iş• 

Bu sabah gelen Mısır gazete- lediği zannına kapıldı ve - namaz 
lerinden Elbelağ gaz'eteıi, Semire ( Devamı 8 inci ayfada ) 

Böyle Devanı Ederse .. 

Hişt.. Ahmet Efendi J Çok yoğurt yedin galiba, uyuklamaya 
baıladın. 

- Yok çanım.. her akfam l'&dyoda :maaal dinliye dinliye uyk8 
haıtılıjuaa yalcaıucı... 
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( Halkın Ses·] 
İhtiyar Dünya 
Nereye 
Gidiyor? 

Son günlerde Avrupada poJi. 
tik fanliyetleri ha.""&tetlendi. 
Sıliihlnn bırakma konferanaı 
yıne toplanıyor ve daha §İm
diden .konferansın neticesinden 
ümitsizlikle bah ediliyor. Ken
dılerile temas ettiğimiz kimse
ler de bize mütalealannı eu 
ııatırlarda bildirdiler: 

Kamil Bey ( Sultanahmet Üçler 
mahallea.i 72) - Ban dünyanın gıdi· 
ıini ~oruyorsunuz. Bunu; yalnız ben 
varım diyen l;abayiğit dünya diplo-
matları bile bilemiyorlar. iki gün 
aonra dünya milletleri ı'lihlan bırak· 
p:ıa maaaaıoım batında toplanacaklar. 
işte o vakit dananın kuyruğu kopa
cağa benziyor. Gazetelerin yazdıtına 
manıbraa timdi ihtiyar dünyanın 
~aziyeti bir Arap .. çını andınyor. 
Öyle bu Arp NÇJ ki umumi harpten 
beri biç tarak ve tuvalet yiizG ~Öl'
memif, karmakanıık. Bakabm silih· 
lan bırakma konferan11 bunu çöze
itilecek mi? 

• &i• Bey {Beyazıt Dibeklicami 19) 
- Dilnyada bir buZllrauzluk vu. 

Şuradan. Buradan buut kokulan 
da geliyor. Arabi.tanda iki kedeı 
millet boğaz.laııyor, Cenubi Ameri
kada da (Sa) bin kiti karp karpya 
harp ediyorJar. Almanya ben .Uibla
nacağı m, e ki muahedeleri dinlemem 
diyor. ltaly e•ki muahedelerin yeni
den gözden geçirilmeaini, Avuaturya
ya n Macaristana biraz .yer Ye.rilıne-
alni İltiyor. Fransa, Ruaya. ile i pi
tiriyor, Yugoslavya, Lehuıtan Ye 
Ruayadan mOteşekkil bir çembet 
içinde Almanyayı kıabn~k baflıya• 
cak. Bulgariatanda bir ihtilil hf:lk~ 
meti kuruldu. BüUin J>unlar harp için . 
büyilk büyük sebeplerdir. Fakat Ju
Hnlann gözünün önünde umumi harp 
rlbl henOa fecaati unutulinamıi mu
auam bir felaket abide~ yükaeüyor. 
Eter bupokO vaziyetin yanaı bile 
umumi harpten evvel zuhur e\ac idi. 
Bir dünya harbi muhakkaktı. 

)#.. 
lrlan Bey (Beykoz Yalıkij7 82) 

Her aene bahara çıkınca tehlikeli laa
berler alını. Harp teraneleri l§ltirix. 
Falı..at inunlu daha umumi harbin 
yar•lannJ ıaramadılar. ffjçbir. millet 
harp etmek cesaretini . gösteremez. 
Z"ra: umumi harpten , IODra beıe• 

riyet bUtün deha&Ulle zekaaın.ı yeni 
yeni harp iletleri ve va11taları ket
fine bawetti. Büyü~ dev~etJerin gi
ıreceji bir harp bütün dOnyayı barut
lamıya kilfi gelecektir. Bu t.kdirde 
20 :inci HlJ' medeniyeti de ~m~ gi
dece~tir: Bu medeniyet bombacıla~nı 
bangı mıllet gözüne alabilir. 

Dört Yerinden 
Bıçaklamış 

Ortaköyde oturan tütün ame
Jesinden Zorba Ahmet denilen 
bir sabıkalı kadın meselesinden 
çıkan kavga neticesinde tütün 
amelesinden Halil isminde birisini 
bıçakla dört yerincİeri aınr surette 
yaralayarak kaçmış,· fakat yapılan 
sıkı araşbrma neticesinde Ahmet 
biraz sonra ynlralapmış, Ha~il de 
hastaneye kaldırılııp~br. 

• 

.. 
ını Aramak için Olüyü 

Mezardan Çıkarmış! 
Poliı ka.rakollannın, Adliyenin, Tevkifhanenin, umumi 

hapiıhanc:nin ve hatta Bakırköyündeki akıl baatalıklan 
ölür mü? Hemen mahallenin imamına ~ttim. Bir beamele 
çektim ve dedim ki : 

hastanesinin daimi ziyaret~ilerinden Davit lıminde bir 
adam vardır. Bakırköy haıtane•ine birkaç kere gir.p 
çıkan Davit geç1!n gün yine gartp bir harekette bulunrnuı 
ve tekrar bu h stanenin mütterisi olrnuıtur, Hadisenin 
garip olduğu rivayE-tlerinl iıittitimiz için tahkik etmek 
istedik ve lazımgelen yerlere başvurduk. Fakat b i~ 
telefondan cevap beklerken bizzat DaYit matbaaya 
yeldi ve bağırmıya başladı: 

" - Ahmet Efendiyi gömdüğilnüz yeri ı8yleyiniz ele 
mezarının l:,atına gidip bir fatiha okuyayım, ,, 

imam Eendi der.hal inandı ve KasımpaşadakJ Kulakı:ız 
mezarlığına gömdük,eriai aöyledi. Ben de hemen tabanlan 
yağlayıp mezarh~a kootum. TopratJ eıeleye eteleye 
mezan açtım. Harifin ölüsünü kefenile birlikte çıkanp 
nrbma yüklendim ve Adliyeye doğru yollandım. Fakat 
yarıyo)dıı beni bu halde gören polialer yakaladılar, içeri 
tıktılar. " "- Beni yine götürdü!er. Fak~t bu aefer 9ahadetnameyi 

hmam aldım. Arbk akıllanmııım. " 
Cebinden hastanenin tal:urcu kağıdım çıkararak yazı 

miidürümüzün masası üzerine koydu ve : 

Filhakika hidiae yaJnıı prip değil, ayni ıamanda 
korkunçtu. Davide sorduk: 

" - Ôlüyfi Adliyeye götilrOp ne yapacakbn ? " 

'" - itte. dedi, kağıtta ıörüyorsunuzı Ha.tanedekl 
dosyamı.o numarası 934 - 660 dır. Fakat bu aefer hiçbir 
kabahatim yoktu. Boı yere karakoldan Adliyeye oradan 
da Baktrköy haataneaine yolcu oldum." ' 

" - Ypoo.. dedi, uizim. lnaamn dirisi sibl lSlüıQ de 
namualu olmalı. Herif borcunu adememek için ölilmQ 
gözüne almlf ve kalıba dinlendirmif. Fakat ben ondaa 
dRha açıkrözüm. ÔlüyQ mahkemeye a-ötürüp Hikimin 
huzuruna çıkaracaktım. latidamı bile haı:ırlaınııbm. 
Bana olan iki lin borcuna ademed için hlkimden karar 
alacaktım. Fakat olmada. Polialu iti yanda b1raktılar. " 

Davit gözluüıl dalgın dalgın aüzdükten •onra bu aon 
macerasını anlatmıya bqladı ı 

" - Efendim.. geçenlerde bir kumetaize iki lira borç 
Yermiftim. Adamcağız borcunu ödeyemeden öUlp •itmif. 
Erten ııtln evine gittim. Onu gömdük, dediler. 
Fena halde canım akıldı. inaan hiç borcunu ödemeden 

Elinde akıllandıktoa dair ıehadetnameal bulundufunu 
aayliyen Davidia deli olmadığına, bu vaziyet karııaında 
lnrınmak. ne dereceye kadar tnilmkOndür? Bunu da aia 
hkdir edlniL 

15 Bin Lira 
Bir Davacı Suçlulardan Bu 

K~dar Para istiyor 
Dün llçfincU ceza mnhkem~ 

ıinde Suhulet kütüpanesi sahibi 
Semih LUtfi Beyin Çarşıkapıda 
)'~ğcı ham albndaki deposundan 
k~p çalmakla suçlu birkaç kişi
nın muhakemesi :yapıldı. Suçlu 
mevkiinde mevkuf olarak Ali 
oğlu Vahit Ye gayrimevkuf Beya .. 
zıtta inkılap · küt6panesi ıahibi 
Niyazi Efendiler vardı. Göçe J\li 

·ve Ahmet .:isminde iki kiıi ile 
Niyazi Efendinin arkadaşı kitapçı 
Karabet Efendi de suçlular ara• 
sında idi. Fakat bnnlar gelmemiş
lerdi. 

Semih Uıtfi 8. dav~sım teşrih 
etti ve mahkemeye, adedi ( 50 ) 
bini bulan bir kitap listeyi verdi, 
tutarı olan (15,Q88) liranın suçlu
lardan tahsil edilmesini istedi. 
Suçlulardan Niyazi Efendi: 

- Ben kitapları Vahidin kıl .. 
ğına kıyafetine gfivenerek hırsızlık 

· yapmıyacak bir adam kanaatile 
aldım. Kendisine kırk lira kadar 
bir para verdim. Hırsızlıktan ha· 
berim · yok, dedi. 

Diğer suçlu Vahit soğukkan
blıkla: 

- Niyarl Efendinin dedikleri 
doğrudur. Kitaplan Ahmetle 

Deraber deponun penceresinden 
girerek -1dık ve buna aatbk, dedi. 

Rei Hikmet Bey aordu: 

- Demek b~dava mal buldu· 
nuz, alıvercliniz ö Je mi? 

Vahit yitıe tabii bir eda ile: 
- Evet öyle oldu. J3edava 

bulduk aldık, cev.abım verdi. 
Muhake'me diğer .suçlulann 

müzekkere ile getirilmesi için 
başka bir gün·e btfakıldı. 

1 

la Başı 
Ne 

Yapalım? 

Suat Suzan 
Hawmıo gü· 
zel bir tefri

kası 
llnllf 

-µıaı J!q J92 
·nl'l aımm11u 

unns ı•ns 

ıteı na 

1 

24····saaiin.-.. ·----
H adiseteri 

L.angada Ahmet Nazif efendi
nin marangozhanesinde çitlışao 
Enver efendi sol elini kazaen 
testere makinesine ıkapbrmışbr. 

lf Ihsan Beyin idaresindeki 
hususi bir oto:nobil Aksaraydan 
gelınekte iken 66 yaşında Ömer 
efendi isminde birine çarparak 
ağır surette yaralaUJ.ıfbr. 

lf. Şehretnininden geçmekte 
olan şoför Feyzi den dinin idare
sindeki kireç şüklü kamyon, 
henüz htiviyeti wilaşılamıyan · 12 
yaşlarında bir kıza çarparak _ağır 
surette yaralamışhr. 

* Sabıkalı lamail Kasımpa
pda lbrahmı Zeki efendinin 
parasını ~alarken cürmümeşhut 
bilinde yak!!lanmıjbr. 

ı 

' 1 

iş için 
Darphaneye 900 Kişi 

Müracaat Etti 
Gümüş para ve muhtalif ver

gilere ait yeni pullar ve klll'§ua. 
lar basılacaiı haberi çıkar 
çıkmaz fimdiye kadar it bulmak 
için Damga matbaasına ve Darp
haneye mliracaat edenlerin adedJ 

· (900) O geçmiflir. bk gUnlerde 
Matbaa ve Darphane müdürlllğli 
bu mOracaatlan bir sıraya koy· 
muş. fakat son zamanlarda müra• 
caat o kadar çoğalmıştır ki bun

, lara şifahen cevap vermekten 
batlta çare kalmamıfbr. Bunların 

, içinde aan'atkArlar, yiiksek talısiJ 
görmüş gençler de vardır. 

Silah Çekmiş 
K.oço iımindebiriai enelld 

gün Eyüpte bir leblebiciden bet 
kuruıluk leblebi almış, fakat 

parasını vermediği ıçın ikisi 
araSlnda kavga çıkmııtır. Koço 
bir aralık tabancasına sarılarak 
dört el atet etmit, fakat bereket 
versin kurşunlar boşa gitmiştir. 
Koço derhal Yakalanarak adliye
ye veriJmiftir. 

Oçer Gun Hapis 
J)On aaliye birinci ceza mah· 

kemeainde Naile isminde bir 
hanim tarafından kocası Ahmet 
ağa ve Şefika hanım ş.leyhine 

' açılan metres hayab yaşama 
davası neticelendi. Mahkeme 
Ahmet ağanın, evli olduğu halde 
Şefika hanım ile metres hayab 
yqadıklanuı sabit gördüğü için 
her ikisinin de iiçer gün bapline 
ka.ru verdi. 

(Günün Tarihi] 

Avrupadan Dönen 
Gençlerimiz 

Mıarü Vek&leti hesabına Avrupa
da mubteJif ilim ıubelerindc tahsi.de 
bulunan gençlerden elll kadarı önU• 
milzdeki Eylülde tahıillerini ikmal 
ederek memleketimize döneceklerdir. 
Bu gençler muhtelif lise ve orta 
mekteplere, mensup olduklun ili111 
fubesinde, muallim tayin edilecekler• 
dir. Bu suretle orta tedri1at muallid) 
kadrosu takviye edilmif olacaktır. 

lstanbulun Pl6nı 
btanbulun müstakbel planını ya.,. 

mak üzere evvelce şehrimizde tetki• 
kat yapan üç ecneli mimarm verdik• 
leri raporların tercümesi bitmiştir. 
Raporlan tetkik edecek olan jüri 
heyeti yakında ikinci içtimaını yapa .. 
rak tetkikatma başlıyacakbr. 

Bereket Yafimuru 
Bolu, 26 - Düzceden başlta vila• 

yetin her tarafına bol yağn- ur.ar yaj'• 
mış, ekinler çok İ•tifade etmiştir. 

Düzcede yağmura tiddetle ihtiyaç 
Yardır. Kuraktan Mısır ve tütOD 
clikilememif tir. 

Denizli. 26 - Mülhakat ta dahil 
oJduj'u halde bütün vilayete gece 
'çok faydalı yağmurlar yağmıştır. Ha .. 
va kapah olup yağmurun devaıD 
etmesi ihtimali vardır. 

Çanakkalade Bir Konfera11• 
Çanakkale, 26 - Bugün C oaak· 

kale Halke•i dU encO- af naııııo• 
HalkeYi .. ıonuoda muallim Mürüv,,et 
H. tarafından bir konferas veril• 
mittir. Müfetf ş fbrahim Tali Bey de 
konferansta buır bulunmuştur. 

Şehrimize Gelenler 
YOkaek Tedriaat Umumi MüdürO 

H'mit ve Maarif Vekileti talim vti 
terbiye dairesi azaınndan Avni Bey• 
)er Ankaradan tehrimi&e gelmiılerdir. 

Yeni Aydın Meb'usu 
Ayduı, 26 - Münhal Aydın meb'• 

ualuj'u için dOo yapılan intihapt• 
Cumhuriıet Halk Earka11 namzedi ve 
Bwaa valisi Abidio B. mütlefikaa 
meb'uı aeçilmittir. 

ikisi de kurtarlldı 
Eyüpte terkos inşaatında çalı .. 

f8D Paskal ve Buraah Salih 
isminde iki amelenin listüne bir 
toprak yığını yıkılmış, fakat ikisi 
de kurtarılmışlardır. 

Bir mUaebaka 
lran Şahı Hazretlerinin mem• 

leketimizi teşr:fleri şerefine köprO 
lizerine yapılacak tak için güzel 
aan'atlar akademisinde açılan bir 
mllaabakada mimari talebesinden 
Orhan Safa Beyin yaptığı proje 

• birinciliği kazanmıftır. inşaat bu 
projeye göre yapılacaktır. 

Mekteplerde tattı 
Lise ve ortamekteplerde ya• 

nndan itibaren derslere nihayet 
verilecektir. imtihana tabi olmı• 
yan aımf talebeleri yann not kar
nelerini alarak evlerine gidecek"' 
)erdir. Bakalorya mmflannın imti
hanlan da perşembe gtınn hapı-o 
yacakbr. 

Hilô.liahmerin 
Yeni Azaları 

DOa Hililiahmer haftaaımn d3r
dOncG -giinü de oldukça hareketli 
geçmitı birçok aemtlerde Hililiahmere 
;reniden birçok a:ıa kaydedilmittir. 
Bundan batka, bilyük mağazalardan 
birçoklan daha vitrinleri ~üzel Hili• 
liahmer tablo1an Ue aG•lemitlerdir. 
HilaJiabmer hahaaı, ÇU'famba rünO 
nihayet bulacaktır. 

, __ .S_o~n_R_o_s __ ta___,_' n_ın_R_
1 

e_s-.i-rm---l~i --:·H:-ik-ra-~g..,;.,. e ....... · s~~·..;..· -------------.:...~_a..:...z_a_r~O_l_a_· R_. _a_s_a~n_B_. · ...... D ..... _ --..;iy;;...o_r_K_ı_· ._· _. 

- Geçen cuma ·da ya~. 
,Onli mfiydij, neydi, Hasan Bey ? 

- Bir tarafta at yarıştan.. 

1 
Bir tarafta otomobil, we- f Haaan B. - Dahasa var ui· 

Joapit, motör yanflari GJdu. zim.. Y81'lfa gidecek kadınlar 
aruaada elbiae J•llfl-·• 1 

-· Yanıtan döndükten •onra d• 
..ledlkodu yapmak için bol bol çe•• 
, ... oldu. 
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Mündericatımızın çoklu-
/undan dercedilememiŞ·· 
tir. 

Umurgeri .Yangını 
Tahkikatı 

Beykozda umur yerinde neft
•endikata ait depolardan bir kıs· 
mının yanmasile neticelenen yan· 
gın tahkikatına Üsküdar müddei· 
umumiliğince devam edilmektedir. 
tahk~katın birinci safhasında, 
kasdın mevcudiyetin) anhyan ve 
~~ vÖiyetle alakaları gözüktüğü 
ıçm klidar asliye ceza mahke· 
rnesinin kararile tevkif edilen llç 
maznunuıa al<ıyhlerinde kanuni 
de~ill:r b tlunınadığı için tahliye 
edılmışlerd'ft.. 

. yangın hadisesinin hemen 
müddeiumumiliğe ihban kanunen 
muktezi iken, bu mecburiyetin 11 
~aa~ teehhürl~ yapıldığinı gören 
ıddıa makamı, bu gecikişin mes' • 
ulferi hakkında takibata batla· 
rnııtır. 

Metr Salem Ve Leon 
Faraci Efendiler Tah· 

liye Edildiler 
Ankara, 27 (H ) 

Salem v Le usuai - Metr 
e on Far . Ef hakkında temin ta acı endiler 

kararı verihnişt~. rapten tahliye 

Asliye mahkemesi re· . v. 
kararı tasdik ettiği . . aaligı bu 
lar dün tabliye edilıçı!' 

1 
med.vkuf-

• mıt er ır 
Bır Çocuk Boğuld · 
Beylerbeyinde l.mail p U 

evine misafir gelen N .atanın 
. . d b azmıye H 
ısmmv e İr kadmın 3 Yatındaki 
ço~ugu bahçedeki havuza dtışerek 
bogulmuştur. 

Adliye Islahata 
Ankara, 27 (Hususi) - Adliye 

~e~iletince hanrlanan 8 kanun 
layıbası Vekiller heyeti tarafın
dan kabul •dilmittir. Bu liyiba
lar bugün meclise verilecektir. 

Bütçe Müzakereleri Başladı 
Ankara 27 ( Huauıt ) _ Bu 

ıaababtan itibaren mecliste büt e 
kanunlarının müzakerea· b ç 
lanmıştır. ıne aı-

T e'yit Edilmedi 
bul Ankara 26 (A.A.) - letan-
J 1 aad •eteleriade Yunan gaıete 
er n en ki k• • . na en er anı harbi . 
umumıye reisi m"' • F . Yeı 
h uşır evzı P 

uzretlerile MiJli m .. d f 81& 
Zek·· B . u a aa vekili 

aı eym Atinaya 'd kle . 
ne d · b ga ece rı-

aır azı. havad" ö l 
Mahafili • d . ıs. g rU müştür. 

aı eıı nezdmde yaptı w 

ınız tahkikatta bunu teyit d gt· 
bir haber ahnaınamıthr. e ecele 

Ziraat Bankası 
Ankaradan gelen b 

aöre ziraat b k aberJere 
ift . . an aaııua -bhı ç çının lcredi ve eli.. ı... ' 
nnuı tam • ger ihtiyaçla-
b" k D!•naıale temin· ~ 
ır aynun Jiyiha11 ~ıfbi'. 

unanb Atletler 
1 haziraada F~e sta

ilında yapalacM olan l1tanbul 
atletizm .,.,._..na Yunanb atlet
ler de iftirik edecektir. 

Sahte Şah;ıdetnaın~ 
Kullananlar 

Biri Edirnede, diğeri Uzuu. 
lcaprtlde maliye tabail milfettişı· ... 
yapan Hikmet namı dı·gv • F ıgı 

N b' en uat ve a ı namı dig" eri Naki . . 
d 'k' k ısmın-

e ı ı iti hakkın:la takibat 
yapılmaktadır. 

iddiaya nazaran b 'k• 
HF ukkuk f akliltesi mfibü~nii genç 

a ftlte · · · . ve 
ederek reıaınhın ımzasını taklit 

•a te tahadetname 
r.~r:·r lad ve kbu şahadetnameleri 
tab ·~ e ere kendilerini maliye 

11 mtifettifi tayin ettinnı._ 
lerdir. ar 

SON POST~ 

Resimli Makale a Kuvvet Ve Sulh a 

Jf} Kuvvetli olan hiç bir zaman hücuma utramaz. 
Netekim cahil de Alime çatmaya akhndan geçirmez. 
Sulh içinde yaıamak leteJenler kunetli olmaJıdu, 

KuvHt, aulhOn bir zamanıdır. -

• SON TELGRAF HABERLER/ 
Yeni Kanunlar Kabul Edildi 

Dahiliye Vekili, Matbuat Müdürlüğü Kanunu Münasebe
tile Dün Millet Meclisinde Mühim Beyanatta Bulundu 

Ankara, 26 (A. A.) - B. M. 
Meclisi bUgünkü içtimamda, hu .. 
dut ve sahiller sıhhat umum mil• 
dtırlUğtl 1934 senesi blitçesine 
579438 lira masarifat ve 730600 
lirası da varidat keza in· 
hisarlar umum mlidtirlftğtl 19M 
mali ..... bGtçeeiDi de 
7.390.412 lira maarifat ve 40 
milyon muhammen varidat olarak 
kabul etmiştir. 

inhisarlar umum mlidlirllijü 
bütçesinin müzakeresi esnasında 
muhtelif hatipler söz almışlardır. 
GümrDk ve lnbiıarlar Vekili Ali 
Rana Bey vaki istizah ve muta• 
lealara cevap vermiştir. 

Bundan sonra Nafia vekaleti 
nıerkez ve taşra tetkilih ile mat• 
buat umum müdürlüğü teşkilat 
ve vazifeleri ve gümrük mubafa· 
za kıtaatmdaki takım kumandan· 
larına birer miri binek 
hayvanı verilmesi hakkın· 
daki kanun layihalarım ka· 
bul etmiı ve belediyelerce yapı· 
lacak istim.IAke ve Kars, Erzurum, 
Çoruh vilayetlerinin bazı kıStmla
nnda mDlteci ve mnhacir iskioına 

ve Ttirkiye cumhuriyeti ile Çin 
cumhuriyeti arasında akdedilen 
dostluk muahedesinin tasdikine, 
Ttirkiye cumhuriyeti ile Sovyet soe
y alist cumhuriyetleri ittihada araam· 
da hudutta çıkan ihtiliflann tetkik 
Ye halli hakkında aktedilmif olan 
mukavelelerin alb •J uzatdma
ama dair protokolun tesdildne, 
belediye kanununun 7 nci faslına 
bir madde ilavesiue dair kanun 
layibalan._... birinci müzakeresini 
yapmqtır. 

Meclia yann aaat onda topla
nacaktır. 

Dehlllye Yeklllnln Beyeneb 
Ankara 27 - Dün Millet mec

lisinde matbuat mlldfirl6ğ0 IAyi· 
basının müzakeresi milnasebetile 
Dahiliye Vekili Ştikriı Kaya 
Bey uzun beyanatta bu
lunmuş, memleketin uğradığı 
f eli ketlerin, dahil ve hariç efki· 
rın millet menfaatine uygun 
olarak idare edilmemesinden 
ileri geldiğini, memleket müda• 
f aaaında silih kadar müessir 
olan fikir teşkilibmn ihmal 

ihtilal Mi? Şah Hz.ni 
Bulgaristanda Va~i~et Kar- İstikbal 
gqalıja Dofru Gıdıyonnuı 

Bolcref 26 < A.A. Ha.-) - Hazırlıkları 
Buls~taaclaa selen son haberler, Ankara 27 ( Husul ) - lran 
re...a aJUa • telsraflanna rağ- Şahı Hz. ni hudutta kartalamaya 
men ••Slyetia a;mal•1t• .1 • .x...-~ b h k 
hatt k hLı_,._ ıa ........ , memur a:evat Tra zona are ete 

• arsqa ..ara • d'oiria lauU'lanmaktacbfiar. 
Y?l alclaj1nı. g6~t~~~dir. y_. Şeh Hz. Ankaracla 4, lataabulda 
gıyef kabanesının iktidan tam . 2 -n.n k 1 ldardır. y_; .... 

·1 t · d eli"· k .... a aca --.,-. 
manaaı e esıs e eme gı, gere birdeki Millet Meclisi reisine 
karal, gerekse fırkalarla ibtilif ha· mabauı kötk Şah Hı. nin ikame-
tinde bulunduğu haber ahnıyor. Kı· tine tahsis edilmiftir. 
:ı M. : ~rgiyefe fırkalan ilga et: ··;n;;~;y;-;;.;t;ııi gariinlij;:-

k" eme~ını, onlarla anlaşmasını tel· (Bulgari.tana dair pk• ilk ita· 
lD etınıştir. M. Yorgiyef de fırkalarla herler Sinci ••famızdatlır.) 

iSTER iNAN /STER 

edildiğini, gazetelerde yanbf 
ve noksan çıkan haberlerin 
çok muzır neticeler dojıırduğuuu, 
matbuahn fena waffannı lrtat 
ve murakabe ile dftzeltmek lizım 

geldiğini, ç6nkil bu gibi liüba\ilik· 
lerin yarın memlekete daha b6y8k 
fellketler getirebileeeğilli dylem İf 
Ye demiştir ki: 

"-Biz h6rriyeti matbuat diye 
mektep k6telerinde bağıran adam
larız. içimizde zindanlarda ka· 
lanlar çoktur. Hllrriyet matbuab 
takyit etmek asla babnmaza gel
memiştir ve geleme&. Zaten hq. 
tahğın ilicı da bu değildir. Bft. 
yük ıefimiz bunun yine hürriyetle 
tedavi edileceğiııi ~6yler. Bizim 
tuttuğumuz yol budur. . 

Bu yol matbuat erbabı ıle 
teşriki mesai ederek mat~ahn 
kudretli ve kuvvetH telkinle
rini memleketin menafiine tev· 
cib etmek ve bu gayeye birlikte 
ytırlimektir ... 

Vekil bey efkin umumiyeye 
bitap eden matbuattan gayri 
vasıtaların da bu hususta nazan 
dikkate alındığını ilive etmiştir. 

Gümrüklerde 
Beyannamelere Müdafaa 

Pulu llsak Edilecek 
Ankara, 27 (Husuai) - Mub· 

telit encümen glimriiklerde esu 
beyannamelerde yuılı efyalann 
sif kıymeti S bin Uraya kadar 
olanlara 1, 1500 Hra7a kadar 
olanlara, 2, c:Iİdla .,.alran olanlara 
2,S liralık mldafaa pulu Japllb
nlmua kabul edilmiftiı'. 

Posta Ve Telgrafta 
Tasarruf 

Ankara 27 (HUSUSi) - Poata 
ve Telgraf umum mlkllrlql blt
çesinde tasarruf fçia tetkikat ya
pılmaktadır. Baza claktiloluldann 
kaldanlmua muhtemeldir. 

iNANMA/ 
Franeacla bir 610 1römllcüleri cemiyeti vaTdır. Bu 1 tamam SOO fİfO .. mpaoya içilmiftir. Son kadehler 

cemiyetin azaeı cemiyetlerinin 2S iaci yıldaaOml botalbhrken, alenlerin artmaaı temenni edllmemit 
mOaanbetile Mareilyada bir ziyafet vermitlerdir. Bu be de cemiyet itlerinin bir kat daha parlama11 
ziyafette bir orkeetra ve bir de cazbant bulunmuf, temenni edilmit ve bunun ferefine içilmiıtir. 

/Sf'•a iNAN IST-'Bll. iNANMA/ 

Sapa ! 

Hava 
Hem Güzeldir, 
Hem De Fena! 

A. E 
Şiddetli bir poyraz çıkb. Ya

kacağın üzerinde kara bir bulut 
uzanarak, genişleyerek, yayılarak 
geliyor. 

Deniz kenarındayım. Sahil 
gittikçe coşan dalgalanli albnda 
parçalanmış bir bat, nhtım toz 
duman içinde belirsiz bir aba •• 

Parmaklarımm arasında, uç
maması için aaluştırcbğım kağıda 
bakıyorum: 

- Muhakkak yanhthk olacak, 
benden verebilmemin imkanı 
olmıyan bir parayı isteyemezler. 
Bulunmadığım anlayınca vazge· 
çeceklerdir. 

Karşıya bakıyorum: Bulut ka· 
rarıyor, dalga yükseliyor, toz 
kalınlaşıyor: 

_ Ne de sıkmtıh havar 
Rüzgar arka masadan hafif 

bir ses yükselterek, büyüterek 
kulaklarıma getiriyor: 

- Of ne fena birgünl 
Bu, s~n teşebbüslerinde alda· 

bldıklarım daha o sabah anlamış 
'bir ailedir. 

Fakat işte öbür köşeden yük· 
aelen bir kadın feryadı: 

- Ne göıel. ne pzel, fU 
dalgaya baki . 

Tanıdığım bir memurun refi-
k d Koc•••DID yedinci dere-
ası ır. - .. d 

ceden altaDClY• yDkseldiğını ün 
akıam öğrendi. v 

Beoim elimde klçük kigıt 
Ç&ll komfUmun kaf aaında dört 

~aml~ ifade edilen ziyan: Bizim 
için bava kara, deniz kara, saba 
karadır. Memunın gözlerinde ise 
dlln akşam aldığı telgraf: Onca 
hava g&zel, deniz gllzel ve toz 
ol mevcuttur. 

* Gazete&eri açayorum: 
Dan hepli ele ayni h&diaeleri 

ifitmiflerdir. Fakat ayni laicliHleri 
tefsirlerinde demeyelim, hattı gli
""1erinde ne btlytık farklar var. 

Bakınız Milliyetten bir aabr: 
« Otomobil yanfian biiyOk 

bir muvaffakiyetle yapıldı. H~lkın 
g6sterdiji allka geçen tenekinden 
birkaç kat nstnndn.~ 

Şimdi •JDi bidiaejl Cumhu· 
riyette okuyunuz: 

« Otomobil yarqlan dön ya· 
pıldı . ve bu aeae llinlk oldu. lfti
rak edenler llç bisiklet, sekiz 
motosiklet •• alh otomobilden 
ibaretti. ,. 

İsterseniz diişününllz: 
- Hangisi doğru? 
ikisinin de okuyuculanm al

datmak istemediklerine emin ola· 
biliriz: Biriai yanşta allkadardır, 

iftirak eden tek kişiden de iba· 
ret kalaa onca heyecan vardır, 
muvaff akiyet vardır. Öbürü ise 
hadiseden alikah değildir, g6'Zli-
nlin gördOğtlnO kaydeder. 

Ressama hak verelim: Onun 
güzel bulduğunu ben çirlda b: 
turum. OHB cir1da ~ilii 
bqkua ~ telAldd • • 
Bu b~ 0 ctaldkaclald 
daİsalarma tabi bir tellkki me....... .,,. 

Fakat lk aruallda madem ld 
otomobilden ba ... etda Senede 
bir defa teknr eclla. iN ·~
bakalana faydumı anlamadagı· 

ma b:-c!:a fabrikalanmız yok
tur teknik aahada yem bulutla· 
ra ' vesile tefldli menubaba 
olamaz. Yollanmaz yoktur, oto
mobil beYeaİDİ arttırmak dftfli
nlilemez, hele benzin fiabnın art• 
tığı ve hususi otomobillerden 
vergi alınmasının dÜf&nilldiiğft 
zamanlarda. 

Olsa olsa ıof6rlerin pbal 
cesaret ve maharetlerini &içmek 
meselesi kahr. Fakat anlaflhyor 
ki bu aahada boy 6lçlflneye ça
kanlann a,.a da bet altıdan 
fala ........ 



:t Memleket anzarasıt: 
Akşehir de 
Çocukların ağ
mur Oyunları 

Akşehir (Hususi) - Yağmur 
blitiln Akşehir halkım sevindir· 
miştir. Aylardanberi dört gözle 
beklenen yağmur için günler• 
denberi sokaklarda dolaşan yağ
mur gelinleri de artık görünmez 
olmuştur. 

Çocuklar tarafından yapılan 
bu yağmur gelini birkaç çocuk 
tarafmdan yapılır. Çocuklar kır
lardan ot toplıyarak içlerinden 
bir çocuğun üzerine güzelce yer· 
leştirirler ve başına da bir bakır 
kap koyarlar. Yapraklar altında 
bulunan çocuk yağmur gelinidir. 
Bundan sonra çocuklar mahalle· 
)ere çıkarlar hep bir ağızdan şu 
beyitleri öylerler. 

Yağmur yağmur yağ i~ter 

Kaşık kaşık bal ister 
Gökten bir rahmet i ter 
Ver Allahım ver bir hızlı y~'1Dur 

Bu beyitten sonra ev sahibi 
;fllmurta yağ ve bir bakraç su 
olduğu halde dışan çıkar elinde-

· ıeri çocuklara verir suyu da 
yağmur gelinin üzerine döker. 
Çocuklar her kapıda bir başka 
beyit okuyarak dol~malanna 
devam ederler. Okudukları beyit
ler şunlardır: 

Ekin ekin kamıt gibi 
Ucu çıkmış giimüş gibi 
Ekinler ıru amış gibi 
Ver Allah1m ver bir hızb yağmur 

Ar bada çamur 
T t koede hamur . 
Ver .AJJahı m ver bir hızlı yağmur 

Kuzulu kurban ister 
Höbekli harman ister 
Çoçu klar halka ister 
Herifler somun ister 
Ver Allnhım ''er bir hızh yağmur 

Şayet bu esnada yağmur 
yağarsa çocuklar el üzerinde 
gezdirilir. Oyun bittikten sonra 
toplanan erzaklann · üçte ikisi 
yağmur gelini olan .çocuğa verilir 
mütebakisini de çeçuklar hep bir 
arada kırda yerler v eğlenceler 
yaparlar. 

Urla Ve 
• 

iskelesi 
Urla {Hususi) - Urla iskele

si. suyu ve havasi ile meşhurdur. 
UrJanın bir mahallesi hnlinde 

olan bu i kele ka abaya 4 kilo
metre mesafededir. Bu mevsimdo 
arzu edenler muvakkat bir :zaman 
için, tebdilhava maksadile iske· 
lede bir ev kiralarlar, ve yaz 
mevsimini i keJede geçirirler. Bu 

heple alb ay issızhk içinde 
geçen Urla iskelesinde yaz 
mam bariz bir canlılık göze 
çarpar •• 

Urla iskeletinde bir yağ f b
rikası vardır ve zeytin :r:amanıll4' 
da faaliyete geçmektedir. 

lstirdattan evvel bir Rum zen
aiııi tarafından aJkol istihsal edil· 
mek maksadile tesi edilen ve 
iatirdadı müteakip metrük kalan 
bir fabrika daha vardır ki Rum 
zengininin 200 bin lir sarfile 
vücude getirdiği bntfin tesi tJ 
tamamen zayi olmuştur. Eğer bu 
fabrika hüsnü suretle muhafaza 
edilmiş olsaydı; {lzüm mıntaknsı 
olan bu muhitte pek çok alkol 
lst.hsal edilecek ve rençberde 
mahsulünü iyi bir fiatle ve bila 
müşkülat satacakb. ... 

Urla iskelesine ender olarak, 
vapur uğ~ar; gelen vapurlarlara 

~· S-ON POSTA 

• 
LE ET RLERI 

tya a 1 kbahar Ve Yaz esire, 
on ahar Ve Kış Düğ .. n evsimidi 

Malatya, (Hu· 
usi) - Malat· 

yada bahar er· 
ken başlar, mart 
ortalannda ha· 
valar artık yaz 
günlerini andır· 

maktadır. Mar
bn son haftasın· 
da artık çiçek· 
lenmemiş ağaç, 
ye şi il en m emiş 
mesire ve çoğal-
mamış su kal
maz. Burada ka· 
dınlarla erkek
lerin teneuüb 
gfinleri ayndır. 
Kadınlar pazar
tesi ve çarşamba 
günleri, erkekler de münha ır 
cuma günleri tenezzühe çıkarlar. 

Kadınların tenezzühleri aya• 
nıdikkattir. Kadınlar ellişer yl\zer 
kişilik kafileler halinde mesirelere 
gitmektedirler. Yeşilkaynak, istns• 
yon, Tede, Demek, Subaşı, Bo
rata Subaşı, Venk mesireleri 

Memlekette 
Futbol Ve 
At Yar şiarı 

Ankara, 26 - Cuma gllntl 
ilkbabar at yarışlarının üçilncüsll 
yapılmışbr. Yarış yeri her za· 
mankinden daha kalabalıktı. Mec
lis Reisi ve Başvekil paşalarla 
Adliye, lkbsat, Nafıa ve Ziraat 
Vekilleri ve Fırka Katibiumumisi 
Recep Bey seyirciler arasında 
idiler. Y anşlar çok heyecanlı 

oldu, kazananlara mükafatlar 
verildi. 

Futbot 
Ankara, 26 (Hususi) - Cuma 

giinü lstikUilspor sahasında yapı• 
lan lik maçlarında birinci talam
lardan Muhafız gücll 2- 1 Gençler 
birliğini, Çankaya 5 - 3 Altınor
duyu yenmişlerdir. 

lzmlr Şilt açlare 
lzmir, 26 (Hususi) - Mmtak 

şilt maçlanna cuma günü başlan• 
dı \le ilk maç Albnordu ile 
Türkapor birinci takımlan arasın
da oldu. Birinci devreyi 5 - O 
mağlük bitiren TOrkspor ikinci 
haftaymın beşinci dakikasına ha· 
kemin kararına itiraz ederek sa· 
hayı terketti. ikinci karşılaşm 
G6ztepe ile Buca arasınd cere• 
yan etti ve Göztepe 4 - O galip 
geldi. Bundan onra yapılan K. 
S. K. - Şarkspor maçı da K.S.K. 
ın lehine neticelenmiştir. Güniln 
son müsabakası Altay - İzmirspor 
ar ında icr edildi. Çok heye
canla takip edilen bu maçta Al
tay 3 .. 1 g lip olarak abayı ter
ketti. 

........... ·-----·---·--·---··· .. --------... bilba a llztim tahmil edilir e 
Avrupay evkeclilir. 

İzmir körfez irketiiıin b 
vapuru h ftada bir defa iskeleye 
gelir ban yük ahr verir.. Son 
verilen karar muci~ince; Urla, 
Foça, Karaburun seferlerleri de 
lağvedilmiş olduğundan badema 
bu iskelelere de vapur uğramıya· 
cak demektir. 

Urla iskelesinde balıkçıhk 
ta .. mmüm etmiştir •• Önüne gelen 
voltasını abr ve deniz enanoa 
oturur balık avlar. 

Malatgada bir gaz manzarası 
kadınlann bilbaua r ğbet ettik
leri mesirelerdir. Mesirelerin en 
kalabalık zamam da yaz gftnleri· 
dir. Malatyada yaz, meyvalar 
çağla haline gelince başlar. Ya
zın ıehre uzak me irelere de 
gidilir vo gidiş kadınlı erkekli ve 
ilelerin yekdiğerini davetleri 

.... ıuretile kalaba
hk kafileler ha· 
linde olur, ayni 
zamand ço 
neş'eli geçer. 

Kayısı kemale 
erdiği zaman Ma
latyanın mesire 
hayab en cazip 
devresine girmiş 
olur. Bahardan 
yaz sonuna kadar 
neş'e ve şetaret 

içinde geçen bu 
bayat hasat mev· 
simile sonuna erer 

ve hasadı müteakip 
herkes evine gi-
dip kış hazırlikla· 

nna bqlar. Mamafih güz ve kış 
ayları da başka türlü eğlencelere 
vesile olur. Bu mevsimlerde bil
hassa evlenmeler ve dolayısil 
düğünler çoğalır. Hulisa Mnlat
yada insanın cam sıkılmaz. Her 
mevsimde bir eğlence bulmak 
milmkündnr. 

apa ca 
a ı Ve 

e ezz atar-
a.pazarlılar 

Adapuarındı Çarla e.treıl 
Adapazan ( Husual ) - Devlet Demiryollannın SaP.ancaya tertip 

ettiği tenezınh katar n çok nğbet bulmaktadır. Gerek latanbul gerek 
hat güzergahında bulun n kas balar halkı Sapanca mesirelerine akın 
etmektedirler. Teneunh k tan Sapanca istasyona mnaait olmadığı için 
avdet uımanını Arifiy istasyonunda b~emektedir. Bu tenezzüh ka· 
tarlanmn Adapazann da teşmili çok ıyı olacaktır. Çünkll Adapaza
nnda da birçok gllzel mesireler vardır ve lstanbullular bu uretle 
Adapazannı ziyaret fırsabnı bulmuş olacaklardır. 

Sef erihisann Adı 
\ 

944 Tarihini T a41yan Bir 
Mezar Taşı Bulundu 
Seferihisar, (Hususi) - Bura

ya ne için Seferihi ar denildiği 
malüm değildir. Kasaba etrafın.. 
da eya civannda hisar benzer 
bir eser yoktur. Ozerind 944 
tarihini taşıy n ve girift yan lle 
yazılı bir mezar taıı bulunmuş
tur. Bu taşta: 

Firkalle yazdım ının kabir taamı 
Ecel edüpdür calak felek 
Nevcivwı iken Mat ıefer 

Tarihi okmımaktadır. Bunun 
için kasabaya bu reisin adına 

' izafetle Seferihisar denilmiş ol
masın ihtimal verilmektedir. 

Seferihisar Dispanseri' 
Seferihisar, (H usi) - Bele

diye dispanseri burada halk için 
çok faydalı bir mllesse haline 
gelmiştir. Son bir aene zarfında 
dispanserde 910 hasta muayene 
ve tedavi edilmit, bunlardan 816 
hasta)' bedava ilAç erilmiş, 54 

Şarköyde 
Yeni Kaymakam Köylüye 
Ve Köycülüğe Ehemmiyet 

Veriyor 
Şarköy (Hususi) - Yeni Kny

mnkam Hayri Bey devlet clirele
rinde balkın itini kolaylaştırmak 
memur.lann mesai saatlerinde 
vazifeleri başında bulunmalanm 
temin etmek gibi tedbirleri ile aı 
zamanda kendini halka ıevdirmif 
bir idare adamıdır. 

Hayri Bey vazifelerinde tekii
at:il gösteren Muhasebei huausiye 
mcmurile Belediye katibine vo 
tahsildara işten el çektirmiş, 
kasaba iç.indeki bntun gübrelik· 
leri kaJdırtmış, köylere ve köycii
lüğe bilhassa ehemmiyet vermiştir. 

Hayri Bey kazada i · olan 
köylülerin işlerinin bir günde biti· 
rilmesi için bütiln memurlara emir 
vermiştir. . ........................................................... _ 
b ata da baatanelero vkolwı-
IDU§tur. 

' Dil işleri 
Türk Dili 
Kurultayı 
ikinci Kurultay Toplan 
nnda Neler .Konuşulac 

T. D. T. C. umumi katipli 
den: 

1 - İkinci Türk dili ku 
tayı 18 Ağustos l 934 tarihia 
lstanbul'da toplanacakhr. 

2 - Birinci Türk dili ku 
tayı azalanndan ikinci dil ku 
tayma iştirak edebilecek olan 
en geç 15 temmuz 1934 a 
mına kadar cemiyet umumi 
tipliğine müracaatla isim ve 
reslerini bildirmelidirler. 

3 - Kurultayda bir tez i 
etmek istiyenler, tezlerini y 
ru en geç 15 temmuz 1934 
şamına kadar cemiyet umumi 
ripligine göndermiş olmahdırJar. 

4 - Tezlerinin bir hula 
önceden basılarak azaya dağı 
masını arzu eden tez nhipl 
asıl tezin dörtte birini geçme 
ftzere öyle bir hulasayı da 
rile birlikte cemi t umumi 
tipıiğine göndere ilirler. 

S - Kurultaya daimi dinle 
cl olarak gelmek istiyenler 
geç 31 temmuz 1934 akşam 
kadar isim ve adreslerini cemi 
umumi katipliğine bildirmelidir! 

6 - Kuruttaym ruznamesi: 
A - Açma nutku. 
B - Rds, reis vekillikleri, 

tipler ve komisyonlar seçilmel 
C - Cemiyetin iki senelik 

b masına ait umumi ve iki yıl 
hesapla~a dair mali raporlar. 

D - Kurultay azalannın 
işleri hakkındaki tezleri. 

E - Nizamname tad1labnın 
iki senelik çalışma programı 
mfizakeresi. 

F - Cemiyet hesaplan 
tetkikile umumi merkez heyeti 
zimmetinio ibarası. 

G - Umumi merkez hey 
·ı . .eçımesı. 

H - Kapanma nutukları. 
7 - Müracaatlar Ankara 

T. D. T. C. umumi kAtipliği 
hitap edilmeli ve zarfın llzeri 
kurultay kellinesi de Ja%1 malı 

Digarıbekirde 

ilkbahar 
At Yarışları 

Diyarıbekir ( Hususi )-Dk 
har at yanşlannın ikincisi de 
pılmıştır. Havanın yağmurlu ol 
sına rağmen ko u mahalli 
binlerce halk gelmişlerdL Birin 
Umumi Milfettiş Hilmi Başmü 
vir F ulı Vali Faiz Beylerle K 
ordu Kumandanı Kenan Paşa 
aeyirciler meyanında idi. Bi • 
yanı üç yaşındaki Ar p Kısr 
ve erkek taylara mahsus 
mesafe 1400 metre idi. 

Bu yanşta Kenan Paşa 
Kolo ismini taşıyan t yı biri 
Oindi zade Sabri Beyin Al 
ikinci Ahmet Efendinin Maksu 
Gçüncü gelmişlerdir. 

2400 metre mesafeli iki 
yarışta mülizim Şemsettin Be 
Bahtiyarı birinci, Adanalı Abd 
rahman Efendinin Şahini iki 
Huliisi Beyin Şeyba& Dçllncü g 
mişlerdir. 2200 metre mesai 
Haneli kap koşususunda bayt 
binbası Recep Beyin Ce 
lim birinci Kirhh Sait Efen 
nin Geyiği ikinci Karacada 
Hasan Ağamn Mebrukü üçün 
gelmişlerdir. 

3500 metre mesafeli muka~ 
met yarışında Cündi zade Sa. 
Beyin Ceylam birinci mül~ 
Şemsettin Beyin Bnbtiyan ikin 
baytar Hulüsi Beyin Köaeai üçiiD 
ıelmişlerdir. 
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Ve Sosyalistler 
Fr ns da Staviaki rezaletinin pat

lak vermesi (i:ı.erino vukubulan kanlı 
h-diselerden onra eski Cümhurreiıi 
M. Dumerg bir milli Belamet kabine i 
te kil etti. Meb'usan Meclisinde 
müfrit sol unsurlarla sosyaliıtlerden 
baıka bütün fırkalar bu kabineye 
nıuzaheret ediyor. ihtiyar bir politikacı 
olan M. Dumerg, Fransa efkarıumu. 
mlyesini uğraştıran milli ve mali 
itleri d h k 
yürüttn k 8 estirme bir yoldan 
k 1 1 ~ ve hal çarelerini daha 
.:•:!:ıer~ne bulmdlc için parlamento 
çekti. Eak'd per e çekmek iatedi ve 
i"in bile Mı b~n hıılıM bir nefeı almak 
.. e usan ecU • . tl k 
milıaadeıini k •ının mu a a 
do olan Fr oparnık •k mecburiyetin• 

_ . ansı:ı abine.I timdi en 
ımuhun itleri bile, b. ki d 
nıımıya IG:ıuaı 6 ıç mıeyo a• 
dbıe hallediy .ı rrneden kendi ken• 

eclı'ıı,' M Derıyor. ÇGDldl Meb'uAa 
• uınerJ· L_ 

bir itimat ö • an fanııına aeaif 
k Dun bükü g stererek, kabineye, 
k m Ye kuvYetiade olan 
ara~nameler ıadar etmek •alihiyetinl 

Yerdı. Fakat, bua-ünk6 kabineye 
aıuhallf olan Fraaaız aoıryaliıtJerl bu 
vaziyeti birtfirlü çekemiyorlar. Nitekim 
9oıyaliıtlerin lideri olan M. Leon 
lunı bir makaleaiad diyor ki • 
"Franııı Meb'u n Mecliıİ dün 

~aat Gçte celı re girdi. Saat ilçO kırk 
eı l'eçe bQtQ b 

ve bu &illG 11 me aslar dajıhyor 
kapanıyordu~ç f:~!:• Gnrine perde 
nıadan ynk•elen bl llOıtyali.at •ırala. 
feıhini iatedi. ' rtlrilltG ıtaecllsin 

Ne gllzel bir 
emleket kar · lçtlnıa defil mi? 
k M •ıaıad• parl va arını yukaeltıni amentonun 

olur- Böyle he._:ı.J• neb.kadıu- hi.diaı 
•inin kıymeti :•'"11 aıe ualar nıecU 

na azaltaıak • 
hakkaodaki aulzannı t • Ye lnec:Ua 
meıgul "Cümhuriyetçi e:,rt !lnıekle 
ten ne beklenebilir?" Bi' hukU.nıet
ıeal yOkselmekeizin b r tek itiraz 
d' • 1 1 u ıuretle ken .. 
ını a ça tan muti ekıeriyett 

beklenir? en ne 

Acnb bu gülün~ Y6 tehUkeli .. 
t"rJ,!ler daha .. çok sürecek mi? l;:; 
J atı ve n~h.aı bir delile ihtiyaç vardı 
ıe. o delıla de dün gördük. M'll t 
~rafından intihap edilmit bir M:ıı!t 
fı:~lisi ltendiıine bir hilkamet tara
lab an bu tabkirleriıı yapılmasına 

anımnı c:derae, o mecliı artık 
foktur. Mc:cliı aımnıtGr. Tefeuüh 
eden. ~c her ıeyi de lfnt eden bu 
Mechsın cesedi artık ıiyaat ıabadan 
kaldırılmalıdır. Bu nıecliıia feıhi li 
:ıundır. FeıbJ, feshi. fesbJ lbımdırlll,. -

• Bu iıteğin ıebebi ıudur ld •oı •· 
ı••U~r, yeni intihapta büyOk kaZ:n 
BuQl~n b ~decekleri kanaatindedirler~ 
fırq; nunlo akıl çıkmaaı, aat cenah 
(:elcu arİ)ı •on deı-ece kuvvetlendire. 
ıon ;~fh avad bdOyüktar •• nıGcadeli 

asın a ır. - lif> • 

" p on osta " nın ·u-:n~ E 
w.ıw ve debi 

Bulgarisfanda 
Belediye Meclis
leri Dağıtıldı 

Sofya, 26 (Bulgar ajansı) - Baı
vekil dün aefirleri kabul etti. 

Sofya, 26 (Bu!gar ajansı) - Yeni 
bir emirnameyo göre, hükumetin ne1-
rcdeceği bütün kararlar kaııun hü. 
küm ve fevkindedir, Bu kararlara 
muhalif olan kanunlar feshedilmiı 
sayılacaktır. 

* Sofya, 26 (Bulgar ajanıı) - Hari· 
ciye Nazan M. Batalof beyanatta bu. 
lunarak yeni Bulgar kabineıinio bn
tfin devletlerle doıt ıreçinecetinl ve 
dostlutun hergiln kuvvetlendlrilece
Q'ini ıöylemit ve demiftir ki: 

11
- Hiç ıüpheıiz her feyden ey. 

vel komtulanmıda iyi münuebetler 
vücude getireceğiz. doatluk anlatma• 
lan yapacağız, Milletler Cemlyetlae 
de aadık kaJacatıL., 

Sofya 26 - HükGmet, aeçen aene 
Makedonyalılar arasında bir tasfiye 
yapılmak için kurulmu4 olan kamp. 
lan kaldırmıya ve bu kamplarda top .. 
lanmıı bulunan bQtün Makedoyahlan 
serbest barakmıya karar vermiştir. 

Sofya. 26 - Kıral, bütün belediye 
nııclislcrinl feahetmittir. 

Bir Diplomat , 
Diyor Ki: 

"Her Tarafta Harp Haıır
lığıan Şahit Oluyoruz" 

Filadelfi (Amorikada), 26 - A
merika-Sovyet FnıtitüıBııde söz alan 
Sovyet Rusya sefiri M. Troyonofald 
demittir ki: 

" - Buraya geldiğim zaman Ja• 
ponya ile SoYyet Rusya miınaaebet .. 
!erinden bahsetmemiştim. Çünkl o 
zaman nikbin idim. Fakat dünya 
vaziyetinin timdi daha karanlık oldu· 
tunu zannediyorum. Filhakika her
kesin açıktan •çıta harp hazırlıtı 
yaptığına. tahit oluyoruz. Harbin bat· 
laması içın hangi vesilelerin ortaya 
atılacağını henüz bilmiyoruz.,, 

Cenubi Amerikada 
Muharebe Hala Devam 

Ediyor 
Aıompıiyon, 26 - Paraguay or

duıu erkanıharbiyosJ bir teblitiııde 
diyor ki: 

"DOtmaaı Strongeat' e .Ordilk. 
on,man tebliğleri dotru değlldlı. 
Zayiatımız azdır." 
Vlyanada Tethl9· Hareketi 

Viyana, 26 - Tethiı hareketleri 
karıısında hükumet tenkil tedbirlerini 
ıtddetlendirmİfÜI'. 

::ıım 

27 - 5 -

Mebrur~ Sami 

ÇOL GİBİ 
DDn~~ kısmın hUlheau ı filin bahane.. MeğerH ecel et-

Butün gue~l•r Bebekte ..,. rafında dolatıyormuş 
rarengiı bir ainayetten bahset- Hizmet · kadı · • 
mektedirler.. "Son Poeta, nlll d' w. ç~ nın uzun uzun 

. . . • ver ıgı tafaıli•·- ın- 1 zabıta muharnn, bu cınayet • . kı L&Q ULUmsuz yer e-
tizerinde yaptığı tahkikatı ga· nnı rpıyoruz. Zaten o dakika· 
zeteaine yazmakta ve bir ka- dan sonraıı dtl ı;nuamm~aııyor. 
dınuı, tam 1aat on bire d .. Yapılan tahkikata gore, has-
karakola giderek: ogru tahakıcı kadını eve girerken gö• 
- Ben bir adam tlldürdüınf renler olmuı. Fakat tabanca 
Deye ~eılim olduğunu bildi; sesini biç duyan yok. Kıymetli 
mektedır. aanatkarın vurulup dilştüğü vazi· 
<?ld~en adam ıiyatro m\Jıar.. yete göre yürüttüğümüz taminler, 
rırlerındeıı Vedat Melih B kadımn Vedat Melih Beyle az 
katil ~adı~ da eBki haatııbae:.: konuşmuş ve onu masasının ba· 
hemşırelerınden "Melek,, ha. tında otururken. bir metrelik bir 
0!~dır. Vedat Beyin hizmet- mesafeden, yani masaya yakla· 
çısı bu hlldiaeyi anlatırken şarak karııdan vurmuı olmasında 
~fendisinin telefonla konu ıu: toplanıyor. 
gunu, sonra kendisineı Kurşun tam iki kaıın ortasına 
-

11 

Hemen apart.ımana git isabet etmiş ve ölüm çok ani 
ortalığa bir bakıver akşam~ olmuştur. 
oraya ~leceğim! • dediğini Cinayetini büyük bir sUkünetle 
anlatmaktadır. ,, işleyen bu kadın, ondan sonra 

Beni evden uzaklaşbnuak istedi .. i derhal eyden çıkmış., halinden de 
halinden beıt• • d' g a~laşıldıgına. göre, Ortaköye kadar 

ı 1 ı, apartıman yayan yUrUyerek ıelmiş. Komise ... 

Fransız - . ' Rus Ittif akı ..• 
Hariciye 

Devlet 
Vekilimiz, Pariste, Fransız 

Adamlarile Görüşüyor 

l 

Fran•ııı lullrlclg• raull"ı M. Bartu 
Parla, 26 - Hariciye Num M. 

Bartu Meb'uıaa Mecliatnde Harici 
ıiyaaetten. bab1ederken ıeçenlerde 
Avuıturyada ıoıyaliıtlerin kanh bir 
ıurette tenklll hadisesine de temaa 
etmit ve Venay muabedeılne aadık 
olan Fraaeanın, Orta Avrupanın 
aulbu için elzem olan AYuıturyanın 
latikl&rl ıiyaaetlne de sadık kalaca• 
tını aaylemi,tir. M. Bartu, Lehistanm 
Franıa ile doıt Ye mDttefik oldu· 
tunda ısrar etmlt ve ıon V arfoYa 
aeyahatinde Lebiatan-Sovyet Ruaya 
yaklatınaaı için çalıtbflnı bildirmlıtir. 

M. Bartu Sovyetlerin MJiletler 
Cemiyetine girmeai meıeleıinden 
bahıederken demiotir ki: 

" - Bunun, Anupa ıulhu için 
pek mühim bir hidise olacatanı 
IÖylemek ilterlm." 

Hariciye Nıazırı Çekoılovakya 
doıtluğunun da kuvvetli olduğunu 
söyledikten ıonra, yakında Yugoslav
ya vo Romanyaya yapacaAı seyahat· 
lerden sonra bu memleketlerde 
Fransa aleyhine olan auitefebhilm
lerin ortadan ıiJinecejini ıöylemit vo 
bua-üa Türkiye Hariciye Vekili Tevfik 
Rüttil Beyle gôrütecetfni de ilave 
etmittlr. M. Bartu silahlan bırakma 
itinde Fraaıamn güttüğll siyaaeU 
anlabrken demiftir ki: 

" - Bu ıiyaaet. amniyet içinde 
ılllblan bırakma H hukuk milsantı 
ıfyaaotldlr. Ancak Franü, ukerlik 
teıkilitı haricinde Ye fakat eakeri 
mahiyette yapılmakta olan teekllahn 
vucudundan bihaber detildir. Fransa, 
muahedeler abklmına uymaya mec
bur olan milletler ıilihlanmakta iken 
kendi aUihlannı bırakmayı kabul 
edımez.Silihlan bırakma konferaaaınm 

rin aorgulanna sadece: «Ben fena 
bir adamı öldürdüm, demekle 
iktifa etmiıtir.» 

Bazı kimselere, bilhusa mer· 
bumun yakın akrabalarına ve ar· 
kadaşlarana miiracaatlar yapılmış, 
fakat biç kimse, Vedat Melih 
Beyle " •.. ,. hastane.sinin baş• 
hemşiresi arasında yakın veya 
uzak bir münasebetten haberdar 
olmadıklarını söylemişler ve hatt4 
Vedat Beyin, maznun ka~ .kat'i· 
yen tanımamış olacağını ıddıa et .. 
mişlerdir. 

Meselenin garibi, ~as~ane ~~· 
biti de tamamen bu ıddıaya ıştı· 
rak etmekte ve başhemşirelerinin 
ayda yılda bir defa izinli çıkan, 
akrabası ahbabı olmayan ve 
adeta zahit hayab geçiren bir 
insarı olduğunu söylemektedirler. 

Bütün bu kanaatlere rağmen, 
bu kad10 bir insanı öldtirmliştUr ve 
teıbit olunduğuna göre deli de 

değildir. Zabıtamızın eşsiz zeka veı 
dirayeti, bakalım bu garip ve 
anlaşılmaz cinayeti aydınlatabile
cek midir? 

" .•• ,. meb'usu... Beyin kayın 
biraderi olan merhum, zengin ve 
tanınmış bir aileye mensuptu. 

"" lngilizceden, cinai ro~anlar 
terdimesile meşgul olan hır mu
harrir de üç dört gtin sonra ga· 
zetesine bir Şerlok Holmes eda· 
ıile şunlan yazdı: 

Bir tUrlll sebebi anlaştl
.mayan BebP..k cinayeti. 

Soog•t Rıu11a hariciy• komb•ri 
M. Lltoino/ 

elde edeceti netice, ıilihları bırak
ma olmahdır. Muahedeleri ihlal 
etmek ıuretile yeniden .UAhlanmayı 
muhik ve meıru kılmak olmamalıdır.,, 

M. Bartu Sar Havzaaı reyi ammı· 
na da temu etmfı ve her ıeyden 
eYYel reylerin ıerbeıt olarak vezıı. 
mest meseleainde Franaanuı tlddeUe 
ısrar etüjinl söyledikten ıonra ıöz. 
)erini fÖyle bifümittir: 

" - Hiçbir Fransız h rp taraflııı 
değildir. Franaa doıtluklnnna ve 
lttifaklanna aadık kalacaktır. İtalya 
ile de gönülden bir anlatma yapmak 
imkansız değildir ve Franıa hiçbir 
zaman yalnız kalmıyacak, aoıinl her 
ıaman itittirecektir • ., 

ı,1t11memrş KUstehh k 
Berlin 26- M. Bartuoun Meclistekl 

beyanahnı tetkik eden Berlin gazete. 
leri, Alman hükumeti tarafından 
verilen teminatın Franıa için kafi 
olmadığını bildiren bu beyanatın 
İfitilmemit bir kü•tahlık tetkil ettiğini 
kaydetmektedirler. 

Tevfik RUştU Beyin Par te 
Zlyaretlerl 

Parü, 26 (A. A. Hususi) - Burada 
bulunan Türkiye Hariciye VekiU 
Tevfik RtlttO Bey Fransız Hariciye 
Nazırı M. Bartuyu, ıoarı Baıvekll 
M. Dumergf ziyaret etmif, müteaki· 
ben do Cümbur Reisi M. Löbrön 
tarafından kabul olunmuıtur. 

Nazırlartn Temasları 
Parla, 26 (A.A. Huıusi) - Dün öğ

leden ıonra Roaıanya, Yugoslavya ve 
Yunan elçileri .efarethanede Hariciye 

"Karilerimizin, Vedat Melih be
yin katil hadisesine ait yeni ve 
eaaalı tafsilib ne kadar merakla 
beklediklerini biliyoruz. 

Biz cinayet vak'asını yeniden 
hikaye edecek değiliz, zira de· 
vamlı gazete okuyn~arındaf! ~l· 
mı) anlar bile, sebeb!, esrar ıçın: 
de kalan bu cinayeti, ve suretı 
cereyanını, bütün teferruatı ile 
öğrendiler. 

Bizim araıtırmakta, öğrenmek 
arzusunda olduğumuz. ve bunun 
için de en iyi muharrirlerimizi 
seferber ettiğimiz cihet, baıhem• 
şire Nazan hanımla vedat Melih 
beyin arasındaki münasebetin eı· 
rar dolu ıeklidir. 

Zira pek tabiidir ki, insan, bil· 
bassa iyi, temiz faziletli olarak 
tanınan bir kadın, durup durur
ken, biç tanımadığı bir erkeği. 
gidip öldiiremez. Şuhalde, uya· 
birin bUtUn aldabcılığına, biç kim· 
senin bu hususta "evet ,, diyeme· 
meıine rağmen muhakkak olan 
bir nokta vardır ki, o Cla ıudur: 

Maznun her halde, Vedat Me-
lih Beyi tanıyordu. 

Nerden ve nasıl? Malilm ol~a· 
makla beraber bu kııdın öldur
düğü adamı elbette ki tanıyordu, 
hatta ona karşı eski veya yeni 
bir hıncı vardı. 

Yanında bir tabanca götilrdü· 
ğline göre de, yapacağa ~i dil· 
ıünmUı ve taıarlamışb. Ortaköy 
komiserine söylediği birkaç ke
limeden de bu kadının Vedat 

Sayla 5 

Gönül işleri.' 

Ailesinin 
Kurbanı 
Bir Kadın 

Bugünlerde ailelerinden şikA· 
yet eden kız ve k dın okuyucu· 
Janm çoğaldı. Bugün de, yine 
ailesinin kurbanı olduğunu bildi
ren bir kadından bahsedeceğim. 

Bu kadın Çerkesköylüdtir, aile
sinin zurile evlenmiştir. Kocasını 
sevmiyor. Hayab bir cehennemdir. 
Okadar ki ölOmü göze aldığı 
anlar vardır. Kendisini feda eden 
ailesine de dönmeyi artık ağır 
buluyor. Bu kadın şimdi bed
bahtbr ve ailesine lanet okumak· 
tadır. Mektubunun nihayetinde 
dİ}'Of ki: 

" Kızlan evlenmekte serbest 
bırakmazlar. Çünkü kız ya davul· 
cuya varir, yahut zurna_cıya derler. 
Peki amma, analar babalar, kız· 
larına daha iyi koca seçmenia 
ıımna vakıf mıdırlar? Kızlara bu 
hakkı vermemek için, ailelerin bu 
1abada ehliyet sahibi olması 
lazımdır. Nerede bizde bu ailel,, 

Bu kadının hakkı yok değil. 
Kızlarımızı evlenmekte serbest 
bırakmıyalım. Fakat onlan ke?dl 
seçtiğimiz insanlarla e\•Jenmıye 
mecbur etmek hakkını haiz değf· 
liz. Varacakları koca ile onlar 
yaşayacaklardu. Bu mesel~de her• 
kesten evvel oolann reyı sorul
mak IAz:ımgelir. Biz kızlanmızm 
kocalarını seçmelerine yardım 
edebiliriı:, fakat onlara arzumuzu 
cebren kabul ettiremeyiz ve et• 
tirmemeli>riz. 

~ 

lste.nbulda H. R. Beyeı 
Daha gençsiniz. Kazancınız bir 

aileyi geçindirmiye kafi değil. 
Babanızı dinleyiniz ve birkaç sene 
daha sabrediniz. Haklanızda daha 
hayırlı olur. 

HANIMTEYZE 

Vekllr=i'ı Tevflk Rüştil B
0

;yi ziyaret 
etmiılcr, nrilen çayda _ bul'!nnrak 
geç vakte kadal' görüımuılerdır. 

* . 
Belgrat 26 - Cenevrede M. Y evt~t 

M. TJtüleako, M. Maksimoı ve Tevfı 
Rüıtil Bey Cenevrcdc, Bilhuaa Bulg~ 
hükılmet değitmeai neticesi hadıı 
olan vaziyeti tetkik edeceklerdir. 
ve Bulgaristaoa Balkan misakuu ka• 
bul ettirmiyo talııac:aklardır. 

Melih Beye karşı sebebini henüz 
anlıyamadığımız büyük bir kini 
olduğu görünüyor. 

Bu kinin menşeini kadının 
hayatında aramıya çalıfbk. Kime 
ne sorduksa, sanki bir evliyadan 
sanki hakikaten sem vi bir mah· 
!faktan bahsediliyormuı gibi maz
nunun yaşayışı, ahlakı hakkında 
snde hürmet ve hayranlık sözleri 
işittik. 

Vedat Melih Beyin hayatı ise 
zeng!n, yakışıklı, meş~~r olan 
herhangi bekar bir erkegm yaşa· 
yışından farklı değildir. 

Kendisi kibar salonlarıuın erı 
aramlan ve sevilen bir ferdi ola• 
rak tanmmlfllr .. 

Arkadaşlannın "Don Juan,. 
ilmini veı dikleri merhumun, öl il· 
mü de bayatı gibi pek heyecan 

uyandırmlfhr· . 
Ortada birçok rıvayetler do--

latnıaktadır. Vedat Melih 
Beyin ipek aanayiimizin en eski 
müesseselerinden biri olan Bursa
daki "Altın Koza" fabril a1arı Uo 
buradaki ıjube ve mağazalarının 
yegane varisi bulunan çok genç 
ve güzel bir hanımla nişanlan· 
mak üzere olduğu da söylenmek· 
tedir. 

Bu haberi ifiten bazı kimseler, 
cinayetin bir kı•kançbktan ileri 
geldiğini, iddia etmektedirler. 

(Arkaaı Yar• 



6 Sayfa 

Dünya Hadiseleri 
~------------------------j.-
Altı Ka.fa 
Koparan Bir 
Otomobil 

Fransada her sene yapılması 

Cörülmedik mutat olan oto-
bfr yarış mobil yarışları bu 
kazası ıene feci bir ka-

_____ _. zaya sebebiyet 

vermiştir. Fonteneblo'da otomo
bil kulübO tarafmdan tertip edi
Jen bir yarış esnasında t 70 kilo
metre koşan arabalardan birisinin 
direksiyonuna birdenbire bir bo
zukluk anz olmuş ve bütlln hızile 
seyircilerin üzerine ablmıştır. 

Bu hadisede hazır bulunanla
rın anlattıklarına göre bu otomo
bil ilk önce birkaç kavsi tabi1 
şartlar içinde geçmiş, fakat tam 
ıür'atler fazlalaştığı sırada bir dö
nemecin başında yanı yolundan 
çıkarak bir ağaça çarpmıtbr. 

Bu sademe üzerine tekerlek
ler kopmuı ve otomobil seyirci
lerin başlan Ozerinden uçarken 
alh kitinin kafasını koparmıı, on 
kitinin de çok tehlikeli bir te
kilde yaralanmalarma ıebep ol
muftur. 

>f 

Geçen hafta Pariste Sakre 
Kar dö Monmartr kiliae

-,-J
4
J,_ô_ç_g_e_r_l_n_tl ... sinde garip telik

ki edilecek bir 
dua merasim yapılmış-

okunugor br. Sababm saat 

dokuzundan itibaren sedyeler ve 
arabalar içinde birçok hastalar 
getirilmiş, kilisenin avlusuna bıra
ktlmışlardır. Müteakiben papazlar 
mukaddes dualar okumuşlar, 
okunmuş sular serpmişler ve has
talann iyi olmaları için ayinler 
tertip etmişlerdir. 

Merasim günü Sakr Kör dö 
Monmartr kilisesinde yedi yllze 
yakın hasta bu ayine iştirak et
miş ve hastalara mabsuı dualann 
musikisini dinliyerek avunmuşlar
dır. 

Filhakika Parisin bu eski ki
lisesinde her sene bu kabil me
rasim yapılmakta ve yüzlerce 
baata buraya gelerek eczane ilaç· 
larmdan bulamadıkları ıifayı pa
pazlann dualarından bulmayı 
ümit etmektedirler. 

Fennin ve ilmin terakkisi ile 
töhret almış bu memleketlerde 
bu gibi itikatların kökünün hill 
kazınmamış olduğuna hayret et
memek mümkün değildir. 

-..=... ...... '.. • • • •• ' ....... . 1 1 .. . ·~ 

Son Posta 
YcYllll, ıilyut, Havadla n Halk sueteei 

Eski Zabtiye, Çatalçeşme ıokRgı, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı 
•4! reıimlerin bütlin hakları 
mahfuz ve g11r.etemiıe aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 . 6 3 1 

$ene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. --·------

TORKIYE 1400 750 400 150 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen eur•lc •eri ueri/mez. 
lllnlerden mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk: 

pul ilavesi lazımdır. 

r Posta kutusu: 741 lstanbul""' 
-Telgraf : Son posta ,, 
Telefon: 20203 

SON 

Eski keyif Ehlinin Merkezi: Tiryakiler Çarşısı 
-• 

Istanbulun Bütün Tiryakileri Eskiden 
Akın Akın Buraya Koşarlardı 

Ehli Zevkin Zevkini Kim Tazeler? - Taze Elden, Taze 
Pişmiş, Taze Kahve, Taze Gönlü Tazeler ! .. 

Efendim, benim Snleymaniye
de bir baba dostum var. ArHara 
vakit buldukça el öpmiye gide
rim. Bana daima gümüş mahfa· 
zalı eski fincanlarla kahveler ik
ram eder, gönlümü alır, hatınmı 
hoşnut etmiye çalışır .. 

Geçen cuma yine el öpmiye 
gitmiştim. Konuıurken likırdı 
tiryakiliae dayandı. ihtiyar adam, 
bana • Tiryakiler Ça11ııı » nı 

Tele tüle kahueler gıne ooı 
lcaldıiı yok 

sordu.. Bilmedim. Hayret etti: 
- Hele hele, gazetecilerin 

bunu bilmemesi kadar ayıp şey 
var mı?. Haydi kalk ta seninle 
Tiryakiler Çarşısmın son kahvesi· 
ne gidelim. Birer kahve de içmiş 
oluruz, dedi. 

Ne yalan söyliyeyim, uzak bir 
yere gideceğiz diye canım sıkldı. 
Fakat iki sokaktan dönllşünden 
sonra, beni Süleymaniye camiinin 
önüne çıkarmca, İf anlaşıldı: 

ihtiyar baba dostu, elile, ta 
karşı kalaycı ve demirci dükkin
Jarile, Süleymaniye camiinin al
çak duvarlarını gösterdi: 

- Tiryakiler Çarşısı itte ıu 
uçtan öteki uca kadar uzanan 
yer. Bir zamanlar buraları, lstan
bulun en meşhur, en namdar zevk 
ve sohbet yerleri imit ben genç
liğimde azıcık hatarhyorum.. Yine 
buralarda dört beş kahvehane 
vardı,. Fakat dfişe düşe nibayat 
bu köşedeki bir kahveye dUştU. 

. ihtiyar adamla, kahveye gir
dık.. Hafif bir meyille toprağa 
sokulmuş olan bu kahvede, .erin 
bir hava kokuyr. Duvarlada yer 
yer sıvalar dökülmüş, taşlar ka- ı 
rarmıf, tavan örümceklenmiş. 

İhtiyar adam kahve.sini içerken, 
birdenbire fincam tabağa bırakb: 

- Yaz, çıkar kağıt, kalemi.. 
Sana kahveyi methllaena eden bir 
nazım okuyacaiım, dedi. 

Ve sonra, kelimeleri tek tek 
ıöylemiye bafladı: 

Ehli zevkin, ·zevkini kim tazeler 
' Ta~ elden, teze piımiş, taze kahve 

taze göıılii tazeler, 

Nasıl, aüzel detil mi?.. Bunu 
ban,a peder anlatırdı. Eakiden ıu 
karııda, tam kö,ede, büyük bir 
llahvehan• varmıı.. Cumalan 
lıtanbulun bütün tiryakileri bu
raya gelir, toplanırlarmıı. Sa
hibi ufak tefek, beyaz ... 
kalh, hoı meşrep tatlı dil bir 
adammış,, iıte bu nazım onundur. 
Peder merhum, bunu meıhur 
hattatinden Kamil Efendiye ıU
IUsle yazdırmış, divanhaneye as
tırmış. Şimdi bile duruyor. 

İhtiyar adam, dalgın gözlerle 
devam ediyordu: 

- Peder anlabrdıl 1stanbulun 
bütün tiryakileri mutlaka burada 
buluşurlarmış.. ıu kale duvarla
nndan ta apiıya kadar hep dük-

E•ki aolalHtler bozan högl• 
lcuıılıklı godedillr 

klnmıf. Hepsi de kahveci dükki· 
nı.. hepsinde, iri ve kocaman lev
halar halinde, ıu beyitler varmıf. 
Gönül ne kahve ister ne kahvehane 
Gönül ahbap ister kahve bahane .. 

Sende bilirsin yal bunlar • ha
tıramda kalmadı - bilmem hangi 
padipb zamanında kahvenin ya
aak edilmesi ytbünden yazılmıf. 

[Dördünoii Mur&t zamanım lcutediyordu] 

Tiryakiler çar111ında. kahvehane
lerden bqka bir de kahve, t6a
bekl, aaa10n, tilttin, afyon aatan 
ldlçllk aktar dOkkinları da var
mıf .. aon senelere kadar, bunlar• 
dan biri duruyordu-O da kapandı. 

- Tiryakiler çarııımın kah
veleri nasıldı?. 

- Enfes ..• Diyorum ya, lıtaıı
bulun en güzel kahvesi, çayı bu
rada pifer, yine en tiryaki ada
mı burada bulunurdu. Bir kere 
fincanlar çeşit çeşitti. Fincan ta
baklannda .. afiyet olsun!,, 11 ca
nına değsin!11 .. bir içen bir da
ha içeri,, .. tekerden leziz olsun 
efendimi,, Yazıları yazılı idi. Bazı 
meşhur tiryakiler, içecekleri kah-

Tı,..a1c11 ... ~l'fH1111n lc•wif •lailleri 
Mili oar 

venin fiocanlanm kendileri evle
rinden getirirler, kendileri yıkar
lar, kendileri kurularlardı. Bu huy 
oldukca rağbet bulmuftu. Hatta 
kahvesini, şekerini evinden getı. 
renler bile olurdu. 

ihtiyar adam nefes aldı. Baa· 

Tiryolcller çarııaının ıimdllci hali 
tonile karıı camii eıssteri: 

- Cuma namazlari kılındık
tan ıonra buralan hınca hınç do
larmıf.. Gelsin kahveler, gelsin 
çaylar, gelsin tavlalar gelsin nar
gileler... Arbk sabahtan akşama 
kadar, partisine oyunlar mı arar• 
11n; kahve lezzeti münakaşası
na girenlerin bini bir paraya •• 

Babam anlatırdı: 
Şu kartı kale duvarı dibinde, 

meıhur bir hacı Abdullah Efendi 
varm•f.· töhreti yemenlere kadar 
uzamış.. Hacı Abdullah Efendi 
her sene. hacca gider, oradan da 
Yeme~e mermiş. Yemen kahvesinin 
töhretı malum.. Hacı Abdullah 
bir ay Yemende Yemenli kahve
ci.ter ya?anda pa;asız çaraklık eder, 
döoermıf.. Hacı Abdullahın pişir
diği kahveler, okadar lezzetli, 
okadar kokulu imiş ki, peder 
merhum, bazı geceyaraları Hacı 
Abdullaba adam gönderir, kırmuı 
keıe içine koyduğu albnları " pi-
şirme ,, kirası diye sunarak ken
disini konağa çağırtırmış.. Hacı 
Abdullah sonralara saraya intisap 
etmiş ve baı kahveci olmuı.. İh
tiyar adam konuıurken ancak 
nefea abyor ve anlatmaaına de
vam ediyordu: 

- Kartı kalaycı dükklnları 
eskiden, divitçi dükkinlan imJı .• 
l,te, Tiryakiler çarşısımn büttın 
altın, gllmüş, tunç mahfazahkları 
nargileleri burada yapıhrmı1 •. 
Cuma oldu mu blitUn tiryakiler 
buraya toplanır, kimin fincan ta· 
kımı daha güzel, kimin daha llı
tlin diye münakaşalar, mübaha
seler yaparlarmış.. Arkahks1z kU~ 
çük iskemlelerde yatsı ezanlarına 
kadar buraları bir baştan bir baıa 
dolarmış .. Cigara cigara 6st0ne 
sanlar, kahve kahve üstüne içilir-
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Boğazı Şenlendir
mek için Bir Karii· 
miı Ne Düşünüyor 

Boğaziçi günden güne ıön
mektedir. Boğaziçinin letafeti 
tabiiyesi iıtismur edilecek bir 
servettir. 

Boğazı canlandarmak lazım. 
Bu da halkan rağdetini temin et
mek, seri ve ucuz vesaiti nakliye 
ile kabil olabilir. Anadolu yaka. 
sım da bu nimetten istifade ettir. 
mek - otobüs· motorbot combine 
serviai ihdUJ ile kabildir. 

1!~ ~vvel Emi?önU ile Mirgiln 
camıı arasında bır otobüs servisi 
ibdaı edilmelidir. Emin5nünden 
hareket eden otobüsler Bebek 
Rumelihiaan, Baltalimam, Fıstık 
tepesi, Rcşitpaşa mahallesi 
M~gün korusu yanından geçerek 
Mırglln camii yanındaki çınar 
mevkiini son istasyon ittihaz 
etmelidirler. 

Bir ufak motorbot her on 
dakikada bir ArnavutköyUnde 
Akınhbumunun biraz geri veya 
ilerisinden otobüsten inen Çen
eelköy, Vaniköy ve Kandilli yol· 
culana kartı aahlle g5türmelidir· 
Diier motorbot ta 1\um!Jihillfl 
mezarlığı 6nlindeld ahilden Ana• 
doluhisarı, Kanlıca yolcularını 
karşı ıahile geçirmelidir. Bu ıa• 
yede yanm aaat zarfında MirgUn, 
Anadolubisan, Kanlıca, ÇengeJ.. 
köy, Vaniköy, Kandilli, Boyacık6y 
sakinleri Eminönünden evlerine 
kadar gidebilirler. Şoför ve oto
mobil sahiplerinin iddialanna göre 
bu yolculuk -en uzak mesafelere 
12 • 15 kuruı ile yapılabilirmiş. 

Boğazın aşağı kısmına rağbet 
artarsa tabiatile bundan tram
vaylar da istifade ederler. Şirketi 
Hayriye ise zikrettiğim iskeleler
den pek çok istifade temin etme• 
mektedir. Şimdi zarardadır. Şir· 
ketin yüzünll güldüren Üsküdar 
ile Kuzguncuktur. Şirkti Hayriye 
bilet .fiatlerinl ucuzlatmalıdır. Yu
kan Boğaziçinin en tabii ve seri 
yolu deniz yolu olması lhımgelir. 

Şişli Köleyan apartımanı 
Mehmet Rıdvan 

Cevaplarımız 
İzmir .Uzunyolda Şevket Efendiye: 
MUlkıye Mektebine airmek için 

muhakkak lise mezunu olmak 
lazımdır. Nabiye ml1dllrU olmak 
için de en az ortamektep tahsilini 
bitirmiş ve ibrazı akat etmiş ol• 
mak fartbr efendflıllW 

lf 
Diyarıbekirde baytar Sıtkı 8ima· 

Yi Beye: 
- Mektubunuz yerine veril· 

miştir efendim. ............................................................. 
miş .. 

- Peder merhumun ·anlatbk• 
larına g5re .CSyliyonunuz değil mi 
beyefendi? 

- Evet .. 
- Acaba tiryakiler çarşısında 

kaç dllkkin varmit ?. 
- Hah, iyi ki aordun.. Hatı

rımda. pederin a67lediii habrım
da~. Onun zamamada tiryakiler 
çarşısında 21 kahYeci, 8 divitçi, 
6 aktar, birkaç tane de bakkal 
dnkkinı ••rmlf.. 

- Desenize ki buralara caki· 
den tam bir ÇIU'fl lmitf. 

- lami O.tinde a oilum .• 
0 Tiryakiler prp11 ,, bihusuı ki, 
bor çaqıdan kalabalık olurmuş.. 

• Şimdi tiryakiler çarıııı bom-
hoı ve ıe11iz.. Ortadaki çeım• 
yan akıyor. SWeymaniye camiinin 
avlusunu otlar bOrUmllf.. Kal• 
dipleri harap ve ıoluk.. Karşı 
kalaycı dükkinlarmdan kırık de
mir sesleri geliyor .. 

Zaman &yle duymaz bir ejder'" 
dir ki, birgtln belki bu harap ve 
kuru şeyler de kalmiyacak, Tirya"' 
kiler çarşısı bUsbUtUn ıiliniP 
sUprülecek - lf 
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Nakilh Sadettin Reşit 

Mühim ticari haberleri dinlediği 
zamanki gözlerinin parlaldığile 

Emmiyi dinliyordu. Ticaret ortnkları 
onun bu bakışından kat'iyen ne 

düşfindüğünü anlayamazlardı. Fakat 
Emmi biliyordu ki bu göstermelik Bir niye onra tekrar kıpkırmızı 
aükiınet çok dikkat ettiğini ört· kesildi. 
mek isteyen bir maskeden lba- - Oh.. Mö yö Lubyançefl .. 
rettir 1 Bu saatte Lubyançefin Diyebildi. 

Son Po tanın 
Tefrikası No. 8 

durmu~tu anki... GilçlUkle ken
din gelebildi. Avucile alnını sı
karak ayağa kalktı, istirhamka· 
ranc bir tavırla Lubyançefe 
döndü: 

dimağım düşünceler, sinirlerini Lubyançef bir dr m aktörü 

- A biyetim lçiD beııi ma
ziır örmenizi rica ederim. Mö y.ö 
Luby uç f. Bir z dil ünmekliği.uı 
· Pıı mti aad ediniz, pek.. H m 
pek mfi§kül bir vaziy.ettey.im. 
Size karşı ürmet ve · ettnr• 
hkla mfiteha ısım, f k t bana 
uzablan eli kabul etmeden evvel 

alakanın ateşi yakıyordu. Emmi gibi rol yapmiya kalkmadan, tok 
sözllnü bitirerek cebinden Holün esle özüne devam etti: 
mektubunu çıkardığı zaman da - Evet mşanhnız gibi.. Karım 
biç bir şey öylemedi. olm nw ric ediyorum. Ço b 

- Size bunlen söylemek is· c el bunu y pmak isterdi , f • 
tiyordum, şimdi bu mektubu kat uhte!if ebepler 
tutfen okuyunuz. Sizden Mösyö mani o! . itiraf ederi '; 
Hole rzu ettiği izahab vermey kendi kendime kliçlln bir imtihan 
gitmemin iyi olup o1nnyacağım dev.resi geçirdim. Kadın • erind 
aormak için geldim! biraz tecriib iı:im, ıreddedeceği-

Lubyançef mektubu okudu. nizd korktum. Fakat 'mdi 
D hn doğru u her kelimeyi ter • ö ümde birisi varken dah fazla 

·s iy ban m.. 
Bird bir; 

h'll değil.. Çünkn biri in b 
husust alıa evve1 ba'kkı 

sbra m neticesi tit-
riyordu. Y av.aş, yavaş IJ>IYR 
doğrulau. Miha1ın fii:ıünde tet: • 
ür o'kunuyorau. 

zileyerek tetkik etti. Bu mektubun tereddüde lüzum görmiyorum. Çok 
kUçllk bir noktasına vanncay vadedemem. Esasen kimim ve 

- Ah.. Şu hal me le ta
mile b ka.. Ben Hol" ızı 

y.alnız bir tar. lı olar k evdiğini 
z n diy rdum; f k t ·meli ö
rtiyorum -i iz de onun lhi iya
tma :m kabel diyorsunuz.. Y • 
nıldım. Yani • ah t vçr ekte 

kadar ehemmiyet lfediyordu. neyim var? Beni gayet iyi tanı· 
O yalmz yazılmış etimi •e yorsunuz. Sizi son derece evdim, 

brl r:ı okumakla kalmadı, his- kanm olursanız mesut olaca• 

ar ediyor unuz d ek? 
- Evet bunun o1ması lazım. 

Ona ı yaphğım eyin he-
ve ektiğim lllzumun 

siyah, düşünülüp te yazılamamış ğıma kaniim. Şimdi Mösyö Hole 
cfim1eteri de gözlerinin öntin ccv p rmeldiğim m ade 
serdi. Ay ğa kalkarak birkaç edernıi ·niz? 
dım yukan ğı gezdikten Bu itiraf Emminin bu bütün 

sonra yazı mas na dayanarak asabım bozdu. lr de kudreti anki 
öylemeye başladı: felce uğramıştı. Erkeğin süküneti 

- Matmezel Emmi, söylediği· biraz onu d teskin etmışti. 
nile göre bu pe garip bir rna- ösyö Lubyançef; u sani-
c~ nın hikayesi. maalesef Al- yed düşünmİye bile ecalim yok. 
manyadn büyUk harbi takip eden Şaka eya ciddi liyl diğiııizi bil· 
bUyUk sukutun birtakım a ne- m eliğim oilerinize hi~ intizar 
tayicine hfila tesadüf etm kteyiz. etmiyord . Sefaletten, felaket-

Oh, ben famle menin ne ten kurtardığınız ipin Biz in-
d mek olduğunu pek iyi bilirim. ncttar bu kir km zevc 
Bedbaht vatnmmde böylelerine liğami n bul eccyor uz? 
pek çok tesasadüf ettim. Zarure- Oturduğu koltu biraz doğ• 
tin, in anlan ne kadar derin ruldu. Asabiyetten pannaldaı:'Ull 
uçurumlar ttığını gözlerimlo çıhrdabyordu. Vaziyeti neza eti-
gördüm.. Az. kalsın izde bu kur· ni deılıal idr etmişti. - erk 
hanlardan birisi otuverecek~siniz. on albini takdim ediyordu. V:e 
Büyü tayfun sid yaka1ayarak ken· o.~. Cevap ermiyordu.. efetl 
disile beraber sürükle~ Bere- r:::::========================== 
ket taliinize.. Son raddede uçu-
rumun ken rınd kaçmay mu
v olmuş naz. • Bir az vve! 
kendi kendizi itham etmeniz 
ruhiy bnııın aletine delildir. F • 
kat emin olunuz ki bunula daha 
f azl m gul alın ruz luzumsuzdur. 
E sen "z şimdiye dar kaba
b tınızın günahını ı braplannızl 
ödedihiıüz gibi, bana kabrsa er· 
keğin önünde her hakikab oldu· 
ğu gibi itiraf ederek kendi ken
dinizi mahküm ettiğiniz z man 
m ele kalmamlfb. 

- H yır • Luby uçef; bu
nun için methe yı değilim .. 
Kimbilir ye' imin h ngi buhranı 
beni o itirafa endimde olm dı· 
ğım bir zam n mecbur etti. 

- Ben nazariyab tahlil tmi
Y rdum. Hi iyab emrettiği 
veclıil geçmi kaiye göre hü
küm veriyord\Jm. Yine slSylerim 
bUtlin yapbğıruz şeyler vicdanı· 
nwn asaletine deJildir. Şimdi ne 
yap mı istiyorsunuz? . Hole 
cev p ver cek misiniz? 

- Böyle bir mektubu cevap ız 
bıracağımı mı tasavvur ediyor· 
unuz? 

- Haya bunu dllşünmcntlt
tim.. Yalnız "zio y rinize ben 
cevap vermek isterdim.. Bu ce
vab direktörünüz gibi değiJ eğer 
muv fakat ederseniz, nışanhoıt 
aibt imza etmeyi düşünmüştüm! 

Emmi bir 61ü gibi sarardı. 

1 1 
Bele ·ye Kalşı ında sekiz senevi 

taksitle satıl k arsalar 
Mevkii ve Nevi Tıenıinat Esaa 

No. 
624 
625 
6L6 

Lira 
f tanbul Belediyesi Karşısında 236 ado 11 Par el 206 metre 740 

236 
236 
236 
236 
2J6 
236 
236 
236 
2 

231 " 1160 
229 " 824 

" 
,, 

il .. " " 
.. 18 

" 
" 19 

" ,, 
" ft " 20 " 297 it 1307 

" fi " " 
21 

" 345 " 1725 
" u ,, 

" 23 •• 308 '.ft 12J2 
302 ,, Jl329 
t50 " 600 

" " ,, 
,, M •• 

.. 24 ., 
" 3 

" 132 " 400 " .. " .. " 

627 
628 
630 
631 
632 
633 
629 " ,, ., 

Yukard yazılı arsalar şeraiti 
açık rttırmaya konulmuştur. 

" 22 ,, 280 " 2520 
atiye daire inde satılmak üzer 

l - Talipler hiz arında 
müracaat edeceklerdir. 

terilen d pozi o • 

2 - fhal bedeli tilki pe · o 
tesviy edilecektir. 

3 - Müşteri uhtesine iha1 
pozito undan mahsup edilecek 
tarihini takip eden her en nin 

ı senede te viye edilecektir. 

edil bedelin 
müt b ki '1 U 
yni günün 

tis vl 

Şubemize 

tte 

4 - Bu taksitler bir güna faizo tabi değildir. Binaen leyh 
satılan arsanın üzerind bor, miktannda Bank mız lehine birinci 
derecede te is edilecek olan ipotek bili faiz ikraz adi mahiyetindeClir, 

S - Uhtesine ihale olunan ar a ı,in mU§teri tarafından veril• 
mi dcpozitodan birinci tak it mahsup ve ferağ barcı tesviy edil· 
dikten sonra bak ye kalan miktar derhal mUşteriyc iade edilecektir. 

6 - Fernğ harcı ve dellaliye resmi mÜ§teriy:e aittir. 
7 - ihale birdir ~e kııt'idir. Ve 31 May 934 Perşemb ünü 

saat onda Şubemizde icr edilecektir, 
8 - Fazl tnLilat için Şube i lir c ' olunması. (347] 

• 
__ ,_azda 1 i F aeia 

Bir Adam Zemzem Kuyusunda Boğul· 
u, Bir li Bi en sildi 

( B şto.rafı l in i yf l:lde. ) 

biter bitmez bU ·n cemaat, fer
yadın ~eldiği tarafa Jc.oştu. Biraz 
sonra ben de Zemzem kuyusunun 
bnşındayım. Arıadık ki hacı Ali 
iminde bir 

ahas nda 
ri den Nasıl 

inikat 

'bu m'iihicı 
• mevzu olacciktır. 

* mtistahsilini ytı-
zlin ühim diğ r bir 
h mır: 

- B ene A"""~ .. - · .. 
nnnistanda tizUm mahsulil geçen 
sen lerden yllzde (70 - 40) nispe-

y niTür y n 

defa görülen bir hadisedir.,, 
Seıpire Hp ıro bu mektubu .. 

nun sonunda 'bir de kasas hadise• 
sinden hahsediyoı· ve onu da 
şöyle anlabyor: 

"- edinedeyiz. Haçijp3 ar .. 
sında .korkunç bir şayia dolaşı
yor. Bir hacının (11} Ilı ı ç h 
mış. Hadise:nin korkunçluğu, h1J1oo 
sız ,1.aka@od,ığı akdir.ôe anlı 
b1r facianın doğması ihtimalidir. 
Netekim bu 'fa<!iayi gö~erimlo 
C',Yrettim, Medine polisi kısa bk 

ara hrmatlen onr hır .!'ı ele 
e9irmiş, hemen çlıınn huzuruna 
karmışh. dı :f e · kıs ir 
uhakemeden nr bırs12 hıdt-
ında ka rarı verdi. 

gün· sonra da herkesin har.ır bu-
Juncluğu bir me3danda .cellat, 
mah'kümun sağ elini bir ta r1Ze· 
riue 'koydu, endi s ğ elindeki 
baltayı olanca uvvetile io<lirdl 
ve hırsızm elini 1>ileğinaen uçur-

u. Kesilen el, ibret olm k ~er 
" Ü eytan ı ,, nile 
ç ün nd h lk 

ildi ... 

Gümrü ay·t e-
l na ilir? 

tide no'ksanaır. Avustralya., her 
sene lngiltereye (45,000) ton üzüm 
evk 'eilerken, re olte no ·sam 

ilnllnde anca 12 O) ton uzüm 
temin ıedebilecektir. Y. n • • 
tanın b he ihraç a 
plan (Sultanın) üzümleri de ha• 
vaların müsaadesizliği jnzünden 
y1izde ktrk nol andU. Bu itibal"" 
la dört gündenberi Londra pifa• 
ası, bir piyasa ındnn iizlim 

a mak için geniş bir istical 
göstenneld:e ve ne bahnsına 
olursa :ol un ıtizlim satın nlmaya 

htebri" görün e tedir. Bu -yüz 
Ben elde 'ille cut stoklar bir-
denbir. ymetlenmit v 1izü 
piyn kiloda S) kur fır • 

br~ 

tiu azi t 
alarla tıcılar :ar.aaında .. a..n ... ..nıı-

bir rakabet be • 
sada üzüm üzer· muamele dure 
mu tur. Salıcı müstahsil t lep 
failalığı karşlilnd 1 .. 
nznmi ii t aramakta • Londr 
Uzenoe 'bllyük alivre snbş y 
pılacağı anlaşılmaktafur. Fi t1ar 

.. famdır. 

irl r 
-------

Fırsat Düş ünlerin Bakınız: 
bu .ihtik r .ıraziyetinden belediy 
tam vaktinde haberdar olm "e 

fı l ·aci nyfada ) 
BugUn i~ bu s y.d1ğımız 

maddelerden milli müdaf a ver· 
gisi namile on para bil alının 
değildir ve yeni vergi kanun arı 
hazir 0 b~ gıcından itibaren 
tatbik edilecektir. Fı.ıkat bazı fır .. 
sat düşkünleri bu maddelerin fiat
lannı, saıild vergi ahnıyormş gibi 
derhal ertbrmı lardır. CSunlara 
0nıyorsunuz: 

- için böy o ol u? 
Size hiç ~kinmeden bariz 

bir laübalilikle .cevap veriyorlar; 
- Ne yapalım, vergi bindi. 
r abü bu ö.ze inanmıyor unuz 

v hu özün yalan olduğunu öy· 
lü_yor unuz. Onlar· bin derede u 
ge .. • ~k etilc ;sizi çıkça 
aldatmak • tiyorlar~ yaptıklan 
ihtlkin çıkça mazur gö termck 
istiyorlar. 

Filkat aber ldığımıza ıör 

m· · • '.Bclediy .İktisat 
m · dnrlüğii dtiki da • ş lizerin
dedir ve ihtikar ıfırsa~ılnrmı 
meydana ~ aır.mak i~ t kikler 
yapmaktaaır. Bize aber erildi
ğine ve temin edildiğin göre, 
bu şekild htikar y p ğı sabit 
olanlar şiddetle ceza görecelder
dir. Nete im belediye lktısat mli
dürll B. bir ımuh rrıri ' e 
unları öylemi tir: 

., - BüyU ehirlerd fiy 
meseleleri eni tetkik mevz u 
olur. rFiyatları ynks tabii 
Olduğunu tesbit · çiıı op 
penlkende fiatian yn yn 
lia mık ve onra m 
yap azım dır. ti iz e n 
imi outrol bnda bulunduruyo
ruz. lhUkir yolun lar 'd
detl tecziy olunur.,, 
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• 
aşa, ulh Teşebbüsü için Söy.: 

özleri Kabul Etmemişti •. n 
Maamafih bu ilhak, henüz öz- hakkında .. bir 

den ib retti. Çünkü Akdeniz - moh~a verdiğini 
hillerinden (Fizan) çöllerine kadar zannediyor (?1) ••• 
bu koca ktt'ayı bir anda benimsi- Avukat Salem 
yen 1 lya istila ardalan, henüz Efendi, ( Vita ) 
top nıenzıllerinden bir adım bile gazetesi muhar-
·ı . 

' 
1 

en geçemem· erdi. Bu §C• rirfoe, lstanbulda 
rait altında siyasi ve makul 1 herşeyin sakin 
t~şebbüslere girişildiği takdirde, 'I olduğunu beyan 
fuphesiz ki b:rçok menfaatler eylemiştir. J 
elde edilecekti... Nitekim bu Bu havadis 
m~el~, Trabiusgarbın kahraman başka bir zaman-
nıudafıleri arasında da mühim bir da verilmiş olsay-
ınevzu teşkil etmekte idi. Huma dı; belki de hii-
e derne'de ltalyanlann bütün disat asın 

kuVVetlerile yapbklan büyük bir k nşıp gidecekti. 
barruz, İtalyanlara kanlı bir H Ib '- b a UHİ, ütün 
heıimet ve ye'saver bir ümitsiz· münevver muhit-
liğe mal olduğu vakit; bu zaferi lerde ıhükumetia 
kazanan kumandanlardan Deme aleyhine ıiddetlo 
8?,~esi nıüdafü Mustafa Kemal ateş püskürii.l· 

_ işte t düğü bir zamana 
teşebbü 'd.a~ zamanıdır. Sulha tasadüf etmişti. 

Denı~ş~ 1~tz..- Çünkü herkea 
parlak . •f • BKat: Sait paşa; bu Ada1arm işgalin-

Z<ı ~rın en kn .. k b" den •. Beratta -kah-

~~·---.....-- ~~~----, , 

emeresini '-·ı çu ır ramanca bı"r mu-· O 
Ö IJI e almıya t bb" e7ne cephesi Jnımandanı Erkanıharp Blnbaıııı sternıerni.şti. eşe us daf aadan onra- Munafa Ke••I '&g 

lf 1 yanlar tarafından babnlan bu tedbiri tatbik etmedi. itiraf 
Güııden güne ha (Avni • ilah) zırhlısı ile Ankara ederiz ki bu derin hikmetlere 

den ahvalin halk ve .oıet kesbe- torpidosunun kalplere verdiği tesir- bizim aklımız ermiyor. Ve efkan 
getirdigı· · h Üzennde husule den.. Çanakkalede gürleyen top umumiyei Osmaniye; de, bu ka-eyecan ve h 
luktan artık b 1 oşnutsuz- seslerinden muztaripti... Osmanlı ıdar ulüvvll cenaba lüzum gör-
1 una mış kalını• la t• ti t f 1 w .,.. U · ttihat ve Terakki • '! o ~ ıcare , amamen e ce ugramıt? .. ı. m !YOr. 
b ir b h cemıyetı, yenı Her gün birkaç Türk ve Osmanlı Hükllmet btitün SuryedC'ld 

u ran ve dedikoduya sebebiyet müessesesi kapanıyor; iflas, iflası ltalyanlan tarda karar vermiıı:ıtir. \'ermem k · · :w 
e ıçın Sait paşayı pek takip ediyordu. Buna mukabil, (1] Fakat biltün Memaliki Os-

fozla tazyik edemiyor; ancak gerek lstanbulda ve gerek Os- maniyedeki lta1yanlara da teşmil 
hususi vasıtalara baş vurmak manh memleketinin ~er tarafında edilmelidir. Osmanlılar pek sab.r-
uretıle derdine derman anyordu. - tıpkı harpten evvel olduğu gibi- lıdır. Fakat halkın tabammü1ile, 

Bu sırada mühim bir hadise bütün İtalya tebaası büyük bir sabrtı süktitile bükümet te bu 
vukua gelmiş.. Cemiyetin hesa• huzur ıve sükün içinde -çahşı- kadar oynamasa, daha muvafık 
bına yine acı bir hata kaydedil- yor; h tta gözü açık olanlar, o1ur zar.,cderiz.] 

· ti 22 b ( haiz olduklan apitülasyon maş • şu at efrenci) tarihinde haklarından istifade ederek es-
(Roma) dan {Viyana) daki (Nöyye kisinden daha iyi para kazanı- [1] İtalya lilosu, hukuku düvel ka-

(Arkam .. ar) 

Fraye Prese) gazetesine şu teJg- yordu... Bu vaziyet aklı erenlere idesi hillfına olarak Deyrut limanını 
raf çekilmişti: pek güç gelmiş ; hatta ittihat vo bombardıman etmigti. Bu haksız 

• [Seliinildi (avukat Salem) efen- Terakki cemiyetinin yegane isti· muamele karşısında halk fevkalade 
di d Ab b 1 d k (T ) heyecana gelmİf ve orada bulunan 
k• Romaya muvasalet etmiştir. na g 1 

a in e alan anin ltaJya tebaası hakkında mukahelei 
"'Utnaile\/hı"n~ hükümeti Osmanı·ye guete.si bile artık aabredemiyerek b=ı-=-a Ja tm· ' rdi F k 
tar: f " ~ fU aabrları yazmıya mecburiyet wuwı e yam e ı§ıe · 8 at o 

a ından bir memuriyeti mah- hissetmifti: saman vali bulunan Ebubelcir Hazam 
BUsa il eld'- · J d ki p 1 b mlek Bey, takdire şayan tedbirlerle müe88if h' _ e g ıgı yo un a şayiat ta ya te easının me e- bir hadisenin önüne geçmi~. Bu me-
ılalina olarak, Salem efendi timizde arbk yeri kalmamışbr. ıele dolayuıile oradaki halkan ga~ap 

gazetelere vulrubulan be!'anabnda: Biz bunu, ta bidayeti harpte İs- •e hiddetinin teskini için hük'1met, 
(HUkümeti Osmaniye tar.cıfından tedik. lsrar ettik. Fakat hükfımet Suryedeki haJyanların memleketi te,k 

hl~~mem~~ti resm~~h~z cb=~=t=a=~=m==~=·k=m=e=t=k=r==d=il~~=n=e=r=e=k==c=~=~=~=ri=n=i=il=b=e~~=e=m=i-~i=.====~ 
0~madığını.. ve bunu herkesin - , R A D y o 

1 
bilmesi lizımgeldiğini. ve buraya 
gelmt:sioden maksat, Seianik ban· 
k~eri~etn Mod~ao re~~~ ~--2-7-~-y-.-.-p-~--r-------2-8--M-a_y_ı_s __ ~-~-rl-.-~--
muessesa ının muharebe esnasında lsTANBUL - ıs.~n plak 1tetr'7ab, 19.20 fSTANBUL - ıuo franaaea den, ıt 
diiçar.oldukJ n müzayakai maliye AJana habar1eı1, 19.30 Alaturka muald ••r Refik Ah·r.et B•)' tarafıodan lr-fe·an., 
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Sayfa 9 

Bir Kadın Öldürüldü 
Fakat Cesedi Yedi Sene Sonra Bir 

Lağım içinden Çıkarıldı 
( Baıtuafı 1 lncl •ayfada ) açıp masraf yapacağına bahçede 

bal harekete ge,mi' ve ilk İf bir lağım kuyusu açsan daha iyi 
olarak iı1'cletin bulunduğu yere olmaz mı?,. 
gidilerek kısa bir tetkik yapılDUf Mustafa usta, işine çok iyi 
ve derhal şu karar verilmiıtir : gelen bu teklifi bina sahibine 

"- Bundan yedi sene evvel anlatmış, Mehmet Ali Bey evet 
işlenen bir cinayetin izi &zerinde- veya hayır demeden bundan yedi 
yiz.» Filhakika biraz daha tetkikten sene evvelki cinayeti habrlı} arak 
sonra bu tahminde isabet edildiği ustaya şöyle bir tenbih geçmiştin 
anlaşılmışbr. Çünkü yedi sene .. - Usta lağımlan kazarken 
evvel polise yapılan ihbarda ci- çok dikkat edilsin. Eğer bir insan 
nayet yeri olarak iskeletin çıktığı iskeleti çıkarsa derhal poliıe 
bina gösterilmişti. haber veriniz.,. 

Saraşaban Otell Zemin Katında 
Şimdi yedi sene evvelki cina- Mustafa usta bu tenbih üze.-

yet ihban hakkında biraz malümat rine bütün dikkatini lağama ver-
verelim: miştir. Filhakika zemin kabnda 

iskeletin çıktığı üç katlı bina 80 santim yüksekliğinde bir yer, 
Mehmet Ali Bey isminde birine lağımın temizlenmesi için açarlır-
aittir. Burasını bundan tamam ken lağım kazanlar bir insan 
yedi sene evvel Şevki baba is· iskeletinin ilk izlerini görmüıler, 
minde Rumelili bir ihtiyar hemen korku ile fırlayarak ustaya 
tutmuf, ., Sanşaban ,, ismi haber vermişlerdir. 
altında otel olarak iı~etmeye Mustafa utta vaziyetten dab 
baılamıfbr. O günlerde Rume- evvl haberdar olduğu için derhal 
liden çok muhacir geldiği için karakola koşmuı ve yedi sene 
Şevki Babanın -c San Şaban » evvel işlenen cinayetin feci izinden 
oteli çok iyi işliyordu. işte tam polisi de haberdar etmiştir. 
bu sıralarda Bursalı Münire Ha· Biraz sonra zabıta doktorlan 
mm isminde bir kadın Eminönti Haydar ve bamdi Beylerle all-
polis merke%ine giderek f6yle bir kadar polis Amirleri binaya geJ. 
ihbar yapmışbr: mişJer, iskelet tamamen ~e~dana 

"- Rumeliden muhacir gelen çıkarılarak maayene edılmış vo 
ZeLra Hanım "San Şaban,, ote- bunun bir insan iskeleti olduğu 
linde öldürüldü, parası soyuldu • ., tesbit edilmiştir. 

Netlces:z Bir Tahkik Bundan sonra da akşam geç va .. 
O zaman EminönO polisi bu kit nöbetçi Müddeiumumi muavini 

ihbar tızerine otelde çok sıkı bir ile Polis ikinci şube cinayet masası 
araştırma yapmış, bu arada otelin ıefi ve Eminönü Emniyet memuru 
iskelecileri olan 1zzet ve Ahmet hadise maball:nde keşif yapmıı-
ismiode ikilkardeşi de nezaret altı- lar ve fU hakikatleri tesbit et• 
na almıştır. Fakat yapılan araş- mişlerdir: 
brmalara, bütün tahkiklere rağ- Jakeletin pmillmlif oJduğa 
men ne Zehra Hanımdan bir iz ylibek kısmın tuj'laJan vaktilo 
bulmak, ne de nezaret albndaki- sökiılmliş, buraya ceset gömül-
lerin ağzından bir aöz koparmak dükten aonra llzerine el ile ça• 
mümkün olaınamlfbr. Bunun ınur •vanmıfbr. Sıvanan çamur--
Gzerine izzet Te Ahmet Hl'bet larda parmak izleri el'an mev-
bırakılmışlar ye tahkikat doayası cuttur. 
da bu neticesizlik karpıında Bet kiti Nezaret Alt nda 
hıfzedilmiftw. Bu hakikat tesbit edildikten 

Y efll BurH Otell aoora hadisenin faillerini aramak 
işte bu hldise &zerine Şevki mra91 gelmiı ve ilk olarak vaktile 

baba otdcilikten Taz geçmiş, buram San Şaban oteli iken 
binayi Çorapçı ude Konyalı iakeleciHk yapan Ahmet ve İzzet 
Mehmet B. isminde birine dev• kardeşler bulunarak nezaret 
retmiştir. Mehmet B. de burasına albna ahnmıılardır. Bunlann ilk 
.. y efil Bursa,, oteli ismini vere- ~rgulanndan sonra bunlarla mll-
rek kullanmıya başlamış, bina nasebetleri olan iiç kifir.ln daha 
iki buçuk sene sonra da Bursalı nezaret albna alınmalanna lüz.um 
Amet çaVUf isminde birine aeç• garülmOştUr. 
miştir. Son vaziyet şudur: Polim sorgu 

Ahmet ÇAVUf ta oteli ayni ile meşguldür. Hadisenin bOtOD 
iaim altuada bir mllddet iflettikten esran meydana çıkmak lzeredir. 
aonra, vaktile Şevki babanın :) 
7anında çalıpn ve Münire Hanı- (~_....!T!o:lp~la~nt:,:ı:ı,r ~O.~'-?-Y.;;•.;_:tl~e-r __ _ 
mm ihban nıerine nezaret albna Slpehl Ocelında 
ah ola f Ahm . .a:-...1.• ocajuada Cevdet nmıı n aızet ve et ~ U..- • bir PY ziyafeti 
kardHlere devre•-:_.;.. fuet we Kenm Bey wafa dıw b -.,. ........,.... ~ ocak men1tıplan •e ger aıı 
Ahmet kardqler otelin ismini sevat ha:ııı bulanmuılardır. 
••Anadolu Şanına" adına dejif- ,,. 
tlrer~ çalışm.,a koyulmuflaı', Sipahi Oca~ tarafından tertip edilen 
fakat iki kardeı handan yirmi atlı aıüeabaktlar.n ikiDciaine bugün 
gftn evvel bina sahibi Mehmet .. at 15 te Tabim ıtadyomuocla dewam 

Ali Beye 1100 lira borçlu olarak edileoektirBlr Toplanb 
binayı terketmiılerdir. 

ŞUPftell Bir MUreceat 
Mehmet Ali Bey binayı tekrar 

ele aldaktan aonra çok harap ol
duğunu glirmtif, tamir için Mu.
tafa ustll isminde birini. tutmut
tur. Mustafa usta bır taraf-
tan duvarlan tamir ederken, bir 
taraftan da tıkalı olan liğımlan 
açtırmaya başlamışhr. Fakat otel 
müstecirlerinden Ahmet iki gün 
evvel binaya gelmiş, lağımlann 
kazmalandığını görünce Mustafa 
uataya demiştir ki: 

•• - Ce•m uata .. IAjımlan 

Bugün &ioaret ve sanayi odasında 
ayakkabı imalit91lan ile, aLcı ve satıcı· 
lan ve Jiltik fabrikalan mümessilleri 
arasında biı toplantı yapılacak, lastik 
ayakkabıların kundura ve deri sanayl
imize yaptığı iddia edilen :ıararlar e._ 
rafında görüşülecektir. 

RObert Kolejde Bir 
Konferan• 

Dün, Robert Kolejde, İstanbul mın
takası Sana~ mudtirü Re~k B~y 
tarafından bır konferans verılcc~kt~r: 
Rcfık Bey, bu ikoııferaoaıoda, hregb 
ile Zonguldak arasında üıoa edıl~~k 
olan yeni elektrıkli We.a v~ ~oaıuı 
haftMI hıldnwh isaha& "'8UfUr. 



• 

l\o. 31 27 -5. 934 Nakili: A. R. 

Kadın Felsefesi .. 
"Nailin Kerısının Haklarını Paylaştığım 

Duyuyordum .. ,, İçin Büyük Bir Azap 

Derhal sözümü kesti: 
- Çok rica ederim .. bir daha 

bana hitap ederken yalnız ismimi 
söyleyiniz.. (galanteri) de, iki sev· 
gili arasında isimler talaffuz edi· 
lirken (bey), (efendi) gibi şeyler 
kullamlmaz. Fransızlar, sevgilile· 
rıne hitap ederlerken, (mösyö) 
veyahut (madam) demezler. 

- Pekala, Nail.. istediğin 
gibi olsun... Haaa, ne diyordum .. 
evet, ben.. senin gibi kibar, te· 
miz kalpli, cömert bir insanın 
sevgilerini karısı ile paylaşmak 
istemezdim. Gününün, velevki 
birkaç saatini olsun çalmak.. asıl 
bak sahibini o hnkkından mah· 
rum bırakmak.. bana o radar 
güç geliyor ki .•. 

- Bravo, Mimi.. (Maparol 
donör) söylüyorum ki .• sen kadın
ların bir şedövr ) üsün zaten 
beni de en çok bu (san~iblite) n 
(eksite) etti. Fakat m iisterih ol •• 
bu meselede senin kat 'iyen bir 
mal pozisyon) un yok. Bilakiı 
karımla benim aramda bir (mal 
ıans) var ... Ne yapalım?. Uyuşa• 
miyorum. Beraber yürüyemiyoruz. 
Onu bir türlü, (galanteri) nin 
iıtediğim (kadro) su içine soka· 
madam... Çetin.. huyiuz.. hiçbir 
ıeyle. hiçbir surette memnun edi· 
lemiyen bir kadın ••• 

hususiyetlerini bilmek lazım. Bunu 
da ben öğrenmek istemem. Onun 
için şimdilik bu bahsı kapayalım ... 
E, söyle bakalım, bu akşam ne• 
reye gideceğiz? •• 

. . . . . . . . . • • 

* Öğle yemeğinden sonra biraz 
uzanmıştım. İstirahate hazırlanı
yordum. Hiımetçi Mari odama 
girdi: 

- Madam Mannik geldi. 
Dedi. Doğrusu, b!J haber, 

beni biç memnun etmedi. 
Pansiyondan buraya nakleder

ken bir kiracı kaybettiğinden 
dolayı müteessir olması lazımgelen 
Madam Mannik bilakis epeyce 
sevinmiş ve birçok defalar : 

- Orada yalnız kalacagım 

diye sakın üzlilme kızım.. Ben 
seni yalmz bırakmam. Sık sık 
gelirim. Alınacak, verilecek şey• 
lerine bakıveririm. Oraı.ı da benim 
evim. 

Demişti.. Fakat ben bu iğrenç 
ve tehlikeli kadınla alakamı 
kesmek fikrinde olduğum için 
onu adeta istiskal etmif; bu 
ıözlerine karşı bir kere bile: 

- Buyurun. 
Dememiştim. 

Buna binaen timdi onu kabul 
edip etmemek meselesi üzerinde 
kısa bir tcreddnt devresi geçirdim. 

- Fakat, Nail!.. Biltün bun• Bu aeveze ve kii.ltah kanııın ağzım 
lar.. seni onun elinden çalmam açbrmamak için onu oldukça ba· 
için bana hak vermez ki.. benim rit bir tekilde kabul etmiye.. ve 
için sarfettiğin on para.. feda ·· bu ıuretle de onun ayağını bura· 
ettiğin bir tek dakika.. hep ona dan keımiye karar verdim. Ka-
ait değil mi?.. pının dibinde benden cevap bek-

. liyen Mariye: 
- Kel ide, ıerı... ıco olma- G 

san, başkası olacak ••• Çünki ben, 
- it, madama söyle.. ra· 

hataızım. Batım fena halde ağrı-
avunmak ihtiyacı hisseden bir yor ... Hazırlanayım da geleyim. 
adamım... Bilir misin, şimdiye · Diyecektim. Fakat buna vakit 
kadar bana ( ideal ) olacak bir kalmadı. Marinin omuzları üze· 
( tip ) bulmak için ne kadar kot· rinden bir baş uzandı: 
tum.. ne kadar uğraşhm. Ve seni _ Canım.. bu ne naz.. bu ne 

görüp biraz da seni tamdıktan eda... insan harbiye caddesinde 
sonra nasıl dört elle kavradım... oturuyorum diye birdenbire bu 
Para meselesine gelince.. çalışı· kadar da kibarlaşır mı? .• 
yorum ve kazanıyorum. Kanını, Diye söylene söylene madam 
en küçük bir ihtiyacından mah· 

10 
Mannik odadan içeri daldı. 

rum bırakmıyorum. Ancak, ondan Terbiyesiz karının yaptığı bu 
sonradır ki kendi. muhtaç oldu- teklifsizliğe.. bahusus hizmetcinin 
ğum şeyleri arıyorum. Bu, benim ,, yanında söylediği bu alaylı ıözle
için bir hak değil mi?.. re fena halde kızdım. Uzandığım 

yerde töyle yarı doğrularak: 
- Mazur gör beni Nail •• Buna ·- - Pardon Madam.. Bir az 

birdenbire cevap veremeyeceğim. fazlaca bqım ağnyordu da .. 
Çünkü bu, okadar ince bir nokta Kqki salonda oturaaydık. Bura· 
ki .. buna doğru bir cevap vere· 11 biraz kantlk-
bilmek için bayahnwn bOtfln Diye mırldandım. 

Pişkin kan.. Hiç aldırmadı. _.... .............................. ..-.... ... ·--·" ..... 
il ... Boa Posta 11111 

iLAN FIATLARI 

Bw sandalye çekip kartıma otu
rarak ayağını ayağının üstüne 

1
• atb. Vayı gevıemit bir ıinger 

1
• makinesi gibi carcar söylenmeye 

, brıladı. . 
1 - GaHte,.in eıas yazı•ile Söylediii ıöılerin çoğunu din· 

bir Aitunun iki satuı bir H l 
(•antim) •ayılır. .. lemiyor. e e pek çok suallerine 

2- Soy/a..ına gört1 bir .anti· de kısaca cevaplar veriyordum. 
min ilan /iatı ıunlardır: · Nihayet sözlerini döndtlrdn, do· 

,...,.=~1~""""':'"'-:-T~~~~~~""':'I • !aştırdı. Garip bir mecraya sev
~;yfl\ sayCa eayltL ı eayfa Diğer Son ketti. Bütün sözleri tamamen ak!. 1 ·- 2_ ~ı-4 _. s_1_y_·e_rI_er-t_sa..:.yf_a..ıı · hmda kalmadı amma aramızda 

1
400 250 200 100 60 30 aşağı yukarı fU şekilde bir mu· 
l~ı.-;;. l Krş. Krş. Krş. _Krş. Krş. havere cereyan etti: 

3- Bir santimde oasati - Nail Bey, çok cömert bir 
(8) kelime flardır. adamdır. Yüzüne gül, anasını 

4- ince o• kalın yazılar ağlat derler ya.. bpkı öyledir ..• 
tutacakları gere göre Nasıl epeyce para çekebildin mi, 
•antimle ölçülür. biri?. 

( Arkaaı Hl') 

SON POSTA 

Onlarda Da 
Var! 

Şuoada bak. Kulucka ma• 
kinesinden çıkhm diye kibirinden 
durulmuyor. 

·········••••tıoe•••············································ 

Dllnıa lktıoal Ha6erl•rl ~ 

Bulgaristan Mal
taya Canlı Hay
van Gönderiyor 

Sofyadan bil~iriliyor: Bulgaris· 
Yeni tan geçen seneye 
bir kadar Ma itaya 
• • canlı hayvan gön-

rakıblmı6 dermezdi. Bu ada 

et ihtıyacmı Akdenizin Şark meme 
leketlerinden bilhassa Mersin li· 
manı vasıtasile Türkiyeden tatmin 
ederdi. Geçen ( t933) senesinde 
Bulgaristandan Maltaya canla bay .. 
van ihracı için birkaç tecriibe 
sevkiyatı yapılmışbr. Bu suretle 
( 7000 ) büyük baş ve ( 300 ) baı 
domuz Maltaya gönderilmiştir. 
Bu mallar lngiliz adasında büyük 
bir hüsnükabul görmüştnr. Bu se-
ne ve önümüzdeki sene zarfında 
Bulgaristandan Maltaya klilliyetll 
miktarda canlı hayvan ihraç olu• 
nabileceği ilmit edilmektedir. .. 

Berlinden bildiriliyor: Alman 
Alman iktisat nazm yenl

lc.4f ıt •ana- den kağıt fahri· 
. • • kaıı kurulmaıını 

gıınln talıdıtı ve balen mevcut 

bulunanların tevai edilmelerini 
karteHer hakkındaki kanuna isti· 
naden men etmiftir. Bu karann 
gayesi kağıt aanayüni bUyUk bir 
buhrana dilşUrmemek üzere ibti· 
yati bir tedbir olarak iıtibaalib 
tahdit etmektedir. lktısat nazırı• 
nm bu karan (31) kanunuevvel 
(1935) tarihine kadar mer'i 
olacaklar. 

* Sydney 'den bildiriyor: Şehri· 

Avusturalga mizdeki son yün 
müzayedesi şayanı 

gün dikkat bir man· 
•atışları zara arzetmiştir. 

Satışa arzolunan (8364) balyeden 
yalmi (6167) balyesi ahcı bulmuı· 
tur. Bu küçük rakamlar hem aab· 
cılarm hem de alıcaların satışlara 
ehemmiyet vermediklerini göste-
riyor. Piyasadaki talep bilhasaa 
Alman ve Fransız firmaları tara· 
fından yapılmıştır. lngiltere ve 
Japon alıcıları çekingen duru· 
yorlar. 

=========================·=== 
Aydında 

Bir Koop~ratif Bayramı 
Kutlulandı 

Aydın, 27 (Hausi) - Aydın 
zirai aabt kooperati~ri ittiha· 
dınm birinci kuruluı yıldönlimü 
mUnasbetile cuma günil Germen· 
ciktc bir kooperatif bayramı 
yapıldı. Blitün ortakların ve köy
lülerin ittirak ettiği bu iktısat 
bayramı milli sevinç tezahürlerine 
vesile verdi ve Gazi Hı. ne tazim 
telgrafı çekildi. 

lstanbul ikinci lflis memur• 
lu§undan: Albuhayır Kohen firma
aınm hırdavatcıhğa müteallik ctlzi 
bir eıya ile sandık ve saire açık 
artırma ile 30 I May•• I 934 çar• 
ıamba gilnü aaat 10 da İatanbul 
Marpuçcularda Abut Efendi hanında 
atıtacatı ilin olunur. (194S4) 

-~-
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İmtiyazlı Şirketlerden Şikayetler 

Bursa Ve Ankara Şirket
lerinden Halk Ne ister ? 
Dert Aynıdır Ve Bütün Şikayetler 

Muayyen Noktalarda Toplanıyor 
İmtiyazlı şirketlerden lıalkın yaptığı tikiyetlerin bir muhasıaluı 
olmak üzere ve hUli.aa ıeklinde kaydettiğimis temennilerin, bugfui 
de, Buraa ve Ankara şirketlerine ait olanlarım teabit ediyoruz: 

Bu,.•a elektrik şfrketl 
Bursa ve A~kara Şlrketlerl bir memura bu kadar ücret 

1 - Bu şırketler halktan al· ve elektirik firketin abonch:rıDI 
dıkları paraya mukabil verdik· vermiye mecbur kıldığı bu para 
leri makbuzlardaki pul parasını çok ve sebepsiz değil midir? 
müşteriden alıyorlar. Halbuki 7 - Elektrik saatlerini du· 
bunlar pulu alırken %5 noksanile vara rapteden tablo 580 - 850 
alıyorlar. Demek ki mukaveleleri kuruştur. Halbuki bunun maliyet 
bunlara pul parası üzerinde bile fiatı bir buçuk liradan beş para 
bir kazanç teminine müsaade ve fazla etmez. Sak kirasından 
mUsamaha etmektedir. baıka böyle bir paranın veril· 

2 - Bundan dört sene evvel mesini icap ettirecek bir madde 
kapımın önlinden ana battan tlç acaba bu ıirketin mukavelesinde 
adım mesafedeki evime ıu almak var mıdır? 
istiyordum. Benden itçilik diye 8 - Direklerden eve cereyan 
tirket yirmi lira aldı. Halbu· varilmesi oldukça pahalıdır. Hava 
ki bu İf hariçten getirtilecek hatları bir metreden 20 metreye 
amele ile azami dört liraya )'apı· kadar 11,5 liradır. Ondan sonra 
Jabilir. Şirket imtiyazına güvene· beher metreye 40 kuruı alımyor. 
rek halkı mutazarrır ediyor. Bu çıplak telin metresi kaç. ku-

3 - Ayni şirket her ay mun· ruıtur acaba? 
tazamen iki lira ıu paraıı alır. 9 - Cereyan teminatlan lim· 
Buna mukabil bazen gUnlerce ba başına 47 kurut olarak ahnı· 
bazen haftalarca hatü aylarca yor. Büyük itlerde, meseli apar-
bir damla su vermez. itiraz eden- bman tabipleri için bu para hayli 
leri biç dinlemez. bir yeldin tutuyor. Depozito ola• 

4 - Yine bu tirket aradan r~k ~erilen bu para güya sahibine 
iki üç sene geçince bu sefer saat aıtmış ve ileride verilecekmiş. 
parası olmak üzere yeniden yirmi Fakat mukaddema ıso kuruı 
lira istediler. alınıyordu. Depozito 150 den 47 

5 - Aradan birkaç sene gçtl kuruşa inince fark neye iade 
bu sefer saat kirası verilecek edilmedi ? 
dendi. Ve o zamana kadar işle- 1 O - Saat kirası vesaire için 
miş olan ayların ayda 30 kuruştan kumpanya çok para alıyor. Nok· 
hesap edilerek kiraları verdiğimiz san sarfiyata aldırdığı yoktur. 
paradan düşUldil. ·11 - Babadan kalma sular 

6 - Ankara Elektirik şirketi . kumpanya tarafından haksız ola· 
müteahhitlerin yapbğı tesiaatı mu• rak kesiliyor. 
ayene etmek için gönderdiği veri- 12 - (Mecburi sarfiyat ) na· 
fikatör Ucreti olmak üzüre 2,S mile haksız bir para abmyor. 
lira abyor halbuki bu it lamba 13 - Ankarada millet çeı· 
başıoa olduğu için bazı itlerde meleri elden alınmış, iç mahalleler 
Ucret 40 • 50 liraya çıkıyor. Bir susuz kalmlf, çe9meler kaldı-
saat zarfında muayenetini yapan rılmıştır. 

Mardinde 
Jimnastik 
Şenlikleri . 

Mardin, 26 (Hutu•i) - ldnıan 
şenlikleri ortamektep talebesinin 
muntazam kıyafetleri ve çok mu· 
vaffak bareketlerile dUn ıehrimiz· 
de tesit edilmiştir. Orta mektep 
mildürü Fazıl Nermi Beyin tale
beyi bu şenliklere karşı hazırla· 
yışı takdire şayandır. Ayrıca orta· 
mektebin ipkası kararı halk ve 
talebe tarafından coşkun bir 
sevinçle karşılanmıştır. 

Tashih: 25 nisan 934 tarihli ga
zetemizin son sayfasında çıkan • ultan• 
ahmet sulh üçüncü hukuk hakimliği 
ilanındaki ( tayyare apartımnolarının 
on birinci dairesi ) ciimlesi sehven 
ikinci daire olarak yazıldığıuı:Jan tas
hih olunur. 

1 

Berlin Elçimiz 
itimat Mektubunu Mareşal 

'Hindenburga Takdim Etd 
Berlin, 26 (A.A.) - Reisicüm-

hur, bugün yeni Tllrkiye sefiri 
Hamdi Beyi kabul etmiftir. Sefir, 

reisicümhura itimatnamesini tak· 

dim ederek selefi • Kemalettin 

Sami Pqanın vefab dolayısile 
Almanya'da izhar edilen muhab· 

bet asarından dolayı teşekkür 
etmiş ve bu tezahüratm iki mem

leket arasındaki doıtluk hissiya
tım derinleştirdiğini söylemiştir. 

ReisicUmbur, ct.vabında, Af.
manya ile Tlirkiye'nin dostlukla
rını takviye için en müsait vazi• 

yette bulunduklarmı kaydeylemir 

tir. 
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BIB 
Bu Sütunda Her gün 

as 
Dalgın dalgın yürüyordum, 

biri · kolumdan yakaladı: 
- Yahu e oldun, neredesin? 
Arkadaşım Nihadı tamdım: 
- Yahu se nerede · ? Gor-

lllİycli en şağı ç e oldu. 
- H yır beş! 
- Ne iş görüyOl'SUn, nered 

oturuyorsun? 

- Büyükçekmeced çiftçilik 
Japıyoruml 

eh.- M şallah demek 
1 ır bayahndan çekildin! 
lı - Yok, tamamile değil; her 
aftanın bir iki gününü m ak· 

kak lstanbulda, daha doğrusu 
hova rdalıkta geçiriyorum. 

- Bona da m ali h diyeyim! 
- M şali hlann arkasım kes 

te bir gün bana gel, senin av 

:~lan da ardır. Berabu 
arız. 

gın ~v •öıUnü işitir işitmez, yan-
u orusunu . "t . k f a arı g"h· ışı mış es i it aiye 

- {;;lir~erdiml 
pazar ilk tı-1 ':i dedim, hem bu 
bekle · c eı. Beni istasyonda 

Tirenin düdü1!" 
direkleri ok" gü öttu. Telgraf 
yavaşladı( r. ~iJb~ulnıuşlar gibi 
lar1 aı-ı 'dı Lok ll'lerindea ara• 

r · • omotif h 
tren dcrdu. B" ı~L ouıurdandı. 
L ır wue de • 
auıtladım. ikin . b. gazetemı 
nıi elime ald CJ ır laluada çift& 
da •- d ım. fiçüncij biıı ıahzauen e .. 
ine di n mı erecektim amma 

e K .. d L!_ 
9C1 : D IÇ1D en uır 

- işte bir av 1 
Dedi. Öndeki gondan C:Cj'" 

lAn bakıŞlı bir itadan keklik gibi 
aeke seke aşnğı indi: 

Nihat istasyonda bekliyordu 
Ce}lr.n b ışlı keklik yürüyü I': 
k~dın ona doğru ilerledi b ~ ~ 
bırlerini elini sı War : • ırı: 

- Bu da benim gibi davetli 
olaa gerek 1 

Diye dllşündüm. Nihat beni 
görbrnUştu; karc::ı! eh. Küçük oto-
nıo T "' nıob~ı' orada bekliyordu. o~ 
ın 1 e binerken, şöyle bir tanış-

ahnesi oldu: 
- Süheyla Hanımefendi. 
- Ço eski bir rka~:uıu 
Süheyla Hanımefendi. 

Ço ki bil' arkada m, diye 
tanıttı- bana bth bir lü 
nıe ..ile elini uzattı • .Bu, minimini 
eldi~ incitmekten .korka . korka 
sıktım. 

Otomobilde gidiş pek boşıt
ma gitmedi, Çünkü Nihat direk· 
siyon oturdu. .Sühe~ Hamm
efendi de yancağızına, ben i 
o omobilin müşteri ; • de. 1 
yalna kaldım. 

* Ağaçlar altında gü 1 b" 
:&:.1 _ • ze ır 
v~pe yemcgı yedik. y 
müt adiyan Sühe 1 emekte 
efendiye Ko li '-Y a H mm· 
O da bend P ınan yapıya,.dum. 
yanak bakıyor, ~~~u~;:: Y~ık 
yordu. '-U gülü-

doğru Ni tl 
çıkb •• Ar zda Y nız b. . 
vardı. Süh ı k ey mefen.d· On 
bizirnle berab o! 

1
• un 

aı"-·J.- v . mayışı canımı 
ll.auqu. 1'! zannile b · k 

vurd Bıldı . . ır arga 
rcın nıyetıne birka 

tarla ~~~na nişan ldıın, Nihat:ç 
-~ e b Di d ir lıaJ var! yor u •••• 

'1am da~tanberi. ava çıkma-

DöndUğümUz zaman güneş 

N kleden: Nimet Masta/a --..M l 

adı 
batın mere idi. Siiheyl Ha-
nımefe di bahçede otunıyord 

ihat çifteyi elimden aldı: 
- Çif i ben iç.eri götiirürii 
s- eyli efendiy dö-

nerek: 
- Siz çardağı bnda biraz 

Nihatla çene çalarsınız beni af. 
fedin, biraz i erim var da. Çiftlik 
kolay ey değil r 

Onu yalnız kahnışbk: 
- Sizi de ava gelirsiniz 1 

netmiştim: 

Süheyla Hanımefendinin üzü, 
biraz sararır gibi old : 

- Ben mi, ben mi eve g elirim.. 
All h gö erm • • Bir kuşu öl· 
dürmek, bir küçi: .. cana y

ak, bunu, n ıl yapabilirim; bu
nu benden nasıl llmıt edebilir
. iz?. 

- Çok hassassınız. 
Batan gfineşe doğru döndü, 

gözleri yaşarmıştı .• 
- Bir kupn vurulup ölüşO 

aklıma geldi de.. yarabbi ne acı 
şeyi 

Ne hassas bir kadındı. Avda 
can yakan kendi kendimde ef-
ret eder gibi oldumr 

Jf. 
Büyük bir odımın bir kenann

d küçücük bir karyola h zırla
mıılardı. Y p yalnız yatbm. Gö
z.ilme uyku girmiyordu. Hep hisli 

' gü1el Süheyla Hanımefendiyi dü
tünUyordum. Bir aralık dalar gi
bi oldum. Bir rüya gördüm: 

Slihe)li Hanımefendi karşım. 
da boyn rıa bükm- · 

- Bir kuşun vurulup ölüş 
khm geJdide.. 

Diyor, hüngür hfingür ağlı
yordu.. birdenbire uyanıverdim: 

Y mmd ki odadan sesler ge.· 
liyordu; bir kadın bağırıyordu: 

- Utanmıyorsun değil mi; bu 
saatte mi gelinir? 

- Vallahi kancığım son tre
ne kanter içinde yetiştim. işlerimi 
biliyorsuo, ne kadar geç biter .• 

- Senin işine akd sır ermez· 
ki; ne iş, i~, iş .• 

Sesler gitgide y6beliyordu. 
Bir aralık kadın coştu. 

- Geber eydin de gelmesey· 
din 1 

- Böyle söyleme karıcığım .. 
di - Dnha da böyle söyleme 

yor. 

Bir şangırb · oldu. Sura1ıi, 
bardak c"nSinden bir ıey; bir 
yere çarpıl> kır~mıştı. "Erkek: 

- Ah, dew, başım! Ne fena 
'Vurdun bak kanıyor. .. 

Keşki kan hiç dinmese de 
geberaen! · 

* Ertesi sabah Nihat beni oto-
mobille ilk trene yetiştiriyordu. 

şa yam aki 
odad kim yabyordu. 

- Bizim Necati, sahi, en ta
nımazsın iyi bir nrkadaş. Süheyla 
Hanımefendi onun kansıdır. Ara 

elir bend kalırlar. Çocuk 
en başım alamaz. Süheyla 

hanrmef endi sa hah leyin gelmişti. 
O, ancak gece gelebildi. 

- Haeas kadın! 
Nihat ordu: 
- Kimden bahsediyorsun 7 
- Ki en değil; eskiden 

bir kadın tanımışbm da, bir gece 
birden bire kayboluvcnn • t • • 
aklıma ~eldi... ' 

so POSTA 

Buğday Vergisi 
Pulları 

Buğday koruma vergisi ıçın 
Damga matbaasında pullar basıl· 
masına başlandığını yazmışbk. Bu 
pullardan üç tanesini burada 
görüyorsunuz. ----

Roman yada 
F ı..şizme Doğru 
Gidilecekmiş 

Bilkre, 26 ( Havaa ) - Kırat lle 
Bnoveldl arasında Harbiye Naurbfl 
için bir anlaşma yapılamadıjl takdirde 
kabinenin istifa edeceği muhakkak 
görülüyor. 

Buda peşte 26 (Hana) - Bükrq
ten gelen haberlere •ön. birçok 
~a bitler keyfi şekilde yapdan terfiler· 
den şikayet maksadi!e Harbiye Nuırı 
Mareıal Avereskoya iatidalu l'ÖOder· 
mitlerdir. Bu İ6tidalar ibrala aned,J· 
miştir. M. Averesko ile M. Bratiyano 
arasında örüş eler yapalm•ktadar. 
Fatizme doğru gidilmesi de dütil
nillmektedir. 

~ 
Bilkrq 26 - Bir kabine b\lhram 

çıkacağı hakkındaki haberle• tekdp 
ediliyor. 

Silahlar Bahsinde 
Bedbinlik 

Parie, 26 - Sillibları bırakma kon 
feransında Reis M. Henderson bura
dan geçerek Cenevreye gitmiştir. 

Paris, 26 - Si1lihlan bırakma kon
feransında Amerika mumeasili M. 
Normnn Devi• buraya ırcldi ve ce
nevreye gitti.. 

Belgrat, 26 - Hariciye Nazın M. 
Yevtiçi Cenevreye gitti. 

Lo dr 26 - M. Henderson Niyuz 
Kronikl gazetesine beyana tta buluna
rak demiştir ki : 

•- AI anyayı Cenevreye döndür
mek için evve.ce beş devlet tarafın
d y pıl n e'Ilniyet ve hukuk mü
sav bna mustenit beyanatın tekrn 
edilmesi kafıdir. Ben siJiblar meae· 
lesinin Milletler Ccapiyetine gönde
rilme15ine tar ftar değı im.11 

M. Henderson nc:tıceden • ümitıiz
du 'Ve men'fr bir netice karşısında 
mili tlerin, kendilerini temsil eden 
mur h lan değıl, yine Milletler Ce
miyetini rnea1ul tutacaklannı •~yle
mqtir. 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM iŞIRKETI 
f tanbul Acentalığı 
Liman Han, Telefon: 22925 -
T rahzon Yolu 

SADIKZADE vapuru 
'n Mayıı 

Pazar günil saat 20 de Galata 
nhhmından kalkacak. Gidişte: 

' Zonguldak, İnebo!u, Ayancık, Sam
sun, Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, 
Görele, Trabzon ve Rizcyc. DöOÜfte 
bunlara ilaveten, Of ve Sürmeneye 
uğrayacaktır. 

EminönD askerlik fUbesln
den: Şube ıhtiyat zabitanından levazım 

mülnzimi fsıanbulln 312 doğumlu Mehmet 
Nebil oğlu Ali Fnat efendinin 48 saat 
r.cırhnda o üracaat eylemesi ve bulun• 
duğu Dıahallin açele bildirih:nesi. Aksi 
takdirde btı~ıoi:lıi lninuni müamelenin 
tathik edılcct>ğı. 

Sayfa 11 

Elektrik Şirketi 
Abonelerine ilan 

Elektrik iatihlak resmine dair yeni kanun mucibince Şirketimiz, 
26 Mayıstan 31 Mayıs 1934 tarihine kadar tekmil mDşterilerinin 
87,000 elektrik ıaatioi kıraat ettirmekle mftkelleftir. 

Kanunun emrini yerine getirerek mllşterileriD .. atleriai okuya· 
bilmek için Elektrik Şirketi memurlan sabah erkenden akşam 
geç vakte kadar çalışmıya mecburdurlar. 

Kanunun icabahnı muhterem ahaliye bildirmekle beraber vakit· 
siı taciz edilebilmeleri ihtimalinden dolayı mlisterilerimizden özllr 
diler ve memurlanmıza vaz.~felerini ifa ederken kolaylık ıaaterme· 
lerini rica ederiz. 

lstanbul, 26 Mayıs 1934 
MUdUr'r•t 

-stanbul ve Kadıköy Havagazı Şirketi 
Abonelerine llan 

ffayagazı iatiblAk resmine dair yeni kanun mucibince Şirketimiz, 
26 Ma119tan 31 Mayıı 1934 tarihine kadar blitln milfterilerfoin 
.. atıerini kıraat ettirmekle mükelleftir. 

Kanunun emrini yerine getirerak mlfterilerin aaatlerini okuya
bilmek için Şirketimiz memurlan aabab erkenden akpm geç vakte 
kadar çahfmaya mecburdurlar. 

Kanunun icababnı Muhterem ahaliye bildirmekle beraber vakit· 
Iİz taciz ed lebilmeleri ihtimalinden dolayı ıimdiden m&flerilerimizoo 
den aztır diler ye memurlarımıza vazifelerini ifa eclerk• kolayltk 
ga.termelerini rica ederiz. 

ı.w.w. • ...,. 1934 
llllclUrlpt 

Evinizin bahçesinde nya 
mlisait bir oclumda faersGn 
yumurta almak için her halde 

C.11/1 6ir 

YUMURTA MAKiNESi 
T.,,_.,lc edlalz. 

~
ftliğimizde Türkiye iklimine ahftanlnuş, ~ 
200 ) den fazla yumun. yapan JıaJis ba 
amıılık legorn yumurtalarından civci• çıkarıma. 

ERENKÖY • DEREKE TAVUK ÇIFTUGI 

lstanbul redlncl icra me• 
murluQundan: Yeminli üç ehli w
kuf tarafından tamamına (4266) dört 
hın iki yüz altuııe . ~b lir~ kıymet 
takdir edilen Doğazıçı.!'de Ku~9eşme· 
de Yenimahalle sokagında eskı 22, 22 
mükerrer, 2~ mükeke~rer, 22 müker
rer 22 mükerrer yenı 24, 26, 28, 80, 
30 'numaralarla murakkam bir senetle 
~rruf olunan bet bap hanenin ta· 
mıunı açık arttırmaya vazedilmiş oldu· 
ğundıın 28·6-9ıJ4 tarihine müsadıf per· 
şembe günü saat 14 ten 16 ya kadar 
dairede bırinci arttmnası icra edile· 
oektir. Arttırma. bedeli kıymeti mu· 
hamminenin % yetmiş beşıni bulduğu 
takdirde müşterisi üzerinde bırakıla· 
caktır. Aksi takdirde en son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere ertbrma 
on beş gün müddetle temdit edılerek 
14· 7-9J4 tarihine mii adıf cumartesi 
günü saat 14 ten 16 ya kad!lr keza 
dairemiide yapılacak ikinci açık arttır
masında arttırma bedeli kıymeti mu· 
hawmiuenin % yetmi~ beşini bulma• 
dığı takdirde eauş 2~80 No. lı kanunun 
ahkamına. tevfikan geri bırakılır. Satış 
peşindir arttırmaya ~tirak: etmek 
ietiyenlerin kıymeti muhammine.nin 
~ yedi buçuk .nisbetintle pey akçesi 

veya milli bir bankanın teminat 111elr 
tubunu hamil buluomalan lazımdır. 
2004 No. lu icra ülii.s kanununun 126cı 
maddesine tevfıkan hakları tapı1 sicil
Jıle sabit olmıyan ipotekli alacııklılarla 
diğer alakada.rıının ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve meııarife dair olan iddiaJanm 
evrakı mtt.biteleriJe birlikte ilao tari· 
hinden itibaıen nihayet 20 giin zar
fında dairemize bildirmeleri lhımcbr. 
Aksi takdirde haklan tapu lliclJ. 
lıle sabit olmayanlar ~abş be· 
delinin payl•§D?8l!ln~ hanç ~~lırlar. 
Müterakim '·ergı, tenvanye, tautıfıyeden 
mtevellit belediye rüsumu vakıf boçları 
müşteriye aittir. Daha fazla malumat 
almak istiyenler 5-6-934 tarihinden iti
baren herkesin görebilmesi için dairede 
açık bulundurulacak arttırma şartna

mesile 984/1600 No. b dosyaya müra
caatla meilUr doqada mevcut vueiki 
görebilııMJmıi illın ohmar. (170M) 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri 1 Karakay KaprGbat 
Tel. 42362 - Sirkeci MGbilcdarucl• 

l•--•Haa TeL 22740 ----· 

Trabzon Yolu 
VATAN ••c:;..29 

Sall 20 ele Galata nhtunın
dan kalkacak. Gidifte Zongul
dak, loebola, Sioop, Samsun. 
Fatsa, Gireaon, V~ebir, 
Trabzon, Rize'ye. 06.nOfte b~ 
lara iliveten Sürme-. Ordu'ya. 
uğrayacaktır. "2739,, 

İZ MİR SOR' AT 
lskend•H ~ Yolu 
E.GE T,! 29 

Salı 11 de o.lata nlatamm
dan kalkacak. Dojnı lzmir, 
Pire,· lakeaderiye'ye · ifdeeek 
ve dönecektir. ••2784,. 

Barbn Yolu· 
BURSA Yapuru 28 

Mayıa 

Pazarte•I 19 da Sirkeci 
nbtımından kalkacakbr. (2785} 

lstanbul llçllncD icra ... __. 
luAundanı Mahcuz •• _paraya çewif· 
meei mukarrer n eşyuı 29 Mayıa 981 
tarihinde saat 11 den 18 e bdar Tal• 
simde Sıu.lıdeıe • Kmablağı mahall .. 
ırinde 41 No. baDe öobde ikinci 
art.firma ıuretile ..ıalıcıkbr. Talip 
meb@llinde huir ~ "tlMRDlllftll• 
.............. •Wf4iılıli-~9"4•11l. 
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Sa~'at va rc~t.abe- FAYDA 
tı :o ve muthış 

tenzilAtile ECNEBi MARKALARINA DUMAN ATTIRIYOR 
Sinek, tnbtakurusu, pire, güve ile hayvanat, nebatat ve eşya üzerindeki pireleri ve böcekleri ve biitUn haşaratı yumurtalarile kökünden imha ve sülalelerini tahrip ve izale 

eder. Fayda san'at ve rekabet sahasınde bütün ecnebi markalarına duman atbrmakta ve dehşet vermektedir. Kutusu 30, 112 litre 50, litrelik 80 ve altı litrelik 400 büyük 
tenekelerde kilosu 70 kuruştur. Toptancılara yüzde on tenzilat. ihtar: Fayda istediğiz halde size gaz veya benzin verir gibi kutulara ve şişelere petrol dolduranladan sakınınız 
Bu sizi çok aldatır. Sakın açık almayınız. Daima kapalı, daima mühürlü tenekelerde Faydaoan ismine ve markasına dikkat ediniz. Hasan ecza deposu lstanbul ve Beyoğlu 

1 

.DAcA 
BiQiKTiOEN 
RA~T-bOC:Q 

Merkezi Umumi sinden : 
Aksarayda Haseki caddeainde Hililiahmer haatabakıcı hemtireler 

mektebi bahçesinde intaeı mukarrer yatakhane intaat ve tesisata için 
24151934 tarihinde kapalı zarf uıulile icra kılınan münakasada teklif 
edilen flatler haddi liyikında aörlllmeditinden mezkür inşaat ve teaiaatan 
aynı terait dahilinde 2/6 934 tarihine müsadif cumarteıi günü saat 15 te 
fatanbulda eaki zaptiye caddeainde Hililiahmer aataı bilroıunda pazarlık 
auretile ihalesi icra olunacatı ilin olunur. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
A. - Kısmen çift ve kısmen tek katlı " 446 ,, metre kayış : 

4/6/934 Pazartesi saat 11 14 ,, 
B. - "20,000,, kilo yerli mah Nebati kola : 

• 4/6/934 Pazartesi saat " 15,, 
C. - "63 X 95 ,, eb 'adında bir yüzü cilalı " 5000 " kilo kır· 

mızı Ambalaj kağıdı : 6/6/934 Çarıamba günü saat "14,, 
D. - "85,. milimetre kutrunda "170,, metre Hol'tum: 

6/6/934 Çarşamba saat " 15 ,, 
E. - Fabrikalarımızda müstamel çelik Damga ve klişelerin 

bir senelik hakkikiyesi : l 1 /6/934 Pazarteıi saat "14,, 
Taliplerin nUmune ve ıartnamelerl gördükten sonra pazarhğa 

İftirak edebilmek için " % 7,5 ,, teminatlarile beraber yukarda hor 
malzemenin hizasında gösterilen gUn ve saatte Cibalide Levazım 
idaresi ambarında ahm satım komisyonuna müracaatları. "2736,, 

Diıleri 
Kurtarır 1 

Diı etlerini 
Kuvvetlen .. 
dirir 1 

Ağız kokusunı• 

defeder 1 

AAızdakl 

bütün 
• 

muzır 

mikroplan 

O/o 100 
Öldürür! 

Kimyager 
Hüsameddin 

Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bihl· 
mum tahlilat. Bahçekapı Emlak veEy
tam Bankası karşısında İzzet Bey ilan 

~-----... (16797) --O H O R H O R U N İ J;e~~~r REŞİT SAMİ ............................................................. . 

E ::J idrar Yolbın bulahldarı müteba,.1~ Son Po•ta Matba•mı 
Valide Kıraathanem Beyoğlu: Parmakkapı ·İstiklal cad. 61 SUibl: Ali Ekrem 

yanında. (16Sl3> -------·(16722) N9frlrat MGdilrü: Talaw 

DiŞ 
Ağrılanna 

.... ---~ Harbiyede 41111---~ 

BELVO BAHÇESi 
Bugün açılıyor. 

Mulenruj'daki 17 kltilik muazzam 

SAZ HEYETİ 
AYrupada, Tunu. ve Suriyede bQyQk 
munffakıyetler kazanıp udet eden 

Meşhur rakkase ile AFACAN 
CIVCIV'lerin aevimli numaralan 

BGyOlııc rakı 175, kOçGk rakı 100, duble 
bira 30, mezeler 2S, kahYe, çay, •azoz 

~---• 45 kuruıtur. 

GRiPi 
BAŞ 
Ağrılarını 

FEVROZİN NECDET 
Kadınların 

AYBAŞI 
•ancılarmı 

Mağlup Eder. 
Her eczanede bulunur. 

Kömür isteniyor. 
İzmirde: İzmir Memurları İstihlak 

Kooperatifinden: 
300,000 - 400,000 kilo meşe kömUrll alınacaktır. EyUUde baf'" 

layıp 2 inci teşrin 15 ine kadar llç müsavi taksitte teslimi tamam• 
lanmak ıartile satmağa talip olanların ilandan itibaren 15 gtia 
zarfında şeraiti öğrenmek üzere Kooperatifimize mllracaatlan. "2770,. 

..-~Kiralık Konserve Fabrikası 411m-._ # 
Edirne'oln Saraçhane köprOıU batında kiin d6rt paYlyon ve G9 kllçlk 

bahçeyi ıamil konıern fabrikuı, bütün müıtemlllb ve yedek aletlerlle 
birlikte uzun veya kıaa nde ile kiraya nrllecektlr. Fabrika ıenevl ,.Ua 
bin kutu konserve lfllyebilir ve makinel6rl hemen çahtablUr bir haldedir, 
Kiralamak fltiyeoler tartları anlamak ve tekliflerini yapmak lzere ilh 
tarilıhıden ( 20 ) •in içinde Edirne icra dalreıinde mGfllı IConıerve 
Şirketi t11fiye memurlutuna )'Hl ile ve1a tlfahen mOracaat etmelidirler. 

Ta•flv• Memuru Avukat M. Kemal 
'---~~~~~~~~~~~--(17031) - istanbul Orman Bat MüdUrlUOUnden : 

Haliç lıkeleıinde mahfuz ve mllzayedeye mevzu ftOO adet 
kamçdık kızılcık çubuğu ve 2370 kilo meıe k6mUrtl ile Y enikapı 
iskelesinde mahfuz iki kalemde 125 kantar mab16t oduna ait mU
zayede mnddeti 30/5/934 Pazar günllne kadar bir hafta temdit 
edilmiştir. izahat almak iıtiyen taliplerin Haliç ve Y enikapı Orman 
idarelerin• ve yevmi ihalede aaat iki buçukta 1ıtanbul Ormaa 
Müdiiriyet kalemine müracaat eylemeleri ilin olunur. "2786" 

[ lstanbul Belediyesi il ini arı 1 
Pazarlıkla 315 top matbaa kağıdı alınacak. 

Belediye matbaası için lüzumu olan 130 top battal 18 kiloluk, 
100 top battal 28 kiloluk, 75 top çift lstanbul 32 kiloluk ve 
10 top renkli kağıt pazarlıkla alınacaktır. Talip olanlar ntımuneleri 
görmek üzere Levazım Müdürlüğllne pazarlığa girmek için do 150 
liralık teminat akçesi makbuzu ile 28/5/934 Pazartesi gllntl saat 
on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (2796) ... 

İtfaiye guruplarında yazıcılık ve icabında telefonculuk yapmak 
üzere birkaç Efendiye ihtiyaç ~ardır. Liakal orta mektep tahsili 
görmüı olmak lazımdır. Talip olanların itfaiye Müdüriyetine müra
caatları ilin olunur. (2793) 

lstanbul ••llY• mahkemesi 1 
UçUncU hukuk dalresl~~en: Or
taköyde Taomerdivenler Iulıse soka. 
ğında 88 No. da mukim Mahmure ha· 
nın tarafından ikametgahı meçhul bu
lunduğu anlaşılan kocası Hasan Bahri 
efendi aleyhine açılan dandan dolayı 
icra kılınan muhakeme neticesindeı K. 
M. niu 184 ve 138 inci maddelerine 
tevfikan taraflann boşanmalanna ve 
tazminat talebinin reddile mahkeme 
masrafının müddaaleyhlerden tahsiline 
dair verilen kararı havi sadır olan 19 
Mayıs 934 tarih ve 368 No. lı ilamın 
Hasan Bahri efendiye ilanen tebliği 
tensip edilmiı olmakla tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilim suretinin mah· 
keme dinoba1Mt1İlle talik kıhadığı ilin 
olunur. (17083) 

PETROL NiZAM 
SAÇ bakımı için en iyi bir ilAçtır. 
Saç diknlmuiai •• kepekleri 
durdurur. (UI022) 


