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insull Kimdir? 
--------

0, 50 Senede Kurd~ğu Ve 5000 Şehirde 
Şubesi Olan Müe~seselerin Başı İdi 

Amerikadan Kaçmadan Evvel, İflasını İste l 1 8. ı·kt 
K d. K d. . Al h. yen er e ır ı e 

en ı en ının ey ınde Mahkeme M·· E . . 
Bugün kime rastgelsem ayni ye Uracaat tmıştı 

:suali soruyor : """ ---- ·-----~~-.--..--~ ..... ,_ Bu, BUyUk Ve 
lnanllmaz Bir - Şu mevkuf Amerikah ban· 

ker lnsull kimdir ? Siz gaze
teciahliz, bilirsi niz. Bu adamdan 
ne istiyorlar ? 

. Evet bütün dünyayı kendisi 
de meşgul eden, kanunun elinden 
kurtulmak iç:n diyar diyar dola· 
ş~n . bu yetmiş altılık ihtiyar 
kımdır? 

* 
.. 1?.32 .. 8~.neai ilktcırininin dör· 

duncu gunu Amerika 1 . n gazete e· 
rmde şu serlevha ile h _,_ 
b
. eyecallll 
ır haber çıkmıştı : 
E ki mil) oner hileli iflas .. •1 A curmı e 
mahku u olmuştur. Memlekett 

çıkarılması düşünülmekted' en 
ır. 

Bu eski milyoner, bugün ls
tanbul tevkifhanesinde yatan Sa· 
muel lnsull'dür. Bu iflas daha 0 . ' 
aenenın nisanında sıazetelerdo 
çıkan şu ilfinla başlar : 

Bir. kadın ve 400 milyon liralık 
blr grup lnsull'ün iflasını talep 

edecek birini anyor 

Bu kadın Samuel lnsulI"· k . d. t un a• 
nsı ı ı ve. nsull'ün ikraz şirketinde 
80oO liralık hisse sahibi idi. Ma
dam lnsull borsada 480 milyon 

• 

lira kıymet verilen lnsull eshamının 
h.akikatte ancak 55 milyon kıyme
tınde olduğunu iddia ediyordu • 

!\1Aaliye işlerinden anlamayanlar 
bu alanı pek görmediler. Fakat 
borsa işlerinin içyüzlerini' bilenler 

içinde Hazine Taşıyan 
A_sır Gör~üş Ağaç 

Beledıyenin Yol Faaliyet· K b 
G 
.. V ıne ur an 
ıttı e yere D ·ıd· evrı ı 

Sakız tığacı 

. Silivrikapının dışında, yol üze-
rınde asırlar görmföz b. k 

v y ır sa ız 

agacı vardır. Gövdesi üç tr 
h 
•.• b 

1 
me e 

mu ıtim u acak kadar geniştir. 
Guya Su!tan Mahmut zamanında 
hazineye giren bir hırsız birçok 
Para çalmış ve bunları bu ağacın 
li>vdesine saklamış. Hırsız tutul
nıuş, hapse koymuşlar. Fakat 
ıırrını söylememiş. Hapisten çık· 
bktan monra İM paralan aiacm 

parçalanıyor 

gövdesinden alamamış. Şimdi bu 
ağaç, Belediyenin yol faaliyetine 
kurban olarak kaldırılıyor. Kesi· 
lemediği için de burgu fişeği ile 
atılıyor ve bittabi para ve puldan 
eser yok. Halkın dilinde dolaşan, 
para aramak için ağacın kesil· 
diğidir. Blı:, buna inanmayız. 
Yalnız böyle bir ağacı, yol orta· 
aında muh~f aza mümkOnken kee
meyi anlamadık •• bayıffandak. 

1 

1 

Maceradır 

bu haberi ok'14 
duldan zaman 
elek ti rik len mit 
gibi sarsıldılar. 
Ve bu işle doğ· 
rudan doğruya 
alAkadar olanlar 
kavgaya hazır
landılar. Bu kav· 
ga halkın par~ 
lannı kaybetmesi 

ve fnsull müesse
selerinin ölümile 
neticelendi. Bu 
iflas bir kabus 
kadar yıkıcı ve 
ezici oldu. 

lf 
Bu iflas hadise

sinde Amerikan 
,.gazetelerinde görülen ikinci mühim 

haberin serlivhası ıu idi: 
lnsull grupu, Şikego ve Nevyork 

bankalarile müzakere halinde 
Bu bankalar, lnsull'ün 57 şir

( Devamı U uncu sayfada ) 

Karadenizde Sis 
Yüzünden Kaza 
Vesta Vapuru Oturdu 

Ve Kurtarıldı 
Trabzon, 9 (A. A.) - Sabah· 

leyin başlıyan ve havayı, denizi 
saran sis yüzünden Loit kumpan· 
yasının (Vesta) vapuru saat 9-1 O 
arasanda karaya oturmuştur. Ge
minin oturduğu yer şehrin şar• 
kında ve yarım saat mesafede 
sahile on metre yakınlığındaki 
Kom boz mevkiidir. Vapur kum· 
salla taşlık üzerine bindirmiştir. 
Limanda bulunan Ege vapuru 
derhal kaza mahalline giderek 
kurtarma ameliyesine başlamıştır. 
Vali ve erkanı hükumet liman 
şirketi vasıtasile vapurun oturdu· 
ğu mahalle giderek kurtarma 
ameliyesine nezaret etmektedirler. 
Binlerce halk ve kayıkçılar vapu-

o
run tahliyesine yardım ediyorlar. 

mit azdır. 

"" Trabzon, 9 (Hususi) - Trab-
2ona yarım saat mesafede Kom· 
boz mevkiinde hüküm süren sis 
hasebile karaya oturan Vesta 
vapuru imdadına yetişen Dcniz
yollarının Ege vapuru tarafından 
dört saatlik bir gayret netice-
sinde kurtarılmıştır. - Şükrü 

Yine Bir Falcı Yaka landı 
Üsküdarda Toygar mahalle· 

sinde oturan Hafız Hilseyin is· 
minde biri falcılık ve lifürükçUlük 
ederken cUrmUmethut halinde 
.<akalaaaufbr• 

Yeni Kazanç Vergisi Kar
şısında Mükellefler 

Yeni Kanun, Kimlerin Vergi Yükünü 
Hafifletti, Kimlerinkini Ağırlaştırdı? 

Yeni kazanç kanunu takriben bir buçuk. ay 11onra. Y~. ~ir Hazirandan 
itibaren mer'i olacaktır. Yalnız 1934 malı ,yılı v.ergılerı. ıçı~. bu k!'~uowı 
ta h ve tahakkukuna ait hükümleri resmi gazete ıle neşn tarıbınden ılibareu 
ta~bik sahasına girecektir. Kanun 25 Mart 934 ]>azar günü resmi gazete ile 
neşre<Jildiği için kanunun tarh ve tahakkuk kısımlarına ait hükümleri onb11 
gündenberi mer'iyete geçmi~ bulunuyor, demektir. 

Yeni kanun vergiyi sabit esas· , 
fara bağladığı için tatbik kabili
yeti artmıı ve kolaylaşmışbr. 
Maliye memurlan gibi mükellefler 
de yeni kanundaki basifükten 
çok istifade edeceklerdir. 

Dün bir mubarririmiz lstanbul : 
Tahakkuk Müdürü Talit Beyle 
yeni kanun etrafında uzun boylu 
görüşmüştUr. Bu görüşme bütlln 
mükelleflerin kolayca anlayabil
mesi için sual ve cevap tarzında 
tertip edilmiştir. Muharririmizin 
sorduğu sualleri ve aldığa cevap
lan aynen yazıyoruz : 

S - Yeni kamına göre tarh 
ve tahakkuk işleri ne vakit baş
layacaktır ? 

C - 934 mali yılında tahsil 
olunacak vergiler bu seneye ta• 
kaddüm eden aylarda tarh edi· 
lerek tahsilini kat'ileştirmek yeni 
kanunun ikbzasındandır. Kanunun 
neırini müteakip yapılacak işler 
yalnız tarh ve tahakkuk muame-

V aıiyeti bize izah eden lstanbul 
Tahakkuk Müdürü Talat D. 

lesiledir ki buna da (25) marttaa 
itibaren başlanmıştır. 

Tahsil işi bir hazirandan son
( Devamı 10 uncu ••rfada) • 

Bütün Dükkanlar Hep Ay-
• 

ni Saatte Kapanmalı imiş 
Bir müddet evvel dükkan ve mağaza sahiplerinin birkısmı 

akşamlan bütün müesseselerjn ayni zamanda kapablması husunda 
teşebbüslerde bulunmuşlardı. Son günlerde bu hususta Ticaret Oda• 
sına yeniden bazı ~ür~caatlar !~pılmıştJr. 

Malum oldugu üzere yenı ış kanununa göre amele ve müstah-
demin günde 9 saat çalışacaklardır. Müesseselerde 8 de ite başlanıl
dığı kabul olduğundan mesainin saat 17 de ve yahut 16 da nihayet 
bulması iktiza eder. işte yeniden teklifte bulunanların iddialarına 
göre· bu ıekil esasen meseleyi halledecek, 9 saattan sonra müstah
demin ve amele çalışmalarına nihayet verecekleri iç.in itler eaasen 
tatil edilecektir. 

( Devamı 9 uncu sayfada ) 

1 
Gidera,l}ak Elzemdir.. 1 _______ __,.. 

lualllll yeıla• ajrenmul llzımıelea tnrk~ prka bu idi. 



2 ~.,.t. 
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(Halkın Sesi)! 
Rıhtım Şirketininj 
Kırdığı Kozlar 

.Nisan 

Ve Halk 
Rıhtım antrepolarından bybol· 
muş mil) onlar k ymetırı ki 
mallardan L~sedllı or. Bu.ula· 
rıo taJıkikatı epey .zwnan evvel 
beolamıştı. Bitmemiş, şimdi de 
i.uhiFadar vtkıli aJakadar olu· 
yormuş. Ntticesi bir un evvel 
alınması temenni olunan bu 
haaiae hakkında, bakınız halle 
na düşünüyor: 

Salih Bey (Sultanahmet Çatladıkepi 
82) - Ben bet aenedir İıtanbuldayım. 
Gazetelerde okurum. Rıhtım antrepo
larında.o bet milyon liralık sabipa:z 
mal yok edilmif. Gazeteler her aene 
birkaç dafa bundan bahsederler. Bu. 
iyice tedavi edilmiyen tehlikeli ·.-e 
müzmin bir hastalık gibi zaman z.aman 
aükaediyor. Detilen yaranan taaffünü 
efkan umumiyeyi de rahahız ediyor. 
Söylendiğine göre bu bcı milyondan 
Rıhtım Şirketi mes'ulmüt- Müvazeneli 
bütçe için ekmek vergisi kabul edi· 
lirken hazinenin bu beı milyonunun 
da hesabı ıorulmalıdır. Şu &am&.Dda 
beı mi11on lira u para değildir. 

* Naci Fikret Bey ( Çemberlita.ş 
Eminpaşa ham ) - Taahhütlerini 
adamakıllı yapmayan şirketlerden bi
riai de Rıhbm Şirketidir. Mukavele
name.ine rare iki köprü arasında 

rıhbm yapacaktL Sultanlar devrinde 
Abdülhamidla Bahriye Naı.ırlanndan 
biriıfoe çatmıı •e padiphın kulağına 
fliyle birşey fıııldannııt: 

- Aman padlşabıml iki köprü 
arHında rıbbm 7apar1ak •onra do• 
•• nma11 bGmayun manevra rapa
mH • kuı beyinli padiıah bunu 
•akh bulmuı Ye tirkelten lıuraya 
nbtım yapdmamaaı rica edi?miı. fşte 
bu auretle taahhüdünden kurtulan 
flrketin antropolannda bulunan beş 
milyon liralık ıahipaiı. eıya kaybol
muf. Bet ıcnedenberi yapılan tah• 
kikat kabahatin şirkette olduğunu 
lapat etti.. Fakat hali bu para alın• 
madı. Bence bu hesabın sorulması 
reç bile kalmıştır. Şirketi aigaya 
çekmek umanı gelmiıtir. 

• 
Sabit Bey (Noruo.ıımaniye Mengene 

ıokağı 4) - Dört, bet •ene süren 
tahkikat neticesinde Rıhtım Şirketinin 
antrepolanndaa bet milyon liralık 
eıyaıım kaybolduğunu meydana çıkar
dı. Haı.ineya geçmesi fazına ge'.en 
bu paradan mea•uı olan ıirkettir. 
Şimdiye kadar bu para tahıil edil
meUydL GueteJer ara 11ra bundaa 
bahuderler. Arbk gazetelerde bu 
itin bitrnit oldupnu okumak isteriz. 
ÇGakG bu haber kabak tadı •ermiye 
bqlada. 

• 
thsan Bey (Te,kiflwıe br§ı11ında 

gazinocu) - Naha Vekaleti imtiyazlı 
tirketlerin hesaplarını tetkik ederken 
bir de Rıhtım Şirketinin hesabını 
ıazdea •eçirmelidir. Bu tirketin de
polarından birçok mal apnJdıfı söy
leniyor. Beı milyon fibi bir yekOna 
balit olan bu etya bedeli alınmalıdır. 

DABl.LI BABBBLIR 

1 Bin Lira Kaçırmış 

l 
' 
' 

ıııl 

Firari Koms·yoncu GitmedenEvvelBir 
Çok Tacirlerden Para Toplamış 

Konstantin isminde bir komsiyoncunun piyasa· 
dan mühim bir miktar dolandırarak Yunanislana 
kaçhğını yazmıştık. 

· Ef. nin 1000. Vahan Ef. nin de 150 lirasını, ki 
bunlardan ayrı olarak götürdüğü.diğer toplu para· 
lar ile beraber on bin lirayı alıp savuşmuştur. Bu 
tacirler ve fabrikatörler, Konstantinle mukaveleye 
istinaden iş yapmadıktan için ellerinde alacaklarını 
ispat eden hemen hiçbir vesika yoktur. Bu vaziyet 
dahilinde işin ne ıekilde halledilebileceği henüz 
ke~tirilememektedir. 

Ald ğımız malumata ve ileri sürülen iddialara 
göre ; iplik kaçakçılığı meselesinden hakkında tev• 
kif kararı verilen bu adam, işlerini gördüğü birçok 
tacirlerin muhtel~f miktarlarda paras nı dolandır
mıştır. Eunlardan Yaşova Ef. nin 1300, Aram 
Ef. n~n 900, Fabrikatör İ brahim Naim Be)in 800, 
Tahsin Beyin 500, Mihran Ef. nin 850, Y ervant 

Diğer taraftan alakadar makam bu adam hak· 
kında esaslı aurette tahkikat yapmaktadır. 

Bir Anne 
Kızını ô:düren Oğ'unun 

Asılmasını f st · vor 
w 

Dün Ağırceza mahkemesinde 
kız kardeşi Ayşe Hanımı bıçakla 
boğazlıyan Osmamn muhakeme
sine devam edıldi. Mahkemede 
davacı iskemlesinde Osmamn ve 
Ayşenin an.nesi bulunuyordu. ih
tiyar hanım fırsat düştükçe : 

- Reis efendi.. Kanıma kan 
istiyorum. Eenim kızımı oğlum 
öldürdü. Onu da asın. 

Diyordu, Şahitler dinlendi. 
Gelmeyen şahitlerin çağrJması 
için mahkeme başka bir güne 
talik edildi. 

ihracat Dfisi 
Ayın on beşinden itibaren 

Ankarada çalışacak olan ihracat 
of~sine ait dosya ve evrak Anka· 
raya nakledilmiştir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Şoför Remzi Efendinin idare
sindeki 3338 numarala otobüs ile 
şoför Adnan Ef. nin idaresindeki 
2446 numaralı otomobil Ayvan· 
sarayda çarpışarak her ikisi de 
hasara uğramıştır. * Asmalımesçitte oturan Ro
binski isminde bir mfihendisin 
köpeği sokaktan geçmekte olan 
Mustafa isminde birini bacağın-
dan ısırmış, Mustafa da Robins
kiyi fena halde dövm~tür. * ·Mustafa isminde biri Gül· 
cemal vapuru memurlarından ~ 
mal Beyin paltosunu çaldığından 
yakalanmıttır. 

Bundan başka aon yirmi 
dört saatte birkaç hırsızlık hadi
sesi kaydedi:miştir. 

Bir Sandal Parçalandı 
Kadıköy vapuru evvelki gün 

Saraybumunda sandalcı Recebin 
sandalana çarparak parçalamıştır. 
Recep kurlaralmııtır. 

Buzhanelerden 
Şikayet 
lddiaya Göre Halkın Aley-ı 
hine Bir Tröst Yapılmış 

Civar köylerden ve vilayet• 
lerden şehrimize getirilen peynir, 
yağ, yumurta, pastırma gibi gıda 
maddeleri piyasaya çıkarılıncaya 
kadar buzhanelerde saklanır. 

Aldığımız malumata göre elli 
kadar tacir tarafından bu buz• 
haneler hakkında lktısat Vekile· 
tine, borsa komiserliğine ve Tica• 
ret Odasına mühim bir müracaat 
yapılmışlır. 

İddiaya göre; şehrimizde bu
lunan 6 buzhane sahibi aralannda 
bir anlaşma yapmışlar, ortada 
hiçbir sebep olmadığı halde buz• 
hane fiatlerini yüzde yüz nisbe· 
tinde arttırmışlardır. Yakın vakte 
kadar, bu müesseselerde mevsim 
müddetince saklanan peynirler 
için teneke başına 20 • 25 kuruı 
alınırken bu miktar şimdi 50 
kuruşa çıkarılmıştır. Evvalce 120 
kuruşa saklanan bir sandık yu· 
murta için de timdi 200 • 250 
kunış istenilmiye başlanmıştır. 

Verilen malumata göre, bu 
halkan ve müstahsilin yok yere 
zarara uğramasına sebebiyet ve
recektir. Çünkü müstahsil malım 
ucu.za salhğı halde, buzhane 
fiatlerinin insafsız bir şekilde 
arthrılmıı olması tabiatile fiatlerin 
pahaWaşmasını icap ettirecektir. 
Ayni zamanda bu vaziyetin bil· 
hassa peynir ve yumurta ihraca· 
bmızı ehemmiyetli şekilde aksa· 
tacağı kat'iyetle iddia edilmek
tedir. 

Mustahdinıler Cemiyeti 
Esnaflar gibi müstabdeminin 

de müşterek bir cemiyet kurma
lan hususunda tetkikata girişi)· 
miştir. 

Liselerde 
Yeniden Girecek Talebeler 

imtihan Edilecek 
Aldığımız maliımata göre Orta 

tedrisat müesseselerinde yeni isla
bat tatbika başlandıktan sonra 
liselere alınacak talebe imtihana 
tabi tutu!acakbr. Şimdiye kadar 
olduğu gibi İlk ve Orta mektep
leri ikmal eden talebe doğrudan 
doğruya liselere kabul ed.ilmiye· 
cektir. Hangi talebenin ne gibi 
şartlarla liselere kabul edilmi· 
yeceğine dair Maarif Vekaleti 
bir talimatname hazırlamıya baş-
lamışlar. Lise tahsiline devam 
edecek talebe kuvvetli ve ilerde 
her hangi bir ilim şubesinde 
temayiiz edebilecek kabiliyette 
olacaktır. Liselere girerken yapı· 
lacak imtihan gayet sıla olacakbr. 

500 Muallim 
Zam Görecek 

Bu sene Eylô.lde zam g<Srecek 
bkmektep muallimlerinin li.itcsi 
maarif mUdürliiğü tarafından ha· 
zırlanmıya başlanmıştır. Bu sene 
500 kadar lıkmektep muallimi 
zam gôrecektir. Bunlar, 930 sene· 
sinde mesleğe dahil olanlarla ayni 
sene içinde zam görmüş olan 
muallimi erdir. 

930 senesinde mesleğe giren 
muallimlerin maaşı Eyl6lde 52 
liradan 56 liraya çıkacakbr. 

Hususi flekteplerde 
Hususi mektepleri teftiş eden 

müfettişler diln Maarif müdürü 
Haydar beyin riyasetinde topla
narak bu mekteplere ait talimat· 
name 6.zerinde glSrüşmUşlerdir. 
Öğrendiğimize göre müfettişler 
önümll%deki hafta hususi mektep
leri teftiı ederek buı meseleler 
hakkında birer rapor verecekler
dir. 

Güniin Tarilı 

Çek Rejisi Biz 
Tütün Alacak 

Ankara, 9 - Aldığımız malu 
g8re Çekoılovakya tütün 
memleketimizin muhtelif mın 
tarından, 1.200.000 kilo tütün 
almıya karar \termit ve bir müna 
~bğlnı lktısat Veluiletine bildir 
tir. Münakasa şartları Ticaret 
larına gönderilmiştir. 

Yüz Yumurta 
75 Kuruş 

Kastamonu 9 - Bu haftaki 
saya nazaran ccviziçi 35, tiftik 
30 yapağl kirk kuruıtur. Yumurt 
yüzü 75 kuruştur. 

Bereket Yağmuru 
N:ğde, 8 - Çoktan beri be 

ailen yağmurlar, aürekli ve fa 
bir surette yağmıya baılamışbr. 

Konya Himayeietfall 
Konya, 9 - Himayeietfalin ı 

lik kongresi dün akıam yapılmı 
DUzenlik işleri 

Kastamonu, 9 - Araç beledi 
kaaabayı imar için bütçeaine 
miktar tabaiaat koymuştur. 
Muğlada Konferansla 
Mutia 9 - Halkevinln tertip e 

konf er ana ıcriıinin birinci 
bitmittir. Yakında ikinci ıerl 
ranılara baılanacaktır. 

Benzin 
Kumpanyaların Cevap 
Tatmin Edici Görülme 

Ticaret Odası idare hey 
dün toplanarak benzin üzerin 
)'apılan ihtikar meselesini te 
etmiştir. 

Kumpanyalardan gelen cev 
lar tatmin edici mahiyette gör 
memiş, rakamlaran doğru ol 
olmadığının tesbiti işine O 
azasından Muhsin Bey 
edilmiştir. 

Köy Balosu 
Halkevi bu yaz "köy bal 

namile adada yazlık bir balo v 
miye karar vermiştir. Bu balon 
hasılab ile lstanbula civar köyl 
den biri imar edilecek ve o 
mune köyü haline gelirilecektitı 

Bir Ev Daha ÇöktU 
fatihte Sofu~ar mahallesin 

Ragıp sokağında Hediye HaDI 
isminde bir kadına ait evill 
kısmı ansızın çöknın, ise de 
sırada evde kimse bulunmadı" 
dan nlifus zayiab olmamışbr. 

Prens Bibesko 
Bugün Geliyor 

Beynelmilel Hava Federasyonu,. 
Prena Bibeıko bu sabah kendi t• 
yarcaiJe Bükreıten hareket edec 
n 6tle vakti Y eıUköye inece 
Romanya Hava kUibü umumi kA 
binbaıı Baaciuleako Prense ref• 
etmektedir. Prens, Yeıilk6yde Ta 
Cemiyeti Ye Romanya aef areti er 
ve daha birçok zevat tarafından 
plaaacaktır. 

ı~&•~m~~li~~~-: __________ R_a_z_a_r_O_l_a_H_a_s_a_n_B_e_v_D_~_o_r_~~~ 

- Ne o Hasan Bey, Ziya Patanın \ 
11 T~kdir ile aıdanmayanın hakkı kö-

tektir n mıarata1 levha hal nde yaı.
dvm1t •? 

TEKD\R İLt 
USLANMtVAN'N 

HAKK\ KOH:"\)\~ ~. 

•.. Odanın 
cakıın?. 

duvarrna mı a~a· Hasan Bey - Hayu, lazım 
oldu da bir hattata bet on tane 
WDarla dun. 

çok.. 
Beş ou taoe mi ne kadar Huan Bey - Bugünün bir .11 

rası olarak •aklaaınJar di1e i111tif 
flrketlere blrrr tane becliy• 
celim. 
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Her -un ---
Buğday işi 
Nasıl 

Teşkilatlandırılmalıdır?, 
a---------=------------~~ Buğday işinin, ekmeğe kırk 
para zam :> apmak suretiJe, radikal 
~ekiade haıledilemiyeceği.ıi ve bu 
işin, inkılapçı bir hükümete yakı· 
oır şekilde, radikal bir tarzda 
bal.ini söylerken, iddiamız şun· 
dan ibaretti: 

- Yalnız birkısım buğdaylara 
değil, fakat kö:> lü ihtiyacından 
fada o!an, yani piyasaya çıkan 
bütün buğdaylar, devletin bir 
teşkilatı taraf mdan satın alın· 
uıalıdır. 

Bu teşkil ~t nasıl yapılacaktır? 
Bunun için muhtelif şekiller 

düşünülebilir. 

1 - lnhisar şekli. Devlet na· 
111 tütünü, afyonu, içkileri inhisar 
altına almışsa, buğday işini de 
devlet inhisarı altına alabiLr. Bu 
takdirde buğday işi, devlet na· 
uıına işleyecek bir inhisar müe~
aese:ıi tarafından tedvir olunur. Bu 
hususta az çok tecrübemiz de 
olduğu için, bu şekil kolaylıkla 
tesbit olunabilir. 

2 - Kooperatiflerle idare. Bu 
ekil liman reisi Hamdi Beyin 

ortaya sürdüğü fıkirdir. O, şim
dilik işi t?t~i~~t sahasında "l!uğ
~aY.. ~etışhr~~ıler birliği,, ile 

T!-1rkıye degırmenciler birliği ,, 
i mı altında teşkil edilecek iki 
t~ş;kki.ıle devretmektedir. Bu teş· 
kilatın nasıl vücude getirilebile
cegı h kkında Hamdi Heyin mu-

yyekin. kanaatleri vardır. O di
yor : 

"Z ra1 kredi l~lndcı hükCı ti 
9ey, köy O nün malı olan bir ( mc n yaptığı 
Zlrant U.ınkaeı) vücudcı gotirnı \nn ~anka -
oı .. kat edılırsr. bu bmnlc n n t: k o .!"uştur. 
itibaren b rçok scno,lcr gcçtiil 1cal~~ ~~:a~ 
banka bak ki ııah p.t>rlnc dcvrcd'I 1 • 
Ziraat Bıa akoeındn vanlacak 1 anı·~ ştır. 
b.rl, bu banluıyı köylüye mnlcdcc~:e cık~~n 

liıtuhıl lcrmılıl haı.ırlamalctnn 'ıbfe ti 0 

aret r. 
Eğer kÖ)lümOzün o r draat banduı ya k 
için ke dl hı el ellerine intizar cıdlla:U::ı. 
bugUn Ziraat Bank ııı meydanda olmazdı. 

•itte Türkiye buiday müıtahııiller[ 
birliğini yapma!: için de dcvlctı.:ı Ziraat 
Banka ında tuttuğu ve takip eltığl uıuldcn 
latlfndo etme< tl:ıunıdır. Dcvletçl.iğln eaaa 
prenıılhl ve diğer nıes eklerden kendlıılal 
•Jıran ba~ ıca nokta budur. 

"Büıüıı Türk köylDsünün kooperatlfleı• 
1 
~I davası, lnkıllibımıı.ın varacağı gaye• tf :ı en blrl:H!• Köy 1 tlhıınlfıtının koopera-
cr vajııasıl iç ve dış p yaaalarda ıatı'• 

ru ı yo undan h:ıt.a şımdıden fi.i ad 1' 
atılmak uz rcdl lı ım ar 
ıcynlıat ndc ıı:ıll • llısat Vckl lmfıln son 
•alış kooperatifleri ve ınc ~ mUstah&I lerlnln 
başlıca t db 1 Y0

1
Pma arı buhrana ka•fı 

1 c r o ra ı mlltalea cdılm •tir 
ncl Ü Ü .. • 

fçln r Lir ~ n lıo<;'pc-r tlfleri bütDn T~rklye 
in 1 rl k vucud 1 getirerek ( Tu k ye 
la c rcllcr veya üzümcll er jblrllgl) yap cak. 
t rı f.1bl, bu d y mü t ılıaıllcr kooperatif.eri 
arn .ııdan da b r ( Luğ ay birliği) tef kil 
olunması z ruridır. ı , kiy-.nln bu ye ıl tt.ş. 
kllAtlnnma z ırurrtl, 1 urk lnlıı14bının başlıca 
luırulıterlatlk v sfı ve en nıülııın ga)·esıolr. 
Koopcrat f eşme ı,ı, rnemleket m kyasında 
na ıl olnc ıktır1 mrıdeıılnl ayrıca tetklı< 
•tmck IAzıındır. Eu nıüh 111 hah 8 Üzerindeki 
fikir erimizi okuyuculanmn: bu ııiıtunlard 
rUrccck cıdir. Fakat tunu şiındıdcn ıöyl a 
,.eblllrlz kı, Lhlm ( ~ uğdny Yetiştir 1 ı
Blrllğl) adı 1 e t 11wvur ettltlml:ı tr c 1 er 
sOnü ı birinde b ıgdııy ıahş koopt:Btff At 
nln ittihadı ıdan ıbııret olacaktır D eri-

l dl • k 1 • • emek 
•luyor ki ' n yapı aca ş, rurk bu. d 
)'atlştlrlcllcr nln koo, cıal f cşnıe nl b!kı~~ 
•eden, bir 1 hüküı t"tçc yapmoktır. 

Gizli Ni h Kıyan Hoca 
Birknç gün evvel Fener polis 

merkez.ine bir adam ile bir kadı
nın medeni kanuna muhalif ola
rak boca nikahile evlendikleri 
ihbar edilın ştir. Derhal faaliyete 
geçen zabıtn_. hakikaten Fenerde 
Bostan sol·agında oturan H" . 
· · d b" I useyın 
ıs'!1ıd eb' kı e Fatma Hanım is· 
mmh el'f ırl adının medeni kanuna 
mu a ı o arak hoca n"kAl ·1 
lend'kl · 1 1 a ıı e ev· k ı erı n aşılmıştır. Nikahı 
ıyan hoca aranmaktadır. 

Acı h Bir Ölüm 
~rdunıuzun kıymettar erka-

~ın an piyade koymakamlı-
gından mütekait yeni bahçeli :s:m B. tedavi altında bulun-

ugu Frnıı ız hastahanesirde 
efat etnıi;ııt:r. Asım Bey, Har

bı ~mumi v; bilhessa istiklal 
harbınde Erk m harbiyei umumi
ye~ ~?rnrg lı kumandanlığında 
d~g.~rıı ve kıymetli hizmetlerile 
b~tun arkadnşl rına kendini sev· 
dır?1iş bir Türk zabitidir. Cena· 
z. sı bugün ög)eden sonra Tak-
ım Fran ız hastahanesinden 

kaldırılaralc r opkapıdaki aile 
mezarlığın defnedilecektir. 

Resimli Makale a Sarhoşluk ve insanlık a 

. ~içbir arh~~ gö!dünüz mü? Tabiatin güzelliği içinde İğrenç bir mahluk görmek i .ters~niz aarho~laro dikk~t 
edınız. Bunlar onlerıne çıkan insanlığın cennet abidesini yıkarak ıeçerler. Ve her geçhklerı yerde kabkah \:C 
nefret uyandırırlar. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Gazi Hz. · zmirde Kı · 'aları 
T eft. ş Buyurd la 

lzmir, 9 ( A. A. ) - Geceyi 
Manisada trende geçirmiş olan 
Ref sicümhur Hz. bu sabah saat 
8,30 da Manisadan hareket bu
yurdular. Menemenden sonra 
trenden indiler ve otomobille 
Foçayı teşrif ettiler. 

Buradan saat 14,40 hazır bu· 
lunan vapura binerek Uzunadaya 
çıktılar. Oraea bir müddet meş
gul olduktan sonra ayni vapurla 
saat 19,25 de lzmire muvasalat 
buyurdular. 

Menemenden itibaren bütün 

civar kasaba ve köyler halkı, ka· 
dınlar ve mektep çocuktan gü· 
zergahta birikerek yollara çiçek
ler atmak suretile pek coşkun 
tezahüratta bulundular ve bü· 
yük halaskar pek derin sevinç 
ve hasret heyecanları içinde al· 
kışladılar. hmirdeki istıkbal pek 
muhteşem oldu. Halk aziz misa· 
firlerini karşılamak ıçın motör 
ve papurlarla denize açılmışlardır. 

Rıhtım iskeleden konağa ka· 
dar dopdolu idi. Gazi Hz. kara· 
ya çıkınca bir alkış tufanı kop· 

Yangın Davası Salih P;şanın 
fzmitte Devam Etti Şahit- S hhA ı;r • f • 
ler lstanb ld . l l v azıye l 

. u a Dınlenec k Erzurum, 19 (Hususi) - Ku· 
.izmıt, 10 {Husnsi) - İstanbul mandan Salih Paşaya apandisit· 

adlıye binasının yazmasından len ameliyat yapılmamışbr. P~-
suçları olduğu kaydile zanaltma şada apandisit geç teşhis e.d lmış 
alınanların muhakemesine dün de peritonit başlamış, buraeakı dok· 
devam edildi. torlar miidahale ederek yarayı 

Maznunlardan kapıcı Abm t açmışlar ve cerahati temizlemiş· 
Efendi hasta olduğu için mahk:- l~rdir.Bu gibi vak'alarda asıl. ame· 
meye gelmemi§ti. Odab M h lıyattan evvel bu temızleme 
nıct ve kapıcı Ah aşı ~ • ameliyesinin yapılması ic?P et· 
rin vekileti . k met Efendıle- mektedir. Paşanın sıhhatı hak-
ka bul etm· ~· l!Mvu at Sedat Bey kında ki rapor şudur: 
kındaki ıhş ı.k üvekkilleri hak- "Hararet derecesi: 36,5. nabzı 

mu n eme . . 96 B tı k:uf 1 k nın gayrı mev· dolgun ve muntazam. a n: 
B .

0
t a~a k devamını talep etti. serbest. (neevoyu!: bir litre) ahvali 

u 15 e abu) olunarak Mehmet umumi} e; Çok eyidir.,. 
ve Ahmet Efe d·ı b -- · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · .. 

kıldılar Bir kısı: 1 ch·ı5erdet hıra- b'rinci asli}e mahkemesinde sor· 

d•w • k' şa 1 er inlenildi, guva çekilmeler için muhakeme 
ıger se ız h'd' 1 • şa ı ın stanbul nisan n yirmi beşine bırakıldı. 

tu. Her taraftan meserret avaze· 
ier: yükseliyor, llimandaki bütün 
vapurlar da düdük çalarak 
buna iştirak ediyorlardı. Müncile
rını aralarında görmek saadeti 
balkı çoşturmuştu. Şehir baştan 
başa donanmıştır. Konağın önün· 
de bir halk kütlesi tezahürata 
devam etmektedir. 

Reisicümhur Hz. bugün de ba
zı yerlerdeki kıtaatı teftiş etmiş
ler ve kara kıt'aları ile tayyare· 
ler tarafından müştereken ynpı· 
)an bir tatbikatta bu!unmuşlardır. 

Millet Meclisinde 
lnsull f çin Bir Sual 

Takriri Verildi 
Ankara, ıO (Hususi) - Millet 

Meclisinin dünkü içtimamda ne· 
balları kontrol ve temizleme 
hakkındaki kanunun müzakeresi 
yapılmış, R"!fik Şevket Be}in b~ 
vadide söylediği sözler haretb 
bir mlinakaşaya sebep olmuş, 
Ziraat Vekili Muhlis Bey izahat 
vermiş, neticede layihanın tet~ik 
edilmek üzer lktısat Encümenıne 
havalesine karar verilmiştir. 

Kocueli meb'usu Sırrı B. lnsull 
hakkında Meclise bir sual tak· 
riri vermiştir. Sırrl Bay bu takri· 
rinde: «Amerikalı müflis bauker 
lnsuU'ün ne vakte kadar mevkuf 
bulundurulabileceğinin Adliye 
Vekôletinden acilen sualini rica 
aderim.,, demektedir. 

,--------------~~-=---.::...::..~~.~~=..:==~---------------

j s r ER /STER iNA.NMA! 
Bir okuyucumuz yazıyor: 
" Şehirde bazı şeyler dikkatimi celi etti. Bunlnrı 

ıize göndermeyi düşündüm: 
1 - Sokaklnrda seyynr satıcılık eden esnaf, Bele

diye memuru görünür görünmez çil yavrusu gibi kiife
lcrini kapıp kn~ışıyor ve yoldn rn lgeldık!erine çarpıp 

gidiyor! r. Hele B lıkpaz rı gibi, zaten serbestçe yürü
mek mümkün olmayan yerlerde küfccilcrin bu hali 
lınlkı çok rahatsız ediyor. 

2 - Süt ve ya~ çocuk ve ha ta gıdasıdır. Fakat 

ı r 1 

şehrimizde bunların ikisi do :r:arnrlı maddelerle karı ık 
o!arak satılır. Bir hnshıya temiz süt bulmak nıümkiln 
değildir. 

3 - Şehrin en işlek yerlednde bile .sokak kcnnr-
ıd b 'b" yerlere bazılannın 

larına Eıptt-• bozu uğu, ve u gı 1 •• "I 
" eşekler~ mntısus ,, gibi yazılar yazdıklan goru -

melttedir. 
Ben bunları medeni bir şehire yakışbrnmıyorum. 

Başkalarının da yakıftırabilece~ine inanmıyorum. 
Sen de ey kariı 

ı~r I .v N 

özün Kı 

K Maddesi Neye 
Benzer Bilir Misiniz? 

A.E-

" Elimden gelse bay hay, bu 
dakikadan iLbaren kendinizi 
kurtulmuş sayabilirsiniz. Fakat 
ne çare !ci, mesele « K » madde· 
sinde, bir kaya parçasının önüne 
saplanıp kalmış gibidir ... 

- K maddesi nedir? 
Şehir meclisinde konuşulurken. 

«Senihi11 Bey : 
- Aklım ermez, dedi. 
Her sene İstanbulu gt:zmeye 

gelen binlerce se}yaha kaldırımla· 
rıml7.ın neden bozuk ve sokakla· 
rımızın niçin yamru yumru oldu
ğunu anlatmıya muvaffak olan 
zat bile aklının ermediğini söy· 
larse, ikimizin, el ele versek bile 
bu işin içinden çakamıyacağımız
dan şüpheniz olmasın! 

Maamafih ben dün köyrüden 

Çerken bu harfin delalet ettiği 
ge "b' ld manayı keşfeder gı 1 0 um: . 

K " .. ··n hemen altında hır oprunu . b Ik 
sandal, içinde hır adam, .~ ~ 
tutmakla meşgul. Ne taham.mull~, • 
ne sabırlı, ne mütevekkıl b.ır 
bekleyişi var. Ben ılık güne~ın 
altında uykuya daldığına bıle 
zahip oldum. Fakat birdenbire 
eli titredi. Gözü parladı ve tut· 
makta olduğu ipin ucunda, olta· 
yı yutmuş bir balık sallanmıya 
başladı. 

Hatırımda daima bu (K) 
takılıp kalmış olacak ki bu oltayı 
(K) maddesine, ucunda sal~unan 
balığı da keodimiı:e benzettı?1,. 

Bu sabah aldığım busu ı ır 
mektuba bu satırlarla cevap ha· 

1 başhımışbm. Fakat dil· 
z~.r ad~ıya ki benden medet umanı 
şun um • h t 
tatmin etmiyecek, sonra .a ınma 
b ka bir mesele de geldı, fakat 
aş 1· 

size evvela okuyucumun ısanın· 
dan başnıa geleni anlatayım: 

"0 küdarda Zeyne1ude caddesin· 
de bir evim var, içinde kiracı oturu
yor. Geçen sene istedi. Kadıköy Su 
Şirketinden au getirttim. Depo para11 
diye (4) lira talep ettiler, verdim. 
Bir sene sonra kiracı çıktı. (150) k~
ruş borç bırakmıs, şirketle he ap gö-

rürk~n anlaşıldı,. verdim. (~~~) mküu~:; 
luk depoyu gerı aldım. . 

t . yeni bir kiracı gehnce suyu 
geç ı, d r· 
fekrar açtırmak isledim. Bu e 11 

d" • bet depo parası olaral< ort yerıne. . 
lira istediler. Tabii verdim. Htidısenın 
burnya kadar olan kısmınd~ me.s~l~ 
yok. Fakat asıl sonrasını dınlcymıı. 
Kumpnnya depoyu aldıktan ve suyu 
verdikten bir müddet sonra telcr r 
mür caat ederek: • 

- Eski müsteciriniıin yeni bır 
borcu daha çıktı mukaddeme ile ye• 
niden (255) kuruş istedi ve bu mik· 
tara 125 kuruf ücreti maktu ve (90) 
kuruş ant kirası namilc yrıca (21S) 
kuruş daha ı.ammettL 

Benim bu hadi ede garip gördü-
ğüm ve an~ya_?1~dığım iki nokt~ varı 

Garip gorduğum nokta şudur. 
_ Eski müstecir borç bırakmış; 

olabilir. Bu şirketin defterine ~ö~e 
bir d fadn anlatılmıf ve ödenmışhr. 
~Aylarca sonra ayni milatecir namına 

ikinci bir borç nasıl çıkabilir, ''e ne 
ile sabittir? 

Anlıyamadığım nokta tudur: 
- Şirket her müıteriden (5) lira 

depo parası almakta ve .ermaycainl 
de bu auretle vücuda getırm ktedir, 
buna noaıl tahammül edilebilir? 

"" Oku} ucumun mektubuna cavap 

ı 1 k batanına bir mesele 
ıazır ar en . . O 
geldiğinden bahsetmışhm. unu 

söyliyeyim: K d kö 
Beş alh sene evvel yin a ı 1 
. k t'ı ile bir dostumun ara ında su şır e 

"hı·ıaf çıktı ve dostum şirket:n h k ız 
~ln1rak istediği parayı Notere yatır• 
dıklan ııonra bu arada şirketin fiUYU 

kr ıııiş olmns ndan dolayı da z rar 
ve ziyan isteyt rek mahkemeye mÜ• 
rac at elli ve kazandı. 

Şüphe yok k', irketlerio mukave· 
lclcrinde birer tane ( K ) maddesi 
vnrdır ve bunun karşı ındn yapılacak: 
lir şe~ imiz yoktur. Fakat oirketlerİD 
( K ) maddesi ile oliikadıır olmıyao 
bazı talepleri vardır ki bunun luırşı• 
ında yapılacak şey ikidir. Yn do tum 

gibi işi sinir meselesi ynear uğraşı~ 
ınız, y bul tn parayı vererek iııa 

içinden çıkarsınız.. 
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• 
zmitte Tiitün 
Tüccarların n 
Tefeciliği 

lzmit ( Hususi ) - Tütün alım 
sabmı hararetli şeklini bulmu -
tur. inhisarlar Baş Müdürlüğü 
ve ambarlan hummalı bir faaliyet 
içindedir. Hergün yüzlerce zür· 
raıo işi dikkate değer büyük bir 
kolaylık içinde yapılırken, diğer 
taraftan tütün alıcılar ekicilere pek 
çok müşkülat göstermektedirler. 

Anlatılan vaka, muhayyel de
ğildir. Suadiye köyünden Tatar 
oğlu Ali altı ay evvel tütün tüc
canndan 40 lira avans lıyor. Bu, 
paranın 6 lirasım yol vergi i ola
rak kesiyorlar. Tatar oğlu Alinin 
eline pul ve aire masraflan 
da çıkbktan sona temam 33 lira 
10 kurut para geçiyor: 

Deranbar başlamasiyle Ali de 
bir yıl didine didine meydana ge· 
tirdiği mahsulünü atmak işin İn
hisarlar anbanna malım indiriyor. 
Ve para aldığı tficcar efendiye 
koşuyor: 

- Tütünleri getirdim diyor. 
- Peki, bakalım diyorlnr ve 

uzun uz.un baktıktan dört, beş 
&ünde beklettikten sonra: 

- Tütününü gördük; 250 kilo 
malın var amma, bize 120 kilosu 
yarar. Diyorlar. Ali cı acı dü
nilyor: 

- Veremem efendi - diyor• 
başkasına satıp paramnı vereyim. 

Ve İnhlsar f dares;ne göstere· 
rek değeri fiyatile malını atıyor. 
Fakat tüccar bir hesapla 68 lira 
borç iddia ediyor e başka u• 
rette fek mektubu veremeyiz 
diyor. 

Suadiye köyünden Tataroğlu 
Ali hakkım aramak üzere cüm
buriyet mahkemesine mür c at 
etmiştir. 

lzmilla lttihatsporun Balosu 
lzmit ( Hususi ) - Şehrimizin 

en eski gençlik teşekkülü olan 
lttihatspor kulübll 3 mayısta bir 
balo verecektir. Balonun çok 
nezih ve çok eğlenceli olab lmesi 
için seçilen tertip heyeti çahşmıya 
başlamıştır. 

lzmitta iki Hırsız Tutuldu 
lzmit (Husu i) - Bir dükkanı 

soymak istiyen Mustafa isimli 
bir serseri derhal yakalanmış ve 
Adliyeye teslim edilmiştir. Gene 
uzun zamandanberi ev, dükkan 
ıoymaWa 12 vak'anın faili olan 
Hasan isminde bir hırsız da ya
pılan takibat neticesinde ele ge
çjrilmiştir. 

fzmitte halla zabıtamızın fa li· 
yetinden çok mntehassistir. 

Bitliste Elektrik 
Halkevi Metruk Bir Kiiiseyi 

Tamir Ve Islah Ediyor 
Bitlis (Hususi) - Su kuvve• 

tinden istifade edilerek te isi ta· 
karrür eden un ve elektrik fab
rikalarının inşası kuvvei koribeye 
gelmiştir. Bitlis bu sene elektriğe 
kavuşacaktır. Fabrikaların tesisile 
bir kısım işsizler de fş bulacağı 
için teşebbüs kasabada memnu· 
niyet uyandırmıştr. 

Elektrik tesisatı yapılınca 
Halkevi metruk bir kiliseyi salon 
haJ:ne ifrağ ve halkın istifadesine 
tahsis edecektir. N. Y. 

Bır Köyde Yangın 
Gümüşbacı köy (Hususi) - Ke

çi köl ünde bir evden yangın çık
mış, üç ev tamamen bir ev de 
kısmen yandıktan aonra söndü
rülmilştiir. 

• 

• 
1 

A 

e e TarihA Abideler 
Tamir Ediliyor 

Tire, (Huıust) 
- Yeşil Bur a· 
nın natlri, KU.. 
çfik Mendere• 
havzasımn en 
şirin ıehri olan 
Yeşil Tirede pek 
çok orjinaJ Tiirk 

eserleri vardır. 
Bu abideler 

Cümhuriyet dev
rine kadar ihma• 

le uğramış, bir 
kısmı harap bir 
hale gelmiıti. 

Evkaf umum 

mUdOrU beyin 
ve gerek mü- Tirede mimar Sinan asarından: f •lınagalc caınll 
zeler mfidilril Himit Zübeyir Be· ve avlu dahilindeki enkaz ve çalı· 
yin takdirlerine mazhar olan bu lar kaldınlmış, cami muntazam 
asardan baz.dan mühim tamire bir tekilde tamir edilerek avluıu 
muhtaçbr. Evkaf idaresi sırasile park haline çevri!miştir. 
bu camileri tamir ve etrafım is- Bununla beraber Tirenin orta 
timltik ederek meydana çıkarmıya kısmına tesadüf eden Yalınayak 
ve avlularını park haline koymıya semtindeki meşhur Mimar Sinanın 
ba lamışbr. eserlerinden u Yalınayak ,. cami-

Bu kıymetli eserlerden Tirenin inin ihata duvarlan ve dahiline 
şark cihetine tesadüf eden (Ekin· beş knbinalı bir hala yapılması 
hisarı ) semündeki Rummehmet- ve avlusunun bahçe haline çevril-
paşa camiinin etrafındaki arazi mesi, tarihi kıymeti haiz bavu-
temiılenmiş, camiin temel kısımları zunun tamiri evkaf idaresince 

Bartın Müddeiumumisi Sırrı Bey 
Zatürreeden Vefat Etti 

Yukarıda: Merlıam Sırrı Beyin tabuta kabre götüriilürken. Aşağıda: Sı"ı 
beg fle/atından evuel hapishane iş eoinin temel alma merasiminde 

(X) işaretli zat Sırrı 6eydir 
Ba~u ( l!u .. susi )-Cümhuriyet ı Bartin Gençlerinden eski beledi-

Müddeıumumısı Sım Bey ı.attir- ye reisi Samancı oğlu Kemal 
reeye tutulmuş ve on giin hasta• Bey tarafmdan hazin hitabeler 
lıkla pençeleştikten sonra doktor• öylenmiı, bunu müteakip mah· 
ların blltün gayretlerine rağmen puslar namına Zeki Ef. tarafın· 
lcurtulamıyarak vefat etmiştir. dan acıklı ve feryatlı bir ifade 

Sırrı Bey Bartında çok seviJ.. ile: Sım Beyin hapishaneye bir 
miş, temiz, na~uslu bir Adliyeci çalışma evi yaphrarak mahpusları 
olduğu için ölümli bUtüo Bartınlı• ataletten kurtarmış ve bu suretle 
lan müteessir etmiş, cenazesi onlara biraz bava ve serbesti 
muauam bir ihtifalle kaldırılarak vermiş olduğu için, kendisinin 
Gö:bucağı mezarlığına gömül- ölümünün hapi:ıhanede adeta bil· 
müştür. yük bir matem uyandırdığını, 

Cenaze alayına blltUn memur- Sırrı Beyin mahpuslara karşı bir 
lar, mektepler talebesi, jandarma baba şefkati ile muamele ettiğini 
müfrt:zesi ve binlerce halk işti- anlatmış ve tabutun Uzerine Sırn 
rak etmiş, cenaze camiye gider• Beyin · doğum yeri olan Beşiktaş 
ken güzel sesli hafızlar tarafın· ynzıh bir çelenk koymuştur. 
dan minarelerde türkçe (sela) Sonra ortamektep ikinci sınıf 
verilmiştir. Çok hazin olan cena• talebesinden Avni Ef. tarafından 
ze merasimi harkesi ağlatmıştır. da acıklı bir mersiye okunmuştur. 

Mezar başında ortamektep Ortamektep tarafandan da 
mlldilrU Veli oğlu Ihsan Beyle aUzel bir çelenk hazırlan11111 ve 

tensip edilmiş ve 
inşaata başlattı

nlmışbr. Bu işle
rin keşif bede~i 
263 liradır. Şa
dırvamn tamirine 

bundan sonra baş
lanılacakbr. 

Bu isardan 
ıonra ıehrin en 
glizel bir ma
halHndo ve yeni 

hükumet konağı 
cıvannda Yavuz 
Selimin damadı 
Lntfü Paşanın 

yapbrdığı cami 
ve aola•a de tamir ve et-
rafı açılarak meydana çıkanlır
aa, memleketin güzelliğine bir 
kat daha gih:ellik verecektir. 

Bu camiin etrafı harap ve 
tarihi kıymeti kalmamış olan yıkık 
medrese kubbecikleri, odaları ile 
kapalıdır:Cami adeta çukurda kalı 

yor. Evkaf idaresi bu camii de diğer 
camilere yaptığı islahat gibi asri 
bir şekilde islih ederse, Cümhu· 
riyet meydanı cıvannın güzelliğini 
bozan bu enkaz kalkmış ve cami 
meydana çıkmış olacaktır. M. N. 

Eskişehir İcra 
Dairesinin 
Faaliyeti 

Eskişehir, (Hususi) - Vilaye· 
timiz, icra muamelab itibarile işi 
pek çok olan vilAyetlerimiı.den 

biri ve en mühimmidir. Burada icra 
dairesinin 933 varidesi yekünu 
6600 kü ur dosyadır. Sadiresi 
4031 dir icra kasası bir senede 
yüt bin kUsur liranın transit yolu 
olmuştur. Ancak icranın muha· 
sebe teşkilatı eksiktir. Eskişehir 
icrasında çalışan enerji sahibi 
memurlann mesaisine bir de mu• 
hasebeci ilave ed.lirse halkın bek
lediği sür'at ve intizamın temin 
edilmiş olacağı ıüphesidir. 

B. T. 
Turgutluda At Koşusu 

Turgutlu (Hususi) - Avcılar 
spor b:rliği tarafmdan tertip edi
len at koşusu çok kalabalık bir 
seyirci huzurunda icra edilmiş, 
beş koşu yapılmış, birinci ve 
ikinci gelen hayvan sahiplerine 
ikramiye ve mfikifat verilmiştir. 
Turguiluda ilk defa yapılan bu 
koşu bnyuk bir alAka uyandır
mışbr. 

_._..._ w 11111 *' r r • •• ıu• •••u• ••~ 

alayın önünde götürülmüştür. 
Merasimde hazır bulunan, 

Sırn Beyin büyllk kardeşi Halil 
Bey Bartınlılann gösterdikleri 
muhabbet Ye kadirşinaslık eseri· 
ne karşı göz yaılarile teşekkür 
etmiştir. 

Merhum Sım B. Sadaret Mü· 
hUrdarlığı, Şifre memurluğu yap• 
mış, muhtelıf adli vazifeler der
uhde etmiş, Cumhuriyet ve Mil
liyet gazetelerinde çalışmış, sonra 
yine Adliyeye intisap etmiştir. 
Merhumun kardeşlerinden biri de, 
Alpullu Şeker fabrikası sahiple
rinden Haydar Beydir. Sırn Be
yin tah~il çağında olan 3 kızı 
vardır. Kederdide ailesine tazi· 
yetler beyan eder, arkad~ımız 
için de Allabın rahmet vo mağ
firetini cLleriz. 

-' _ı Arıcıhk Bahsi 
1 
Kovanın 
Çerçeveleri 
Nasıl Olmalı? 

Alakadarları ve meraklılal'I 
tenvir etmek maksadile arasırı 
yazmayı üzerime aldığım ancıiak 
bahsine ait yazılanma başlarken, 
bu işte en ziyade ehemmiyet 
verilmek icap eden esa~lardaJI 
birinin de ( kovan ) olduğuna işa• 
ret etmiştim. Onun içindir Jd 
bahsimize methal olmak üzer• 
kovanın tarifine giriştim. Bunuo 
fenni şartlara uygun yapılmasınııı 
bilyfik ehemmiyeti olduğuna işa
ret ett:m. Çerçevelerin vazife ve 
mahiyetlerini tarif ettim. Bugün 
de fist ve yan çubuklarla kovan 
intihabına temas edeceğim; 

• 
4(,~ - . . ,_ 

ôtt.. 
Ost Çubuk: Çerçeve yapt' 

lırken en ziyade dikkat edilecek 
kısım üst çubuktur. Çünkü açıla• 
cak yatak biraz eğri olursa çer
çeve çarpık kalır. Kalınlığı iki, 
enliliği iki buçuk santimdir. Yu
karda görüldüğü gibi kenarlarında 
gövdeye oturması, ve yan çubuk
lan tutması için bir santim de
rinliğinde, iki santim uzun1uğunda 
yatak açmak laı.ımdır. 

(Uzunluğunun ıki santim olması 
çerçevelerin gövdeye oturması içİJl 
yapılan istinat yerlerinin aynca bit 
parça çakılarak yapılmasındandır. Şa
yet istinat l erleri diğer suretle ya• 
pılacak olursa bu uzunluğa bir santiı:o 
duba ilave etmek ic11p eder.) 

Yan Çubuklar; Bu 1 ı• 
kalınlığı bir santim olup enliliği 
üst çubuk kadar, yahut biraz da• 
ha dar olabilir. 

Alt Çubuk: Kalanlığı ve ~ 
illiği yan çubuklarla, uzun!uğu da 
üst çubuğun alt başlerile müsavi 
olmalıdır. 

Bunları öğrendikten sonra 
çerçeveleri de yapmıyn başlarsınız· 
Yalnız şunu da göz önünde b 

lundurunnz, ki çerçeveler ile ci· 
darlar arasında bir, tabla ara'" 
sında bir buçuk santim, kendi 
aralarında da on üç milim aralık 
bırakmak lazımdır. Çerçevelerill 
kendi aralanndaki on üç mili°' 
aralığı daima muhafaza edebil• 
mek için üst çubukların iki bar 
larına birer çivi çakmak kafidir. 

Kovan Çetltlerl: Birçok 
kovan çeşitleri varsa da bunlanP 
içinden memleketimizde en ziyade 
taammüm eden Langstrot, Layent 
isimleri verilen iki türlü kovan• 
dan bahsedeceğim. 

Layens kovanı : Tablası 
mnteharr!k olduğundan temizlelf" 
mesi kolaydır. Güvdede dahildi 
(37 X 31)ebadında on, ilAvc kıs111ıır" 
da da on tane yanm olmnk ü:ıe~ 
yirmi çerçevesi vardır. Kapak çatl 
teklinde akınbb yapılmıştır. 

Orhlllf 

, 



lngiliz Donanması 
BABiCI 'l'BLIBArLAB 

Hem Galip, Hem Fransadaki 
Mt t:a~ Son Hadiseler Ve 

ln,ına ...... , ' b ._. lıldtalar 
içinde W,lk ......._..., _... 8• 
maacvralana ilk enel laulel, ...... 
bir hedefi oldup zaanedll4 ~allat 
lnıiliı ftçi fukaaının suete.il ofaa 
(Deyll Herald) in son plerile Jap
tlfı lftaat, bu sanma 1anlı1lıtnu 
....... çalcard1. Bu .............. 
iri ba ....... ,..... hecleR harici 
ohnaktml ziJade dahilidir n parlA
.... t-a kaua.tl Gzerinde mileaar 
elmak irin 1apılm1fbr. Biraz aarip 
ıarlbaehilecek olu bu noktayı izah 
edeyrm: 

lnıllb BahrİJ• Nezareti, Mlölar 
bahıinia aldığı ıon tekil üzerine 
iu.vetlerini artırmak istiyor. Bu 
nalusebetJe hakOmete bir proje 
Wrİlmlftİr• Birtalam ..... 0•11 H 

alb pmleile tayyareleri• ,.,bnlma
... lüzum göaterilmiftir. lo,aiı 
~etj, bu projeJi kale almadan 
ettel bir tecrüle yapmak lıtemit ve 

buıün kü ihtiyaca kili 
edltiai ulamak makıadile 

Gd•faa maaenalan icrHmı 
emretmfttfr. Bir farniyye olarak lnıi-
liz Yatanı d ....... taanuza atram·t 
IİltA •tJele ....... ln,WZ ............. 
-. ...,,,..,.. iDemur edllmitlir• 

l>euiuaa, .. •uifulnl manlfa• 
ldretle Wtirmft .. lapı. bahriJ• 
•earethala taleMa ·a hakmı!ıtuu filea 
lal>at etmfftil'. De,U fferald. bu 
•lnuebetle • laSill& bahr:yelÜÜD 
aakerlık aoktaıınclu •a.aandıfı zafe-

• 8İyaal noktacfaa ı. mafl61tiyet 
titkil ettitüü,. kaydedl1or. 

Jlaamafill, l:ıa aetice, beaee. yine 
ı...nn milletinin lehinedir. Çlllldl 
lt.t MI, laailiz bahriyeainfa ta•m•in
de '8Dlldıtma, fakat ya1- alyleme
ditiai aiaterir. ÇGakl 1a1anc.ı.k ...... ~~~ 

Bir izah 
Oruj. 9 - E.ld Bqveldl M. Da

ladye lmracla to~aQM Franııs radikal 
co.,aıı.tleriaha ır-........, Stniald 
l'UaletUadea .._... ( 6) 
PMtbab Wr 
nutuk 8fSJ'le ...... O •••ifil ..... 
lnılum iL Dsh..,.,.._lfUr .. 1 

• -~ faf&t lefelddSller 
pullm•to,w ..._ak " ... ,.._ 
llitfl cebna llAa etiııitils lateiıl ....... 
~ecliM W,.ıalıik 111r kide uıWe 
gırmek lilla7ea .... ıJlll:Uer 

~~~~~-i~i 
mecbaiiJetiacle kalaaltbr. Yek• .._ 
ktmet lale bil' n-.a •lef emri Yer

memifllr. Ba li&dkelerla mea'..Uyetioi 
tek bqmaa lzerUae .ı.,_..-. O 
eınada fatiatler •atma fılfekldWer 
halinde ptm·tlv " JİD• a,·._ 
muntazam plrilde çekilmftlenlL Ln
dilerine sonradan karmakanfalc bir 
yaz:yette iltihak Hen diler Dlma• 
yifçllerle merakblar ortada blm..ıar 
idL O.enlerin çoğu da bunlara ...,. 
ıuptur. Bu hareket hükOmet tarafın• 
dan boğulduktan ıonra kabine yine 
ıOkılnetin iadeıl için iıtifa etlL " 

Konıre ıu nutka allutlarla kar
tılaınıf ve M. Daladye•7e kw11 tam 
maoasile itimadı oldujuDu bllclirmif
tir. Ayni zamanda fatlst!ifin tlddetle 
aleyhinde bu!una bir ele karar 
auretl ~al edilmiftir. 

Fr•••• KomUnlatlerlnln 
NUmaylfl 

Tiyoavil, 9 (A.A.) - Blndea fazla 
ıol cenabça baflaranda komilniıt tef
ler C1ldutu halde büyük bir nümayiı 
yapmıtlar Ye po~ia!erle carpıfmıılar• 
dır. Poifa nümayişçileri dajltaralc 
yüzlerceı!ni tevkif etmiıtir. 

Nümayiıçi'er 7anlarında birçok 

--~-~ .. -.ı..- ....... aap Ml ilfler, IHi ..._ 
pa4le lJ4 ..... ,... ....... br. 

Fas'la İspanyol 
Hareketi 

Amerikan Donanması •• 
100 Gemi Ve 300 Tayyare 30 Günlük 

Bir Tallın Yapıyor 

A•ulba ...._...,•••••• 
S- • oı,... • Kalffonüya • • 9 tml, (300) tanan " (J5000) kiti lttl

(A. A) - Amerika cleab bnetleri, ralc etmektedir. 
bugün Panama kanalıu 'H ondan Maae•radaa ıonra clonuma Nn
Puertorike ile Vierj adalarma bdar ,.-JJ •lanoa ıldecek ve mayıa a11 
uzanan (4,000) milıik bir sahada ma- woalanna dotru Hudıon nehri Oıerin
nevralarına batlamıılardır. Otuz ,On ele iL Rmveltla ininde bir geçit 
drecek olan ba maneYraya yüı we- ,..... Japacakbr. 

Amerikadaki Ermeniler 
Geçenlerde 

Yüzünden 
Öldürülen Bir Papas 
Biribirlerine Girdiler 

1 ( Gönül l,leri 

Okuyucuların 
Sorduklarına 
Cevaplarıın 

Mualfer &,eı 
38 lira ile lair yun kurmak, 

hir kızın ve 80Dl'a ,oçaldarta 
meı'uliyetini omuzlanmıa 1.W. 
mek gl~tlr. Daha gaıçainiL BiP 
b~ .... daha beldeyebi.lirüıİI. 

* 1.tanbaldla A. B. Be,. 
Eneli amc:wzla anbah..,. 

...... o aili davet edene 'O 
•üit --.,i cllif6alrsln&ı. A.
rapada bir aclamınt lula bir 
boğaza beslemesi "olay dejilclir. 
Orada ç~ IOlll'a mıivaf. 
fak o!mamamza -lür ae'b&p 7oktat. .. 

Üılı:bdarda Kemalettin Beyes 
Kend· siue selim •erdiifals 

18111AD bakışı kili bir -~kabeı· 
cfetil midir? Ne iatiycrdunuı, 
hemen elini mabp mınle ahbap
lık mı etaia? Ba İf bu katlar be 
lay olsaydı, ae\ ipıeaİD zevki 
kal••da .~ 

• Eakifebjrd& Balıri Efeudiıe: 
16 yqmda im Lakik•tea .. 

bi aayılır. AileaiDin km Ye(!'" 

mek ısteaıemeleri dofradur. Ma
dem ki ha kadar se~~ 
bir iki sene d&ha 
olar? 
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....,._D_ü-ng_a_Hı_a-.d-is-e-le-,-, -r 
~---------------------.-
Amerikada 
Yeni Bir 
Rekor 

Amerikada fekor te• etmek 
/neil IC. aç deliliie . kad~r va• 

Saati• ran ganp bır me-
. • rakbr. 

•tm•dılır? Sporda rekcr, 
ilimde rekor, aeyabatta rekor, 
lllratte rekor, derken timdi ma 
elinde rekora gelmiıtir. Telgraf
larda haber verildif.ine göıe l ~
timor tehrinin baı rahibi incili en 
kısa zamanda hatmetmek için bir 
mllsabeka açmıştır. 

Bu mllsabekay birçok kilise
lerden rahipler iftirak etmit ve 
rekor Con Vilyam isminde bir 
nbipte kalmııbr. Bu at incili 
elli iki saat (25) dakikada bqtan 
bap okmauttur. Şimdiye kadar 
IMa kadar az bir zamanda incili 
hatmeden kimse bulunmadığı için 
Con Vilyam pmpiyon olarak ka
bul edilmiştir. 

Rekor deliıi Amerikablann bu 
meraklan devam edene k:m bilir 
daha neler duyacak, neler ılre-
cejiz? 

• J.wzıer, kap mtıstemlekeBin-
de yeni ve çetin bir teşebbn-

/Jenizden H ıiritmiılerdir. 
Çıluırllacalc ~ap mliatrmleke

• mncle T all körfe
Bır Sero11t zinde lçJllz aene-

denberi batmıı olan ıemilerin çı· 
kanlmau ameliyabna bqhyacak
taldarchr. Bu İf için emme terti
bath hususi bir tarak ıötOriiJ
m&ttlr. Tarak iki bin tonluktur, 
emme t~rtibabmn kuvveti yüz 
tmclar. Batmıt anku Ilı.erinde 
uarlardanberi biriken kum ve ça
murlan bu ilet vuıtU:le temiıle
diktea IOllra dalgıçlar indirilecek 
Ye aul ameliyata ondan IOllra 
INıılanacakbr. 

bir çibnJacak .. , qundan iki 
Jla aba bet 1ene enel batmlt 
.... bir lnıiliz ıemiaiain 
a.pcllr. 

Ba ı•mi (1699) 1en-'ncle ka
lay dola olarak babmfb. 

Bundan IODf8 çıkarılacak on 
bet tane Hbmf •apur vardır. 
Banluclaa birisi (1648) senesinde 
Çinclea kıymetli porselen humu
laile gelirken batmafb. Ynktlnon 
babadaki ağırlığa f8yam dikkat 
derecede ehemmiyetlidir. 

Bu tqebblia hemea heme bir 
hazineyi yerin altından çıkarmak 
gibi bOyük ve mnhim bir ıey 
olarak tasavvur edilmektedir. 

Denizin dibinde uırlarca yat• 
m1f olan bir servetin ıimdi ne ba
le ıeldiji de aynca merak edile
cek bir teydir. 

............................ il 1 ·---

SON POSTA ... 
) 

iLAN PIATLARI ., ..... vw u 

1-lllma tek litua t eabrl paeteDİD 
metia JUl8İJ• vuati • kelimecl11. 

!-Ayni JUID• a ..aan 1 1a11timdir. 
a-DAa kaba we daha iace 1aıalar 

llDtİID ile ..., edilir. 
4-8ayfuma göre lllalar ... ğıdalri 

w.. tlhicliı .,,. ... 
• • ... •••• Diler..,.... .. .. 

400 ICt. ·- . - . ... . .. . -. 

SON PO&T.2\ 

Saray 
den 

Tarihi Mlsahalle 

Kadınları Biribirin-
•• 

Nasıl Oç Alırlardı? 

u6i6e Hanımla lıalagılcları laaou~ IHııındo e11lenigorlordı 
Ddncl Sultan Mahmut, görünll

tl baıka, içytizll yine bqka olan 
bir h&kilmdar idL Y apbjl itlere 
bakınca bu adamın zeki ve cesur 
oldujwıa btıkmolunmak lizım 
gelir. Halbuki o baıkalarının kı· 
Jawzluğundan son nefesine kadar 
nefsini kurtaramamııbr. Büyilk 
ve knçnk her ifte mutlaka ıu· 
nun, bunun lhtarile, iıpdile ha
reket ederdi. Hatta .. Hatb h6ma· 
yun., denilen yazılan da daima 
bqkalanmn kaleminden çıkmıtbr. 

Sultan Mahmudun kendilerin
den den aldıtı •e yanlarım ken· 
clilerine tan• ettirdiji adamlar 
ikidir: 

lbnbim efendi, HAJet efendi. 
Bunların birincisi çok zeki idL 

ÔmrinDn sonuna kadar perde 
arka•nda yatada. Padiphhğın 
hakikatte kendi zekAama, keneli 
irfanına Ye kendi kalemine mer
but oldujunu kimseye 11ezdir
mecli. Uzun yallar ikinci Mahmu
du kukla ıibi oynatbğı halde · 
ne ipi 16eterdi, ne ytlzllnO belli 
etti. 

Fakat onaa al8mhden aonra 
tacidar kuklayı idareye başlayan 
Halet efendi böyle davranmadı, 
nüfuzunu her vesile ile meydana 
koydu. Kendisinin ikinci Mah· 
muda ne tekilde yol sBıterdiği, 
padişah He ne yolda ve hangi 
vamtalarla muhabere ettiji buaGn 
mal6mdur, veaikalan da eldedir. 

Halet Eendi ikinci bir padi
ıah demekti. Çnnkll, söylediğimiz 
gibi, paclİfab; onun •izlle konu
ıuyordu, onuu kalemile yazıyor
du. Llkin devlet meratlbi ve 
merasimi itibarile ikinci mnıf 
ricalden ıayılıyordu. Vezirlere 
ayak lpttirllyordu, kencliai nzir 
değildi. Sadrazamlar tayin ettiri
yordu, ıadrazamlann emri albnda 
bir memur sayılıyordu. Şu ka
dar ki herkes onun hakiki hilvi
yetini biliyordu, bu sebeple 
blltllo Babıili lnilnde diz çöker
di, Şeybialimkap111 mensuplan 
onun adı anılnca secdeye kapa
nıyordu. Evi, kllçlk bir uray 
gibi kalabahkb ve itlerini ko
layldda aörd&rmek İBti)'enler 
mutlaka oaa 1alvanyorlarcla. He
rif latanbula cletU batla memle
lretl laaraea ........ Ve._, 

mutasamflar, kadılar ve herkes 
ona bayramlarda, yılbqlannda 
hediyeler g6nderiyorlar, rişvetler 
yolluyorlardı. Mutfağının yağım, 

balını, pirincini ıimdiki Romanya 
topraklan veriyordu. Çünkü o 
toprakların beyliklerini dilediğine 

veren Halet Efendi idi. 

Bu kudretli adamın hareıİıi 
Lebibe Hanım da yaman bir 
kadındı, kocamnm nüfuzunu be
llİmsemipi, sultanlarla omuzbaıı 
bir yilrilyordu, diğer bammJara 
ve hammefendilere ise çok ,tık
aekten bakıyordu. Kocalannm, 
evlAtlarıDU1y clamatlanmn,· karde.
lerinin bqlanna bir bela ıelme
meai için bDt8n kibar kac1191ar, 
onun azametini bot ,anıyorlar, 
ne dene .. Ôyledir efem,. le kar
plıyorlar, yerine giSre elini, ete
ğini &pGyoriardı. 

Y almz bir kadın, Ziba Hamm, 
bu çahmh haspaya ehemmiyet 
•ermiyordu. O, ıeyhisllm Halil 
Efendinin haremi idi, ayni zaman
da saraydan çıkmaz bir kadındı. 
Bu iki ıdabn verdiği aalihi
yetle mağrur idi, kimselere boyun 
eğmezdi, kocaaana bile hazan 
kafa tutarda, ekşi yüz g6ıterirdi. 

Halet Efendinin ıımank kansa 
Lebibe Hanam düğünlerde, ziya
fetlerde ıeyhislim kansı ve saray 
eakiai saf alile kendisine takaddüm 
eden, batsedire geçip oturan ve 
her hangi bir karşılatmada ayağa 
kalkmak tenezzülünde bulunma· 
yan Ziba Hanıma dllfman kesil
mifti. Her gece bir çefit tiki· 
yatle kudretli kOCU&nın baflm 
ağnbyor Ye Ziba Hanıma lillete 
dOf&rmek için bin dereden 111 

getirerek yaabk arkadapm bn
dannıya A•aııyordu. 

Halet Efendi, nihayet daya· 

r .... 
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namada. Kannnm chnlb•ndan 
kurtulmak lçia ikinci Sultan 
Mahmada bir puıla pnderdi, 
hocalar arumda gizliden gizli 
dönllp duran bua dedikodulann 
lnlbıll almak icap ettiğini ve ba 
hedefin de Şeyhiallm Halil Efen
diyi azletmekle elde edilebilece
iini bildirdi. 

Sultan Mahmut, ba taniyeye 
hemen itaat g6aterip Halil Efen-
diyi memuriyetinden çıkardıjl 
Ye yabanda ikamete memur 
ettiji için Ziba H•mmın kolu, 
kanadı lanlmfb. Arbk o u1d 
azameti 11Bteremiyorclu, pater
mek iateH bile herkes ıGlilyordu. 
Fakat o, aum •• tall•mm&I edea 
bchalardan defileli. Koc&11ma 

kendi ytıznnden bellya ujradıjuıı 
Ye bu bellnm ela Lebibellin bap 
albnan çıkbfuu bildiii için 
karanm vermifti, pllmnı çizmifti: 
Halet Efendinin namuaunu yıka
cakb, Lebibeyi de ldm.e1es&ID
mez bir hale ptirecekti. 

Ziba Hanam bu karannı verir· 
ken ıayet milsterih idi. Çtinldl 
kocasına başka bir fenahk yapa• 
lamıyacajım, kendisine iıe ilifile
miyecetlae kanaat besliyordu. 
işte bu kanaatle İfe girişti, Lebibe 
Hanımı tarassut ettirmiye baflach. 
Bir gOn hafiyyeler, onun G6km 
mesiresine gideceğini haber ver
diler. Artık Ziba Hammm keyfine 
sevincine nihayet yoktu. Zil takıp 
oynamak istiyordu ve Lebibenin 
Ci&baya gideeeii aaati iple çeki
yordu. O Rat ,elince tertibabnı 
alch, hemen rakibesinin bulunduju 
yere indi. 

Lebibe hanım. &ç beı balaya• 
jile haYU bapnda idi. Suya kar
puz artbrarali:, halayıklara mini 
ı6yleterek eğleniyordu. Birdenbire 
Ziba hanımln da, bir dlizüne ha· 
layıkla, oraya geldiğini görünce 
sarardı. Fakat · koca11nı ıeybia
llmlıktan atbrmak suretile ken
cliaini kıymebizlije doınrdiijl bir 
kadınm lnGndea çekilmeyi nefsine 

Yak"t EHal Vu•t'I Vııklt ~ yuat yediremedi, slrmemİf tibi da~ 
Cila.. ıo • ı 2t Alsfaa ~ - 11 a raadı. 
UiM 1 IS U il Y... 1 • • 17 
lkt.M 1 11 il M ...... 1 il t ~ Ziba laıa•m, ....... O Wr 
~ - - '-. - -- '•-- - .............. ,..... , .. .. 

Kari Mektuplan 

Sabık 
Bir Memurun 
Temennisi 

9'l8 1eneaincle Aydm 
memuru iken bir iftiraya ajr 
cbm. Ve mahkemeye veril • 
Muhakemem neticeüde •uu 
yetim tebeyytln etti, beneti 
karar verildi. Bu karar dereca 
ıeçerek keıbi kat'iyet etti, faka 
bu eanada da ben tasfiyeye ta 
tutuldum. O zamandan b 
ipiz ve ,aça&z, çocuklanm • 
efrada ailemle benber s 
bir vaziyetteyim, o vakltt 
beri vukubulan mlbıballere tayi
Di..a bU8118undaki mllracaatJerilD 
1emereaiz kaldı. Artık pul par .. 
vermekten de lciz bir laale ı~ 
dim. Gencim, vatanıma ve miJr 
time daha bir çok hizmetler ya• 
pabilirim. Benim beraet ettikteo 
aonra bir yazifeye tayinim icap 
etmez mi? 

Aydın Cuma mahalle.Uule eabılt 
lakin Memuru HWıeyia Avni 

Eskiıabir istasyonu lılaha ...... , 
Eskitebir i9tuyona peronun

dan perken bliylik bir iDti• 
ummhk g6ze çarpar. Hele yoı. 
cu kalabahk oluna peronda ., .. 
bacıdan, seyyar Abcıdaa kurtul
mak ve yol bulmak çok gDçtllr. 
lataıyonun bir b&feai vardır. Ba 
bnfe lllks mllfteriler için her teJ 
bulundurduju gibi OçOacll muf 
mllfteriler ve yolcular içinde ga
yet ucuza zaruri ..,ıer tedarik 
etmektedir. Ôyle olduju halde 
her hGne rut ıelen latuyona 
clab7or " ticaret J•paJUD derkeo 
sllkikneti ve intizamı ihlil ediyor< 
Ankara .. l.tanbulun en m&hial 
transit · merkezi olan Elkitebit 
t.tuyonunan daha mlkemmel ol
mua ve Aba kalabalajmm aJt. 
kadar memurlar taklWne ajrr 
.... Mklenebllir. 

bavuı bat••• pldi n PllD bir 
RJha koparch: 

- DurmaJJD, tutun, didi 
leyin! 

Yllzlerl peçeU OD iki hala11k 
Lebibe hanımın ve yanındaki im• 
lana laedae abldalar, yqmake 
lanm parçaladılar, feracelerial 
Ye kerrakeıJerinl JUtblar, ...,lanm 
didiklediler ve ıonra, korkunç 
bir aanhfla onlan hırpalanuya 
koyuldular. Bu abllf ve anı.. 
ara1111da Ziba hanım talamınm 
Jlh.leri açılllllfb, kendilerinin ka• 
cim detil, erkek olduau anlqıl-

81fb. 
Hikiyenin IODunU mllverribteD 

dinleyelim: 
.. Halet Efendi G6ba blcliae

linden soma Ziba Hanıma e ..... 
ya sGrd6rdO. Fakat hmcam al• 
dllremecli, bir iftira tertip etti. 
Kacbmn eW.e bir kuzu aGmcllrd&. 
buna pac:lipha beher verdirdi " 
kuzwıun b&yn için g6mllldlpnl 
Ueri sllrerek Ziba H. ın &ldllrtıl
mesine mtiıaade aldı. Onun Bul"" 
saya gönderdiği cellitlar, Ziba 
Hanımı -lstanbula göt6recekleri 
bahanesile- bir arabaya bindirdj. 
ler, tehir haricine çıkar çıkmal 
durdurdular, bir kuytu yere g&
t6r&p boğdular ve elbisesini Lr 
bibe Hanıma ıötllrmek &zere 
ıoydular, cesedi çınl çıplak lw 
nktdar . ., 

Bu, ultanat devrinde kacblllr. 
na ae roller çe'firdijinl ~ 
.... aca. ..... Prlda- bir ........ 

&T 



- Guetede bir teY alrcllhn 
Huan Bey; Mısırda bir deve bir 
tlrelli yold'8 çakanmf .. 

- Rallibinclen mum.ı. abnak ........... . . . . 

llAZA• OLA 

•1: 

rar!,aan .Bey - Sen hl1le cllrb&n&a tenlle etrafa 
=- bll' sefer de d&rblnll pm de lyle baki 

TELEFONA 
lıl•dl •t•••tilc, 
Hallcagı ,evlrlnc._ 
Aaladı• luıli 6ltllr; an ... ,..,.,.,11 • .,. ,.,. .. 

G•lenlı 61rer 6irer; 
K••111htln ıölctiil&. 
Ucu/adı '-"il•,, 
Artılr ,,,.. ...,,.,.. 

, ...... 
Bir Nisan 

Bir Di...U bir O= bir 
otomobile ~llllf, oto ~ 
ça parça olmatfo. Otobl8 ...,... 
r&ae IOl'dalu:-

- Kahalaat ..... -
Dedi. Bu aefer -..oWt '°" 

rllae ............ o ela: 
- Kabdat bende dejlJ, cle

di, &ir ~ela, otobUı ıOllrllne 
W pii 1~ ı.tedim, ....,. 

•idaa, .~~ ·- ...... fakat tolclaD ~ Bu _..cı. 
otobtli t• ....... Pli* 
~ ... 

a.a.. Bey akpm yemejinde 
milafirlerlae dedi ki : 

- Bu ardek yabani &rclektlr. 
- ... mi llJlllyonua Huu 

Bey? 
- Tahll ahi .a,ı.,......_ 8-:S:.t""i: .......... 
~~~ •• 'r""_ ... 

1 
....... , .t 
MUıavere 

Halan Bey evvelce bir ym
hane 8ÇIDlf ticaret yapıyordu; 
g8nlD biriocle yazıhanelİM Mif• 
ilminde bir Y alı1idi mlracaat edl; 
it iatecli, Huma Bey ıorcla: 

- Sen ne it bilinin? 
Her Jti bilirim. 
- Mlkemmell 
Hıun Bey Mitona aWrc.ydu: 
- Mademki her iP hilipnD 

pnımcla mlpvir azif.W .a-
r&nlnl 

Hakikatte MifOD her iti blllr 
cleiil hiçbir iti bUmezdL Biıktlf 
glln tonra Huu Bey bUDD far,. 

Jaaa Yarda: 
- MiJOD Efwli,dedi, MDink 

mlpwere edecefim bir if pim. 
- Nedir elenelim! 
-Şu mllpvir diye ,_....,. 

aldaiam Mifo• kolayca ~ 
aemclea .....ı konbiliri-1 

Şem•9" 
Yajms, ......... fiGiı,... 

a•n• JÜllllJa liiıipaufh. Hasa 
Bey ,.,_ealb. Teudnf ıw,.... 
bir ......,. cıbrch : 

- ŞelDliyeler 1 
Huu Bey bajvda : 

- Şemaiyed bana bir ıemsıye 
ver •• 

Maun .. , bir tane ..... , 
alda, açdmacla : 

- E, ba ıı&IMlip ..,._,_ 
ş..ı,.ı - •jnfb. o • 

Piyano Allllii•zlll 
.... B.,m kama pi~ 

planla, amma dialemeyeaı.e • 
..._, Bir p kolllfUl'I H .... .., .. -· .............. pbi, clecll, ~ .. ..,. ....... 
mes, kafa fİtllV· 

Huan Bey IOrdu: 

- Kana da piyano m• çat~ 
- Hayli', k•aal 
- Me1'aban aı:idml 
---, ... ı 
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DDnkU kısmın hmf sı: 
Mntmazel E nmi harp müLekııı • 
bir adııuıın kızıdll. A•lesinin mali 
vıızı) etı bozuk giUığinden genç 
krz, Lır iş bulmak içm "Hıyu~ 

dımı iyice anladınıı zannederin 
değilmi? Adresinhl biliyorum. 
telefon etmek de kabilmidir? 

Evet. Kirncımızda telefon 

uı.:usi pol mü esinin üı ü ü var. 

olan M. D.reçke'ye müracaat işierden başka~ ö.yle karışıkları da 
edıyor. M. Dir çke genç kızın vardır ki, on.lan ehemm'.yet tara· 
baba dostudur. Dırektör şimdilik fından herhangi bir vak'a ile 
kendisıne göre bir i~ olmadığtoı ld 
soylu) or. Huna mukabil içindı.ın kıyas etmemi2in imkansız 0 u• 
Emını'nin t wiz ve aail bir aileye ğunu hatırdan çıkarmayınız. Böyle 
mensup olıluğunu duşünüyor. hadiselerde, maharetli bir diplo-

Mösyö Direçke, istifade ümi· mat gibi şu nazariyeyi görmek 
dile Emmi'yi nazan dikkate aldı. lazımdır. Muvaffak olmak için 
Şimdi gittikçe artan bir neşe ile herşey yapılabilir! Maalesef ek· 
genç kızı tetkik ediyordu. Emmi seıiya çocukluğumuz.danbcri bize 
cidden güıeldi. Albn renginde, öğrettikleri namus ka} ıtlarını, 
patlak, kıvırcık, uzun saçları haysiyet şartlarını unutmakfığımız 
vardı. Menekşe renkli gö7.lerinin lazımdır. Tabiatile bu hususta 
dc:inliklerinde, bir çocuk kadar pek ileri gitmeyiz.. Ceza Kanu· 
aaf ve samimt tebessümler kıvıl· nuna muhalif hareket ettiğ;miı.i 
cımlanıyordu, Urun boyu narin zannetmeyin.. Yalnız, ekseriya 
yaµısi:e bu kız bir insandan :zi· hissiyatım.zdan, kanaatlerimizden 
yade, açılmak için bahan bekle- fedakarlık etmek mecburiyetinde 
yen garip fevkalade bir çiçeğe olduğumuzu da unutmayın. 
be:ıziyordu. Fakirliğini gizlemiyen Meseli geçen sene bir kadın 
bu basit elbisenin içinde bile müşterim, nefret ettiği kocasından 
güzeldi.. ayrılmak isti) ordu. Bu müthiş 

Kurnaz Direçkc, böyle bir kız· evlilik hayabru idameye • imkin 
dan her suretle istifade edebile· görememesine rağmen, bazı mü· 
ccğine kani olunca, daha milli· h.'ll sebepluden dotayı, resmen 
yım bir sesle ce\'ap verdi. talaka talip olmak ta amı 

- Matmezel, vakit vakit ka- etmiyordu. 
din muavinlere ihtiyacım olduğu Erkek, herkesin tanıdığı çap· 
gayet tab,id.r. Çok kere öyle iş· kınlardan birisi idi. Bununla 
ler olurki; onlan yalnız kadın beraber, bir rezalete eydan 
muavinlerım başarırlar. Bu ka- vermemek için daima teyakkuzla 
dı .hır, benim daimi memurlarım hareket etmesini de bilirdi. Bu 
değildir, onlara işine göre, şerait da:resinde bedbaht zevce, 
ayyen bir para ennm. esela karlı olnrak bu cehennem azabına 
si, e bir .-ak'a anlatayım; geçen· niba~et verebi!mesi için erkeğin 
!erde, Frankfortlu bir kuyumcun n hiyanetini tesbit ettirmesi lazım 
kıymettar bir dizi incisi kaybol· geliyordu. Bana geldi. Size an• 
m ş • Bana gelerek takip etm· !attığım g;bi vaziyetini izah etti. 
mİ rica etti. Ben bu ifi, Bunun üzerine muavinler.imden 
k dın muavinferimde kurnaz güzel bir kadını, bu işe memur 
bir sanşına havale ettim. ettim. Şimdi siz bu tarzı hareketi 
Bu kız göze ~arpacak kadar gü· pek namu u bulma.ıs:nız değil mi? 
ze!di. İlk tahkikatta. ku} umcunun i alt ğma 111rara)u 
yüksek bir memur kansından _ Evet- dedi. 
şüphelendiğini öğrenince, izahına Oireçke, tavrım bozmadan 
lüzum görmediğim yollardan bu devam etti: 
hanımefendinin yanına hizmetçi - kanaatinizde belki haklısı· 
olarak kapılandı. Birkaç gün sonra nız. Fakat, düşünmede muhak~ 
da, banımefendis"nin sanmğıudan me etmeden görllnüşe göre bU· 
kayıp inci dizisini bir iki tw küm yermemelidir. Zevce, nef.. 
noksanile buldu. Maamafih, müt~ ret ettiği kocasından kurtu!du, 
bakisini de ele geçirmekte güçlük Zevç ise a · eme ciddiyetle 
çekmedik. Vakayı kapamak Ja.. aşıh oldu ki, nihayet resmen ev-
zımdı. Kad.JWI Kleptomani [*]den lendiler.. Hala birlikte mes'ut 
basta olduğunu raporla tesbit yaşamaktadırlar. Netice itibarile 
ettirerek vaziyeti de kurtardık.. aizin namussuzhık te~aklri ettiğiniz 
Bu işten, zeki kız on iki bin mark hareket, umumu• iyiiiğindt: mit· 
aldı. İşte bizim işler böyle •• Sizde tefifc oluduğu bir birlqme ilo 
buna benzer bir iş kabul eder- nihayet buldu .. 
misiniz? - OlabLir.. Fakat ben buna 

Madmazel Emminin, halinde, L-b 
rağman bu vazifeyi Kil ul etmez· 

sıkıldığı belli oluyordu. Birdenbi-
d b

• dimi. 
re cevap vereme i.. 1RZ sonra _ Ooo, tabii siz, kabul etmez 
utanarak sordu: 

a-' diniz.. - gülerek ilave etti: • Söz-- Sizin muavinleriniz, ıaa 
lerimi b 'tirmeden sızı memnun isimler:le mi vazife görürler? 

- Kat'iyen! bizde muvaffa- edecek bir vaitte bulunmak isti-
kıyetin birinci prtianndan bir ta- yordum.. Benim ticaret tarzım, 
nesi de; takma isimle çalışmaktır. çok revaçta olduğu kadar, deği· 
Polis daireleri vasıtasile, İ.iine gö- şiktirde.,. -
re resmi vesikalar tedarik edero. B'naenalcyh, her zaman, mev· 

Emminin güz.el renkli gözlerin· cudiyetinizden istifade edebilece· 
de · e bir hayat sevinci parladı. ğim gibi bir işin zuhuru ihtimal 
GüI~re~ dahlJ;ndedir. şte böyle bir vaka 

- Uyle zannediyorum ki, de· olursa, size haber vermeyi nd~ 
min bahsettiniz İşİt bende o ua- diyoru'll. Siz.i daimi muavenelerim 
vinin:Z kadar mebaretle başara arasına almak aklımdan bile ge.ç· 
bilirdim. Hntti bu vatlfe birazda ez.... Çünkü, bu size münasip 
beni eğlendirirdi.. bir vazife değildir. Sizi. kanaat 

- Pekala.. Yalmz ba basit •e temayülibn za uygun addettiği-
l*J Qalınak hastalığı .• niz işlerde kullanacağım. Maksa-

- O Halde ala.. kısa bir 7.a· 
man sor.ra tekra görüşeceğimizi 
ümit eder:m. Babanıza hörmetle· 
rimi söylemeyi unutmazsınız tabii .• 
~endisine afiyetler temenni ede· 
rım. 

Direçke ayağa kalkarak elini 
uzattı. Soğuk, ticari olmak hudu
dunu aşmıyan resmiyetle biribirle
rinin elini sıkarak vedalaştılar. 

Bu vedada, samimiyetten, birl.k· 
te hissetmekten uzak. gösterme· 
lik bir nezaket vardı. 

Emmi daba birkaç. sual sor
mak istemesine rağmen, direktö
rü fazla rahatsız etmekten çeki· 
nerek susmuştu. Direçknin vadi, 
on:.ı sevindirmedi, göynünde bir 
kırıklık var gibiydi •• 
dertli başı:n, yeisle göğsüne eğe
rek, ümit:e girdiği bu odadan 
ümitsiz çıktı. 

-2-
Emmi sckağa çıkbfl zaman 

Hiyüz müessesesinin önünde bi
raz durdu. Evvela tramvaya bin· 
mek istedi. fakat sonra arttıracağı 
paranın kendilerine daha çok hi· 
zım olduğunu düşünerek yürümeyi 
tercih etti. Hem daha kasaba, 
bakkala uğraması lazımdı. Hiz
metçileri olmadığı için mutfak 
işlerini de kendisi görüyordu. 

(Arkası var) 

so 
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Paralar ( Sutış ) 
kııruş Jmnış 

1 fıt~rtı. 645.- :o 1c ... o, ıo~.0ıs 
1 dolu 122,- J t '' 'n AYUlo 24,'lO 

20 fr. Frana11 167,50 1 p•ıı:ot.a 18,00 
:-r il el 211,- J M3rlc 49.0J 
2t' f?ı. Pe çfq 117,- 1 ı 24-,IJl 
:c drı lıml ~4,00 J PcnglS 28,00 
:r rr. lariçre fillt- :-o 101 :ıo,-

1l leva ~5tUC ~od av eı.ıı.-
1 il.orlıa 6t,- l ÇerTO:ıeıa. 

Çekfer 
Lo n 649,2'i Pn41 A 1169 
f\n • prli 0,7963 vı,. • 4,31 
Pn'• l!,OG W.a 'r ;a 5,tıl 

Mft'DG 4415 Be lln 2,0043 
Bril _..a ~llıt Var ou 4,2031 
Atln:a 63, 13 Pt t o 3,lC.J!l8 
Cenevre :','339 ED .roı Tı. 19 
So!ya Cıl,11571 Bo·ıınt 34,56 
Amıtcrdam 1,1765 h.u-...ova 1034,25 

tUaae Senatlerl 

it Bank. (Nama)IO 
ıH!mlhı> 10, 

: (MUcH • ~ıoıt-
0-a ıh LflD;t. ·S.
~ •• c .. r-:u 
Şi.bti Ha7. lyo 1'. l:ı 

Lira ..--
Anıır'o"u '1 IOOV ... 3.,jl) 
{ırk D. Y., '2.\3l 
ı,t. 1ramu1 48.53 
tdı:UJaı .111 Jl,. lCI 
•4ukoı 26,7l 

tu. ; •",rr H•Y"'ıuı ~7-
JJJ5 
JS.40 

Aaacola • V. ~~ T • cıfo n 
• ~ IJ P. 21, 8J Boınontl 

Ea~em va T atnUJI 
Lire. 

1933 llıramlyell ~) 
lıUkrHı 

L.tlkr.zı Dııhll ~.ıs 
LllJl.DU M.ı. :..z 
b .. ğd11t lcı· tl;> 1 C9, O 

• • ıı ıo.oa 

BORSA 

1'1 
T'L'DIYaf 
Rı tı .a 

Oeklldar • 
Terkoa 
E .. ktrlk 

HAR1CI 

I.ira 
4,30 
.C,Jl 

23,J!J 
ı; .-

41,J.t ·-")-
tahvlUU - MeakOklJ 

Lim Liri 
Ttlrk a!tım 9Zl,OJ 
lng. 10;33 
Fr. • 8,42 
kıu • 1 ,.:6 
~ 1• 56,J&J 
bankı.ot (Ot. B. J ~ 
hal p Lıetlblrl0k ıılb:ı 

\ {.üwhuh.r"' J 4L,15 
(A:ı1:1) 46.25 
tHam.t) 4.,,50 

• \ıLı:ı 

cörmomlf tir. 

(~e,.~) 49,00 
( Va .ltJ 46tı5 

lııco b~tf'>tr'TII altı11 

l l.il .ı.hu:.yo; ) 45,75 
(Hamit) atmalı 52,SO 
CR•f•b • <1,~ 
(Vahit) • 49. IJ 
MısırKr.Fo. l&ı613S,t.IU 

• • • 19JJ Y6,.>ll 
• • ~ llUI 92,~ 
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Para için Cinayet ................................................ 

Hüseyin, Asılacağı Söylenince Soğuk
kanlılıkla: "Peki, Hazırım,, Dedi 

lzmir (Husu· 
si) - Telgraf 
haberi olarak, 
idam edildiğini 

haber verdiğim 
Kulah İbrahim 
oğlu Hüseyin 
hakkında biraz 
tafsilat veriyo
rum. 

Hüseyin 29 
yaşında genç ve 
kuvvetli bir a· 
damdır. Bu adam 
uzun zamandan· 
danberi Zehra 
Hanım isminde 
genç bir kadınla 
alakadar olmak
ta idi. Zehra 
Hanım tanınmış 
bir ailenin kızı
dır. Babasından 

kendisine mü· 
him miktarda 
miras 
bundan 

kalmış, 

sonra 
ise hususi hayab /ilam 
büyük bir tebeddülc uğramışbr. 
Bu kadın bir aralık Hüseyinle 
tanışmış ve senli benli bir hayat 
geçir iye başlamııfardır. 

Bu hnyat, elde avuçta mev· 
cut olan paralar bitinciye kadar 
devam etmiştir. Bu vnziyet kar-
şısında Hüseyin her ne bahasına 
olursa olsun para bulmak kararını 
vermiştir. 

Ufak bir plan.. Zehra Hanı
mın Kadiriye mahallesindeki ev 
komşusu Melek Hanım zengindir. 
Daima paralarını üstünde taşır •.• 

Hüse, in Zehra Hanımın hasta 
olduğunu bahane ederek komşuya 
gider ve Melek Hanımı bastayl 
ziyarete çağırır. Fakat Hüsel inin 
maksadı kötüdür. Melek Hanım 
eve gelince Ayşe Hanım hazır a .. 
dığı ipi Hüseyine vermiş ye 

Yeni Parkta 
Tenvirat 

Belediye Su!tanahmet meyda· 
nına yapılan parkın. kcnarlann'! 
ve ortasına elektrık fenerlen 
koydurmıya başlamışhr. Haziran· 
dan sonra parkın etrafındaki yer
lere asfalt dö~necek"!ir. Mimar 
Sinan hamamının parka karşı olan 
duvarlan önüne de sarmaşık di
kilmiştir. Bu suretle duvarlar yeşil 
dallarla sarılmış olacakhr. .... --·3He'·~-----

ŞIK SiNEMA 
Mevsimin en heyecanlı ve 

en güzel filmi 

DE iZ A LTINOA CEHENNEM 
( Aşk ve vazife ) 

ROBERT MONTGOMERI 
-.e MADGE EVANS 

tarafından Fran'fızca sözli.i bevf>Can ve 

~-· a k fılmi. • (15526) ~-

• Dr. KEMAL NURi 
Cilt ve Ziihruvı hastalıklar miıtehassısı 

BeyoAlu: Rumell han 16 
Tel: 40153 

malıküma asıldıktan •onra 

HUseyin de zavallı kadım boğ• 
muştur. 

Bu cürmUn katil için cezası 
idamdır. Ci.irme iştirak eden Ayşe 
Hanım de on seneye mahküm 
olmuştur. 

* idam mahkümu, bütnn gece 
bir dakika büe gözlerini yumma• 
mıştı. Sabah saat beşte ken• 
dis:ne idam edileceği tefhim edil· 
diğ.i zaman kılını bile oynatmadı 
ve: 

- Peki, hazırım ..• 
Dedi. Mabküm sehpa 8nllne 

geldiği zaman cellat ilmeği boğa• 
zından geçirmek istedi. Mabküm 
buna itiraz etli : 

- Sen çingene mısın be 
adam? .. Bırak ben geçiririm, dedi. 

Bundan sonra da hüküm ye
rine getirildi. 

IBir Zincir 
Hırsızı 

Zabıta tarafından &tedenberi 
takip edilen bir zincir hırsızı 
yakalanmiştır: 

Birçok mavna Ye motörlerin 
zincirlez:ini sökerek aşıran Ahmet 

ismindeki bu sabıkalı dün sabah 
da bir sandalla Eyüpte Baha· 
riye önünde bağlı duran mavna• 
lara yanaşmış, bir kaçının zinci· 
rini sökerek kayığa yerleştirmiş· 

tir. Tam bu sırada mavna sahip .. 
leri tarafından görülen Ahmet 
derhal yakalanmış ve polise 
teslim edilmiştir. Yapılan tahkikat 

ayni adamın daha birçok mav

nalardan zincir aşırdığım göster
miştir. 

8000 Lirahk Bir Dava 
Haydar Rifat Bey tarafından 

birinci Ticaret mahkemesinde, 
Filip Ef. isminde bir ınt aleyhine 
avukatlık Gereli olarak üç bin 
liralık bir dava açılmışbr. 

.lflll-DI• Yarın akşam SU M ER Sineması~--~ 
( Eski Artistik ) 

En sehhar sinema yıldızı MAGDA SCHNEIDER 
mükemmel komik OTTO W ALBURG ile beraber 

SUZAN BANYODA 
şen ve neşeH fantezi filmiade takdim ediyor. 

Musiki ı OTTO STRANSKY • Kompoznör: SANT A LUCIA 

'-------llllİl-----~(15566) 
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Her hakkı mahfuzdur - Nasıl Doğdu? .. 

Nasıl Yaşadı? .. ................................................ 
L!~~~~~~~ Dördüncü Kısım No. 56 ıo. 4 - 9::ı4 Nasıl Ôltlü? .. 1 ~ Zıya Şakir c==:=:=::=:::::=:=:==:::::=:::::::=============" 

Bir Gecede Gizi Cem·yet ensupla-
rından 28 Kişi Tutulmuştu .. 

Hiç bir ihtiyata lüzum görmeden, cek başlıca isimler de ıunlardan 
Karaköye doğru inerken yakayı ibaretti: 
lbrahim ve Kiiz.ım Beylerin eline GümrUk memurlarından Kemal 
vermiş •• ayni dakikada, Posta ve Bey (firari), Doktor Münir Bey, 
te!graf memurlarından · Saim Efe~ Hamdi Efendi, Matbaacı Enver, 
di de derde t edilmişti •.• Artık ilk dava veki:i Sa it Ef ., Rüsumattan 
adım ablmış; Kadıköyde, Kuşdi· Hurşit B., Mahkeme aza mülfizım· 
tindeki merkez binasile Gümrük larından Mahmut Nedim B., Göz· 
memuru Kemal Beyin evi de basıl· lüklü Mustafa 8., Hacı Kemal 

· mışb. Meydana çıkan evrak, mil· Ef., Rusumattan Nurullah Bey, 
himdi. Bilhassa Paristen Şerif Demokrat Mustafa. 
paşa tarafından gönderilen kUlli· ilk tahkikat heyeti tarafından 
yetli miktarda beyanname ele yapılan isticvaplar neticesinde 
geçmişti. Bu beyannamelerin bir Sinop meb'usu Rıza Nur Beyin 
kısmı, Amavutlan ihtilale teşvik cemiyetle alakası olduğuna ka· 
ediyor, diğer kısmı ise as· naat gelmişti. Ancak bir meb'u· 
kere hitaben yazdmıı olup d~n: aa karşı bird.enbire a.ğır ~ir ~ua· 
claşlanna karşı ateı edilmemesını mele göstenlmek ıstenılmıyor ; 
bvaiye eyliyordu. Muhabere ev• (Cemiyeti Ha/ige) nin ilk tahkika· aleyhinde itiraz kabil olmıyacak 
rakından merkezde elde edilen tını yapan hegetin reisi oe Beyoğlu deliilin zuhuru bekleniyordu. Ni· 

' Poli Müdürü Hasan KemGI Bey h b · 
defterlerden ve derhal tevkif edi· ayet, u delail de zuhur etmış, 
len bazı kimselerden bir hayli Hakkı Bey. Üçilncüsil de, Kara Rıza Nur Bey, tevkif edilmişti .•. 
malümat Kemal Belin istihbarat şebekesi.. Fakat bu tevkif doğrudan doğ .. 

Mevkuf \'C maznunların istiçvabı ruya Divanıharp tarafından yapıl· 
alınmışb. Bu malumata na· 

zaran cemiyetin lstanbulda on 
t~besi ~ardı. Her şube bir reis, 
bır katıp, iki aza, bir seyyar 
propagandacı ve bir de fedaiden 
mürekkepti. 

Yine ayni gtinde, Üskildar ve 
Beyazıtta!<l şubeler de basılmış; 
kaçırılamıyan kasa defterlcrile 
birçok matbu beyanameler yaka
lanmıştı. O geceden itibaren artık 
aeniş mikyasta tevkifat başlamıştı. 

Cemiyetin müessislerinden Ke· 
mal Bey kaçmıı, kurtulmuştu. 
Fakat reflkaaıma da bu gizli ce
miyeUe alakası haber ver.lmiı, bu 
h nım derhal tevkif edilerek polis 
müdüriyetine gönderHmjjti. Bir 
eece zarfında yaka!ananların adedi 
yirmi sekizi bulmuştu. Bunlann 
ekserisi ketum davranıyor; f~kat 
bazıları mühim ifşaatta bulunu
yordu. Bu ifşaata nazaran. tebtl
lilr eden malümat, şundan ıbaretti. 

( Cemiyetin Merkezi umumisi 
Paristedir. Fakat, 1sanbulda olduğu 
eibi Eulgaristan, Romanya ve. Mı-

da da şubeleri vardar. Cemıyet, 
ıır k•IJ! henüz Anadoluda teş ı ata girişe .. 
nıemiştir. Yalnız Bursada iki k:şi 
cemi) etin maktıadmı kabul ve bir 
ıube tesisini deruhte etmişlerdir. 
Ramazan ayına kadar bütün 
teıkilit ikmal edilecek, ramazan 
içinde, kararlaştırılacak birgünde 
umumi bir isyan vücuda getirile
cektir. Cemiyetin başlıca iki nıU· 
dnrn vardır. Biri, Sinop meb'usu 
Rıza Nur, diğeri de Mustafa 
Natık beydir. Fakat bunlara da 
direktif veren, hali firarda bulu· 
nan meb'ua Hoca Sabr· Ef d'd. 
T k

.
1 

ı en ı ır. 

eş ' at için lazım 1 
P 

o an parayı 
veren arı' tek" Ş 'f P . ' ı erı aşa dır. 
Cemıyet nizamnamesi ittihat ve 
Terakki komı't t k·ı-' d 1 d .. . . e eş ı atın an a ın· 
~~' 1• •n aıalardan ancak birkaç 

kışı b.ribirini tanımaktadır.} 
ilk hamlede toplanan şu ma· 

lumat, vazi} etin pek ciddi oldu· 
ğunu gösteriyordu. Buna binaen 
gerek cemiyet mehafilindc ve 
gerek hükumetin alakadar deva· 
irind.e işe ~bemmiyet ver~liyor; 
tevkıfatm mıkyası genişletiliyordu. 
Üç parti, tahkikat ve tabarriyat 
ile m şg\11 olu} ordu. Biri, resmen 
dahiliye nezareti ve polis müdü .. 
riyeti. Diğeri, Mahmut Şevket 
Paıanın emrile Miralay İsmail 

iç:n de Beyoğlu poli müdürü mamışta. Evvela Rıza Nur Beyin 
Hasan Kemal Beyin (1) riyaseti tevkifi lazımgeldiği Harbiye nc-
altında, Emniyetiuınumiye merkez zaretinden sadarete bildirilmişti. 
memurlarından Zekeriya Macit Tahkik heyeti reisi Hasan Kemal 
ve deniz merkezi memuru Fahri Bey Babıiliye celbedildi. Heyeti 
Be}llerden mürekkep olmak üzere Vül<ela hu7..urunda verdiği iz.abat 
üç kiş:lik bir heyet teşekkül et- dinlenildi. Elde edilen deliil kafi 
mişti. ilk tahkikat, bu heyet t~- görülmekle vükela Meclisi tara .. 
rafından yapılıyor; sorguza çekı· fından R za Nur Beyin tevkifinin 
len maznunlardau itırafatta bu· zaruri olduğuna karar verildi. Bu 
lunan veyahut aleyhinde delil suretle ~inop meb'usu, Vükela 
olanlar Divanıharbe veriliyordu. heyetinin inıımamı reyi ile tevkif 
Adedi gittikçe artan mevkuflar, olunarak. Bekirağa bölüğü hapis· 
Divanıharp tevkifhanesinde bu· hanelerinin üstkabnda, camiye 

bitişik - ve; İstanbul limanının 
lunduruluyordu. Bunların mühim haşmetine, Bogv aziçinin bütün fü-
bir kısmı, kadro barıcında kalan sun ve letafetine nazır olan • 
veyahut işsiz güçsüz dolaşanlar- odaya hapsedildi. · 
dan ibaretti. Hepsi de birer me- Bu esnada ramazan gelmişti. 
muriyet veyahut maddi menfaat Ale} hindeki (masonluk, dönmelik, 
vaatlerile iğfal edUmişlerdi. Bası- siyonistlik, dinsizlik ) gibi itham· 
lan evlerde birçok evrak ele ge· lardan korkan İtt.hat ve Terakki 
çirilmiş, bu gizli ccmh c'fo asıl hükumeti avama karşı hoş görün· 
1 b 1 ., mck için dini bir siyaset takip. 

e e aşı arı tcsbit edilmişti. Mev .. 
k fl d 

cdi) or; polisler, alenen oruç yı· 
u ar an Üzerlerinde d 1 b·ı l k d" h b uru a ı e· yenleri derha tutara ıvanı ar e 

• ( ~ J Şımdı, lulıiaarıe.r ziraat ouheıu gönderiyordu. 
~efı l emel Bey ( A rknaı var ) 

DYO l 
r 10 Nisan Sah 

M'eı•u~~NLUL - 18.IS p Ak neşrlyah, 19.15 
aa 

19 50 
mil Bey tuafındorı çocuklara ma· 

Sadi H • l Urk mu• ki netrlJah ( Eftalyıa 
Ah t -ım. Sadi Bey, Ref•k Be1)' 21 Retlk 

me be7 tarafrndaa konferans, d 
keatruı tarafından muı telif 1 ra )'O or-

VARŞOV e•cr er, 
da11 nakl l IA - (l415 m.) 18.tS Poanan• 

en ' hlk ko 18.50 habe, 19 ıer, a r•l ınuaa· 
20 nıubtc~u~ahabe, 19.4!> Po onya mu•lk"ıl, 
21.40 mıııl f ~hlı!er, 21.0S tegannlli koaaer, 
opcraaıuda.. •hlı.ert. 22 MilAnodakt Skıla 

1 n naklen M I' 1 den ••beau Hcaın n n eHrlerln-
BO operaaı. 

berlu, ı~.~~..Şpllk \3:4 g.> n p"lk, 14 h.-
19 haberler 2Cı o' ıblc a~o orkeatraaı, 
20 ~s k • nhtenlte dera erf 20.20p lk 

·• onfer•na. 21 te ' 
orkeat aaı, 22 Romanya ghkl, 21.20 radyo 
ve franııt.CJ\ ko f 8 kında Almanca 
ıraaı. 'l2.45 ecn" b~,İ~~nl 22:

1
15 kradyo orku-o 

babu e • IU'ı • oaferana •• 

ViYANA - ( f07 m ) 18.15 konferanı, 
18.~S faotıııller, danılar, 19.0S mllll ncır:yat, 
20 Holıe~ ldareılado radyo orkutraıu, 21.ıs 
Bruclmer lrı eııcrler.ndcn mlirekkep aenfoalk 
kon,er ı 22.20 haftanın hat:erlerl, 22.5!) ao-ı 
haberler, 23.05 lmuı M~gyarl Slıran takımı 
(Peıteden naklen). 

BUDAPEŞlE - (550m.) 18.SO LcnBaker 
C ıı taraf ndan dana mualklal. 19 franaıaca 
dtfra, 19.30 Tlvadar OrHagh tarafınddt1 ke
man konaerı. 21.10 muaahabc, 21.30 Buda• 
pqtc op• asında• naklen Fran:ı Lehar•ın 
Guldltta opera teaa.11, 24.50 S. l'.urioa alıan 
ıakımı. 

BRESLAU - (516 m.) J8 muaahabe, 
18.20 yeni uerlerden flllt nıu•lklıL muaa-
hab~, ıı ncı•eı musiki, 1g.5u muaahabe 20 
mektep 21 ıOnUo kıaa haberleri. 21.ıS ;eni 
Alman mual"l•L 21.15 Uober o Ur ano ta• 
rafından tarkı ar 4 p!1~ao rafakatllo) D.10 
haberler, 24 rec• kGoaerL 

I 

11 Nisan Çarşamba 
IST ANBUL - 18.15 p Ak neı tyatı, 18.4S 

fHn•ı:ıca cers, 19.JS !Vuammcr Boy tarafın· 
dan monolof1 19.30 TOrk muılkl neırlyah 
(Ekrem Bey, Ruten B«'Jı CeYdet Be1, Yahya 
Be1, Ccydet BeJ, Şrref Boy, Veche Hanım, 
Semiha Hanım, S •rvet Hanım)• 21.20 ajana 
Ye boraa habarlerl, 21.SO Necip Yakup Be7 
orkeatraaı tuafından muhtelif eaerln. 

VARŞOVA (1415) - 18.20 klblk Al· 
man val• erı. 11.so arat muaahabe, 19,20 
hafif mualklo 20 muhtel.f muaahııholer, 21.05 
keman konıerl (Bach, Sıılot, • Stılaı), 21.4S 
konutmalar, 2'l.05 Vilaadan nak en Mickl• 
ewlc:s auureıl, 23 hafif mualki, 24 aıuaaha· 
b-, 2'.0S dan• mualklaL 

BOKREŞ - (564 m.) 13 boraa haberleri 
p'llıı, J4,20 laaflf aıualkJ. 11 radyo orkutra1ı, 
l9 la•berlcr. 1!11.20 rad10 orlı.eatraa'9 20 Ool• 
Yeralte rad1oıu, 20.20 p l 1 20.45 konferana, 
21 plJano kooıcrl, 21.30 konfuana, 21.45 
tea-annl, 22.15 flft klyano konıer'1 'l2.45 ec• 
nebi dillerde haberler, H C na lokaııtaaın• 
du haf f mualkl. 

ViYANA (5117) - lL40 muılkl beate
lcrlnden mUrckkt>p konaer, 19.ıO Roymaq• 
tlıı:ma huta ıfı hakkında 1enl tedavi tekli· 
lerl, 20 H~•eil mualkl, 21.50 aklCalffa, 21.45 
aıUteae..,,ı nıuılklll neırl1at, 22.55 ıon ha· 
b.,.lcr, 25.10 danı muılklıL 

BUDAPEŞTE (5.SOJ - ıs.so C.orba 
ılıra11 takımı, J9.40 halyanca der.. 20.10 
•.me. Sol1m0Hy tarafındaıı tca-annl, 20.4S 
roman tefr.k .. 11 2J.4S Sahibinin aeal p Akları 
22.40 h berler, 23 liudapeıte konacır orkea· 
tra11 taraf odan haf,f mual~I, 24.30 Racz 
ılıan takımı. 

BRESLAU - (Sl6) 19.15 Ylyo'onael kon-
ıerl1 muaıhabe, 20 • Al en kıla kah aman • 
l•imll muı kill akeç, 21ırUnGn kıH haberleri, 
:.tl.10 mlllt ncıtrlyat, 21.SO aık ıarkılın, 2:t 
aon habular, 2t Berllac&.a Dak.•• dau 
aaulkJal. 

Insull Kimdir? 
( Ba4tarah 1 ind anyf ada ) 

ketinden bir tanesi olan Middl 
We t Ulililies Co. şirketinin 20 
milyon liralık hisse sahiplerine 
para vermeği teklıf ediyorlardı. 

Bankalarla cereyan eden kon
feranslar bir mllddet devam etti. 
Bir taraf tan iyi hnber alan maha· 
filde dedikodular arb) ordu. Sonra 
lnsull'ün iflası talep edileceği 
şayia ı çıktı ve lnsull şirketlerinin 
eshamı müthiş suretle düştü. Fa· 
kat lnsull şüphe ve tereddUde dii· 
şenleri tatmin edecek beyanatta 
bulundu. Esham tekrar son had
dine kadar yükseldi. 

lnsull'ün elli senede kurduğu 
şirketlerin 5000 Amerikan şehri.n· 
de şubeleri vardı. BUtün bu şır
ketler elektrik, gaz, su gibi im· 
me hizmetlerine ail milesseseler 
işletirdi. Bu tirketlerin sermayesi 
5 milyardı ve lnsull mllesseseleri 
her ene piyasaya 200 milyon li· 
ralık hisse senedi çıkanrdı. 

Bu sırada Nev jersey şehrinde, 
yine lnsull grupuna mensup bir 
Elektrik ıirketi aleyhine if.aa da· 
vası açıldı. Davacı şirketin his e 
temettülerini adeyemediğini ve 
diğer lnsull şirketlerinden karşı· 
lıksız 10 milyon lira borç aldığı
nı iddia ediyordu. 

Bunun üzerine 17 nisanda bU· 
tün İnsull müesseseleri aleyhine 
müşterek bir dava nçıldı. Fakat 
~aribi davacılar arasında Snmuel 
lnsull de vardı, o da kendisini 
alacakll gösteriyordu. 

Bu davalar başlar başlamaz, 
şirketlerin müdiriyetinden çekildi. 
Şikagoda, bulunan şirketlerinden 

üçü ona muayyen bir aylık vere
cekti. Bu aylığın miktarı malum 
değildi, bazılan bunun senede 
10 bin, bazalan 30 bin olduğunu 
söylerler. 

Bunun üzerine Samuel Jnsull 
Amerikayı terkederek Parise git .. 
ti. Şirketlerinin yıkılışını tasfiye 
için Ceneral Daves isminde biri 
tayin edildi. Ve 4 teşrinievvel 932 
tarihinde Şikago büyük Jürisi Sa· 
muel ve Martin lnsull kardeşle
rin hileli iflasına karar verdi ve 
her ikisinin tevkifi için tevkif 
müzekkeresi çıkardı. 

Bütün lnsull müesseseleri yı· 
kıldı. Bütün bu elli senelik mu
azzam eserden Şikagoda yalnız 
lnsull'ün 40 milyon !.raya yaptır
dığı opera binası kalmıştı. 

lki kardeşe atfedilen cllrllm, 
şirketlerden kendi şahsi hesapla .. 
rma para çekmeleridir. Martin 
losull'ün 680 bin lira ve ayrıca 
iki kardeşin birlikte 300 bin 
lira çektikleri iddia edilmektedir. 
Hisse sahibi olan yüz biulerce 
halktn ziyanı 4-5 milyar lira tah
min edilmektedir. 

Amerika HUhumeti tevkif mil· 
zekkeresine i tinaden taharriyata 
başlayınca Samuel InsulJ kanunun 
elinden kurtulmak için diyar di
yar dolaşmıya başl dı. Evveli 
Londraya, oradan Atinaya kaçtı. 
Amerika Hükumetinin tazyikı al
tında Yunanistan İnsull'U hudut 
haricine çıkarmaya mecbur olunca 
Amerikalı banker Yunanlı dost· 
larının yardımile bir vapur tuta· 
rak meçhul bir seyahate cıktı ve 
nihayet lstanbulda yakayı ele 

verdi. 
Kardeşi Martin ln ullde Ka-

nadaya kaçmışb. O da orada 
Ontario ı.abıtası tarafından yaka· 
!anarak Amerikaya iade edildi. 

Bu suretle bu büyllk macera 
da son aafhasına girmiş oldu. 

• 
Bugiln hala lstanbulda mev

kuf bulunan Samucl lnsull İngil· 
terede Westminister kasabasında 
fakir bir Yahudi ailesinden doğ
muştur. Daha gençken Amerika~. 
gitmiş ve o vakit ilk cl~kmk 
lambasını ihtira eden Edısonla 
ortak olmuştu. Bir müddet sonra 
Edison'dan ayrJlarak Şikagoya 
gitti. Orada şirket üzerine ŞİI"' 
ketler kurdu ve Amerikanın 
altJn kırah oldu, muhteşem evler 
yaptırdı. On dokuz kliibe aza 
olmuştu. Dostlanna ve ha taha· 
nelere karşı eli açıkb. Lekabı. 
telaffuzu i mine benıiyen lnsult 
idi ki klifür, hakaret demektir. 

Dört sene evvel Amerika HO
kumetine istediğini yapbracak, 
bir Amerikan sefirine söz.lcrini 
geri aldıracak kadar kuvv~tli idL 
Bugün dostlarının yardımıle tev· 
kifhanede yaşa} an bir adamdır. 

* lnsull'ün iadesi hakkında 
Amerikalılarca İstanbul adliyesine 
diln de müracaat edilmiş değildi. 
Vaziyet intizar devresindedir v~ 
mfiflis banker bütün gazetelerı 
aldırarak Amerika sef rinin beya· 
nalını uzun uzadıya tetkik etmiştir. 

Bütün Dükkanlar Hep Ayni Saatte 
• 

Kapanmalı imiş 
( BaıJtarnh 1 inci sayfada ) 

Bir hayli taraftar bulduğu 
iddia edilen bu teklif etrafında 
tetkikat yapılmakta imiş. Birçok· 

ları, bütün mağaı.a ve dükkan· 
Jarla müesseselerin akşamlan saat 
5 te behemehal kapatılmasının 

doğru olduğunu, bu vaziyetin 
=== 

!M ........... ,,.....__... 

bütün Avrupa ıehirlerinde tca· 
mül haline geçtiğini ileri sürmek· 
tedirler. Bu takdirde hepsi birden 
ve ayni saatte kapanacağı için 

rekabet endişesi de mevzubahs 
olmıyacak ve biraz zamanda da 
halkımız. bu yeni teamüle alışmış 
olacakmış. 

Kocaeli Orman Müdürlüğünden: 
Kocaeli Vilayetinde Geyve kaza1111an Göktepe devlet ormıımınd~.n gayri 

l t 'ki h b"J b. "'cnede 328 M 3 kayın 611 M 3 Koknar ve mamu me re mı p eaa ı e ır • 
43 M 3 bebe aayrl mamul metre mikabı kayın 145 kuruı 

meıe eıçannın r 0 • • • • • 

Köknar 210 kuruı Meıe 450 kuruş muhammen bedelı ilzerınden talıLıne ıhalc 
edilmek üzere müzayedeye konulmuıtur. ~üxnycde v~ ih~le aç~k nrtttrma 
usulile ye 661 _ 799 numaralı kauunlann ahkamı umumıye ı veçhıle 22/4/934 
tarihine müsadif Pazar günil saat lS te Kocııeli vilayetinde müteşekkit orman 
satJf komisyonu huzurunda icra edileceğinden taliplerin 3000 lira sermaye 
yaz'ına mali iktidarlarını gösterir Ticaret odn ı vesikasını ve mulıammen 
bedelden aıağl olmamak oartil vereceği bir senenin bedeft ıniktannan yüzde 
7,S ni betindeki teminatı muvakkatesini ve bu işle uğrafbğına dair Tıcarct 
Odasından alınacak ihtisacı ve ikaııını ihnle kanununuu onuncu maddesi sara
hati dairesinde memur aaate kadar komiıyonuna tevdi eylemeleri ve tartna• 
me ve mukave1ename sureti musnddakalarının Ankarada orman işleri Umum 
MGdürlütü ile lstanbul H Kocaeli orman mOdüriyetlerinden alanabilecetf 
Uin olunur. {130) 
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Gavur Mehmet Mevkuf?!. 
~~~~-~~~~~-

İki tebdil memuru, Gavur Mehmedi, apar 
topar tevkifhaneye tıkmışlardı. 

---<0---
Gece saat ilçe gelmiş; cadde

den gelip geçenlerin de arkası 
kesilmişti. Bu esnada Galata ta
raf mdan kapalı bir kupa arabası 
geldi. Karakolun önünde tevakkuf 
etti. iki sivil tebdil memuru, ite 
kaka bir adam çıkardılar. Sürük· 
liyerek karakola soktular. Kara· 
kola girer girmez, memurlarla 
bu adam arasında bir mücadele 
başladı. Silleler, tokatlar, yum· 
ruklar, sövüp saymalar birbirine 
karışıyor; bütün bu giirültülerin 
üstünde sert bir adamın, ağza 
alınmaz küfürleri dolaşıyordu. 

Karakolun arka tarafındaki 
odada mevkuf bulunan üç şahıs 
karyolalarından fırlamış, kalkmış· 
lar; kulaklarını kapıya dayamışlar· 
dı. Hepsi de derin bir korku ve 
endişe içinde dışanyı dinliyorlar: 
vakit vakit kollarile birbirlerini 
dürtüyorlardı. Gürültü, bu oda· 
dan tarafa yaklaşınca mevkuflar, 
korkularından hemen yataklarına 
girmişler, yorganlarını başlarına 
çekmişlerdi. 

Odanın önünde son bir müca• 
dele olduktan sonra kapı şiddetle 
açılmış; o adam zorla içeriye ahi· 
mışh. Uzun bir uğraşmadan son· 
ra odanm ortasında boylu boyu• 
na yatan bu adam, yorgun yor
gun nefes alırken öteki mevkuf
lar da yavaş yavaı başlarını kal• 
dırmışlar, bu yeni mevkufa bak· 
mıya başlamışhrrdı. Bu adamın 
yüzii, gözü kan içinde idi. Sıkıl· 
mış dişlerinin arasından daha hA· 
li boğuk boğuk kUfürler işitil· 
mekte idi. 

Mevkuflardan Üsküdarlı Meh· 
met Efendi, mülayim bir sesle: 

- Geçmiş olsun, birader. 
Dedi. O zaman, yerde yatan 

mevkuf, yattığı yerden ağır ağır 
vücudunu kaldırdı. Etrafına baktı: 

- Siz kimsin:z? •• Yoksa siz· 
de hapis misiniz?. 

Diye mırıldandı. 
Mehmet efendi, sesini alçal· 

-··-·········································· ... ············ 

Son Posta 
Yevmi, aiyaal, Havadla Ye Halk ruete1l 

Eski Zal>tıye, Çatalçe~e sokağı, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı 
ve resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. --------

TÜRKiYE YE 1400 750 400 

ECNEBİYE 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
değiştirmek 25 kuruştur. 

150 
300 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap içio mektuplara 10 kuruşluk 

pul iliivesi liizıındır. 

(

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Souposta n 
Telefon : 2020:3 

tarak mukabele etti: 
- Evet •• Biz de bapisiz. Kalk 

otur, bakalım.. niye getirdiler, 
seni? .• 

Yeni mevkuf, ağlaya ağlaya 
cevap verdi: 

- Başıma geleni sormayın 
birader.. üç gün üç gecedir, aç 
ve susuzum. Dayak yemekten 
kırıJmadık kemiğim kalmadı. Ka· 
bahatim ne imiş, biliyor musu· 
nuz? .• 

- Hayır .•• 
- Sadece bir arabacıya ben-

zemek ..• 
Mevkuflardan Hüsnü Bey de 

ıöze karışb: 

- Bu da tuhaf •• sadece bir 
arabacıya benzemek için bir in· 
sana bukadar zulum yapılır mı? 

- Yalan söyleyecek değilim 
ya, a efendi.... Evet, bütfuı cür· 
müm, günahım.. sadece bir ara
bacıya benzemekmiş.. amma bu 
arabacı, bildiğiniz idi arabacılar
dan değilmiş. 

Aman, yr hu.. Bir lokma ekme• 
ğiniz, bir yudum suyunuz varsa •• 
Allah rızası için veriniz Fena 
halde başım dönüyor. 

Mevkuflar merak içindelerdi. 
Acaba bu yeni mevkuf kimdi? •• 
Bu esrarengiz mesele, neden iba
retti. Eğer benzetilen bu arabacı 
alelade bir adam olsaydı, bu 
mevkufa bu kadar zulum ve iş
kence yapmazlar, getirip buraya 
kapamazlardı. 

Yeni mevkuf, Mehmet Efendi 
tarafından kendisine verilen ek· 
mekle ince ince kesilmiş hilis 
Kayseri pastırmasını büyük bir 
iştiba ile yerke~ Hüsnü Bey sordu: 

- Hemşeriı:ıı, nerelisin sen? .• 
- lzmirliyim amma.. fstanbu-

la kliçük gelmişim. 
- Ne iş yaparsm? •. 
- Vallahi, bellibnşlı bir işim 

Yoktur. Nerede ekmek parası 
bulursam, oraya atılırım. Amma •• 
Elimden uçan kuş bile kurtulmaz. 

- Adın ne senin? 
- Asıl adım, İbrahimdir. 

amma, beni tanıyanlar somun 
pehlivanı derler. 

Hafif bir gülüşmeyi, derin 
bir sükut takip etmişti. 

* 
Aradan üç gün geçmişti. Bu 

müddet zarfında, somun pehlivanı 
lbrahim kendisini arkadaşlarına 
pek çok sevdirmişti. Onlara, ha· 
yabnın birçok maceralarım anlat .. 
tığı gibi; Onların hayabna ait te 
birçok şeyler öğrenmişti. lbrahim, 
arkadaş)arma okadar bliyük bir 
emniyet telkin etmiştiki ona, Sul· 
tan Murat meselesinden• te'vilen • 
bahsetmekten bile çekinmemiş· 
lerdi. lbrahi~ bu meseleyi de
rin bir alaka ile dinlemiş: 

- Vakıa benim aklım böyle 
politika işlerine ermez amma •• 
Eğer hayırlısı ile şuradan sağ 
selamet kurtulur11am; ben bu işe 
atılırım. Bol paralı bir iş .•• Benim 
için tam biçilmiş bir kaftan .. 

Demişti. 
Mevkufiyetinin üçüncü günü, 

somun pehlivam İbrahimi isticvaba 
götürmüşlerdi. O gittikten sonra 
dört mevkuf arkadaş, onun av
detini sabırsılılda beldemişlerdL 

(Arkası var) 

Kenaini Nerede 
Zanned~l/Or? 

- Aman, lfıtf en sıkı bir fi· 
ren yapar mısın.z?. 

• • --..... . ... 1 ' ... r:-9 ••• 1 t ::ı.a • • .. 1 1 .. ... 1 ·-

1 
1 Dünya lktuat Haberleri J 

1 1 

Dünya Ticaret 
Filosu Azalıyor 

Londradan bildiriliyor: Dünya 
Büyük Zıgan ticaret filosu to-

l . . najı ( 1933 ) sene• 
ngı lterenın sinde ( 2, 700,000) 

tonilato azalmıştır. Bu tenakus 
batan, hasara uğrıyan veyahut 
seferden çıkarılan gemilerden 
ileri gelmektedir. ( 1932 ) sene· 
sindeki azalış yalnız iki milyondu. 
( 1927 ) senesindenberi dünya 
ticaret filosunun azalışı hiç bir 
sene bu miktarı bulmamıştı. Bu 
adet deniz ticaret işleri tarihinde 
yeni bir rekor teşkil etmektedir. 
Bu hususta tam bir fikir edinmek 
için aşağıda istatistik cetveline 
bir göz gezdirmek kafidir. (1927) 
senesinden bugüne kadar her sene 
kaybolan veya seferden çıkarılan 
vapur adetleri ve bunların tonaj 
miktan beynelmilel resmi kuyu• 
datta şöyle tesbit olunmuştur. 

Seneal Vapur adedi 

1927 786 
1928 913 
1929 940 
1930 791 
1931 806 
1932 840 
1933 1102 

ton olarak 
wnumt tonaj mlktan 

1207444 
1550362 
1655517 
1444672 
1512272 
2139168 
2688226 

Bu rakamlar arasında en bü· 
yük hisse İngiltereye aittir. (1933) 
senesi tonakuzunun (222) vapuru 
İngiliz, (78)i İtalyan, (92)si Al· 
man (47) si Yunan ve (51) i Japon 
ticaret filolarına aittir. Fransa (15) 
parçe ile altıncı olarak gelmek· 
tedir. 

* Viyanada önümüzdeki mayısın 

1 

Ar1rupa on .a~bsından on 

I sekızıne kadar 
ktısat .. Avrupa lktısat 

Konfera,,sı Konferansı,. top· 
!anacaktır. Şimdiye kadar Viya· 
nadaki tertip heyetine gelen ma• 
liımata nazaran bu konferans 
fikri hemen her tarafta çok mü· 
sait bir surette karşılanmış ve 
birçok memleketler murahhaslar 
veya müşahitler göndermeği ka
rarlaştırmışlardır. 

Her nevi siyasi cereyandan 
ziyade bilhassa bugünkü dünya 
buhranım yenmek gayesile top· 
)anacak olan bu konferansa 
Avusturya Hükumeti ayrı bir 
ehemmiyet vermektedir. Hükü
metin Meb'usan Meclisi Sarayını 
konferansa tahsis etmesi bunun 
en canlı misalidir. Geçen kinu· 
nuevveldenberi çabşınakta olan 
"Avrupa lktısat Konferansı,, ter• 
tip heyetine her taraftan çok 
mühim raporlar gelmiş bulun
maktadır. Bunlardan maada bu 
heyet birçok memleketlerden te-

Nisan 

Yeni Kazanç Vergisi Kar 
şısında Mükellefler 

( Battarafı 1 inci sayfada ) 
ra taksit müddetlerinin gelmesile 
başlayacaktır. 

S - Eski kanundaki mükel· 
lefiyet nisbetleri ile yeni kanunun 
nisbetleri arasında fark var mıdır? 

C - Safi kazanç üzerinden 
beyanname vermeye mecbur olan 
mükelleflerin vergi nisbetleri ara· 
sında fark yoktur. Eski kanun• 
daki nisbet ne ise yeni kanundaki 
de odur. Eski kanuna göre tica· 
ret yaptıkları yerlere takdir edi· 
len icarlar üzerinden kazanç ver
gisine tabi oJan mükelleflerden 
ahır, arabalık, garaj, kayıkhane 
ve emsali gibi yerler işletenlerle 
çanak, çömlek satanlar ve yalnız 
pişiricilikle meşgul olan fırıncılar 
tevbidiküsurat kanununa göre 
işgal ettikleri yerlerin mukadder 
karlarının yüzde otuz beşi ois· 
betinde vergiye tabi idiler. Yeni 
kanuna göre bunlarla hasırcılar, 
muytaplar, (dokuyucular ve saire) 
nalcılar, muafiyetin haricinde ka
lan köy değirmenleri işgal ettik
leri yerlerin yüzde ( 20 ) ıi nisbe-
tinde vergiye tabidirler. 
Bakkallar1n, Kasapların da 

Vergisi iniyor 
Bakkal, kasap, sebzeci, mey· 

vacı, kömürcü gibi ticaret erbabı 
eski kanuna göre işgal ettikleri 
yerlerin mukadder icannın yüzde 
(45)i niıbetinde vergi veriyorlardı. 
Yeni kanuna göre bunlarla aktar
lar, kahveciler, aşçılar, tenekeci· 
ler, camcılar, nalbantlar, müskirat 
bayileri, umumi hamamlan işle-
tenler, arzuhalciler, ziraat aletleri 
yapanlar ve satanlar İfgal ettikleri 
yerlerin gayrisafi iratlarının yüzde 
( 25 ) i nisbetinde vergi Yerecek· 
terdir. 

Terzller, Farıncllar 
Terzi, fınocı, çilingir, doğra· 

macı, demirci, bakırcı vesaire 
gibi esnaf eski kanuna göre 
yüzde kırk beş nisbetinde vergi 
veriyorlardı. Yeni kanun bu 
nisbeti yüzde 35 e indirmiştir. 

Pansiyonlar, Kahvehaneler 
Pansiyonlar, Alkollü içki kullan· 
mıyan gazinolar, kahvehaneler, 
çayhaneler, berberler, demir ve 
bakır mamulab satanlar eski 
kanuna göre yüzde 55 nisbetindo 
vergiye tabi iken yeni kanun bu 
nisbeti yüzde 35 e indirmiştir. 

Seyyar Satıcllar 
Limanlarda, pazar yerlerinde 

seyyar halinde icrayı faaliyet 
eden her nevi san'atkirlar, sim· 
sarlar, dellallar, kabzımallar, 
sabcılar, eski kanuna göre bele
diyelerce takdir edilen bir günlük ....................... -....................... -......... .. 
darik etmiş olduğu istatistikl ma• 
lômata müsteniden faideli bir 
teşrikimesaiye esas olabilecek 
tetkikler hazırlamıştıır. Bu tet
kikler ve projeler konferansın 
tali komisyonlarında müzakere 
olunarak kat'i şekillerini alacak· 
lardır. 

Dünya pazarlarında pamuk 

.. .. .. mesi bütün Mı· 

1 

Mısırın fiatlerinin yüksel-

Yu.ıu Guldü sırın yüzünü gül-
dürmüştür. Bütün ikbsadl ve 
mali işlerinin pamuğa bağlı ol· 
maaı itibarile bu hal Mısır iktı· 
sadiyatını hissedilir derecede 
düzeltmiştir. 

Eski senelerden müterakim 
stok bulunmayışı da bu işi kolay• 
laşhrmış ve bu senenin rekolte• 
sinden hemen yllzde yetm~i bu 
yüksek fiatlerle satılmıştır. 

Alakadarlar, yeniden bir fiat 
gerilemesi olmaz ve başka zor· 
luklarla karıılaşılmazsa, Mısırda 
büyük bir ikbsadi k.alkınmaya 
şahit olunacağına kanidirler. 

kazancının (17) misli vergiye tab' 
iken yeni kanun mucibince huni 
(1 2) misli yevmiye ile 
tabi olacaklardır. 

Barlar, Meyhaneler 
Bar, umumhane ve meyhane

ler eski kanuna göre iradı gayri 
safilerinin yüzde yüz otuzu nisbe
tinde vergi veriyorlardı yeni 
kanun bu nisbeti muhafaza 
etmiştir. 

Vergi Kaçıranlar 
Kazanç vergıs.nın tarh ve 

tahakkuk muamelesi ikmal ve 
vergi tahsil olunduktan ıonra 
gerek senesi içinde ve gerek 
tahakkuk müruru zamanlan ol· 
madan herhangi bir ihbar veya 
deliller çıkarsa kanunda yazılı 
selahiyettar memur ve heyetler 
tarafından tetkikat yapılır netice
de ticari defterlerde hesap hile
leri veya muntazam vesika bu· 
lundurmayı veya çift defter tutul• 
ması gibi vasıtalara müracaatla 
vergmın saklandığı meydana 
çıkarsa bu kısma ait olan vergi 
dört kat olarak tahsil edilecektir. 

8 - Serbest meslek erbabı 
nasıl vergiye tabi olacaklar? 

C - Yeni kanunun on doku
zuncu maddesi mucibince dit ta· 
bipleri, dişçiler, dava vekilleri, 
müteahhitler, mimarlar, kimyaker
ler, baytarlar, doktorlar, avukat• 
lar, mühendisler, müşavirler, mü• 
tehassıslar gibi serbest meslek 
erbabı işgal ettikleri yazıhane, 
idarehane ve muayenehanelerinin 
gayrisafi iratlan lizerinden vergiye 
tabi olacaklardır. 

lf. 
Şimdiyekadar bu gibi ıerbest 

meslek sahipleri kazanç vergisini 
beyannamelerine göre veriyorlardı. 
Eski maliyecilerin iddiasına göre 
de bu şekilde beyanname verenle
rin de birçok vergiyi aakladıklan 
muhakkak addediliyordu. 

Büyük Millet Meclisi diğer 
bütün mükelleflerin kazanç vergi 
nisbetlerini indirirken Bütçede 
melhuz açıklığı da bu gibi ser· 
best meslek erbabının vergi şekil· 
lerini beyanname usulünden gayri 

safi irat esasına çevirmekle ka· 
pamak istemiştir. Yeni kanuna 
göre serbest meslek erbabı 
1 kanunusani 934 tarihinden iti
baren oturdukları yerlerin kiraları 
nisbetinde ve maktuan vergi ver
miye mecburdurlar. Doktorlar ve 
avukatlar bu verginin ağır ola· 
cağını nazan itibare alarak nis· 
betin indirilmesi için Maliye Ve
kiletine ve Millet Meclisine mü
racaata karar vermişlerdir. 

IVAPURCULUK 
TÜRK ANONlM ŞiRKETi 
fstanbul Acentahğı 
Liman Han, Telefon: 22925 

İzmir ve Mersin 
Sür'at Yolu 

İN ÖNÜ vapuru
0

13 
Niıan 

Cuma Sirkeci nhbmından ıa
at 10 da kalkacak. Giditte: DOGRU 
( İZMIR), Antalya, Mersin, Payas, 
dönüşte bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkaleye uğrayacaktır. 

Kimyager 
Hüsameddin 

Tam idrar tahltJi 100 kuruştur. Bilu
mum ta.hlıldt. Buhçekapı EmJôk ve Ey· 
taoı Bankası karşı~ında lzzet Bey IJ an 

______ .. (15429) 



lU Nla.• 

• 
lnkılip Kürsüsünde 

Mahmut Esat Beyin Öiinkü Dersi 
Çok Heyecanlı Oldu 

Eski Adl:ye Vekiii .... M~h;~;·· .... a:··k~;;~·;İ;re lazım olan ıilah 
&at Bey dün İnkılap tarihi ens- mıktannı da müttefikler takdir 
titüsünde derslerine devam et- d e eceklerdi. Müttefikle;;, az çok 
mişt :r. Mahmut Esat Bey diinkil al hl 
d 

· d T k ey erine tecelli edebilecek hu-
ersın e ür ihtililine tekad- ıusatta, hukuk bakımından ta· 

düm eden hadiselerin mütaleasını f mami e tedbirlerini almış bulunu· 

SON POSTA Sayfa 11 

ediniz .. 

BASAN 
FARE 

ZEBiBi 
yapmışhr. yorlardı. Bu vaziyetten mağlüp 

Mahmut Esat Beyin dünkü ~s.manlı. murahhasları ne yapa-
dersinde Cümhuriyet Halk Fırka- bılırlerdı ?. Yapılacak birşey var-
•• umumi Kat ibi Recep Bey de dı: .-.._ğlüp, gıalibe son aJih ola· 
bulunmuştur. r:ak tes.im oılauunak ailahım isti-

Fındık faresi, tarla faresi, ve sıçanlarla, küçük ve bilyllk her nevi fareleri bu saniyede derhal 

öldürür ve kurutur. Ve kokutmaz. Far Hasan Fare zehlrlerlnln macun ve buğday nevilerini 

bir arada istimal edilirse farelerin bütün, ua baba ve ecdadı mahvı perişan ı01ur. Tesiri kat'idir. 

ldillerinden &ak11tt11ız. 
Dünkü ders, çok heyecanla mal :edebilirdi. Ö.Uın ınevıubahs 

olmuş, hatip müteaddit defalar o!unca, bu silah tek çaredir. Mu· 
8iirekli şekilde alkışlanmış, bravo kaveleyi imza eden Osmanlı mu• 
aesleri ile karşılanmıştır, rahhasları, milletin kendisi demek 

Mahmut Esat Bey dün demiş· değildir. Milletin mukadderatı 
tir ki: bilakaydüşart tasarruf hakkını 

- Mondros mütarekesini iki haiz değ.Uerdir. Murahhaslar 
noktadan mütalea etmelidir. Biri idam kararını değil, yaşamak 
tarih, diğeri hukuk bakımından.. için lazım gelen tedbirleri almala 
Tarih bakımından izahını geçen idiler. Mondros mütarekenamesini 
derste yapmıştım. Bu derste hu- imza etmemek için Osmanb mu· 
kuk bakımından izahını yapacağım. rahbasları ısrar etselerdi çok 
Mondros mütarekesi hukuk bakı- iyi olurdu. Bu mütarekename 
mından da iki türlü etüt edilebilir: hukuku esasiye bakımından da 

1 - Hukukudüvel, sakattır. 
2 - Hukuku esasiye. Osman} Kanunu Esasisinin 

d.. Mondros mütarekesi, hukuku 7 nci maddesi mucibince bu mü-
uvel bakımından } alnız Osmanlı tarekenamenio Osmanlı Meclisi 

•alt~abnın değil, Türk mi:Ietinin Meb'usanı t«rafmdan tasdik ve 
ale~~ıne de ist.mal edilebi ir bir tasvip edilmesi lazımdır. Halbuki 

l
mtal ıyeht_ arzediyor. Müttefik dev· bu muahede meclise arzedi.me-
e er usn.. · k 11 b f d'I f k unıyetle hareket etme- miştir. Demek i, mi etin u eci 
dı e~ a ~t Osman!ı murahhasları ~ukadderatı Ahmet izzet Pş. ka· 
k a u dıml utarekeye bazı şartlar binesi tarafından tayin edilmiştir. 

oyma ar. Ya anhyamadıkla- Bu muhaede} i imza etmek, Kanu• 
nndan, yahut ta Şaşknılıklarından nu Esasi noktasmdnn da cürüm-
Hukuk tarihi Mondros '"t •• d" k . . mu are· ur.,, 
enamesım da'ma tenkit edecektir. Mahmut Esat Bey bundan 

Mütarekenin 7 nci maddesi, sonra, bu sıralarda Osmanh 
IOzumunda memleketimizin her Meclisi Meb'usanımn ve Ayanının 
hangi bir noktasını işgale salibi- nasal işlerle meşgul olduğunu, 
yet veriyordu. ---·• 

Kısa Hizmetliler 
Askere Çağırılıyor 

farka A•kerllk Dalreslndenı 
1 - Sıhhıye, Ba1tar, Eezaea n D'.tçl 

11nıf arına ayrılmıt olanlar hariç, JÜ' ıek 
ehllyetnamelller !126 : S29 (dahi ) doğumlu• 
larla muameleye h b1 H daha evvelki 
dofum:ularıu bakayası bu ce pta J/Mayılll 
934 te ihtiyat Zabit Mekteblıaa ınkedlle
c~klerdlr. 

2 - 326 ı S29 (dahil) doğumlular n 
bunlarla muameleye tab ı olanlarla daha 
evve.ki doiumluların bakayuındara Hkeri 
eh'lyetnamea 'zlerdea deniz ıınıhna ayı ı· 
anlar ınUıteına, diğerleri 1/Mayıı/934 te 
haıır:ık kıt'alaranda bulwımall 11zere ıevk 
edilcc . k'udir. 

3 - Bun'ardan orta ehllye•namelller 
l/Temmu:/934 te, tam ehllyelnameli1er 1'8 
J/Eyllll/934 te hazırlık kıt'a aranda bulun• 
mak Üzere •evko ua:ıcaklard r. 

4 - Yukarda 1. ve 'I. madd..,lerde 
l/Mayts/g34 to mekttpte Ye lut'ada bulun• 
mak Gzore •evkedilecek efen:lilula ıube
le•dc to?ıanma gGııil 2S1Ni1an/934 tUr. 
Orla chll1etname!llerla 25/Hulran/934 te 
Ye tam ehliyetname llerla 25/Aiuıtos/934 te 
mukan•et bulunduklan veyahut uııııtaka· 
sında bolundukla ı ıubdera müracaat 
etmeleri Jbımdır. 

S - EllA mazeret yaf&tinda dnatl 
kanunlyeye icabet etm'yen mllke lefler 
hakkında A•kerllk milice lefiyetl kanunu· 
nua ceza maddeleri tatbik o1unacatı 

ma:Gm olmak üzere l.ln olunur. 

24 üncB mHdeainde, prk ....... tatlan bir halde bulunduk-
viliyetlerinde iğtişaı emmareleri lann~ anlath. Ahmet Rıza Beyin Kaçakçılık 
görülürse, buraların da işgal edi- ~~clı~t~ .. verdiği bir takrirle nasıl fskenderiyeden limanımıza ge• 
lebileceği yaJil,)9ttrdu. Tur~lugu tahkir ettiğini izah etti. len hmir vapuru mürettebatından 

5 inci mıadtle Js4t Jıaö..ıe değil- p~-!ah V a.ll.Mlettine Jıazırlanao 63 numaralı Murat oğlu Aziz 
dilir. Bu maddeye göre Osmanlı :~~ıcevabiywen .bahsetti. Erme- kaçak bir yatak çarşafını 
orduları derhal terhis edilecektir. 

1
' • um, Arap mebusların mecli.. beline sanp vapurdan çıkanrken, 

Ancak asayiş içiD bau kuvveUer :e~ı .nıenfur faaliyetlerinin içyüz· Ahsen isminde birisi de Yalova 
bırakılacaktır. ~~:::. anlatatarak dersine nihayet iskelesinde bir çuval kıyılmıt 

Bu kuvvetin mıktarını mOtte- Mahmut Eıat Bey d . . kaçak Uitnn naklederken Gümrük 

~6~k~d~e=v~~~tl=e=r;t~a:y:~~~e:d:e:c:~:l:e~~~;~·~~afk~ş~a:m~d=e~v;a:m~e~d!e~~~· ~e=n=s=m=e=b~um~~a~~~~ ce t.r. ·· -1 - 1 k 1 J d V ~ • goru muş er ve ya a anmış ar ır. 
s·ta/ı n.Onıeransı ~ {. d == ........................................... -·-·-·····-

l .. r an ada Fırka ( Toplantı, Davetler ) 
Bugun Toplanıyor Kava TıbbtBır Konferana 

CePevre· 9 - M. Henderson l 6 QSl latanbul Oniveraiteai Ordinuyüa-

arın toplanacak olan konfe- dada 
01-~1' 9 (A;A.) - Serbest lrJaa- Jerindea Prof. Braua Beyojfonda 

yana bliroıunuD toplantı h eden c anıore de Ur içtima tertf Sakaçıkmaz aokatında Tiirk Tıp 
r b'·'--ile m"'~aul o)muJiltur la- DubJia e,j;r;.ı 1°1 'Duffi'nio düımanıa: cemiyeti salonunda bu akpm tıbbi 
ıar .llUIW ..... e ,.. • g. a f u amore ara d k' ' b' k f k • ..:u.r Hariciye MOsteşan da b .. .ra '· telefon hatla hn a ı tel- ır on erana verece tir. 
•- Ugün dem ryoll rını keserek GUlh MU 1 
(.oadradan buraya hareket ed kaldırm krının _iki noktada ra 1 ve an• aamerea 
cektir. e- lamak 8

1 t ıu~etıle bu içtimaı ~ aJntnı Gnlhane mektep ve klioijin 5 inci 

B rl• 9 G a eınışlerdir S a a- . ..n k dil • e ın, - azeteler 
1 
'lilı- nııaktadır. · uçluJar aran- mOaamereaı pazar ... nQ a te mıf, 

_.Janma meselesinde fk A ı r . Di~er tarafta.o o· miibim mevzular anlablmıf, mOna-
1 . dn . e anumu· eııl"r•nden M. G . D~ffi fırlraaı kaıalar oJmuıtur. 

111 renın tlincclenni ıöyle hulasa artık •erbeat unnıg bır nutkunda - •• - • - ....... _, -·---· -
ecbyorlar : yapılnııaaınua ir~andada intihap 1 s 1 

Fransız Ha · · a<iyleıniıtir. W•:vrilcabU olacaj11u por 
-.lanma i . d nc!!e Hazırı si!ah- R J M bl t b 1 
dığer devf~~le~ ·~yl;dhiği sözlerle uzve t Niçin isti Roma0:•;:.A.,r~ ;t'::o~iJ t:!= 

ı l ım ı ana çekmiş h t ,.... • Yani, (11000) millik yanıt, 19 saat, 
::y:~· d ngiitere Ve İtalya ise, ra . a e '--ı'ekilmiş? 2S dakika, 2 ıaniyede ve ıaatte 114 
itt'yba evletler arasmdl · Vatıngton 9 c~ • kilometre 307 metre yaparak kazan-

ı dı suretile konfera ptreknsıp Ruzveltin iatirahde ukllhur . reisi M. mııtır. 
ite başl naın e rar bebi fu ıuretle . b çe meaınhı ae-
Jar. Al amasını temine çalışıyor- M. Ruıve!t, ·:ı~;;.9., tefj![ ediliyor: 
iJ h" manyaya gelince; mesele mokrat partiıi liderleri:i u~ de· 
e ıç alakadar değilmiı ibi topla?tılan.nda kendi b•4larına b.~~~ 

karŞJdan r . g ' mak Jttemıştir ç~ k~ M a 
lemekt d'ne ıceyı ıükiinetle bek- liderlerin vaziy tun uk • ~.uzvelt bu 

e ır. bAk' 1 e e endııı bdar 
a ım 0 amıyacaldarını ispat etmek 

Lo * ka!annda idi. Filhakika Cümhur reie 
• ndra, 9 - Mançester Gar- istırahat e bulu:ıdutu günler zarfında 

dıyan gazetesi şunlan demokrat fırlcaaı liderleri konerede 
"H"tl Al yazıyor : h t ft d • ı er . manyaaı, günün bir&'nde er ara •n ti detli hücumlara ut-

b k b k ramıılar •e mecal•i& kalmıılardır: 
Uyü ır as eri devlet halini -····················-···· .. ···············-· .. _.=__ 

alacaktır. Bu sebepledir ki sil&b· Cemiyetine sokmak lhımdır • ., ..... 
lanma yanşma derhal nihayet Amerika Ye SllAh ln9ası 
vermek ve eldeki silihlan da Vaı.nton, 9 - Biribirleri ile 

harp eden devletlere Amerikadan 
ciddi bir murakabe altına almak, x d ·ı k g.un erı. ece • silahların mllsadere-
muabedelere riayeti temin etmek 11ne daır bır kanun Jayihaa1 ha-
" Almanyayı da tekrar Milletler ıırlanmııbr. 

Yat Yarıtı 
Koma, 9 (A.A.) - Tremeuhıo'da 

Kom rllD Ozerindeld kaateidi ya• 
nıta )'Arif yat'anaa mahau• dünya 
rekonınu kırnutbr. Mumaileyh saatte 
•aaati olarak 84,338 kilomeb-elik bir 
aGr'At elde etmiıtir. 

ltlis Satışı 
lstanbul ikinci lflls memur

ıuıundan: Müflis bir firkete ait 
muhtelif cins ve renkte kumaılar pa
zarlık suretilfl ve bu günden itibaren 
bir hafta zarfında aatılaoaktır. Arzu 
edenlerin her gün sabah saat 9 dan 
akşam ııaat 18 bu~ufa kadar Beyoğ
luoda 1ıtikJiJ caddeıriııde 2381240 No.lu 
TraoapoJu aıığaauuaa müraoaatlan 
ilin olunur. (16661) 

.. 1 ~-E_m_ıi_k_v_e_E_y_t_a_m_e_a_n_k_a_•_ı_l_ıa_· n_ıa_r_ı _J 
İstanbul dördüncü icra memurluğundan: 

Mukaddem Kadıköyünde Hacışükrü sokağında J 1 No. Ja hanede 
mukim iken elyevm ikametgahı meçhul Çıngılh zade Ömer beye: 

Emlak ve Eytam bankasından 6/2/932 tarihh ipotek mukave
lenamesi mucibince borç aldığınız meblağa mukabil birinci derecede 
ipotek irae eylediğiniz Beyoğlunda Kasımpaşa semtinde Emincamü 
mahallesi Şerbethane ıokağmda (61) No. lu apartımanın paraya 
çevrilmesi talebiJe alacaklı Emlak ve Eytam bankası tarafından 

v~k~bulan takiba~ ~craiyede işbu ipotek bedelinden 21 - 14?· 933 
tar~hıne ~~dar bakıyeı borcunuz bulumu (11072) liranın tarihi meı· 
kur~eo ıtıbaren ~ 9 faiz 0o 3 komisyon % ~ ücreti vekalet, sigorta 
ve ıcra masraflarıle birlikte ve Emlak ve Eytam bankası kanunu
nun (15) inci maddesi mucibince bir hafta zarfında ödenmesi aksi 
halde merhunun paraya çevrileceği b-kku:ıda usul dairelıinde tara
fınıza göoderi!en ödeme emri birkaç .aeae evvel mezkur Jıe,neden 
~ıkmıı ?lu~ nerede olduğu meçhul h..ıwıduğu şerhile bili teblif 
ıade edılmış ve bu kere ilanen tebligat icrasına karar verilmif ol
~uğundan. tarihi ilandan itibaren ( 20 ) gfln zarfında 
ışbu takıp hakkında bir deyeceğiniz varsa 934/1221 No. 1J 
dosya ile ve memuriyetimize müracaatla dermeyan ey
lemeniz aksi takdirde takibab icraiyeye devam olunacağı ödeme 
emri tebliği makamına kaim olmak üzere ilin olunur. (232) 

* .. 
Divanyolunda Satılık Arsa 

Esas No. 
629 

Mevkii ve Nev'i 
İstanbul Belediyesi karşısında tramvay 
yolunda Dostluk Yurdu arsasından mfifrez 
236 Ada ~2 Pa.tsel No. h 280 metre arsa 

Teminat Ura 
1260 

Yukarda yazalı arsa bedeli peşin verilmek ıartile ve kapalı 
zarfla aatılacağı:ıdan taliplerin Şubemize -...caatla. bir Ura jlluka· 
bilinde bir kıt'a ~tııame ~rak teklif ıııektubupu i.baleye misadif 
21141934 Cınaartai güıaü saat on bire kadar Şaabeaıize tevdi 
eylemeleri. [226) 

* * lstanbul Dördüncü icra memurluğundan: 
Şif:ide Harman sokağında 12 No. h hanede sakin iken elyevm 

ikametgihı meçhul lbrabim oğlu Hasan Beye: 
E~li~ . v~ Eytam b~kasından istikraz eylediğiniz mebaliğa 

mukabıl bırmcı derecede ıpotek irae ettiğiniz Beyoğlunda Ferikö
yilnde Kağıthane caddesi sokağında 12, 12/l No.lı dükkanı mÜf
temil hanenizin işbu ipotek bedelinden bakıyye 3348 lira 82 kuru
fUD 31/12/933 tarihinden itibaren % 9 faiz '6 3 komisyon % 5 
ncreti vekalet ve sigorta ve masarifi icraiye tahsili için gayn men
kuliinüzUn paraya çevrilmeai zımnında mezk6r banka tarahndan 
takip talebile vukubulan müracaat üzerine yukarda yazıla adresinize 
pnderilen ademe emrine verilen meffubatta ikametgihmızın meç
buliyeti bildirilmif olmasına biaaen mezkür ademe emrİDİD iliaea 
tebliji karargir olduğundan ilAn tarihinden itibaren yirmi glln zar
fında bir itirazınız vana dermeyan ve1a borcunuzu teav~ye eylemenİI 
aksi takdirde tak.ibab icraiyeye devam olunacajı &deme emri 
makamına kaim olmak üzere 934/927 dosya numaraaile tarafınıza 
ilanen tebliğ olunur. [233) 

Sıiır ve koyun derisi Sataşa 
Düzce Tayyare Cemiyeti Şubesinden: 
Şubemizde mevcut 316 adet salamura halinde •in' cleriai kilo 

besabile, 3.JO adet koyun ve 18() adet keçi deriai tuzlu ve kur&&· 
tulmoı olarak adet beaabile bilmilzayede 19 nisan 934 tarihine 
mlisadif pertembe g(lnll satılacağından taliplerin yewai mezkU...da 
tubemiıe mllracaatleri ilan olunur. 

a Ov OK 

TAYYARE PİYANGOSU 
16 ncı Tertip 6. ncı Keşide 11 Nisan 1934 tedir. 

BUyük ikramiye 200.000 Uradır. 
Aynca 28.000, 20.000, 1s.ooo, 10.000, &.000, Liralık 

ikramiye ve &0.000 Liralık bir mllklfat vardır. 



Türkiyenin en canlı, en zengin, en ucuz resimli haftalık gazetesi 

11 Nisan Çarşamba.Giin ·· Çıkıyor: 
Yarınki ÇARŞAMBA günü çıkacak ''HAFTA,, mündereeatından 

bazılarını aşağıya dercediyoruz: 

SlJasl abddara 11a11ıı 
HARP VAR MI? 

Öfke ve yorgunluk 
BArl'A MUSAllABESJ 

FERiDE CENAN H. KiMDiR ? rllTLER •• MARLENE OiYETRiCH 
- Bir dedikodunun iç yüzü -

hakkında malumat Muharriri: Malıarrem Fegzi Muharriri: Server Bedi 
Yılanlarla sevişen kız 

Bügük geril Röportaj 

--
T LAT PASAYA 
GİZLİ MEKTUPI 

Baltanın sı1ası a lttlbat ve Terakki,, telrlkaıı • blJlk llarlllD baııangıcında 
TalAtıa mlcadele arlladatıanadan biri, lleadlsl•e buut bir melltap 
gladendftL la melltapta, lleşratlyet UA••ndall blJlk llarbe lıadar lttlllat 
ve Tera1r1rın1n PlllJI lladar glzll Qlmq 1tlrço11 ıaı11Jıtıerı ••idi, tahJU 
ve tenkit edilı1or. Talu• tarlll lzerlDı tatalmı, kavraııı bir proJektlr 
m 1ııı1aıınıı Ollll bll maklllJI ilk llJISIDlllD IUbareD "HAFTA,, da 
tefrika edilecektir. 

,... 
SENSiZ HAYAT 

• Milli roman -
Mulıarriri: Server Bedi 

Yeni Müsabaka 
ve gezetemizde çıkan 

ilk mUsabakanın neticeleri 

Kadın sohbeti ve 
kadın!ığa ait sıhhi, ameli, 

faydalı bilgiler 

llikaye · Sinema sahifesi -
Fıkralar ve karikatürler • 

Haftan1n takvimi 
; ı 

Bütün bunları ••&AFTA., nın ilk say1sında bulacaksınız! Sayısı 71(2 kuruştur. 

_e41 ıyc:JI .M_ 
Şu taze ve gFrbüz çehrede 
en canlı, en revnaklı uzu' 
ıüphesiz ağız ve diılerdir. 

Çünkü; 

RADYOLiN 
Dişleri nadide cevherleı 

g:bi parlatır; renk, 
zerafet verir. 

Yaratılııtan pzel v• ıallam dlıltn 
bile RADYO L 1 N•ın gordımıntla11 

•ibtalni kalmazlar, RADYOLln'l• 
temizlenen alızlar milcrop, hastalı/, 

-rmez, daima taze, daima acu 
daima nefis olan 6a macaJI ı 

~ . 
Dişlerin Abıhayabdır ! 
~KIBALIK PARK~. 

letanbul'un en giizel ru~sire mahalli olan GÜZEL ORMAN ÇIFTLICI park 
kımıı saloolarile mükemmel mobilyesile birlikte kıralıktır. Talipler Kndıköyünde 
~----~Küçük Qamlıcada çifUik dahiline müracaat. • {15553) 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Galata'da Karaköy caddesinde kain 6/8 No. lu dükkan kiraya 

verilmek üzere kapalı zarfla müzayedeye konulmuştur. Talip olan
lar şartname almak üzere Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, 
müzayedeye girmek için de 121,5 liralık teminat makbuz veya 
mektubu ile teklif mektuplarım 16/4/934 Pazartesi günü saat on 
beşe kadar Daimi Encümene vermelidirler. "1400,. 

r:~~:_~~~ ~~~;'\ 
~yamnda. (1SS70) ;J 

Zayi: 1929 • 1930 ders yılında 
Erzurum liıeıi orta kısmından aldığım 
ıahadfıtn&me kaybolmuftur. Yenisini 
alaoaimıdaa hükmü yoktur. 

M numaralı Salih 

ve Şürekası 
Tel: 44 708 • 7 • 41220 

A vru ra ve Şark limanlan arasında 
muntazam poıta. 

Anven, Rotterdam, Hamburg ve 
lskandinavya liı.11aolan için yakında 1 
hareket edecek vapurlan ve dünyanın 
başlıca limanlarında transbor demena 

Fazla tafsilat için Galata, Freogyan 
hRn umumi acenteliğine müracaat 
Tel. 44707/8 • 41220 ............ 

TBBO BBPPBN 
vapur acentahlı 

Polish Palestine Line of the polish 
Tıansatlaotio Sihpping Co. Ltd. 

Gdynia • America Line. 
15.000 tonluk 

"POLONIA,, 
Tran-UanUk vapuru ile 

Köatence - İstanbul· Hayfa - Yafa. 
Pire arasında muntazam " lüks 
azimet ve avdet aeferleri 1, 2 vı 
3üncü eınıf kamaralan vardır. 
Hayfa • Yafa- ve Pire için seferler: 

19 Nisan ıaa& 15 te 
3 Mayıs saat 15 te 

17 Mayıs eaat 15 te 
81 Mayıı ıaat 15 te 

Dotru KBstence için seferler: 
16 Nisan saat 19 da 
29 Nisan saat 19 da 
13 Mayıs saat 19 ela 
27 Mayıs saat 19 da 
10 Haziran saat 19 da 

Seyahat mUddetl ı 
1stan bul - Köstence 15 ıaat 
İstanbul - Yafa 61 ,. 
lstanbul - Hayfa 71 ,, 

Fazla tafsilat için Galatada Freng
yan hanında umumi accotalıklara 
müracaat Tel. 4-4707/8-41220-Yolcu 
için atlantik vapuru acentasına. 

Galata rıhtım caddesi Tel. 40019 ve 
V agonli • Kok ve Nı&tta seyahat 
acentalıklarına müracaat. 

" (15184).,,,, 
.......... , , . ,,.__,..,. .. aıw ____ _ 

&on Poata Matbaa91 

Sahibi: Ali Eknm 

Netrlyat MGdGrl ı Halli Utfl 

Muhterem Hanımefendiler: 
Yünlü, ipekli ve pamuklu kumaşlarınızı mübayaa etmezden evvel 

RElıl.kAllE 
Beyoğlu İstiklal caddesi 246/248 mağuzıJannı ziyaret ediniz. 

Kadın D·ıkı·ş Ato-ıyes·ı Dıkkatli işçilik, mutedil fiyatlar 
Birinci derece mahir makastarlar 

MATBUAT CEMiYETi 
MERKEZi 

ittihaz edilmek lizere ı 

TAKSIM 
ŞIŞANEBABAKOLU 

TfrNEL 
Arasmdaki cadde ve yakın 

sokak içlerinde 

SATILIK 
~ veya ARSASI OLANLAR 

ile böyle bir inşaata 
deruhte edebilecek 

MiMAR veya MÜTEAHHiTLERiN 

yazı ile 20 Nisana kadar Ankara 
caddesi Orhan Bey Hanı adresinde: 

· 1STANBUL 

MATBUAT CDdtETINB 
mllracaatları rica olunmaktadır. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Aeenteleri ı Karaköy l<aprGbat 
TeL 42362 - Sirkeci Mühürdanade 

Haa TeL 22740 .... _. 4111111--
T rabzon Yolu 

ANKARA vapuru 10 
Nisan 

Sah 20 de Galata nhtimm-
dan kalkacak. Gidiıte Zonpt. 
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüıte bgn. 
lara iliveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacakhr. 0 1609., 

Aı.valık Yolu 
BANOIRMA vapu.ru 11 

Nısan 

Çarşamba 10 da Sirkeci 
nhbmından kalkacakhr. "1616., 

Tel: 20087.. 
1

_. ________ lll - ,_ 
OskUdar As. Hukuk mahke- 1 KiRALIK GAZiNO 

meslnden: Hacer hanımın kocası Üskü- ve 
darda Atikvalde mahallesinde Cami so- MESiRE MAHALLİ 
ı a 1mdal9 No.lı h~nede s~kin Araşlı Ali Büyükderedc "Ali Ata batı., mesire 
oğlu Emin efendı aleyhıne açtığı bo- ve gazinoıu kiralıkbr. Nişantaıı 
şanma davasının cari tahkikabnda müd- Meşrutiyet mahallesi Hacı Manıur 
deaaleyh Emin efendinin kaybolduğun- aokak No. 94 e mektupla milracaat. 
dan mumaileyhin hayat ve mematından 
malumatı olaolarm malumatlarım mah· ......................... - ... - .. . 

kemeye bildirmek üzere altı ay müd- zarhnda malUınatı olanlana ~. baptaki 
detle ilinen tebliğat ifasına karar ve- malumatlanm biWİrmellli ...._u il8o 
rilmit olduğundaa müddeti meakme oluau. _. 


