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Bi Landrüsü Tutuldu 
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eyyar Bir Bakka Bir Katip Daha 
Dükkinı Açıldı Adliyede Rüşvet iya lı et erden 

Deniz Kenarında Otur~ A"lelere BUyUk MUJdel Alıyordu elerdir? 
Art1k, Burad.an Yu··zde Y1°rmı· Becı o BiZE BiLDiRiNiZ y ün Cürmümeşhut Yapıldı 

Eksig" ine Mal Alabilirsı·nı·z t, Evelal glln Asliye Oçnncn ce- Amme hizmetlerini gördükleri müşterek bir istida halinde Naha 

o .&blla hlcJuıl ,,,. 6eu/1U' 

d
DUkkidn kiralaksnnın pahalılı· .çok mal!an mevcuttur ve fiatleri 

.&.o an mı ır yo a m btelif d • •• . • .. • u e pıyasaya nazaran aıgari )'iizd• 
•ergıl~m goz kor~tmaıından mı? (25) eksiktir. 
l>Um~Y!'° Fakat bır mUd~ett~nberi Biz bu gemilerden birisinin 
hr~ııd yeni usul bir ticaret bibi ile konuıtuk, qte ıöyledik· 

.. beaiaiıa lnldpfa ı.;. 

11rOyonız. - Geçinebilmek içia aemlcl-
Reamlmize bakınız: Bir yel• likle bakkallıj'ı mezç ye . telif 

bnli göreceksiniz. Taht l>ir etmeyi düı6ndüm. Bir yelkenli 
b~ele i.e sabile bağlıdır. Geminin tedarik ettim. Bununla Marmara• 
lçındo patatesten Ye soğandan mn veya Karadenizin yakın liman• 
bqlıyarak meyvaya kadar oldukça lanna gidiyorum, muhtelif erzak 
Zengin bir bakkal dükkinımn bir ( Devamı 9 uncu sayfada ) 

za mahkemesi zabıt katiplerinden için halkın menfaatini dütünmeğe Vekaletine ve Büyllk Millet Mec-
Cemil Bey bir suçluya ait dosyayı mecbur olan imtiyazlı firketlet, lisine vereceğiz. 
elli liraya satmıya teşebblla ett:ği sanki yalnız para kazanmak ve Bize sür'atle ıiklyetlerinizi 
için cfirmümeşhut halinde yakala· balkı istismar etmek için kurul- gönderiniz. 
narak tevkif edilmişti. Dün de geç muı müesseselerdir. Bu mtiesse-
vakit ~kiilci bir cürmümeşhut seler halkJa yapbklan mukavele-

lerde daima kendi haklannı dü
yapılmış ve bir baıka katip tev· 
kif edilmiştir. Hadise şöyle cere- şUnmüşler, halkın menfaatini bir 

defa olsun dikkate almam1şlardır. 
yan etmiıtir: 

1 
Dün sabah bir zat müddeiu· Bu ylizden halkın imtiyazlı 

mumi Kenan Beye müracaat ede- şirketler aleyhinde hergOn birçok 
rek Bqinci Müstentiklikte bulunan şikayetleri işitilmektedir. Bugiln 
bir işinin suçlu lehine halli için Nafıa Veki.leti bllUin imtiyazlı 
müstentiklik katiplerinden Emin şirketlerin mukavelelerini tetkik 
Beyin (150) lira rüşvet istediğini ile meşguldür. Şimdiye kadar 
ve bu paramn yarısmın bugün halkın aleyhine olan birçok bil· 
bir kıraethanede, göndereceği bir kümlerin değipıesi muhtemeldir. 
adama verileceğini, diğer yarısı· Bu tetkikat esnasında Vekiletl 
nı da kitibin iti bitirdikten sonra ikaz etmek te halkın vazifesidir. 
alacağım ihbar etmiıtir. Kenan Son Poıta siıe bu imkanı 
Bey Mnddeiumumilik, birinci tel• veriyor. Bize tikiyetlerinizl bUdf. 
kik bllrosu fefi Sabri Beyi bu işe rlniz. Biz ba şikayetleri aırulle 
memur etmiftir Sabri Bey polis- yaıaca;ız. Sonra taanif edip 

( DeYam. t ucu ıayfada ) 

* ilk tlkAyetler 
Gazetemizin halka açbğı bu 

sütun derhal okuyucular arasında 
alaka uyandırmıştır. Dilnden iti· 
beren şikayetler yağmağa başla· 
mışlır. Bugün bunlardan bit iki· 
sini kaydediyoruz: 

Aslan Nuri imzalı bir okuyucunun 
şikayetleri : 

1 - Telefon Şirketi kinunu
saniden mart sonuna kadar Oç 
ay için bizden 312 mfikileme 
fazlasiJe tam 882 kuruf mtikilc· 
me Ocreti istiyor. Cuma günleri 
çıkarılır1a günde vasati 10 mil
kaleme eder ki, ben öm.rDmde 
bu kadar mUkAleme yapmıf de-
jilim. Fakat mllkileme ad6c:linl 

( Devamı 9 uncu sayfada ) 

• 
Iranda, Yüzlerce Çocuğu Berbat Eden 

Ve Öldüren Bir Cani Tutuldu 
Tahrandan gazetemize yazılı

yor: - İki aydanberi lran payı• 
tahb bir ziııcir gibi bergün adedi 
artan eararengiz cinayet haberle
rile çalkanıyor. Feci bir surette 
&ldllrOlenlerin hepal ele l O ile 20 
yq aruında çocuklar •• ıenç· 
lerdir. Birkaç aenedenberi devam 
eden bu cinayetler lran polisini 
cidden endİfeye diiftirOyordu. Son 
zamanda cinayetlerin aıldqması 
Tahranblara azapb ,nnler yaşa• 
byor, bir çoklanm çocuklannı 
sokağa bile çıkarmaktan menedi· 
yordu. Bu meçhul cani ıençlerl 
yalnız öldürmekle kalmıyor, öl-
dilrdilkten sonra elbiselerini 
•oyuyor, kafalannı keserek 
baıka baıka yerlere gömllyor 
ve vilcutlanm da parça parça 
ederek hayvan leflerile beraber 
ıuraya buray atıyordu. Son gün• 
lerde hnkomet merkezinde aekiz 
gencin ortadan kaybolmuı poliıi 
geceli gQndllzlll mütemadi bir 
faaliyete aavketti. Polis, dikkatini 
bilhassa ıon zamanlarda cinaye
tin İ§lendiji mahallere haaretmişti. 
Bir hafta evvel iki taharri me
muru Tahranın tenha bir soka· 
ğında dolaşırlarken aol elinde 
çinko bir tepsi içinde (bamya) 
ıekeri denilen ve lranda çok 
rağbet bulan bir tath . ·~bcı11 
naıandikkatlanm celbetmııtır. Bu 
adamın öbllr elinde de bir gaz 
tenekeal vardı. Adam bir çocuk 
grupuııUD 6n0nde dW'IDUf, onlara 
Nmı• tekerleri aatarorclu. Ta· 

harri memurlan kendiaini takip 
ettiler. Ve nihayet tenha bir 90-

kakta 6nllnc geçerek durdurdular. 
Elindeki tenekeyi açbrchlar. 

içinde birkat kanlı elbise ile bir 
klllih ve J bir kuıak buldular. 
Üzerinden de çok keıkin ve kanb 
bir bıçak çıktı. Polisler bu adamın 
aradıklan cani oldupnu tayinde 
hiç tereddüt etmemişlerdi. Ellerini 

arkasından baibyarak polit mD
dürlUğtıne getirdiler. 

Cani itiraf EdlJOr 
lran zabıtuı herifi bir parça 

sıkııbr1nca cllrUmlerini bnlblll gibi 
itiraf etmiye batlallllfbr. Bu ıu• 
retle, mi.li ender a6r0lmllf, DB
seldorf canisine taı çıkartan bir 
haydut karşısında bulunulduğu 

( Onama t wıcu uyfada ) 

Nedenmiş .• 

- Geçmif olaun yahu.. yüzüne ne oldu? 
- Sorma w..der, laan•m maoikllr yapbrclal 
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(na·Llcın Sesi)I • L 1 B A E B L 1 B 
Japon Misafirle-

rin Mataraları Haliç Şirketinin Son Günleri 
Ve Halk 

BilmeJjs daibl ettmis miT 
Bısim pzlmilıle CJlllPU.- Şebri
mWe laiaaflr ....... JiJMm 
bahriyelileri, tehirde, matara
larlar dolafiYOl'lar. Buuun 
ifade el t ği mana, latan• 
buhm IUlanna emniyet etme
meleırWir Bıa. W+emm Wk 
•••• ~ telir .. tn.. 
türü dün, bu müııaaebetle J(>y
Ja teAıt ettik. 

H• R (Mitclail ..._. &t .._ 
met 24) - iki ıtlndenhrf tehnmida 
mLH M elaa Japea clmizciferi laba
bulu l(eHrken yanlannda bi ~t d• .... w..-.,....... s-- ... ~ 
...... f'Kluı lltaat ........ ,. piıltir. 
Hutabkl-dır. lçilmeL Sebr• cakar~ 
.W.nnaa da beraber almaz. \' emetı· 
alzl de ••farft y:Jbdz. 

Halt.uki lataabul memba •lan 
itibarile ıenfin IH. ıehirdir. Fakat 
Be.eday.emiaia mlanmm ihmali H ha
rie! pıopaıanclaya ehemaüyet •er
•!yffİ dilfmaa Ye rakip 11ıemleket
leri ba fibl · çlrkia propepaclalara 
•necHyor. lıte f8 dakikada laa. 
mlsden, Sultanabmetten Alman ICJ• 
Jablanmn otomobilleri ıeçiyor, Her 
otomobil arkaamda kesif bir toz bu
luta barakarak ilerliyor. Son otomo
bibel'dekl •nahlar tozdan dumandan 
tebri aeJredetnıyorlar, burunlanua 
kapıyorlar. Bele4liye dalma bütçeıinin 
duhpdan tikiyet ect.r. Fakaf biç 
uJmaua aeyyab l'eldill ... fU yol• 
lan blr arazöde ıu:atamaa mı ? Bu 
da mı bGyük para iıter? Astak it 
bWrWs •• fuliyet bunJan halle .. 
&cilr. 

• Hqim Bey ( Osmanlı bankası me-
aıurlaruıdan Akbıyak caddeli 33 ) -
Son HneJerde ıehrim;ze aeyyah 
ıeJmedipden flklyet ediyoruz. 
lata•buha blr etleoce ve •n•'- tehri 
ppatam ~r;ıs- Fakat .latanbula 
plea "J'J vapurla.-.lan çıkar
larken de faDlanada t.inr matara 
bulunduruyodar. lelr....Unmızda 
1emek ye...,.._. Wflıir pla m_. 
tleııl almıyorlar. Halbuki Bulprilta
aua Vanauı. Yuaaaiıtanm P'"81 
Ye lta:1aa felairleri, Sarye •• 
Fi1latin bol bol HJYah celp ed1yor. 
Rakip memleketler her u.-da 
pzcllrchldan propa.aada ....,_.rial 
biltila memleketi.. •atabyorJu. 
Bizim belediyemiz •• •n•hia 111be
miz ne yapıyor. Macarlar, Bulıaılar 
l>De Tlrk~ rehberler baıaralc mem
leketleriae TGdı -nalu çafnyorlar. 
Bb hlll lafla ••lrıt ~lriJOl'llL Rakip 
....ınetler l.bınl:al pl8 welautalıkh 
......... olarak ,a.ter1,or1ar. Dit ... 
_... .UAhıaa kup apı wetle auka
W. etmeliyiz. Bir taraftu da içeride 
.. lecliyemb tellria .... ..W..t itle
.-& ,.. .... l&OJ1911bcbr. 

Kizanı Varaisl 
Bugtıa saat onda l.tanbul ta

.. kkuk müdürB Talit Beyiu ri
psetifacle mid6rffik odamda 
.-ıealekl tqekkiller tarafından se
cilen (36) •• • lpirak ettiji J>h: 
toplaab yapdsak. ~yyar emat 
De kDcOls ....... ,.....c1a ta
kpnlana glnl8lı bzaaçlan tabit 
edilecektir. 

Eyüp - Eminönü Tramvayınd n Sonra 
Haliç Vapurlarına Lüzum Kalmıyacak 

Bir Ww'anh-..ıi Allkarada bmonan VaD Mu
lııWdin Be,. ,.,.. k• 1 • ..... da Haliç Şirke
tinin bupnkii vaziyeti •kk-da da Dalliliye Ve
ki.Jet be n+• .. "ut•. 

Öia•••ı· • ~ .. .._ Belediye tanfn-
4aa aaba almr•• hakkmda hea&z verilmif bir 
brar 1okfdr. Eugtın için, flrkelin arar etmekte 
-otd9ja, Belediye hiueaiai ldeyemiyecek vaziyete 
dittnğii, Ya.Palan tahkikat ile anlap!1D1fbr. Fakat. 
Nafıa Vek&:eti ile Tramv-ı firketi araamda 7apılaq 
aon milıa.kereler, EyGp-Eminloll hattmm Dk enel 
ve a&r'atle. bitirilecejiDi psletdİğl için Bele~ 
firketi utm almaktan vazgeçeceği •ylenmekteclir. 

Dtin bu mesele etrafında aalihiyettar bir .. t 
bize tunlan slSyledi: 

• - Eytıp-Emin&ıtı laattmın lnp11, Aanç tfr.. 
ketinin 61imQ, elemektir. Tramvaı ı.iç (llp yok, 
hltla 1obJ11:.. o tarafa çekecelctir. Ba 'llDİfette 
eaa1e11 firket k.-ıcliliğindeo faaliyetini tatil edecek• 
tir. Çinko, bu takclircle liiçbir mleuae. batll 
Belediye bile bu iti llzeiiae almayı kabul etmlye
cektir. MeYCUt apurlarm. iki uhll ı.oJUDCI' ku
t1du karpya qletilmelİ •eaelelİ bbr ki, bu da 
maanfa bt'iyen korumıyacakbr. Ve _.._ bu 
tekilde naldi1at ancak motör ve undallann bap
rableceti Wr it ~etiDcleclir. E,ap • Eminin• 
tnml••JI yapilmaclıii t.kclirde Belediye pbti 1&ba 
alına o zaman vaziyeti la.tarmak Ye ppm•pnı 

temin etmek kolaydar.• 

Sahte İş Mi ? Bir Yağlı 
2} Balye Kumaş Gümrüğe Müşteri 

Nereden Gelmiı? 
Galata ithalat gümrllğünde, Yaka/andı 

yeni bir sahtekarlık meıelesi hak· Pangalhda oturan Pandell 
kında tahkikata başlanmıştır. isminde biri evvelki akf8111 evinde 

Verilen malumata göre bir birkaç kadeh rakı içmiş, sonra 
müddet evvel gümrüğe 21 balye ıokağa çıkarak ilk gelen bir 
kumq getirtilmif, mallann men· otomobile atlamış; Şitliye çek, 
te' ıahadetnameai ve sair vesika· emrini vermiıtlr. Pandeli endi 
lan tetkik edildiği zaman hiçbir Şifliye, oradan Maçkaya daha 
plrGze tesadüf edilmemiştir. Fa• aonra Beyof!ana fitmit ye Ber-
kat kumqlar muayeneden geçir.I· oğluna geldikten IOnra otoaıobili 
diği zal1lan phadetnamede Yuna• Asmahmeaçitte bir Macar lokaa-

ta11mn 6nllnde dnrdurmuş, 
nistandan geldiği gösterilen bu otomoblldm fomif ve tcfö-
maDana Japon memucab olduğa re: y ann mldllriyete gel, parayı 
förlilmGştllr. Bunun Bzerine evrak oıada a11nıa, demiş fakat şofcr 
ye.mien glıldea geçiıilmil. y Dlml -. İIİİml. emek iatelllİf, Pan• 
lkmd _,_ tarafına.. Rta.lt dm .. itiraıa bic blak umıya• 
olan vesı"ka nazandiklatr celbef· rak 'İl' tehdit HYW'IDUf ve lo-
miftir. ŞU..di GQmriik idaresi bu kaotaclan içeriye ıirmiştir. Paa-
~e111'amn sahte olup QlmacLp deli -harada ela bir ha:rJi tç·p 
tetkik etmektedir. yed kten IODI'& kendisine IİYİI 

24 Saatin 
Hadiseleri 

T arabyacla oturan ltostl Efen. 
elinin em çobam lsmaiJ, din eski 

efendisini ziyaret etmek bahanesile 
ıeJerelr 25 lirahk bir aati çalıp 
aavufUrken Jakalanmıftır. 

• EyOpte lastik i(dnikasmda 
.lemird alt .. MGslim Efendi bir-
~bire ...... bir .. lria.,. ta-

--·~ ...... lberims tnstöf Cllf8lek parmaktan ezı1-
miftir. 

Jf. RDstem isminde bir Arna-
Wt bir para meselesi )'izinden 
Sanyerde Hayndlah isminde birini 
bı~ • ı h• yaralamıfbr. 

Jt &J.. I~ Hakka isminde 
bir ıof&r iıb aı oyana Jlda• 
den Cevdet lamiade birini yara
lamlfbr. 

polia memura aid vererek hesap 
g6rmek istememlf Ye kapıya doğ
ra y&rllmeğe baılamıttll'. Fakat 
hem kendisini poliı teklinde l1t· 
mtaa. laeiıla ele para ftl'llliyen bu 
>•ih mtlşteriain aziyeti çabuk 
anlaplPDf Ye poliH t.W. edil
miftir. 
Si1111ac11anı Yani IOracaatı 

Elektrik firketinia, diğer aaaaJi 
mieasaeleri pbi liDemalar için 
de tenziljth tarife tatbik etmai 
....... ncla, liaema •laipleri tara
fmdaa ya~aa mllracaat izerine, 
Ticaret Oda;a tetkikata baela
m11fır • 

Rltşvat Taltkikab 
Rancle.a evlerinden dpet 

ald İl idcliaa!I- te•kif edilca Ber 
• l.1 pola .-.ur1anac1u Remzi 
bey. dla Te*lflaanedea bcpnci 
f4iittantildije ıetirilerek tekrar 
ifadaiae .._.at eclilmipir. 

1 
Üç Aybklar 

Alb Ayl\k Yı.ıcı..-. .. ı'· 
Baılanıvor 

Oç aylık maaı alan dul, ye
tim mütekaitlerİD yoklama 1apd
ma zamanlan 90D deE. delifti
rilmişti. Yeni tekle aere ba se
ferld 7oldamalara .... ,... 1 inden 
itibaren batlanalacakbr. 

Maaş sahipleri, matbu ilmU
haberlerioi dodurarak bulunduk• 
lan mahaliin nahiye m6dürl&k
lerine tastik ettirecekler, ondan 
ıonra maaf dlzdanlan •e diğer 
vesikalarile birlikte mau aldıklan 
tubelere gltlriip yoldamalannı 
yap~cbr. &.a -=enle 
Mayıs ıonuna kadar devam ede
cektir. 

Tıp FakOltasinda 
Onivenite Tıp Faldlltesl Pro

faörler medili eltin Abab top
&anar.k Onllmkdeld ... ~-.al 
progr....ı.rm. mlzakere etJDittir. 

Taggarelle 
Kaçakçılık 

CünirGkteki dokuzuncu Rıtisu 
mahkemesinde, tayyare ile kumq 
kaçalrpiajl J•pmaktaa suçlu bg. 
lunan CalwıTOD isminde bir 
ecnebinin m...._alne ...,.._ 
mııbr. Tahkikat ewalana gire, 
Romadaa ıeleD ~ .. ama berabe-
rinde bir ..Wn kaçak kaımaı 
W J jlW • 

laliya Ta1iılerl 
Hoapaıa lhlJe Şobal ta

laaldmk ........... F.rctbaeat 
Rıfat Bey MaliJa_ lae,eti teftitiyeai 
maiyetine •emar lliılad _, tet• 
kik ............ Ye JİDe •JDİ 
pbeclea ... lrnuç tahaklaak 
... .- ...... ee,20&ra ... 
... ipi ..,. ..w.t .. [ P. 
lilDe ta,m A ·,11r. 

(j ... 

...... d 
'NJ lokalin • 

56 ld!oda Muzaffer, 81 kllotla 
Ya.-, 66 kiloda Rldp.iz olank 
Saimw 72 kiloda Nuri, 79 
Wlocla rakipa:z olarak Mustaf., 
+ aildette Çebaa Melunet milli 
takım aamftti oı.rak seçildiler. 
Ki• .. z .. llllettn M• ... 111'( 

Ye Y ..... lerl 
Aabra, 14 - Kısa biZmetll 

..._ mcaarlara Yeril• içte bir 
maflardaa veflİDİD bu liçte bir 
•idare "'9 haap ..ı-... ve 
mqafiyet laaddine p.... 16118 
•ailıardm "ıP keailmemeli 
tamim edilmiıtir. 

T•lr•• Tahkikata 
Taba .. lilti..U etrafmcla ,..,.,.. .......................... 
v ........... ta .... _,.,. 

lrapa V ... I laiDlndeld ke....te 
..................... al•k•• 
...... Mani bir komal7oaea da 
ticaret malr•dile Awnapaya I'~ "".: ... •••~ı.-........ Mıiıiıillaıhı 
,.&.•a ........ ,. latlkal edecejl 
.. ber ftl'illyor. 

iki Yangın Batlangam 
Yatkapamada Hayrullah aenclüalD 

bhveaindea Ye Lllecihatlekte CaYI· 
de H-•n eYladeq 1••11• çılcmı111 
Ü linyetiae me)'Clua werllmecla 
.... lrllmlftlr. 

Tawulc A 
Din Y eclilmlecN uriye, Gülla 

ye Elif isminde üç tavuk bırlld 
kama yakalanmlfbr. Bualar Rum 
hastanesi bekçili Melamet ç._., 
tun tanldMmt ispirtolu nohut 
tan ıled jedirmek ıuretile bayllt-
..... , çuvala ltOJ'IP .. ••tf• 
kea ya kalanmıf1arlard11'. 

Sabaha Karşı 
Bir Cinayet 

ÜTelki pceı eabaha karfl T• 
.._. Elmaclatıada b~r chaayet ol
.... lld -.. bir olup bir blneCI 
çıratmaaıan...._dlr. 

Kaıımpaıah ...Ue maruf Mu.tat. 
"Kürt namile maruf "'4~ .... 
•elld ekpm Elmadapcla llıd11a .. 
caddeıinde kü•ed Şükril Ef. illa 
çıraiJ Huaa ile, bir rivayete sare 
bir para ... eıeıindeo, "'ter lılr n. 
••Jel• s&re Ur kadın yGdaclea bY. 
..,a tutapa........ Fakat ar•J8 
sirealer "-vıuua •&yGmetine meJw 
daa wermedea a,.....atludm. Bir •Gdw 
elet kalwecl• otar4aktaa .-. .... 
n pkaa lld ........ ffal•DID daprl 
..... ._ a..kte .. te h1lam11'arcl-c 
Gece ,......... ıonra cbpn çslıa t:.•Dt .,panda Mustafa " S.chllo. 

ı&mltfttekr.-.......,. .... 
~·.....ıa11 w k+w 
~ ınlwek Haaau aapla..
ta. lııııı .. ••"1•rdar. Huu kulu lçia
.. ,_. yuvıarlımaca Muatafa Ue Sa-
•..ııah kaçmıflar " ancak • .... 
,.alaauak ... .,.,. t.U. edaa..,. 
lenllr. Hwa tla ..... ...,. ...... 
.... .. Joltla ... ._... 

Son Posta'11ın Resimli Rikô.gesi: Paztu. Ola Hasan Be 7 Digor Ki: 
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Resimli Makale a Ülkaa 
-----Miinclericatımızın çoklu-

tundarı dercedilememi#-
• • 

tır. 

,__.,,, Prensin 
Olü.ıni Talıkikatı 
Yeni Bir Safhada 

StaWd rezaleti baldaacla phltllk 
.--,. ...... keo yan yolda Ye fimea
.allW Wb O.tünde UJJmit n e•rarea• 
Iİll Mr e-ldade aıı buluDaD Frama 
tem)'k ........ 11 hikımleriadea iL 
,..... .... laaklondaki Wakilr.at 
~k ............ ,.. sirmlt b ..... ,_ • ................................. 
rGlclql, aoara da euecHn ....,_ 
lurine ıabr4larak parçalanclatl hako. 
....... llsllaıa tevaik Meir.•.W,.tbl 
..,.. f'I ""-rafta i malamat bdddc 
W, • ... maya ç~ımiy• J~ 

Cenevre ıs (A. A.) - ( fİayu ) ı 
HAWm Preaaia i:atU .... ı..a, slhicl-
,0.• tarip bir telcü ........... Ba 
meHle, buaGD de tahkik heyetin• ta 
Parflt-. Lemu slUl kenarlarına 
mevkedecek yeni bir .aaflaa anetmiftir, 

Fılhakıka, marbn (13) Ye (14) üncü 
pnlerinde Cenevrede mi ukim Alfred 
SiUani namında bir talyan foför, 
kel•pir Wr ~-~n . satın almak 
....,., AUaer Grıaler ıımınde fsviçrenia 
.... ,.brin~e? bir tacirle beraber 

relmıştı. Tesadüf, bunlan 
Pariateki Mülıcr garajına ıevketti v~ 
orada pek nıüsait fiat lerle iki araba 
.. tua aldılar. Bu arabalardan (DCilaj) 
mark.ı.aını hattan •tatıya mua ene 
ed~rkea, ltaIJ:an toför, içindeki ~ep
l~ın birinde •ki k6çGk fite buldu, bu 
flf~erln ~irl eter kokuyordu. Di e-

Hayatta herhanıri bir mu .. ffalayetafalik, y~ya nlcvtubafal blsl aabt bu-akabilir. Fakat bis bu darbenin teslft 
altında derman••• yere dGferaek metliblyetimlıl kabul etmlt oluruz. Fakat lnOmlzde bbe iman " lmnet Yeren 
bir OllrOmGz Yarsa, JO'l'Unlupmusa, yaralanmıımıza raj'men, ialmOıde J&iinea manlaJan athrarü oraya Yarmıya 
çalıoanL Hayat ba kabll enreJlerle cloLadur. Bu eD1'9ll•ri ..-Ü itin bin kanet nren 1•11De lmil GlkOdGr. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 
. rlnın dilınde lae, karınızı b. .~ 

afak bir miktar kalmııtı. armayı en T A ld 
Geçenlerde, b alyan toffS bir •• t •• K • 

setede raraj aah lii M&ue:&a .,.!a• u un ongresı çı 1 
~::::iy~üd=~~~f~~=n Iİ:~k:.ma!r:Ü 
•lf bil reımini gördü Ye tanıda. ID• 

Baaan fl:uırine meraka d&fen f& ç f • ı• k v 1 k D :r.at!..~ır~~~~::ı.u<!!~~:,~ ez:~~ i tçı s arta e s onto er-d. Pari• zabıtasını keyfiyetten hakr-

dw etti. Par.sten derhal alnderilea d • d K 1 hd 
bir komi1er, Cenevre ZJ bıtaıile tema•a ) n en urtan ma ır l'eçmek here şimdi buraya gelmittir. 

eo ( DO -.1 ) markalı otomobil balen Ank 16 (H · .A.. _ . · _,.jaatleri ...X..tmek 
1
• .. s- vıpal-

.. , ara, U1U1i) - Tiittba nutb Aalmra •~lllil tıacl- ,_... •v- wlll , 

f!ma 
1 

• dlllk Kon~ dlbı aaat 15 te yolan ile her yerde dinleamfftir. dıtma tebar6s ettirdlktea •ara 
Halkevi aalonlarında lktısat V.. Celil Bey bu nutkunda «kon- ezclmle clemlftir ki: Esnaf Bankası kili. Celil Beyin bir nutka ile ırenin tek cephe& bir bhııa:re •Tııt11n ....... aatımmoı., ,... 

Vağma Mı Edı.Jmı·ş?. açılmıştır. yolu açmak için değil. m&şterek bulan iskonto ve •karta muame-
Kongreye Gümrük ve inhisar- -... lalerini, her iki tarafın ela men-

lf alkın 400 Bin Lirası lar ve Ziraat Veldletleri ile An- Gazi H z. faatlne anmı bıılma1-. loı.onte 
Onun Bunun Elinde Kalmıı kara, İstanbul, lzmit, Trabzon, Ye ukarta muamele.lerlnJn nasal 

latanbul Şehir Mec:IW diba, Samsun vili)etlerinden 34 mu· Ba/ıkes,iri •e niçin dofdujana 99 ne ııibt 
bu devreı.in 800 toplaDlflDI fey. rahhas iıtiralc etmifUr. CeW Be- tesirlerle ileriledipl lsalaa ihtiyaç 
kalide bir heyecan hıivaaı içinde )'İD nutkundan 90ara meaaisine Şeref /endirdiler f6rllyoram. 
yafta. ÇiinkO clüiıldl celsede Es- baflayan kongre millet Ye devlet Çiftçinin lıleme, ahcımn çift.. 
na Bankaaımn teftiti neticesinde b~yOkler:ne tazim t~lgrafları .. ek- Bahkeıir 15 ( AıA ) - Geceyi çiden miibayaa tarzlanmn rasyo-
bauL.aan rapor okunda. "''• 6 1 • "·-akkalede ae .. i-.. Roiaicumlaar yonallettirilmek lbunplecejf ~' bafıadan sonuna ka- __,, ene men er aynlmıfbr. ~ • Y--

ür ...., Bankamnın çok fena K d Hz. bugln saat 13,45 de fikrindeyiz. . 
ı-... edild.ğinden, sermayesini ongre e Adliye, Ziraat ve otomobile hareket etmifler ve Muhterem heyetinizclen ittenen 
babrdapdan bahsediyordu. Ra- Maarif Vekilleri ile birçok Balya tizeriııden saat 19 da Balı- Jllktek hizmet, ttittlnllıı çiftçiden 
porda, 4~ bin lira tutaa eerma- meb'uslar, İkbaat Veklleti erlcim, keaire muvasalat buyurmGf)ardır. tllccar eline gelinciye kadar olan 
renin har vurulup hannaa ...... IDilll bankalar mllmessilleri ile Kilometrelerce uzaldarclaia yel- muamelelerini, anormal iskonto ve = tem· natsız ve mubbiJais Ali ?'an ve lraa büylik elçilik· lara toplanan ve birçok taklar

19 
"karta tatbikabndaa kurtaracak -- bunun elinde aldata en müıtCf&l'lan Leıa· B 

. 
Tatlı Heyecana 
Alışmak Hüner Değildir 

'-------- A. E 
Tayyare piyang01unun .son 

ketidesinde büyllk ikramiyeyi 
kazananlardan biri , bu sevinç 
getiren haberi aldığı uman fazl• 
heyecana dütilp dtifDlediğini soran 
gaıeteciye: 

- Ne mthıasebet, ben denif 
tabiatli bir adamım, elemi§. 

8aze inanmak için tecrllbeyl 
menfi istikamette de tekrara 
lüzum g6rürllm. Filhakika iuaa 
iyi haberleri daima metanetle 
klll'fılar, he,ecamm da çabuk 
unutur, me.ele, ayni sallbeti, 
haberin kötllatl kUf181nda da 
göstermektedir • 

Meseli gazeteci miainia? 
- Mahkeme alb •J laaptial&e 

karar verdi. 
TOccar mısmı~? • 
_ Piyasa diiftll, bet bin lira 

ziyan var: . • ka 
Şeklinde bir haber ile l'fl• 

lapnız da, prcJİID lizil Bu, beta
retin ı !tirdıği heyecanı çab~k 
unutuı.uz, derviflik ~ermil. 
manevi metanetinizi, medeni ce
saretinizi ozaman tasdik ederim: 

Fakat bu piyanp taliliainiD 
ruh aalibetini akai zamanlarda 
gösterip gösteremiyecejini ~i!mem• 
yaloaz bugünlerde denifliilne 
çok muhtaç olacafıı mulaakkabr. 

Bir defa hangi ....ıwı: 
oturuyorsa o aemt ~ pıbD4t••-•--
iflerini iki liç memurla ...l':d: 
devam edemiyerek • •ph 
imdat kuvveti Wey~•,.. de 
etmemeU. Pf,aaıo taUU.ne gln e 
ldmbflfr be taıae mektap, telıraf 
pıecektlr, Dalmklln ola uymak 
il terim. 

Bu mektup ve tellfaflana 
muhteviyabna gelincei ne olacak· 
laım tahmin otmek gtiç Cleğilse 
de bunlan da okum1k her halde 
zevk verici bir it olaa gerektir. 
Milyon kazanmak itin klclk Wr 
aermayeye ihtiyacı oldai_unu ..,. 
liyen Con Ahmetlerclea Irat tane 
çıkacaktır? Allah bDir. S. cetit 
mektuplann gidec:ell JW IElla' 
ıepetidir. Fakat aralanada 8fktaa 
babaeden kaclm yuılarıabt oı.. 
cakbr, oalan ne ya~ 

Tabii değil mi? Meıele pa
ralan toplamakla bitmez; Abdlll
halik Beyin ajurlu lmz••n• tar 
• aa kiğıtlaruı bir ite Janmul 
IAzım, parayı kazandıktan ıonra 
Mrf,tmesinl bilmem de hir ht1Der
dir. 

- Ba latlnerl ~ g&lte
rebillrlz. 

Di,....ı• olma da inaa
mayımz, ._ dosta laaplinisde 
bir geçit resmi yapbvaliliüZ, Wl
miyenlerin çok oldutmm glrllr
•11161. Temenni edelim ki, clervif 
tahlatli talihli bonlarclaa olaaa11• I w. Wr .. kilde P9rli- bo k •Jaban, ulgar yapan kGylnler Puarklye inen 

10
0ar bulup tabit etmektir. 

~ • yQ eJçilikleri •l:ateleri de Eigahlar ve Balya halka çotkma tlltla pnılr airut ....- ille .. 
temlnatakihmaaceeltereg, o"erau··1m~eden biron ~o balan~yobrlarcı.. lezaharatta balaıımutlardır. ltalwıımdaa f8lıpııa _,_ -.., Ber/in Se/irimiz 

le ngrenm Ugilnkll İçtimaı L_ r Şehir h-J-!_ -L.. halk Ye L---11 • baımcla ıem 
binJeree lira Verildiği bildiriliyor. ODpıeye rapor Yennl• olan aluulCI tll"IQUe ~n taç ma1UW enn en • V.ema 'ettı•n C'amı• 
du. Ezcomıe müflis Stit firketine ve. qta~ flıura~ anu mektepliler tara&adan pek mil- Hiçbir toprak mahaull çiftçi A4 ıj "'j 
• bin, piyangocu Acem lsmaiİ etWderı taktlil'.de him iıtikbal meruiml yapıldı. ve iıleyicinin ihmalinden •ey• n v yhetıı·'-
:'-dİJee 28 bin, beylı:eltrq izah etmeı . rııporlanaı Reilicllııılıar Hz. ot-ı.illerinden bilgisizliğindeıı, tlllOD kadar mil- raşagı .aa " 

el!aa eye 28 bi~ M. Volf haricinde ura-::!• •ette,.....,..~ inerek lıalk arumdaa J8J8 olarak teeNir değildir. · Ankara, 15 t\.~!...:_ Baa• ismıncle - .&&· ine 90 bin, M. Fera· ...... 8Qre Do .. ._ seçtiler, laawlanm aorclular u:.u-.ı--L.:- &..IU.ll--Jt.lllkte ci- b-k eL.iads g...ieatill ... reye 25 b nazar teatiddıe ı. __ cliJm• • .............. ~ .. ~.. ~ _._.,... 
b• • ın, piyango i.ine 69 Ôwl d -.re iftir. iltif .. t bllJ&ftf•. hanca mili11f •e .....ıardan mevrua p-.. baala mt biri i*ll~ a-.-IJl lira •e · ı .ı . • b -r g e en aonra ~ - --n nl -r7 ,:.,. 

L:- · ~ rı wgı ve unlardan 1 uc ---.me er Reiaicümhur Hz. ~hrin hari- hl" t k d tini daha vef~~~ı~d.:.. __._.._ L-L--1 -.Jıv .temı,,.t .ıtoaıadıjı hiıcliıiJ.. top anarak ~ya h.ıthyac.ı.. ~ Jllkaek e ıye ,.., a re • ..,._-__.. _ __. 
•!dktdedirtli • Rb:ıpor okunurken MecJi,te lardır. clnd~-- topla olarak bulunu prnl- ::!_a~~-~n":~dir!tltirer. ~~· •~ealıtl .. ':. bitin Ankara mahafilmde çok 

e ı -son 1Utaatmı da t-N- etm=-1erdir. lllnllllUD .... aUYY -- L!- t _._ ... ..-...p. el ırk ga eyan ha11l oldu. Celil Beyin Nutku ~..., .,. olaa h 
1 

der:a uu- 1
191 

.... -ı 
duer o undukça aza soru•tu- lk V kili Şehir dona•nuı, ıealik yapıl- dirmek için mtlhim el'fCt1 * 

ruyor : ,, bsat e · Celil Beyin maktadır. yapmalıyız.,, Son Poltaı Geçen yas mOhlm bir 
- Kimdir bu esrarengiz eller?r =:==:::::=--==========~~==-==o.::==_::__....:==--~·----.,.:.~-=~~~~~-~::::::~ 

11
, ı kaaua ıreçirea Kemalettla 

Rapora gö,.e, bankaya ... '\ S mi P-.•J• son glnlerde mideı·nde• 
lan b6t0n mevduat nıahvoYl•m"'u"" J .. S TER .. JS TER au.Jaim lir ameliyat yapılmııtı. Sefi· 
L f, J NAN timiz ba ameliyat neUceıinde vefat uazı dosyalar ortadan kaybol etm ıtlr. 
tur. Neticede rapcrun Dahil y':..- - 'il .._,. ftrll Kemalettin Sami Pa .. ordum ..... lktısat Ve' aletlerine gönderibn: Yun .. Hlkamett, Garbi Trak1a TGrk'erinln mek- bir aaal'fl haline pmlftir. Şfmdl ... " .......... kıymetli erkimndandL Merhum Bal-
ıine karar verilmiştir. tlplerJn4fe ••ki .ıreya 7enl harf erle tedri.te bulunma• meb'uılan Yunaa HPl.e••Mılı• '* ~ Tlrkleria kan harbinde ut elini kaybetmif, ~ ....... _ --L--t L--L .-a.L d k L- _.._, lllfJfrlt werıı...... ft 

Teka:itJük Müddetleri hele cfe1rek _.ue11 ...,._llQfb. Ba 1erbeatlden ••M"" ekeeradie m~aa • ...,tı.rtı.:;':iarak ukl harflerle tedriıa- umumi barptell yerinden yanlan•"' 
e blrço\: mektepler yeni harOerlm1

-
1e derı _ .. , " lı t 1 · ··1ı1•• L--L•ne ,_.Irak Ankara' ı 6 (Hususi) - Ka- u.a t-1-dk una ra men uu .. amrvı ., .. Termiye batlam11 olmalanna rajmen l'erl fiklrll •• bf mea'ial idem...- • etmif, bu harpte aidatı yaralar 22 ,ı 

8'1Qda yapılan tadlata göre as· ~Gtea111~ kafalı toftalaran elinde bu'unan mektepler T...-p " sôftalrk peılnde kopa ba adam- bulmuıtur. 
ker, bakim, di~çi ~ e eczacıların >''?e es~ıaı gibi Arap harflerile tedrluta devam et• ı...m 1111& TGrldalde alakadar bulaaaMleeelderlae " Kemalettin Sami P.....- vefata 
tekaütl6k mliddeti ba ema şaha• mıelerdır. Bu ıuretle Traky.a Tilrklerinia maarifi tam Tlrldqla m..ıaatım ulacbldanna Yat.. Ye mllletiu lçla tellfUl mı .. 
d d ğil ldla oı...,.. upttaadlr • ......_ •laame aldoklan tarihten e· · • /JI AN llAJ .._.. - ....,........., 
tayin tarihinden itibaren başlı- 16 T • a ~ -
Jacakhr. 
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l Ziraat Bilgisi (•) 

• 
"o~ar 
p,Janları 

Her medeni memleketin çiçek 
vo kuçük fidan pazarlan vardır. 
Bu pazarlar bahçe mer klı ı hal• 
kın, çiçek yetişt.rmeyi evenlerin 
çiç k v fidan ihtiyaçlannı kol y· 
c temin lmeleri içindir. Bu 
pazarlarda . ablan her fid ve 
f.danm üzerinde i mini, cinsini 
gösteren etiketleri vardır. Etiket· 
iz hiçb:r fid om buralarda bl
masın mü ade edilmez. Bu, 
öyle bir tedbirdir ki h m ahcıl • 
nn ldanmam sın yarar hem de 

tıcıl rın bir nevi kontrola tabi 
tutmak kabil olur. Üzerinde eti· 
·eti olmayan bir fidan pazarda 

satllnmaz. Üzerindeki etiketi yan· 
lış ve yabancı bir nev'e ait 
olup t balkı ldatm k mnksa• 
dile konulmuş bir elik t ise 
bu harekete derhal cez k nunu· 
nun m ddeleri müdnh le eder. 

Fidan sntıcılanrun t şkilatlan vardır. 
ısim ve dre leri de belediyeleıce 
mahlmdur. Bu itibrnl bunlor 
gayriahlaki yollardan daima uzak 
kalırlnr. Hatta belediyenin, zabı· 
tanın kontrolunn bile ihtiyaç kal
maz. Fidan satıcılan müş.erilerini 
elden kaçırmak istemezler. Çünkü 
onlann sayesinde hayatlannı ka· 
zandıklamıı takdir ederler. Avrupa 
pazarlanodo büyük süs ve meyvn 
ğaçlarma r stgelinmez, bu bü)ük 
ğaçlar yalnız fındıklar da satılar. 

Bunların pazar yerlerinde satılması 
yasaktır. Ağaç tedarik etmek 
isteyenler şehirlerin haricinde bu
luntu fidanl.klara gide ·ek veya 
k t.ıloglannı ge~irlercK iateu r1 

miktard ğaç temin derler. 
Sergiler, mfisnb kalar ğaç cins .. 
lcrmi gö termek ve halkı tenvir 
etmek için açılır. Her bahçe ve 
fidaobk mu ese i bu ergilerd~ 
yer tutarlar. Numunelik cin lerini 
teşhir ederler. Fidan almak i ti· 
yenler bu mü e eler İpar· 
verirler. Her hşveri mütekabil 
bir emniyet ve itimat ile yapılır. 

P rl rd büyü fidan e 
ğ ç tın ulü y lnız lst n-

buld görUlmektedir. Bulgaristan 
bile bu tarzd alışverişi ya k 
etmiştir. • Fidan isteyen fid ll4 

lıklara gitmelidir • düsturunu 
Bulg rlar bile tatbik ediyo..rl r. 
Bizde çiçek pazan, şubattan nisıı· 
na kadar köhne bir fidanlık m n-
zarası gösterir. Dağdan, bayırdan, 
bağdan bahçeden çıkarılmış kart 
ağaçlara varınc ya kadar, bu 
pazar yerinde her çeşit ağacı 
bulursunuz. Bu ağaçların hiçbiri 
kurumu değildir. Hepsi yaştır. 
Hepsi de acemi gözleri aldata· 
bılece kadar gürbüz görunür. 
Halbuki topraktan yeni çıkarılmış 
zannolunan bu fidanlann içind 
gövdeleri gü -ılerce don ve oğu• 
ğa maruz kalmış, kökleri donmuş 
olanlan tefrik etmek hiç te kolay 
değildir. Bu, ancak fidanlar di· 
kildikten bir ay onra anlaşılır. 
Kökleri bozulmuş olanlann gö°V"' 
deleri ya kalsa bile fidan tut .. 
m z. Pazarlardan fidan alanl r 
d im ik yet ediyorlar. Bu şika
yetleri yapanlar hiç haldı değili r
dir. MemJekett müe ses re mi 
v bu usi fidanlıklar vardır. Hn- . 
kümct meccanen ey z bit 
bedel mukabilind fid n tevzi 
ediyor. Fidan lmak · teyenler 
ziraat idarelerine mUracaat ede
rek istediklerini kolayca tedarik 
edebilecek yoll n or dan öğrene
biiirler. Paz rdao fidan alm k 
usulü d ancak bu uretle y vaş 
yavaş ortadan kalkar. Hükümetin 
pazar fidaolanm kontrol etmesi 
gliçtür ve neticesizdir. f yisi bu 
gibi p %ar yerlerinde yalnız saksı 
içinde ıueyva fidanlannın atışına 
miisaade edip kökleri çıplak 
fıdanlnnn ı:ıblmasım ya ak 
etmektir. 

· Lut/l Ari/ 
r) Zlrııat huıu2·rndakl mOşkUlferlnfd 

a nUL Son Postana11 (Ziraat 1-
talıauna lıı. • 

MEMLEKET HA 

Mudeny (Hu
su i) - Belediye 
elli üç bin liralık 
küçük bütçesile 
birçok büyük 
işler yapmış ve 
yapmaktadır. Ka· 
aba halkı için 

pek mühim olan 
su ihtiyacı temin 
edilmiş. e kiden 
bakım ız bir va· 
ziyelte ol n iskele civanndakl 
boş arsalar ıslah edilerek ağaçlar 
dikamiş ve güzel mevsim çiçekle· 
rile süslenmiş bir park haline 
getirilerek tamnmıyacak bir ekle 
sokulmuştur, İskele C:vanndn ve 
deniz keoanndald Cümhuriyet 
meydanı da düzeltilerek buraya da 
iyi bir şekil verilmiştir ki her gün 
iskeleye uğnyan binlerce yolcu 
bu güzel mnn%araları doya doya 
temaşa etmektedirler. 

Mudanyanın çalışkan belediye 
reisi Ali Sahip Bey burada sıhhat 
noktainazanndan bir kasaba için 
çok ehemmiyeti haiz bulunan on 
yataklı bir dispanser yaptırmışbr. 
Otuz ekiz bin ekiz yüz doks n 
liraya müteahhide ihalesi yapılan 
kasabanın elektrikle tcn\!irİ i i de 
bitmek üzere olup iki ay kadar 
te • at v bun it diğer teferrü t 
kamilen ikm 1 olununca Mudanya 
birk t daha güzelleşmi olacakbr. 

Bur d vücude getirilen a ri 
itf ·ye teşkil tı d ayde değer. 
Belediye B nk ındnn yapılan on 
bir bin liralık istikraz muamelesi 

ası 
• • 
ını 

l11adanganrn d nlzd~n öriinü,U 

eyyah 
t 

• 

bir t mir görme
leri icap eder. 

Mudanyada 
Gençlik 

Har ketleri 
Evvelce birkaç 

kulnp- llzerine 
çalışan gençler 
aralarında çıkan 

bir ihtilaf üzeri
ne dağılmışlar ve 

l bitmek üzere olup bu p r ile ı 
Belediye binasından başlanarak 
vapur i kelesine kadar kamilen 
p rke taş dö enmesi, vapur iske-

e kiden idman Yurdu ismini ta· 
şıyan kulüp bu efer Dina Spor 
ismini alınış bu suretle arada 
vaki olan nla ılam m zlığı orta• 
dan kaldırmışlardır. Bugün za lesinin yeniden tamiri, iskele ba· 

ındaki gaz deposunun yerine 
asri bir gazino ile mliteaddit 
dükkanlar yaptırılması mütesav-
verdir. Ôtedenberi üzerinde 
durulan e yaptınlması ~aruri 
bulunan deniz hamamları mese
lesi de halledilmek üzeredir. Ka· 
sabanın imar ve güzelleştirilmesi 
husu und Belediy rei · Ali Sn· 
bip Bey mühendis Celal Beyle 
birlikte fevkalade gayret göster
mi,.lerdir. Mudan3 nın iç sokak· 
larmda pek az Türkçe onuşan 
kimselere tesadüf edilir. Ahalinin 
ekserisi asıl Giritli olm ı ha

bile Rumc konu~m ktadır. 
Kaısab nın garp cihetinde bir 

çok eski b"nalar harap ve içle
rinde banmlm sı çok tehlikeli bir 
haldedirler. Bu binalarda el'an 
oturulmakta ve bllyük bir tehli· 
keden tegafül dilmekt dir. Bu 
binaların ya yıkbnlması veyahut 

dedi kırk ikiye baliğ olan bu 
yeni kulübün gtln begün nznlnrı 
çoğalmakta ve bir ç.ab altına 

toplanan gençler fikir e beden 
hareketlerinin kuvvetlenmesine 
devam etmektedirler. Futbola, 
deniçiliğe ve musikiye ziya• 
dcsile ehemmiyet verilınektedir. 
Gençlere mu iki dersi ver· 
mek ıçın Bursa dan hu-
usi muallim gelmekte ve kıübün 

tem il heyeti tarafından d ara .. 
da ırada mtı mereler erilmek· 
teclir. Belediye tarafından klübe 

ened dört züz lir yardım 
yapılmakta ve bu par ile musiki 
muallimi maa ı, bina ic n klO· 
bün diğer m "fleri kar ılaıı• 
maktadır. 

Gençlerin ba ınd bulun· n 
reisleri Şefik Bey ç lışkan, genç 
fıkirli ve fa'al bir sporcudur. 

~~~~~~~~~~~~ 

iyarıbekir'de !Geredede Gençlik! . Antalr,a'da 
Gaıi Günü Tezahuratla Hareketleri Sır Kaçakôçı ~oy~ Muhtarını 

Kutlul~ndı .durdu 
Diyarıbekir (Hu usi) - Reisi· 

cnmhur Gazi Hazretlerinin Diyrı· 
bekir fahri bemşeriliğini kabul 
buyurdukıan gün Gazi günü ola· 
rak kabul edilmiş ve muazzam 
tezahurat yapılmıştır. Bütün bina· 
lnr bayrakla ve Gazi Hazretleri· 
nin re imlerile Uslenmiş, beledi
ye önünde on binlerce halk top
lanar k Halkevi bandosunun çal-
Jığı lstiklil Marşı iJe merasime 
baş) nılmış, Halkevi reisi Tahsin 
Cahit Bey tarafından bir nutuk 
ı;oylenilmiş, mütealobcn H lkevi· 
.ıe gidilerek tezahllrata devam 
.:=dilmiştir. 

• e ı li 

Gerede (Hususi) - Kazamız Antalya ( Hususi ) - Burada 
Gençler Birliği f aliyetioi arlbr· bir cinayayet olmuş, Ekşiliden 
mıştır. Tem il komitesi bir mü a• Gök Osman oğlu Hüseyin evinde 
mere vermek, ıpor komitesi de haciz esnasında bulduğu tütün 
faaliyet geçmek üzere hazırlan• ve ~~~a~~yı .~zlemeyip habe.r 
maktadır. Fırk reisi Ihsan Be- verdıgı ıçın koy muhtan Hahl 
yin delfılctilc bir bando mm.ika oğ~<ı Hal"li öldür~üşlür •. H~se.yin , 
da teşkil edilmek üzeredir. Birli• lhtısas Mahkemesıne venl~lır. 
ğin tarih ve e.debivnt komitesi de iftiranın ~onu 
teşekknl etmiştir.· Fırka kütüp- Antalya ~ ~usu~ı ) - Ka ka-
hanesi halka nçılmı tır. z~sının Ako;u ~oyünde Recep 

A 1 F l R 
. . ogJu Ahmedm evıoe düşmanlıkla 

nta ya ır <a OISI sigara kağıdı bp « Ahmet ka· 
Antnlya ( Hususi ) - Halk çakçılık yapıyor diye iftira et• 

Fırkası riyasetine çilen Şerafet• ınekten suçlu Hayal oğullarından 
tin Bey buray gelmiş, v~urda Yusuf oiTJu Mehmet bir buçuk 
ebrimizin erk nı ve Halk Fırkası ene, Cimer oğlu Durdah da iki 
azası tarafından karşı} nmıştır. sene hepse mabkiim olmuşl rdır • 

erleri 

: f Tarihi Fıkra. 
Sera M, 
Süra Mı?! 

Osmanlı tarihinin bOyGk bir 
kısmım aferinlere layık bir him• 
metle k leme almış olan meşhur 
Fon Hammer, ayru işi başarını 
ç lışan frenk tarihçilerini sık sık 
tecbil eder ve onların Türk, Arap 
Acem kelimelerini, i iuılerini 
yanlaş okuyup yanlı yazdıklarım 
ortay koymaktan deta zevk ahr. 
Halbuki kendisi de hazan gülün9 
yanlışlıklar yepar. Mesela: Ess brü 
miftahül'ferec şeklindeki arap 
öıüoü serine geçirirken on 

kelimedeki ikinci " e ., yi sakin 
okumak gafletini gösterir ve 
yapbğı gafı katmerleştirmek için 
de cümleyi şu . tanda tercüme 
eder: Tahammül, şkın dahi zev• 
kini tam mlar!.. Bu Arapç sözOo 
Tllrkçe karşılığı i e .. sabreden 
murada erer,, den ibarettir. 

Bizde de henüz kelime limliği 
yapanlar var. Bunlardan biri 
geçen gün bizzat b nim bir yan• 
lışımı düzeltti. Ben, eski bir şa• 
irden bahsederken .. iyi bir 'kasie 
deser idi,. dedim. Kelime müte
bassı ı geçinen dostum hemen 
abldı, u dersi verdi: 

-Sera değil 'irn. Rübudeoden 
rllba, gfuıudenden güna geldiği 
gibi Süruden da Sura geliri 

Bilmem neden, "kaçen bu t • 
ze maarifle eskiler alayım de
mediw, inatcıhğ kapıldım. Kn
tüphanemden Naci IOgatını çı ar• 
dım, do tum gösterdim: Sera! •• 
Lehçeyi açıp yni kelimeyi bul• 
dum: Sera. Türkçe kamu u yaka• 
ladım, p rm ğımı o kelimenin 
Ozerin koydum: Serol 

Ve onr ilAv ettim: 
-Sera, sürilrden en e 

yıdeo ma tanndandır. Bunu an• 
lamak için de Bnrh ile Fer
heoge bak lım.1 

Bakbk. dediğimin doğru ol
duğunu bu iki kitabın şaha• 
detil de anladık. Şimdi dostuma 
terettüp eden vazife: «Yanılan• 

ım• dem kten ibaretti, değil mi? 
Halbuki o, yü:ıllnll ekşitti. 

- Eyi mma, dedi, itiyntlar 
kolay kolay bır kılmaz ki. Ben 
otuz senedir bu kelimeyi Süra 
diye telaffuz ederim ve talebeme 
de öyle belletirim. Şimdi ğzımı 
nasıl değiştireyim? 

Ders sırası ban ge!mişti, 
hakkımı mlikemmelen kutlandım, 
§U cevabı verdim: 

-Ağzınızı deği tirmeye hacet 
yok. Çünkü dilimiz değişti, hem 
de kökünden değişti. Artık n 
Seraya türkçemi%de yer var, ne 
Süraya. Bu kelim yi sizden yanlış
belleyenler için de müteessir 
olmayın. Onlar da, ömürleri ol• 
dukça, sera vey Siira işitmeye-
ceklerdir, kullanmıyacaklardır. 

"to az Ulrkç konuşm ktald 
yllksek • beti ve yük ek zevki 

, ! i b t eden küçOk bir m; l daha. 

1 - Tok t ortamektcp izcileri Erbaaya bir 
yürüyüş yapmışlar, 3 günde Erba y varmışlar, 
ora da iki gün kalıp bir mils mere verdikten sonra 
dönmüşlerdir. Gidiş ve geliş esna ında izcilere 
merasim yapılmıştır. 

2 - Auadolud Trakyada mesire m vsiml 

'ba lamışbr. Gelibolunun mesire i Eğrita mevkiidir. 
Burada bir papağan gagasını ndır n bir kay 
vardır. H lkın indinde bu taşın kud iyeti vardır. 

3 - Gönenin mesiresi de çay kenarıdır. Hafif 
akan ve derin olmıyan çay u oyunlarına mllsait 
olm itibaril küçüklerin de ho una gitmektedir. 

Bu ınllb rek yenilik biz.i, bilme
den kelim ta hih den !im.er
den de kurtarmı oluyor. Cidden 
evinmeliyi.z. 

• T 

Tarsusta Zıraat işleri 
Tarsus (Hususi) - Cenup 

mıntakasında :ıirante zarar vere 
hayvanlarla mücadeleye devam 
edilmektedir. Ziraat memuru 
İbrahim Beyin oeznreti ıLbnd 
tertip edilen mücadelede ktilliyetli 
miktard muzır hayvan ölaU• 
rühnüştür. 

ilkbahar yağmurlan çiftçiyi 
çok evindirmiştir. Ş.mdiye kadar 
385 milimetre yağmur yai:rmıştır. 
P muk mahsulü çok iyi ol caktıt· 
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iga et Alemi 

Arabistan Muha
rebelerinden Alı- Japonlar Yine 

na,:.~.~ ~~:s d1:.,~:~~~ F '!-aligeffe~1 , • 
&aşlı iki ku\·veti muhasanıcı hnlinde- Çınde T t:.krar c areket.erı 
dir. Bu kuvvetler Hicaz ve Yemen Görülüyor 
ülkelerini teşkil ediyorlar ve lüyük • 
bir kes fcti tems:l eyi yorlar. Osmanlı Moskova, 15 (A. A.). :- Pr 'Vda 
lmp ratorluğu zamanında. bu İmpa• gnzetuinin _b:.ber • ver?ı~ıne göre. 
rator:uğun ecıasmdan o:an Hicaılıı J ponlar, Çın~~ ~malinde :yeniden 
Yemenin vaziyeCer:nde harpten aonr faaliyete geçmıo ~rdır. • 
ha ıl olmuo değ iklik ıudur ki, ev- • Japon ~kanaharbıyeal, Şansı. 
elce, Hicaz memleketinde Şerif aileai Su!-Yuar, Ç~lı .. r ve liopey eyalet-

büküm aürüuord U • b t lerıne dakJb mak ilzere (110) zabit 
J u. mumı arp en ö d • ti 

sonra Vehnbi l.uvvetleri Hicazda yer- a n ermıı .r. • 
lefti ve Şerifi ri buradan kovdu. Bu· Ja(iony~ ?1.n Pe~ı~ ataşemiliterl de 

- b' "b• ıl d - • Şanal valası ıle gorıı .. nıek y T t gun. ırı ar e övuşe çıkanlar ıfle bu . , _ - -Y e un 
Vehabilerle umumi harpte Osmanlı bdembıryoli.~nu .goıden geçi.rnıek ÜZ.ero 

u ava ye gıt ' t" devletine büyük bir adakat göa.er- Filh kil nuş ır. 
mit o.on imam Yahyanan aakerleridir. ı a ta,. ~aponl~r Şansl ve Şan. 

Bu iki devletin ihtilafa dütmeaJ, tug e:~letlern~ı, l:ütun timali Çini 
aralannda mevcut bir arazi parçasının işgal ıçan üasulhareko olarak kulla.o. 
aidiyeti merıelesidir ki bu dava epey mak niyetindedir. 
:ıanıandanberi sOrüklcn:p gitmekte Çin seddinin civanna vt Çahar 
lddi.

1 
H.atta, bbi~ nkra, lıakcbeh bile hav~I~ eyaletine kndar gelen yeni Japon 

1 m.9 ve ır ar.ara a .. anır gu.ı kıt nb buralarda ve b tt~ i 
. . • a a gayr aa-olmllştu. Sonra vaz yet gergıaleoti ve keri mıntak dahilinde, imdiden ma-

iki taraf arasında ~uharebe patladı. ne\rr lara b3 lamışlardır. 
Vmum1t harp arifeıundc muazzam bir Çin matbuatına atf p d 
Arap mpnralorluğu kurmak hu yasile . _ _ en, rav a 
T kn a k d gazete ı, butun l:u haz:rlıkların Ja. ur r asın an vuun ve vurduran• , M . , ' 
lar elbette ki bu akil:eti t b . pooya 0 •0 ogolı~tan a sokulmak 
-· 1 d' F k t k 

8 mın etme. tasavvurunda bulunduğunu tab t eder .... ış er ı. a a pe kısa l::ir za ld -
onlara hem h 1 l man, o uğunu soylemektedir. • sap arının yan ışbğmı. 
hem de yaptıklarının faydasızlığını İspanyada 
bp t etmiş oldu. Bugünkü Arali tan 
ınuharebele.rl, Surye ve FT •. • C" b • B 
ıiyetl~ri çok acı bir ibret d~;~i·~~:ı:k: um urıyet ayramında 
tan ~ ~leıcf faı·a bir mahiyettedir ve Hadiseler 
geçmı~ın acısıoı kat kat k k 

d T- w- ça arm -
tal • ır. . d~T uğeS yapılan kast bunun 
çın mıy ı - ııreyy 

Sevil, IS - Dünkü Cümhuriyd 
bayramı esnasında, Faşistler t rafın
dan ıka olunan b d seler üzerine • J B k 116 kişi tevkif olunmuş, bunlardan ta yan e arları karkı, b;lahnre salıverilmişfa. 

D F Sak cenah liderlerinden ahık 
aha azla Vergi Kont dö Busti:lo'nun evino do bir 

Verecekler bomba atıım. tır. 
* Roma, 15 - (A. A.) - Temmuz- BHbno, IS - Basit mUUyetperTer-

dan itibaren, italya'da, bekarlardan le ·ı ü h · 
rı e c m unyetperverler arı.rıında 

SON POSTA 

G Ar 
• Manevrası s ın 

Bu Millet Te Harp Korkusundan 
Harbe Hazırlanıyor 

ln1içre ordusu da motörleştlrilmi#ir. Gördüjüniiz toplar 1S lik ağır 
bataTgalarJ,,. 

Qir harp vukuunda Almanların 
Franazıya tecavüz etmek için lsviçre 
)olunu tercih edeceklerine daianıı 
Fransızlar tarafından ortay nb!an 
bir şayıa, fsviçrelilerin de midesini 
bulandırdı. Muhtemel böyl bir teca
vüze knrşı hazır bulunmak maksadile 
derhal paçaları ı;ıvadılr. Ordulan ı 
d manevraya sevketli:er. Federal 
meclisi reisi ve azalarının hururlarile 
yapılacak bu manevralarda, fşyiçrenin 
3~0 b.n kişi ik bir ordu çıkar bileceği 

A a r 

anlaşılmıştır. Aynca, bu kuvvetle 
Alman ordusunun böyle tecnvüzi bir 
hareketini işkal etmek imkanı oldu
ğu da tesbit edilmiş imiş. 

LGhlstanda MahkOm 
Komünl tJer 

Vcrıova, 15 (A. A.) - Uçk eyale
tinde yaknlrnan ve muhakeme edilen 
SS komünistten (14) ü sekizer, (13) ü 
yedişer, on a.bşf!r, (8) i de beşerden 
üçer seneye mahkum edilmit. diğer
leri bernet etmiştir. 

• 
sı 

Fransa İle İngiltere Mütemadiyen 

Gönül işleri 

Aarzkoca 
Arasında 
Tahsil Farkı 

Birçok katiler bana şu 
soruyorlar: 

- Kız tahsil itibarile erke 
faik olursa, iyi kan koca oıab 
lider mi? 

Bu sual, yeni devrin sm: lidı 
Kızlanmız Lise ve Üniversite ta 
sıli yapıyorlar. Sonra tesadüf ö 
!erine tahsilce kendilerinden ge 
gençler çıkarıyor. O vakit · 
taraf ta tereddüde düşüyor. 

İşte Eskişehirden Reşide imz 
sil~ aldığım bir mektupta da b 
sual soruluyor. Kızın tahsili Lis 
erkeğin Orta. Evlenmekten ko 
kuyorlar. 

Esas olarak şunu kabul etme 
lizımdır ki, kadın tahsil ilibaril 
bilhassa bilgi itibarile erkeğe f ai 
olmamalıdır. Kadın, kocasını ke 
disinden küçük görmemelidir. 

Y. l ıu: bu işte erke~b lehın 
kaydedilecek bir hadise vardı 
Kızlar, mektebi bitirdikten so:ır 
kitabı kapıyor ve zaman ile k 
di!erini ev ışine \•ererek mektept 
okuduklarını da unutuyorlar. 

Hattn gazete okuyarak dDny 
vukuat ile temaslarım muhafaz 
etmeği bile ihmal ediyorlar. 
buki erkek gazete oku) arak, ha 
yatta bin bir tecrübe görerek ol
gunlaşıyor. Zaman ile tahsilce 
kendisinden y.üksek olan kadının 
fevkine çıkıyor. Tahsil farkından 
dolayı evlenmekte tereddüt eden
ler bu vakıayı da göz önünde 
bulundurmalıdırlar. 

HANTMTEYZE 
____________________ ,,_ _____ ...._ __ """' 

ılınan verıri nisbeti tttınlac ktır. bir rb de kopmuştur. Birj eğır ol-
G Ç D •ene bu vc.rgfden elde edilen mak. Oxcre birçok yarala vardır. Hayli Paris, U {A.A) - Gnzelelerin ver-

Muhabe at Halindedirler 
(111) milyon varidata mukabil bu tevkıfıst yapılnıııhr. dikleri m :umata göre Hariciye Nazan Gazete tatbi edilecek mücazahn 

diplomatik, ikhsadi vo en nihayet 
aakc:ri olarak birçok şekiUerdo olabi· 
leceğini kaydetmektedir. 

bir mukavele ktetmek çok pç bi 
c.yf ıyettır." 
Nazır herhan~ bir itilaf Gmldi 

suretle (165) mi yon arldat temini lf M. Bartu gelecek hnft.nyn kndar fn-
mit edılmcHcdir. Barselon, 15 _ Gece yanBJ PQJ'a. giltcrcye tevdi olunacak olan Fran-

daima besledit.ni, fngiJterenin lu hu 
susta büyük b.., gayret a-öalerditı 
de kayJctmiot:r. 1 pan a. da CUmhuriyet ı 1 dd • d sanın s:l"hlan bırakma mukavelesinin e ca esın e ansızın bir tüfelc yay-0,. Yaşında J t • b ı b htbiknt teminnb hakkındaki nok. Baldvlnln Bir Nutku 

T ım. • eşı aş amış, ir ki,.i ölmü", 0 .. B 1 k ,.. ... tainazar muhtara mı hazarlamaktadır. arse on IS (AA) Cü h • ışı yaralanmıştır. Mütecuirl ... .:n ele-
- _ ' _ • · - m urıye• "-'• Gazetelerin nıalümatına göre, 

tin üçuncu yılı butün ispanyada ~oş- bnıısı yakalanmı§hr. Franaıı hükumeti bu meyanda muka-

Londra, 10 (A.A.) - Söy•emif ol
dup bir nutukta Mister Baldvin ai
lihları bırakma meselelerine temaa 
etmiı ye demiıtir ki: 

MütenkiLen iki sene sonraki inli• 
tihap itine geçen Mi•ter Bal~vin, ba
nun çok çelin o:acağınSt lngıltere Ea
şist ve komünistlerinin hün geçtikçe 
inkişaf ettiklerini, lngiltercde dikta• 
törluk kurmanın uzak olmaaile t U.l• 

ber, komünistliğin ve f aşistliA"in her
hangi lir fırsatla bu işi yapRbilmelerJ 
ihtimali olduğunu, bunun, Avrupada 
demokrasiai tarafından lngiltere arit
tokraai•iae bir deH olacatıru aöyle

kun tezahüratla tes'it edilmi... lıara- ı 
'" ve e ahkAmına riayet olunmadığı tak-

retli nutuklar söylenmi tir. Santander, 15 (A.A.) - Zab1ta 14 d.rJe derhal • ., otoma ik bir suretle 
Alm nya Ve Alacakhları komünist ~evltif etmiştir. Bunlar me• mücazat tatb.kini iıs.ıyecektir. 

Berlin, 14 (A. A.) - Alman Dev. ~anmda lar d doktor vardır. Mev- Entran•ijan gazetesi diyor ki: 

"- Vaziyet hem nıOşkül, hem de 
kantıktır. Hc.rhangi bir devletin nak
zı ahdeylediği hadden aşırı ısilihlan
dığı t..kdirde, hakkında ne •uretle 
hareket olunacağını tesbit eden bir 
mukavele aktolunmadan evvel, mü
tekabil kuvvetleri tahdit eyliyecek 

let bankııaı, Almnnya'nan başhca uflarm geçenlerde İtalya ve Alman• - Eğer, nıücnznhn tatbiki, ancak 
alncnklılarmı bu ayın 27 liinde içti- ~~r!;h:s::shnnelbrini taşlamış olan bunu mucip olan hadisatın evyelemir-
maa davet etmittir. dil' nsup uluodukları zaone- de tatbikine bağlı kalırsa, bu müca• 
~':-=-~==.""""'=~~~~~~~~~~~o:~:__ ~ zatın hiçbir faydası olmıyacaktır. 

ta u nın Edebi Tt-frikaEn 44 ~~=-=~~=ez.-~~~ .. ==--=~=~~==~===---=--me!!!!--============-==~--==~-=-----=-!!!!1!111!~-~--f 
duvarlan tırmaladı. Sert bir sesle, hakaret eder ihtiyar kadına birıey sör 

lf. gibi mukabele etti: lcmedi. Kapıyı fiddetJe çf'kti. 
Necdet ertesi gfinO öğleye - Pek ita, pek ill, tirenin Ve kaldırımlarda kıvılcımJar ça-

doğru geldiği zaman annesini ne zaman olduğunu anlanz. karan bir yürüylişle Bebej'o 
yatakta buldu. Gülsüm de çanta- Sonra yaptığı kabahğm dere- doğru yfirüdü. 
larım hazır: mış, onu bek:iyordu. cesim kavraDJJf gibi )WDupmak Hisar nhtımımn bozuk tql .. 

Genç kızın göz altlan çfirü· istedL nndan Adeta bir listjk top gibi 
milş gibiydi. Maamaf.h Necdet - Madem ki öyJ9 İlliyor- ı:çrayarak gidiyordu. Bunn

0 
mu-

bunu fark etmedi. Necdet anne- aunuz ı 6 "' 

ai&in yattıgıw m görünce bilsblltUn h f d dı. hakkak Mfinireyi bulacak, bu 
Gülsüm da a azla urma ızınsız lstanbula inişinin maaaauaa 

müteessir olmuştu. Fakat bu tecs• Onun hizmetçi ile konuşmasından 
sürü nedamet ~eklı"nde deml. v 1•0 .. d kild. anlıyacaktı. Hırstan kan bqma 

y b~ 1 
.. wtifade ederek o asına çe ı. L!-

bırs ve hiddet halinde kendı"m· 'CÖ"'- dı çıkıyor, hiddetini yenecek uU- ıeı 
o .,,,_ Necdet evde çok ol"urama • ._,_ eı-..ı-terai. Sanki evdeki bu aoguw kJua•, H d b k bulamadığı için hmcmı vaç .:.111• 
• ırs.n an er fe) i mp parça• k bir bu ne•' esiiligw e onlar sebep olmuQ• den alıyor, yerleri titrelece 

Y Y lamak istiyordu. Tekrar çıkb. tekmeli-
lar gibi herşeyi kınp sreç.irmek Miinircye gitti. kuvvetle kaldanmWı 
istiyordu. G ,__ d kt A yordu. 

GfilsümU görüne"" hiddetini enç aa ev e yo u. n- Rıbbmın ortasında bir kA;nt 
g nesi biraz evvelki vapurla acc· 5•• 

zaptetmiye çalışı" gibi: le bir İf için lstanbuJa gittiğini helvacı tablaamı koymUf bir ço-
- Nasılsınız Gnlsüm Hanım. aCS) ledi. cuğ'a ausGm veriyordu. Sokakta 

Ne var ne yokf Necdet buna da sinirlenmişti. geçilecek başka yer yokmcı gibi 
Djye mana ız, yersiz suaJler _ Ne münast:bet dedi, bana genç yUzbaJı ona doğru yürüdü, 

sormak istedi. böyle şeyden bahsetmemişti. . şiddet!e camekana ç:ırptı. Adam-
Genç kız Ükr.-etlc cevap Mffu ... u· enı·n ann-: ivi kalplı 

uıı " - ,,. cağız sanlmasaydı biitiln serma• 
verdi: bir kadındı: · d k " 

_ Teşekkür ederim Yüzbaşı _ Kimbilir oğlum, dedi, bel· yesı gi ece ti, Necdet hayMrdı: 
ı k y ki de bankaya gitmiştir. - Sersem herif, )Ol ortasına 

bey. Birşe} er yo · alnız bugün Münirenin bankadan aldıgıw bir tabla konur mu? berı de sizi bekli}·orc..um. Size bir 
zahmetim var. Acaba tren ne haftalık izni sonra iki hafta da· Herif kazayı atlattığına ıükre• 
zaman hareket ediyor. ha uzatmışlardı. Müdür nişanlı· di}ordu. Başında dolaşan tehlikeyi 

Necdetin kaşları çatıldı: sının bir rahatsızlık geçirdiğini hissetmiş gibi yah nrdı: 
_ Neden, demek karar knt'i! haber alınca ona on beş gün - Kusura bakma, bey. Çocuk 
GülsümUo boynu büküldü: daha izin vermişti. Bu da bitmek istemişti de! 
_ Dönmem lazım yüzbqı ilzere idi. Fakat Necdet bir saat O söylene söylene yftrildO: 

evvel beraber bulund.:ığu nişanlı· - Nizam hilmez!er, usuJ biJ. 
bey. y· k d" · h b d -• k herif Necdetin yftzU karı§b. ıne sının en ısıne a er verme en meMer, qe ıer •• 
hiddeti kabarmı§lı. inmesini bir tilrlil hazmedemedi. C Arkuı var ) 

ALAY•n Eh'M • 
Genç itiz Necdetin anneıı!ne dllşn • R 1 

brşı Y Pbğı bu hareketi ffe- rar nnıek ıst~nıedL Zaten o ka· 
d · d ını vcrrn; .. · . em~yo~ u. O kadar nazik ve dın e -.,ti. Aile hayatı, ka-
ter~ıycli görlln n yiizb ımn o karış ~~~ :ılinaaebetJeri karma 
·~kınllkkadık na bu ağır mu melesi buld~ d ~ alfde görilnen latan-

ya ı ı sızdı. . 8 ada kalmak iste-
b ~ e Gn.lsüm dnınndükçe onu mıyordu.. B~ güzel tchirde doat-

u ı~detlı harekete sevkeden luk, samımıyet, saygı sevgi doğ-
ıebe~ın Münireyi ka teden sözler ruluk kalmamıştı. Her şey kadın· 
oJdug.unu nlıyordu. ihtiyar kadın ların yfizQ gibi clla:a, boyalı • di 
zb~tckn yalknız oldukları zamanı rda Bir az knzıyınca albndan umulmı • 

ır ç ere ayn· b h' . dk k a-
dolnşmıq M- . ı. a. ıs fizerınde ı ma satlar, fikirler r•kaı·ord 

Y" unırenın ısmini al a O .. r J u. 
dan o ayarda ve 0 meslek::kİ • . • ~n arbksuya düşen ge-
kızlardan acı acı şikayet et . r zı_ntıyı bır daha tekrar etmek ka-
o bunu gençleri çekemeyen b~: 1' bıl değildi. Zaten Necdet 

0 
gUn 

yaşlı kadınların dedikodusuna v: gö~nmedi. ihtiyar kadın Gülsü-
miş ve o manada dinlemişti. F 8 • mUn yanında oğlundan gördüğü 
kat Nccdetin bu sözleri tamamile hakaretten okadar sıkılmışb ki 
Münire hesabına dinleye dinleye yüzü gözU ş'şmiştL Akşam _ 
köpüreceğini tahmin etm~mişti. meği yenmedi. ye 

Demek yüzbaşı annesıne hak Ve o gece ev derin bir k 
ermiyordu. O İstanbul kızlannı lık içinde kaldı. Her şey ta:r~n-

annesinin gördüğü gibi görmü- silmiş g.biydi. Yalnız Gülsümü: 
)'ordu. edasında sab?ha kadar hafif hafif 

Genç kız bu noktada da fazla hıçkınklu bır verem ciğeri gibi 

mi9tır. 
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Yaz Eğlenceleri Başladı 

Ölümü Beklerken 
Sovyet Rusyada E ir Hirika 

Filmi Çevrildi 

Havadis sayfalanmazda oku
muş olacaksınız. Geçenlerde Sov· 
yet Rusyada Moıkovadan kalkan 
80 lrifilik bir ilim heyeti Şimalde 
buı denizlerinde Çelyuıkin ismin
de bir gemiye bindi, ilmi tetkj. 
kat yapmak ve yeni keıiflerde 
bulunmak için hareket etti. Fakat 
Sibiryanın şimalinde ıon nokta• 
lara varıldığı zaman gemi kosko
caman buz dağlan arasmda sıkı· 
ıarak parç11landı ve batb. için
deki 80 kişi de buz dağlan üze· 
rinde gfinlerce ölümle karıı kar
t•ya kaldılar. Bunlan kurtarmak 
için aylarca 'Uğraşıldı, bergün ve 
her aaat en mlitbiş ölüm tehli· 
kelerile kartı kar11ya gelindi. 
Fakat iki cesur tayyareci herşeyi 
gözlerine alarak bu seksen fell
ketzedeyi nihayet buz dağları 
&zerinden kurtardılar ve tekrar 
hayata kavuşturdular. Bu ilim heyeti 
arasında bir de ıinemaca vardı. 
Bu sinemacı, sckıen kişinin ma· 
ruz kaldığı bütün tehlikeli ıab· 
neleri, 6lümle karşılaşmasına rağ· 
men filme aldı ve (5000) metrelik 
bir banka filmi vücude getirdi. 

Bu fil im, ıimd iye kadar bir 
misli daha vücuda ~etirilnıeruİ'f 
bir tehlikeli filimdir. Olüm bekli
yen insanların bUtün ıstıraplannı, 

korkularını, dehşetli manzaralar 
halinde ihtiva etmektedir. 

Anıta Peyç 
Hollivut'un balık etli yıldızı 

güzel Anita Peyç bu yaz mevsi
minde Avrupaya gelecek, iki ay 
kadar birçok şehirleri geıecektir. 

Holivut Yıldızları Açık Hava 
Kıyafetlerile Geziyorlar . 

Biz ilkbahara henüz girmlı 
bulunuyoruz. Fakat ıincma mer
kezi olan Holivut'un bulunduğu 
Ka.iforniya muhitinde yaz gün· 
ferinin canlı demleri yaıanıyor. 
Yıldızların bir çoğu ıimdi, kq 
kıyafetlerinden aynlmışlar, açık 
bava kıyafet!erile geziyorlar, tnrln 
tnrlü eğlencelerle vakit geçiriyor
lar. Burada gördüğünüz güzel 
yıldızlar en kederıiz mahluklar 
gibidir. Durmadan eğleniyorlar, 
bin bir çeşit eğlenceler icad edi· 
yorlar. Dünya gam çekmeğe değ· 
mez. Çalışmalı ve boş vakitlerde 
gülilp eğlenmeli. Bu dilber yıldız· 
lar da bütün bir mevaim çalışıp 
didindiler, fİmdi de bot ve zevkli 
ıUnler ıeç.iriyorlaı. 

Bu Haftanın 
Programı 

ipek ı Şegtar1 Ku 
Melek ı Jennl Erlıard 

ı TUrk ı Altın Aragan Kızlar 
Sarar ı Şarlok Holmes 

Sumer J Süzon bangoJa 
Elhamra : Bir Gönülde iki 5 ,.,11/t, 
Ten : Çin G~celerl 
UakUdar HAia: Romo Ateıler 

içinde 
Asri ı Göniil Tuzağı 
Şak ı Kadın Ve Knmar 

~ari Marke 
Paris'te Komedi Fransez tiyatrosunun en belli başlı 

yıldı:ılarmdan oln Madam Mari Marke sinemaya intisap 
etmiştir. Bu güz J kadm, meşhur Safo piyesini sine
maya alırken baş rolU temsil etmiş~ir. Safo Par~a sine-

malannda ıcmerilmelrte, muvaffalöyet kazamnaktachr. 

Palyaçoluk, Palyaçolar 
Eskiden Güldürürlerdi, Şimdi 
De Göz Yaşı Döktürmek İçin 

Çalışıyorlaı 



lf> Niaan 

1 
Çocuk çok yaramazdı. 
Ôn6De ıeleni döver, karııaına 

·-- ~kan fe~ ~:;J 1 kırardı. 
1-;v-: Bazan bah-

' 

:J - çede tavuk-
' c. lann peşine 
~ ~ düter, b,rka-

çını ya ha\'uza 
atar, yahut ta ayaklarım biribirine 
bağ!ıyarak salıverirdi. 

Çocuiun yaramaı.hldan bini 
aımıfh .. 

Babası gelen tikayetlerden 
bıkmıı, uaanmııtı. Mesela çocuk 
mektepte biriıile kavga eder 
başmı yarardı. 

Yahut yoldan l'eçerken evle~ 
d9hlri~na~u~ ~n~ ç~ 
cuklara aataıar, öteki berikinin 
oyuncakJanm puçalard1. 

Çocui<tan bütün sabcılar da 
fi'ki) etçi idiler .. 

Sabcılara da bin tllrlil muzip
likler yapardı • 

.Elmacının elmalannı çalar 
80nra birer birer bomba gibi 
Ozerine atar, kaçardı. Bir dtfa 
ıimitçinin ayağına karpuz kabuğu 
koymuı, zavallıyı yerlere sermişti 
Nihay~t bir wgiin mektepten baba: 
11na hır kl.ıat ıeldi. Bu kiğıtta 
çocuğul!~ . bır arkadaıılllQ gözünü 
bereledıga yazdıydı. 

Babası çocuğu karşıama alulr 
- Sen arkadaılarından bi .. : 

• •• .. U b l • • rısı 
nın gozun ere emışsın?. dedi· 

çocuk itiraz etti: · 
- Babacığım, ben jimnastik 

mualliminin boks derslerine çalı· 
ııyordum.. Acaba yumruğum 
kuvvetlenmiş mi? diye bir tecrübe 
yapbm!.. dedi .. 

- Dnn cuma idi. Muallim 
beyin evi lnllnden geçtim. 

- Neden?. 
- Haata mı Diye baktım. 

nayvanlar Konuşuyor ı .. 

Gördün mQ hemşire? .• Kapı komşunun çillisi 
kırmızı yumurta yumurtlamıı .. 

- ipek böceği kardql.. Dünyanın 
hayvanı sensin değil mi?. 

en süalD 

c: - Şaıma kardeşim.. Çilli belki komOnisttirl .. 
- Evet amma yaptığım ipekleri ben 

nım ki, kadınlar giyiyor! •• 
giyemiyo-

ÇÖL l 
Cehennemf bir. sıcak ile kaorulıır. kamlar, Ôgle günler olar ki kuş uçmaz_ k!r'!an geçmez, 

Bazan bir rüzgdl' eser, savrulur bütün kumlar rüzgtidrlakri kum glokğdırır,hlntsadnA~nl und:r:~~mez, 
- • ' Bura a yolcu u •ega a el'ı , ı 

Çollerde ne ekın uar, nt1 •u uar, nt1 de lıagut, yollarda susuz kalmak en hügük felakettir/ •• 
Her yerde göze çarpar, kum tepeleri kat kati.. ' Re - Ka 

I Fıkra 

Sinek 
Eve bUyük ada~ardan bir 

misafir gelmişti. 

Afacan habasile birlikte misa
firlere ikram ediyordu •• 

Kahveler içildi, liflar konu• 
ıuldu •. 

Nihayet içlerinden biri Afaca
na ıealendi: 

- Bana bir bardak aa pti
rir misin çocuğum? .. 

- Getireyim efendim .. 
Afacan kota koıa gitti.. ıuyu 

doldurdu.. fakat au biraz bula
nıkb. 

Afacan içinden: 
- Ziyanı yok, eledi farkına 

Yarmaz!. 

. y ~vq yavaı bardağı gelirdi. 
mııafire verdi. 

Misafir barclajı dudaklarına 
ı&tllriirken birden bire durdu •• 
•uya bakb: 

~ Bu ne bulanık au oğlum!. 

Afacan yutkundu: 

- Bulanık deiü efendim.. 
- Nud balamk değil. bak-aana. 

Afacan etildi, bakb. Sonra 

Batka Memleketlerin 
Afacanları 

Muallim - Daima merba
•etll olunuz. Sizdea bir latiyeae, 
illa iki nriniı.. 

- O halde bir aumara faz. 
la lateclltimiz zaman neden nr
m iyoraunuz Muallim Dev?. 

----·· 1 • ••• •• • ...... ·--· ... ·--,--·-··-·-· ·-·---

Fıkra 

1 

Batka Memleketlerin Afac•nları 

1 ••ıa lllkAyeler 1 
Özür 

Çocuk oldukça hayla~dı. 
Buan bir bahansini bulur, 

mektepten 
kaçardı. 

Oldukça 
ela tenbelcli.. 
Akşam eve 
gelince ders .. 
lerini serer 

tenbel tenbel yatağına uzam, yatarcb 
Birkaç defa babam, annesi ça· 

hıması için nasihatlar ettiler. 
Fakat çocuk hiçbirini dinle

miyordu. 
Bildiği yine bildikti.. Bir glla 

muallimden babasına bir ıiklyet 

geldi. 
Çocuğunuz ders dinleme:ı.. 

dene çalışmaz oldu. Bir icabına 
bakın! •• 

Diyordu .• 
Babası muallime dert yandı: 
- Ne olursa sizden olur!. Sık 

aık derse kaldırın.. Eti ıwo ke
miği benimi 

Dedi. 
Dedi amma, fayda etmedi .. 

Çocuk teobe!liktcn vazgeçmedi.. 
Bir gün babası çocuğu karııaına 
aldı: 

- Söyle bakayım çocujıım, 
dedi .. Sizin sınıfta kaç talebe var?. 

Çocuk aptal aptaJ bakh: 
- 65 baba.. 
_ Çok kalabalık .. 
- Kalabalık ya.. Ön ıırada 

kalabalıktan ders dinlenmedij'I 
için ben en aıkaya gittim babaf. 

Dctl. 
1.._••••••Ht•ıınıeı ... nı••••••Hııaaıı••••••"•••••••H•• .. , 
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ifa...., Begp ea dar ye- IÜli bybetmeel.. insanın itleri Wr 
lllW .,..ek. biru eadam aahibl kere bozulmaya ıörsiln.. ondaa 
giW &•lmıeye manffak oJmuır IOar& ne kadar mdiose, uğratsa 
ta. k.,......en W:ni perdeden u&ledir- Eski vazi)etin iadesine 
kalmlaftınnak istemaine rafalen imkta bhmyor .. Maziden tecer-

ltuı, bazı halala1kayı suturacak 1 junuza i••nwadam. Tıp~ t rlt etmekte kabil de;il .. Ia'd 
pbi yükseklere çakıyordu. Ma· tam Pruyah bir sabit. tleA mahitimizin Ye terbi)'emizio telkini 
haza. bu ihtiyar lmın çok iJi bir - Oo- ..._el, etkiden altmda, tema11libmıza zat bir it 
kalb~ herkesle anlapn bir uıW. lterl &niforma giymiyordum. C.. tatmak eJde değil. Ne acll.o 
hiı vardı. Sevdiği adamlarclaD nptirld, biz zabitler asker elbise- umedilp hep beyhude, hep fa>• 
laiçbir fedakirlaiı esirpmeali. liDi çıkararak geidiğimb ••••a- dam.. Bugünkü yazı maaasa ya· 

fttiha verici 1emek:er, mauya lan yaşanmıı addetmeyiz, h ı' • madald euret bana ıöre bir it 
clizilirkea. iki la'llD da bayrettea Lir meslek edinmek iç;nde yeni· deiil·: . 
a6zleri bll,tıdl. Kanma hatvyar, den baflamalı 0 kadar ko:ay de- • Nik?la. HolDa llzl..mı t... 
ku ci.t~ri ~tuı, istiridye aala- ğil binlerce kiti blyle benim pi dik ~ltÇok dofru, hen de ayal 
tası gıbı a11z aulandıncı, pahalı aJdanddar fikir-'-· · d Jaar "6-
,eylerden mtirekkp olan ba ~e.:t •• UllOTım.by lf, •Fa'~~ b ap "klr eki • kta be • • .,. Emmi'de düşünceli bir tamia ,or, JIPI'& e>r. a&a& u ap rn:' en ço n n rOplannda iJlve etti: hakikati ağabeJim bir tirli ka-

ıörd~ld~ yokta. Emmi bir - Evet, binlerce k:ıil Ben de 1>uı etmek istemiyor .. Ben nazari 
eomk ıevıncile bay~cb:. zabit kızıyım. Harbın aleyh.:miz· olarak; iş:1t lüıumunv mlldrik ve 

- Bu yemeklen ba aud cleki aeticeal bizi ele malı.elti. muterifim.. Fakat tatbikat •lta-
Mtincep?. O kadar çok ki.. Bu ilkler herine Hol aan- ama gelince; yOksek n1ılar ilila 
decli.. İfİD libumsuzl.paa kailim! 

Beae, mtlblm bir mesele dalyesini genç kıza çevirQlİfti. - Utarmayor musunuz? Bu 
izah edecekmit sibi ciddi bir taYll' göderi bir saniye biribirlerini fikirle mes'ut olmanıza imkin 
takındı: buldu. Bu bakışlarda p&riluüz Yar mı?. Ağabeyinize aylıpızı 

- Yava1e ,_.. IİDdire Iİa- bir anlafma varda. Hol tekrar kesmeai için yazacağtm. Sili 
dire yememiz ilzam. Acele eder- söze başladı: paraya boiaJda eJİ yapmıyor. 
aek işt,hamızı takarız. C...reti• - En fena feJ, imama neş'e- (Arkam •ar) 

Dizi kaybetmeyiniz Emmeitma.. 
hir ama ve azimle dllnyanm ı E li E 

5 

B 1 ı .. hayret verici itini bafarmak _____ m __ k_v_e __ yt_a_m __ ._n_k_a_._,_ı_ı_n_ıa_r• _ __. 
0~~:ek te•ziabnda. Labyançef Satılık Arsalar ve Dükkanlar 
Nikola asta!Jit• ,Werdi. Emmi- B h aiD,.. &llllyor, Nikol•DID bar- ve a çe 
...... hoplttıfl. ..... ftllka11 
içtikçe, güzel ıkleri icim. lçia 
kıvılcımlanıyordu. 

- Rmıann tabahat ft•lııi 
Diye etrafındakileri içkiye ... 

ref"meL. davet ett:ği saman, E..m 
ltanlllfım ahrken, elinin 7aol11 
bir hareketile bir wdak votkayı 
mua7a dikta. Meçhul adamaa 
6ttllaede birkat ct.mla uçradıjım 
ıiSrihlce. ümi utancmdaa kıp
lonma llemilcli. Zarar pek bDyilk 
olmn'•kla beraber beceriksia
&11-1- ...ı.c.p olmilfbi. Meç
lual adam gllenk, lberiae 11çr• 
yan Yotka71 temizlerba EmniJi tea• edi1ardc 

- Rica ..... il twauL 
..ak ecll:ııık .. .., ,.. 
WDtka Abaata1ada , • ...,.,. lcla 
elbiseyi lekelemez! 

La&,anpf Nikola, bq lkler
._ thLfr --- pbrarak, ... 
tuam •• .....,. bldt. Oldukça 
- ltlr ... b .. ,. ~
ICad=l•nn tla -.....- k 
.... kap alabaplddarma ft8İle 
olcla 1 ı • •eriH meçhul 
adam ayala blap badini tak
Aia etti: 

- Ylrı••·· 
- ı..-,.p Nlkola •• 
Kacludar .... '* ... .... 

ntlle ba pal •hbaba •lhda .. 
... Şmcl arbk hep b !rlikte im
....,..... n .. yorlardı. Bir 
•• Hol Rw alarak Lubyan
pfe Wr .., .a,ledL Nikola 
....,_ iaıM'NJor ıibi: 

- N..r1 Si& de Rm muwım? 
8albldl mı? dedi. 

- HaJll', ben Almanım. Zabit 
ik• bit RDe mezuniyetle Petre. 
bmıa pmiftl-. O W9aD biraz 
RUIÇ8 öğteadim. ( DerW Alman
caya çevirerek J ..tı--. fmç.Ji 
.,tkan.-1cnm. 

Emmi: --- ~ 

Eaaa No. • Mevkii .-. n.n 
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Bir Seyyah Gemisind 
Yolculardan Birisi, Gemi Boğazd 

·İçeri Gireceği Sırada Öldü 

Ş•"''•'- s• -..A ..,,,... Mu.-. ,,..,...,1 •• 1111 

~nn sabah limanımna llil•oke •apur tam Boiazdan içeri19 
•••de bllyilk bir Alman semiai eliği &ırada ansızın 61mllştnr. 
ı~itl~. Almanlann yeni İDp 1olca da geminin jimDHtik 
ettilderı bu gemi. S30 Alman ve da • d rk 
lngiliz seyyahı ile 7 yolcu ıetir- Dan 

1 
man yapa en yere 

mi,tir. lçeriainde 372 tayfası var- Yarlanmlf, ayağı lanJ.mıttır. 
dır. Seyyahlar dün 200 otomo- Jolcu. •apu nhbma yanapr 
bile tehrin birçok yerlerini ıez· naşmaz derhal lautahaae,e 
miıler, müzeleri " camileri do- dmlmıfhr. 
lqm!f!ardır. Milvoke vapma dlla ıece 

Gtmideki aeyyaldarclan hiri.ı manamızdan hareket etmiftir. 
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n - Her hakkı mahfuz dur Nasıl Doğdu? .. 

................................. -............. Nasıl Ya1t1dı? .. 
DördCncü Ktsım No. 62 16 - 4- 9~4 Nasıl Ôlc/ü?-

1 ~:======::::;:~ Zil'a Şakir ~·=;;====================:-:=======-

( Ba;t rafı 1 incl aayf ada ) 

anlaşılmışbr. Herifin ifadesine 
nazaran adı Ali -Asgardır. Ali 
Mirza adlı bir adaman oğludur ve 
eJyevm kırk bir yaşındadır. Ali 
Asgar Burucurt şehrinde doğmuş 
yedi yaşında efradü ailesile be· 
raber Kerbelaya gitmiş, Eonrn 
Kiizımiye ve Necifte oturmuş ve 
nihayet Bağdatta yerleşmişler. 

yüzden hapisaneyl boylamış. 
ara da Bağdatta bir iptidai m 
tebine bevvap yaulmış. Bir 
yavrucuklan berbat et 
ihtirası o dereceyi bulmuş 
nihayet, lckelediklerini öldürm 
başlam1ş. Cesetlerini Dicle nehri Asker Arasında Çıkan olera Memle-

ketin e arafina Yayılıvermişti .. 
Ha2:ırlık, aylarca devam etti. Bu 
ıırada Sclanik, Ed:me ve hava• 
lisind şiddetli bir kolera hastalığı 
hüküm sürüyor; ve bu korkunç 
afet, lstanbul tarafına doğru 
ilerl"yordu.. Bu felaketin "önünü 
almak için, tek şahıslar üzerince 
bi'e fe,;ka lade takyidat ve tahaf
fuzat yapmak liizımgelirken, Böyle 
munzzam bir in an kütlesini ko· 
Jeralı bir muhite toplamak, şüp· 
hesiz ki bir cinnetti. 

lsrına bile gir
miyor: meclisteki 
işler, ancak ve 
ancak Ekseriyet 
fırkasının haki
mi mutlakı olan 
- ve B) ni zaman
da htikümctin de 
Dahiliye Nazırı 
bulunan • T~Iiit 
Beyin dilediği 
gibi cereyan 

Nihayet kolera gelmiş, lstan
bul urlarına deyeınmıştı. Çırpıcı , 
Veliefer. di çayırlarında karar.tine 
meıkeıleri t esis edilmi~ti. Eura• 
larda çadırlarda taburlar kordon 
albna alır ıycr; günlerce karantine 
bekletildikten sor.ra, Çorluya 
ı vkediliyordu. 

Bu muazzam manevraya, Fon 
Der Golç Paşa ile bütün Sefaret 
Atnşemiliterleri de davet edilmiş· 
hatt Beşinci Sultan Mehmet il~ 
Veliaht Yusuf l22:eddin Efendi de 
getirilmişti.'. Manevra, muv2ffa
la) etle hıtam bulmuştu. Lakin 
netice i, yine feci o!muştu. Vesaiti 

hhiyenin kôfi derecede olma• 
masından dolayı sker rasında 
mühim miktarda zayiat vukubut
makJ beraber terhis edilen 
efrat tarafından da hastalık 
Anndoluya sıçramış; köylerde ve 
kasabalarda korkunç bir felaket 
başlamışb.. Hükumet, epeyce 
müddet bu fe:tH .. etin önllnU ala
mamış; bu yüzden b:nlerce za
vallının kapısı hediyen kapan
mııtı. 

• BütUn bu mUessif ahval ve 
hfidiseta rağmen Hakkı Paşa ka
binesi; Meclisi Meb'usnmn üçüncU 
içtima devresinin küşadmda yi ıe 
itimat reyi almıştı. M:ıamafih, 
bu gayet tabii idi. Çünkü mecli-
in bntün mukadderatı; ekseri) et 

fırkasının ve daha doğrusu Talat 
Bey:n elile idnre edilmekte idi, 
M·1halif meb'uslar tarafından vü
cude getirilen ( Mutedil Hürriyet
pen cran fırkası), (Ahali fırkası), 
(Demokrat fırkası ) nnmlan altın
dı:ı ki partiler el ele verdikleri halde 
bile Eltser"yct fırkasına karşı 
bibakkitı ispatı mevcudiyet ede-
miyorlar; bolbol nutuk söylemek 
ve baıan bağırıp çağırmaktan 
başka bir şey yapamıyorlardı. 
Halbuki bütün bunlar Ekseriyet 
fırkasının mağrur azalannın kulak-

_.., ·· ······---
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ediyordu ••• T aliit 
Bey, gerek mec
liste ve gerek 

kabinede ikti
sap etliği nüfuz 
sayesinde bü· 
tün kudret ve 
kuvveti doğrudan 
doğruya kendi 

şahe:nda topla~ış; 
hatl orduya isti· 

nat ederek ken· Gi,.ilte: Sora Osmanlı 6ancağı 
disini diktatör mevkiinde gören ceğini zanettiği vatan, giin· 
Mahmut Şevket Paşayı bile ikinci den gt;ne izn:i~laJ ve sukuta 
planda bırakmışb. Kabine reisi doğru Urlikleniyordu. Kabinede 
Hakkı Paşaya gelince; bu zat, bulunan hüsnüniyet ve vatanper-
daha Babıfiliye ilk ayağını ba b· verliklerinde hiç şüphe olmıyan 
ğı gündenberi, Talat Beyin arzu· zevat bile onun gittikçe attan 
larına boyun eğmekten başk tabakkümn karşısanda Aciz ka:ı· 
çare olmadığını anlamıştı. Taliit yorJar; ekseriyet fırkasında uz 
Beyin hem hükumete ve hem de çok mfidrik ve kabiliyeUi azala· 
mecl:steki ekseriyet fırkasına rın bulunmasına rağmen onlar da 
bakim olma ona bir diktatör kendilerini Talat Beyin züfuzun-
va:ıiyeti veriyor; arbk lıem kuv- dan kurtaramıyorlardı. Dahili 
veiteşriiye ve hem de kuvveiicrai- ve hnrici gailelerin günden güne 
yedeki hatalann bütfin mes'uli- artma ı, kabine erkanını adeta 
yeti • muhalifler tarafından - onun ersemletmiş; vaziyetin kesbettiği 
omuzl n yükletiliyordu. vehameti görmiyecek bir bal 

Dah pek z bir zaman evvel, getirmişti. Mecliste çalışan ekse-
içinde yuvarlandığı hayat itibarile riyet firka 

1 
azalan da, bütün 

görgfisfiı, tecrübeşiz ve bilhassa faaliyetlerini muhaliflerle münnşa· 
muhiti pek dar olan Talat Bey, lara hasretmişlerdi. Meclis teşek· 
bu kadar ağır yüklerin altına kül edeli üç sene olduğu halde 
girmekle fiiphesiz pek büylik bir daha henüz meclise mahsus bir 
hata ediyordu. Onun büyük ibir nizamnamei dahıli bile vücude 
aznıU imanla bizzat ve yal· getirilememişti, 
nız kendi başına kurtarabile- ( Arkası var ) 

[ 
1 16 lsan Pazartesi 

1 STANLUL - 18.1~ p lk ncfrlyatı, 18.45 
~nıttca dcra, 19.15 Ajana hııberlerJ ve 
nıuhtc'lf ncırıyat, ıs.s:ı "1 tlrk mua ki rıe,rl· 
~ah ( Ekteın Bey, Ruşen Bey, Ce•det Scy 
H aba(n Bey, Sercf Bey, Saim Bey Vecih~ 
2t~rrı, Belma Haıııtıı, Nedime 'Hanım), a:.. aJ~n• • 0 bouıa h .. berlorl, Necip Yakup 

,, or•cıtra81• 
VAR.ŞOVA 

konacrı 17 20 - (1415 nı.) 16.SO ıollat 
' ' b!Uıabab 17 "'S h f 'f konaerı, 111.20 k O. ·~ a ı musiki 

acrı. 1'.10 u1t ~ııferana,, 18.41) piyano kon• 
19.55 muhtelif ~r b 11qrt7at, 19.35 nıllaahabe, 
1 1--'-d • 1•1er, 21.os Hell'J' Mercer' 
D e• " ... ... •:ı nıUrekk 

22.lS uaahabe. 22.50 ~p aeııfonfk k aer• 
23 dana mua:1ı.ı.a hafif mualld kon.ur, 

B0KREŞ - C364 -.) ıs bo·aa, p•aı. 
fıabulu, p lk, 18 Saryq kurtet takamı: 
lUO Maka VaaUla tarafaadan te1ranat, 19 
• . 01' aepl7atı. 19.15 pl.rano konacrt, J9.tS 
p lk, 20 Onl•eralte rad.rosa, 20.20 p lk 
20.n orkeıtruı, 21,45 lıonfenn1, n rad7~ 
orkutra•ı, 22.4S aberlut, haftf uıUd. 

BUDAPEŞTE - (550 m.) 18 Mr. Jeao 
tarafından Yl7olo ıel Lıonıert, l8.CO muaaba· 
be, 19.10 ıa?on kuutetl tarafından koııaer, 
19.45 almanca der.. 20.15 plak 21 muaahab

6 
•• konfe aaa, 2LCS haberler, 22 Arpat ve 
'l oll •laan takan lannın koaecrf. 23.35 fran
aııtca konforana, opera taluaıuun konaerı. 

VIV ANA- ( !:07 rn ) ı8,l5 piyano Ue 
fantezi parçalar, 29.05 tiyatro krltlklerf, 

muıaha' e, W..20 dan• muılklat, 21.cs ekın. 
elite, 22 oda uakfıl, 23 IOQ haberler 23.15 
tanınmıı artlıtlerln pllkları. ' 

BRESLAU - (516 m.) 19.45 •llı'etll 
bavalardao mUrckkep konııu, 20.40 masa. 
baba 2 .15 Saar havu1ı hn.k ıarlıılan, n.os 
ı: artcıt wuılk al, 23.05 •oa baberler

1 
23.SO 

afif ~.a&t (pWs ile) , 24 ıece m klaL 

1 
ısTANBUL - J8.1S p!Ak no7rl7atı, 19.15 

Meıut C emil H, tarafından çocuklara muııl, 
J9.30 TOrk mu•lkJ ne9rlyab (Eftalya Sadi H. 
Sadi B., Refık B,), 21 Dr, ŞükrD Hazım B, 
tarafından konfer•n• •o ajıına baberle.rl, 
21.SO ~emel Re9it B. piyano Necip • Yakup 
Be)' k eman• l .e1ut Ccıaıll li, •170 onıel) oda 
muaUıta .. 

V ARŞOV A (1425) - 16.20 uloa mutl"t. 
17,05 mlı.•hab~, 17,55 piyano konıul, 18,SO 
mliuhabe p"lkJarı. 21,SO Paul Llnckenla 
~•crleıhrden •ar1ır1. ismindeki operet tem• 
Slb ;U.50 dana aıuılldal. 

BOKREŞ - (!!64 m.) 15 boraa, pıtk, 
babcır er, pllk, 18 Glea orkutruı, 19 mU.a· 
habe, 19,lS ork~atranın de•arnı, 20 Onlvu
alte r.d7oaıı. 20.20 pllll, 20.'5 •oafera.:ı., 
21 M"lle Alda Hdta tarafından ıarlnlar, 
2J.20 rac70 orkeatr .. ı tarafında eenfOGlk 
•lmnnca Ye franıuca konfuana, 22,lS aua
fonlk kon1tırln cevıımı. 

BUDAPEŞTE CS50) - J8,SO plAk, 29,10 
f,. dua, 19,55 pJyano konmerı. 2l>,2S mBaa· 
habe, 21 Macar tarihine alt konferan .. 
mDt•ak;b~n opera orkutraaı tarafınden 
konıe·, 2S Ho.vatb •!•an orkeatra11 23,50 
almanca kı>nferana, 24 •aloa muı.kf•'• 

VIY ANA (517) - 18.20 ıarkılar ve 
hafif havalar, 18,SO mU1&habe, dera va. , 
20,lS bando mudka, 21,ıs mllHhabe, 21,40 

'1ht11 rladıJımıs uman. lafmU bhım-thaJ 
tarafından dramatik mllaahabe, 22,SO •ktli• 

allte, 22,45 aktGallte, 2J Gaudrla c:as takum 
(Palmhof kahvulnden). 

Bi<ESLAU _ (SJ6) 19 ae,ell muıl~f, 

milubabe, 21 lr.ııa haberler, 21,JS $•abcn e 
aft mualkl parçalan 22,lS neıelJ muılr<I, 
23 aon haberler, 25,SO •Gıabab• 24 Gece 
.....ııu.ı. 

Kardeşi, burada bir çaya 
dükkanı açmış. Bu sırada Ali 
A~gar da on dört yaşını bulmuş. 
Bulmuş amma, kendisinde gayet 
feci meyiller de. baş gö. t.ermiş. 
Kazımiye muhiti bunun ıçın dar 
gelmiş. Eağdata geçmiş. Bağdatta 
derin bir ahlf.ksızlık çukuruna 
batmış. Dokuz sene bir, iki sene 
de bir olmak lizere iki defa bu· 

atarmış. 

Bağdatta, yine böyle bir · 
yet işlerken görülmüş ve lra 
kaçmış, evvela Kum ıehrine, 
ra Tahrana gelmiş. Tahran 
seki% gencin kanına girmiş 
nihayet tutulmuş, lran efkanu 
rniyesi, kurbanlan )Üzleri bul 
bu feci mahlOkun yakalanm 
ve cinayetlerinin mtydana çıkm 
mlinasebetile heyecan içinded 
Bir diğer mektupla, başka tafsi 
vereceğim. * 

İmtiya~lı Şirketlerden Şikayetiniz 
Nelerdir? ............. _ 

(Baotarafı 1 inci •ayf ada ) 
kontrol hakkını haiz değil'm. 
Şirket ne yekftn çıkarırsa onu 
kabule mecburum. Şikayet ede· 
cel< merci de bilmiyorum. Komi
serliğe vaki olan mfiracaatlerimiz 
daima süküt ile mukabele gör
müştür. 

2 - ilk telefon alan adam
dan 90 liraya yakm bir para 
alırlar, fakat makine yine şirketin 
malı olarak kalır. O halde bu 
para ne için? 

3 - Ş:rketi Hayriyenin fiat· 
leri çok yüksektir. Ak Ay Şirketi 
Köprüden Kadıköye birinci sınıf 
yolcularını 11 kuruşa nakleder 
ken, Şirketi Hayriye Oıküdarla 

Beşiktaş arasında 14 kuruş al 
Kaybedilen bilet için 33 ku 
ceza alır. Şirketin ceza tar 
hakkı var mıdır 1 

* Elektrik Depozitoları 
Lfilelide mütekait bwbueı Zekeri 

D. yazıyor: 
"Elektrik Şirketi, her abon 

den üç lira avans depozito a 
lstanbulda 100 bin milşteri var 
bu para 300 bio lira eder. Evv 
li bu paraYJ niçin ıirkete ser~a 
1 k lcullanmahdır? Sanay 0

.;ı::t bu paranın faizini ne diy 
!;.r? Bu faizin bir emrihayre t 
aisi mümkün değil midir? 

Bize ŞiklyeUerinizl Yazınız. 

Seyyar Bir ıBir 
Bakkal Dükkanı Katip 
Açıldı Daha 

( Ila§taratı 1 inci 1&yfada ) 

nhyonım, ıonra lstanbula gelerek 
müsaade edilen bir yere yanaşı· 

yorum ve perakende olarak 
satmıya başlıyonım. Ne dükkan 
kirası var, ne de kanıanı görüşeni! 

_ Ya vergi meselesi? 
_ Seyyar satıcıyım. Elbette 

b. dükkan sahibinin bütün mü
k~efiyeUeri albnda değilim. Tabii 
bundan i~tif ade ederek ucuza mal 

( Baftarıfı 1 lnd .. yfad~ > • 
ten sivil muavin Şer.f Beym 1~ 
resinde mıktan kafi memur ge 
terek müddeiumumilikte cürmü 
meşhut planı haı.ırlamış ve m 
murlan paranın verileceği gaz.inoy 
göndermiştir. F1lhakika aaat ta 
beıte Emio Beye tavaasut edece 
olan adam ve iş ıab.bi gazinoy 
gelerek yerletmişler ve iş sahih 
hazırladığı ve numaraları müdde' 
umumilikçe tesbit edilen (75) lira 

satıyorum.,, 

Serlevhamııda 

tekrar edelim! 

vasıta olan adama \'erdikten sonr 
ıöylediğimizi memurlnr faaGyele geçmişler v 

Deniz kenannda oturan aile-

lere müjde J --~~-

c-=;:;:an~~~. Davetler ) 

Turlng KIUbUn Kongresi 
Turiag klubün senelik . um~~~ 

heyet toplantısı nisanın 22 ncı gunu 
Perııpalas salonunda yapılacaktır. 

MUddelumumtlile Davet 
lstanbul C. Mİlddelumuml· 

llfjinden: 1 tanLulda bulunan f zrni~ 
Asliye cezıı Hnkimlerinden Ylimuu 
be in memuriyetimize müracaatı 

.) ·-·································· .................... R.T i HAL 

Memleketimizin tanınmıı _ve bOyGk 
lokantacısı Abdullah Efendı son. za-

d dü Oldu.ıh• haatahk netice· man a çar •-
•inde vefat etmiş:ir. 

Türk mutbalunda ıerefli yoll~r 
b aan'att• bir tarih t~;ıkıl 

açan ve J u merhum ahllk ye terbiye 
edecek o an d" •dl 
itibarile de ıayanı tak ır ılO• d ş· 1· 

Cenazesi bu.On uat a lf ı 
latuyonundakl evinden kaldsnlarak 
aaat 10,45 Beşiktaa iakeleıinden hn: 

ket edecek vapurla Sarıyere ailuı 
reakbtremine defnedilecektir. Allah 
;:hmet eyJealn. Kederdide aileai ve 
•cvgill oğlu Beyoğlu Abdu))ah Efendi 
mahtumu Lokantasa Mhibl Hikmet 
Beye aabırlar veıai• 

cürmümeşhut halinde yakala 
mışlardır. 

Müddeiumumilik geç vakt 
kadar bu cürmümeşhut tab 
kikatile meşgul olmuştur. Müs• 
tenlik katibi Emin Hey dün öğl~ 
den sonra daireye gelmemişti. 
Beyoğ!unda oturduğu tesbit edilen 
Emin Beyin yakalanması için geç 
vakit polise emir verilmiştir. 

M Mupnof Londrada 
Parıs, 15 - Bulgar Başvekill 

M. Muşanof Loodrnya gitmiştir. .. . . 

ve sıkınu yü· 
Heyecan z.ayınamı$ 
zünden 
·nirterini'ıl 
~~vet\endirmek 
iç\n 
günde birkaç deia 

6romura\ 
• Kno\\ • 
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Gavur Mehmet 
Yedi (Aşık) lar Şirketi 

16- 4· 934 1 
No. 97 .J Her hakkı malıCuzdur 

Tefrika 

Bir Karar .• 
--~~---~~-------

G iv ur Mehmet, "Liina,, sına kavuştuktan 
sonra onu Müslüman yapmıya uğraşmıştı .. 

---~---

Bu işi ahrete bırakmakta 
mana ne? •. Sırtında yumurta kü
fesi yok } a?. Dönüver bizim di· 
nimize •.• Rahibeliğe söz verenin bir 
daha dönmesi günahmış •. Yasenin 
gibi dünyaya sevmek ve sevilmek 
için gelmiş olan bir kadının böyle 
dört duvar arasına kapanması, 
kalbinde yanan ateşleri söndilr
mek için başını mermer kilise 
direklerine çarpması gilnah değil 
mi ?.. Amma sen diyeceksin ki 
ben bu işi yaparsam, doğruca 

cehenneme giderim. işte sana ye
min ediyorum ki: Vallahi, billihi 
ben de gelirim. Orada da elele 
yapışırız; ayni ateş içinde yana· 
rız. iki gönül bir olduktan sonra, 
samanlık seyran olur; derler •• 
Biz de, biribirimizden ayrılma• 
dıktan sonra, o cehennemin kız· 
gm ateşleri bize güllük gülüstan· 
lak olur. Sen vazgeç o fikirler
den.. Şurada dört günlük ömril
müz var. Bari onu da tallı geçi· 
relim. Tali nasılsa bizi karşılaş• 
tırdı. Sonra ayırdı. Daha sonra 
da tekrar karşı karşıya çıkardı. 
Demek ki bu bize kaderin bir 
cilvesidir. Bu cilvenin lezzetli şa· 
rabım kana kana içmezsek, bana 
da budala derler, sana da .•• 

Diye cevap verdim. Bu 
aözlerim, onun ciğergahına 
kadar işledi: 

- Peki Mehmet... Tek bu 
dünyada seni doya doya seveyim 
de, yann ahrette cehennemin 
ateşleri içinde cayır cayır yan· 
maya razıyım. 

Dedi. 
Hüsnü Ef. Givur Mehmedin 

bu sözlerini dinledikçe yüzündeki 
tebessüm genişliyor; arasıra: 

- Yaşa be Mehmet.. Ulan, 
olur külhanlardan değilsin.. Za· 
vallı karıyı sade baştan değil, 
dinden de çıkardın. 

Diyordu. 
Givur Mehmet söderinl bitirir 

bitirmez Hüs:ıil Efendi sordu: 

Son Posta 
Yevmi, elyaat, Havadlı Ye Halk gazetul 

l~kı Zalltı) <', Çut.ttlç şıne sokağı, 25 

IST_ANBUL 

O zet mizde çıkan yazı 
ve re imlı::rın biılün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 

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

TÜRKfYEYE 1400 150 400 
ECNEBİYE 2700 1400 800 

Abone bedc•li pPşın<fir. Adrcı 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. -
150 
300 

Gelen eornk geri verilmez. 
iUinlardan mes'uliyet ahnmaz. 
( '1;:vup içıa mektuplara 10 kuru Juk 

pul W ve ı lazımdır. ~ 

"" Posta kutusu ı 741 İstanbul ~ 
Telgraf ı So po:tta " 

.... Telefon: :?Ozıua 

- Pekala •• Şimdi ne olacak?. 
- Haaa, ne mi olacak? •• Dur 

sana söyleyeyim, ustacığım ... 
Şimdi:ik görülecek iki işimiz da· 
ha var. Bu ~ler tamamen temiz
leninceye kadar, Luna, yerinden 
kalacak. Pürüzlü işlerim biterbit· 
mez, hastaneden çıkacak. Artık 
sayende baş göz olacağız. Bir kö
şeye çekileceğ·z. Dostlara dua 
ede ede geçinip gideceğiz. 

- Eh.. bu fena bir hesap 
değil, Gavur Mehmet. hadi, 
hayırlısı... Gelelim işlere.. bunlu 
nedir? •• 

- Allah belasını versin; bun· 
lann biri; o, saraydan kaçan 
karının ~i. 

- Öteki? •• 
- Para? .. 
- Hangi para·r .. 
- Karmenin hazinesi. 
Hüsnü Efendi, öfke ifo elinden 

nargilenin marpuçunu atb: 
- İşte, alJah asıl onun bel&

ıını versin.. başımıza bu kadar İl 
geldi. Daha hali o fikirden vaz 
geçmedin mi? •• 

Gavur Mehmet, kahkaha ile 
gülerek Hüsnü Efendinin söıünll 
kesti: 

- Aman ustacığım, öyle söy
leme.. vakıa akide şekeri gibi 
kah birer kurşun yedik amma •• 
bunun mükafatı olarak da, bizim 
Lünayı ele geçirdik... Her şeyde 
bir hayır vardır, derler ya?.. Ben 
buna inanırım. Göreceksin ki biz, 
bu parayı bulacağız. Hem sana 
ıunu da aöyleyeyim ki Hüsnü 
Efendi; bn koca hazineyi kırtipi· 
lin birine yutturmak da epiçe 
büyük bir enayilik olur. Doğru
sunu istersen, ben enayi olmaktan 
korkarım. 

- E bu hazineyi nasıl bu· 
lacağız?. 

- Onu, sana yann söylerim. 
Sen bana izin ver de, ben eneli 
öteki işe bir baş vurayım. Baka· 
lım Allah ne gösterecek. Şimdilik 
Allaha ısmarladık Hüsnll Efendi. 

- ~ adi uğurlar olsun. Gavur 
Mehmet. •• 

* lngiltere sefareti tercllmam 
Nikolayidis, biraderinin mevkufi
yetinden dolayı fevkalade müte
essirdi. Vakıa onun hayatının her 
türi.li taarruzdan masun kalacağı· 
na dair sefaret vasıtasile Abdül
hamitten teminat alınmıştı. Fakat. 
Padişahın bizzat şahsına ait bir 
mese!eden dolayı cürüm halinde 
yakalandığı için kapitülasyonlar
dan istifade edilerek hapisten 
çıkarılmasına imkan bulunama
mıştı. Nikolayidis birkaç defa 
bunun için sefire müracaat etmiş 
ise de, sefir, meselenin ehemmi· 
yetini ve bilhassa hükümdar 
aleyhindeki hareketi nazandikkate 
alarak ileri varmak \'e bu yüzden 
siyasi bir mesele çıkarmak iste
memişti. 

( Arkası var ) 
~=~~· ---=---

Beşiktaş icra dairesinden: 
Mulıcuı olup paraya çevrılınesı karar
laştırılan 40 çı·ki gürgen ve meşe 
odunlarının dellıiliye ve ihale pul re
eimleri wü~tcrieine ait olmek üzere 
25.4.934 tarıhine tesadüf eden çar
şamba günü saat 10 dan 12 yo kadar 
Beşiktaş odun iskelesinde eatıJacoğın
dan talip olanların o gün ve o saatte 
hazır bulunacak olan memurine müra-
caatlan ilan olunur. (16773) 

SON POSTA 

- Bağırma be.. KorH.ma!. 
Aslan kaçmamış olsa, biç ben 
burada durur muyum ? 

1 
Diinga lktısat Haberleri 

1 
Beynelmilel 

1 

Buğday Komitesi 
Çalışıyor 

Beynelmilel Buğday Komitesi 

Yeni bir 
Teklif 
Yapıldı 

Romada toplan
makta ve esasla 
meseleleri müza• 
kere etmektedir. 

~------Son içtimada bir Fransız murah• 
ba11 ıayanıdikkat bir teklifte bu
lunmuştur. Bu zat, buğday istih· 
salatını tahdit eden memleketle
rin zararlarını karşılamak Uzere 
bunl&rla ticari kolaylıklar bahşe• 
decek hususi anlaşmalar yapıl· 
masım ileri sürmüştür. Muhtelif 
heyetler tarafından bu fikir be
ğenilmiş ve Buğday Komitesi 
vazıh oimıyan bu teklifini esas 
itibarile kabul etmekle beraber 
Fransız heyetin bu hususta snrih 
ve mufassal bir proje hazırlama· 
sını ve son karımn verilmesi 
işinin o zamana talik olunmasını 
mllnasip gtnnUştür. 

• 
Vivanadan bildirildiğine göre 

Avusturya 1 mali işleri ıslah 
8 ı. l edebilmek için ha· ante.a arı 1 b' . . . zır anan ır pro1e-
Bul eşıgor de büytlk banka· 

larm bir.eşmeleri esası kabul 
edilmiştir. Bu teklif kabul edile· 
cek olursa Avusturya Kredi Ban• 
kası senelerdenberi büyük bir 
şöhreti olan W&ener Baokverein 
müessesesini devr alacakbr. Muh· 
telif sanayi işlerinde ortak olan 
iskonto şirketi de iştiraklerini bir 
başka teşekküle devredecek ve 
mali hiç bir faaliyet gösteremiye
cektir. 

* Almanya Konjonktur tetkikab 

AL manganın 
Borcu 

Azalıgor 

enstilüsll Alman
yanın borçlan 
hakkında dikkate 
değer bir eser 

neıretmiştir. Bu tetkike göre 933 
senesi ilk günü Almanyanın harici 
borçlan yekünu 12 milyar 800 
milyon marka baliğ olmakta idi. 
Bu miktarın 6 milyar 800 milyonu 
uz.un vadeli ve mntebakisi de 
kısa vadeli borçlardır. J eylül 
933 ayı nihayetinde Almanyanın 
harice olan umumi borcu 14 mil· 
yar 800 milyon olduğuna göre 4 
ay zarfında Almanyanın umumi 
borcunda tam 2 milyar mark 
yani bizim paramızla takriben 
bir milyar TUrk lirası bir tenakus 
meydana gelmiştir. 

• ._ ....... .._. .. .................. -.--,..;er.;--=-• 
lstanbul 7 ncl icra memur

luftundan: Bir borçtan dolayı mah· 
cuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 
S,6 metre mikabı kaine 17-4-934 tari· 
hine müsadif salı günü saat 10 da 
Kerestecilerde 75 No. lu dükkanda 
açık arttırma ile utılaceğından talip 
olanların mahallinde hazır bulunmalan 
ilfuı olunur. (rn743) 

Nisan 16 

Stavjskinin 
Roşet Adlı Bir Dolandırıcı Mahkeme 

Önünde İntihar Etti 
~-----~ -------~ 

Pariı 15 (A.A.)- 200 milyon 
frank dolandırmış olduğundan 
dolayı 1908 de tevkif olunan ve 
ezcfimle mart 1934 de aynca 40 
milyon frank dolandırdığı için 23 
sene hapse mahküm edilen banker 
Rochette, adliye saraymde bo
ğazım ustura ile keserek intihar 
etmiştir. 

Serserinin Hayatı 
Paria 15 (Havas) - Meşhur 

dolandırıcı Roşet'in intihara te
şebbüsll, şu suretle vukubulmuş• 
tur: · 

"Dün akşam saat 17 sularında 
altmış yaşlarında kadar bir adam, 
davanın görülmekte olduğu doku· 
zuncu mahkeme salonuna dahil 
olmuştur. Birdenbire ve hiçbir ıöz 
s5ylemeksizin, bu adam, cebinden 
bir ustura çıkanp boğazının sağ 
tarafını kesmiştir. Hemen yaradan 
bol kan fışkırmıya başlamış ve 
mahkemede hazır bulunan dinle
yicilerin arasında büyük blr kar· 
gaşalık hasal olmUJtur. 

Meçhul şahsın, ayni mahkeme 
tarafından bundan bir ay kadar 
evvel, emniyeti uiistimal cürmU 
ile üç sene hapse mahüm edilen 
meşhur dolandıncı Roşet olduğu 
anlaşılmıştır. 

Derhal celbedilen adliye beki· 
mi, Roşet'i bir peykenin üzerine 
yabrmış ve tedaviye başlamıştır. 
Kan meb:ıulen akmakta ve elbi
ıesile yeri ıslatmnkta idL 

Hatırlardadır ki, Roşet son 
nç sene hapıe mahküm edildiği 
zaman: 

0 Madem ki, mablrikm edildim, 
bu iş kanla temizlenecektir. ,, 
demi§ti. O zaman, kimse bu teh• 
dide ehemmiyet vermemişti. 

"Rene Roşet, bu asnn iptida· 
sında çok akisler yapan rezalet
lerle kendini tanıtmıt " mefhur 
olmuş bir sima idi. 

ikbal zirvesine çıkışı, baı 
döndürücll bir slir'atle vaki olduğu 
gibi akibeti de Staviskininkine 
benzemiştir. Maamafih, Roşet'in 
dolandırıcılık hayab, &tekinden 
uzun sürmüştür. 

Melön 'de doğmUf olan Roşet, 
o şehirde garsonluk etmekte iken, 
kllçük bir miras sayeaiode beıaap 
tahsil ederek ( kard ) bankaaına 
memur edilmi,tir. 

Daha o tarihte malf yeciliğe 
kartı nefsinde · istidat ve bevea 
duyan Roşet bulunduğu bu ban
kada kendine mühim bir mevki 

Japon 

yapmış ve direktörünfin maruı 

kaldığı takibattan istifade ederek 
yerine geçmek çaresini bulmuştur. 

Bundan sonra, merkumun gir-
. mediği hiçbir karanlık iş kalma· 
mış gibidir. Bununla beraber 
Roşet. hiçbir zaman ıahsen ittiham 
edilmemiş ve ancak 1908 sene
sindedir ki, ilk defa olarak, (200) 
milyon franklık bir dolandırıcılık 
töhmetile ceza mahkemesinin kar
oısma çıkanlmışbr. 

O zaman, uzun süren bu dava 
neticesinde üç sene hapse mab
ktlm edilmiş ve hlikmU istinaf 
ederek, siyasi ve gayri siyasi 
eşhasın nüfuzları sayesinde hük· 
mün infazını bilamüddet tecil 
ettirmiye muvaffak olmuştur. 

Bu adli rezalet. parlamentoda 
derin akisler yapmışbr. Bunun 
üzerine istinafen de mabküm olan 
Roşet, tezvirata saparak bu aefer 
hükmü temyiz etmiştir. 

Temyizin kararile, davanın 
Ruan mahkemesine iade edildiğini 
görünce. 191211eneainde tagayyOp 
etmiş ve gıyaben de yine Uç 
seneye mahkum olmuştur. 

Harbi umumide, Roşet. (Biye
neme) mlistear ismi altında oto
mobil kıtaabnda nefer olarak 
hizmet etmiştir. Mezunen Ren 
şehrine gelip te karısı ile görüt
tüğfi sırada, bu kadına Fransız 
Adliyesinden nefret ettiği cihetle 
evveli Nevyork'a, oradan da 
Meksika 'ya gittiğini ve mahkümj. 
yetini orada haber aldiğım söy
lemiştir. 

Yine ifadesine nazaran, Mek· 
sikadan da Atinaya aeçerek bu· 
rada da harbin ilanım haber al
mış ve bazı kimselerin tavsiyeal 
ile, harbin sonunu beklemek fize
re Viyanaya gitmif, fakat orada 
tevkif edilip lisera karargahına 
sevkolunmuşsa da, sahte ves:ka· 
larla bu karargahtan kaçar.ak 
F ransaya dönmüş, ve müstear 
isimle askere alınmışhr. 
.... 

=:.TAKViM =: 
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Filosu 

Limanımızda bulunan Japon filosu kumandanı Amiral Hay:ne 
cenaptan dün sabah Ankaradan ıehrimize döndll. Amiral cenaplan 
Haydarpaşada sivil ve askeri r:calimiz tarafından merasimle karşılandı 
ve bir asker mlifre:ıemiz de selim resmini ifa etti. Filo ~ ••.. , alqalll 
limanımı:ıdan aynlacakbr. Resmimiz Amiral cenapları Haydarpapd• 
trenden indiii zaman ahnmııbr. 
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İn kıl ip Dersleri 

Türk İnkiJab-;-.;;~ M~;·j;ket Ziraatine 

Denizyo!ları 
1ŞLETMESI 

Troçki'nin Bir Marifeti 

Büyük Ve Canlı Tesirleri 

Acenteleri ı Karakay K3prilb•f 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarı.ado 

Han TeL 22740 

·---- 4 ..... 

Korsika Adasında Oturması lazımge· 
lirken Gizlice Parise Kaçmış 

Eaki Adliye Vekili Yuaaf 
.Cemal Bey dün aktam Lakııip 
tarihi enstitüsinde derslerine 
devam etmiftir. Yusuf Kemal B. 
dllnkl den.nde Türk iktisac:lt 
faaliyetinde ı.irut meselesini 
anlabmfbr. Yuauf Kemal Bey 
lnkıliptaa enelki ıiraatla inlalip
tan IOllraki ziraati mukayese 
etmit, itana k••km•mnın fayda
larından bahsetmiştir. Yuaf Ke
mal Bey dem· ftir ki: 

Kaylilntın çalıpıua, tabii iktisat, 
cledığimız iktiaat faaliyetidir. Ken
di ihtiyaçlarını kendi mahsul& ile 
&lüyor. Çarp, pazar için mahsul 
yapmıyordu. Aldığım evvell ver
aiye veri) or, kalanı kendi yiyor
du. Köylünün üzerinde aıar, diye 
bir beJi vardı. ôtedenberi bu 
ftl'Iİ hem hububattan. hem de 
dijw malıaulden almıyordu, aşarla 
beraber, bun1m usulü cibayeti 
olarak mDltezim aaulü yerlefmişti. 
Devlet, ,Uya köylünün mahsulii
ailn onda birini alacakta. Fakat 
bu ( 12,5) a geli}ordu. Aşan 
alelekser devlet cibayet et 

-ıt · 1 meı., 
mu. ezuıı er vasıtasile alırdı. Mül-
tezımler münakasa ı·ıe k- J • 

b oy erı 
aa. ~ ~ırlardı. V.eı:gi aynen cibayet 
~?llı~dı. Bu da ölçülürken yapılan 
~lesı meşhurdu. Meseli meyva 

agacından, bostandan qu. vergiai 
nakıt o!arak ahoıyordu. Fakat 
daha zalimana olurdu. Ekserjya 

lzmir Sür'at Yolu 
GOLNiHAL vap~ru 17 

Nısan 

Salt 11 de Galata rıhbm!D9 
dan kalkacak doğra fmıir'e 
gidecek ve dönecektir. 0 1707" 

Bartın 
BURSA 

Yolu 
Yapura 16 

Nisan 
Pazartesi 19 da Sirkeci 
nbhmından kalkacakhr. (1708) 

Trabzon Yolu 
EGE vapuru 17 

Nisan 
Salı 20 de Galata nhtimın· 
dan kalkacak. Gidişte Zongul
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun
lara ilaveten Sürmene. Pulatha
ne,Ordu 'ya uğrayacaktır." 1734,, 

Son zamanda, Framada bir 
takım mali rezaletlerin vukuu ve 
bu hadiselere takad~üm eden 
esrarlı vukuat, Fransız efkin 
amumiyesini olduğu kadar Fran-
11~ zabıtasını da vehham yapmlfhr. 
Bu yüzden, bir hidiae olmuı, za
bıta, Paris civarında esrarengiz 
nkuat cereyan ettiii haber ve
rilen bir köşkO basmıı ve hay
ret içinde kalmıfbr. Aşağıki aa
brlar, size bu hayretengiz sah
neyi daha iyi aydmlatacaktır. 

- Yeni Tiirldye, memleketia 
ııraabm pek fena bir halde bul
muştu. Çiftçinin bilgisi eski idi. 
Dedelerinden bazı iptidai ma:ü
matı vardL Alab z.iraiye iae 
iptidai şekilde idi. T obum da 
tamamile bozulmut. kullandığa 
hayvanlar tedenni etmişti. Ana
dolu tabirile, kullandığı öküz. 
küçüle küçüle yuDJruk kadar 
kalmqb. Toprağın da, kimyayı 
siraf talWUeri neticesinde, mün
bitJiğini kaybettiği anlaşılmıştır. 
M~~leketimizin topraklarında ha
IDIZı fosfor ve potas b ld F k t o ur. 

köylü ha}vanım satarak aşar 
vergisini verirdi. Yüzde J2 5 
verilmesi liz m gelen vergi dört~e 
bir nispette çıkardı. 

~-------' 

Paris, 15 (A. A.) - Gazetele
rin haber verd.lderine göre, Fon
tenblö civarındaki esareogi.ı Bar
biıon köıkünde zabataca araftır• 
malar yaFılmııtır. Sahibiııin tüpe 
beli işlerde bulunduğu ve hatti 
belki caıuılukla alikadar olduğu 
hissini veren, bu ormanla muhat 
eararalOt yerde, zabıta, Ôvr ga· 
zetesinin yazdığına nazaran, bula, 
bula sabık Halk Kamiseri M. 
Troçki'yi bulmuştur. Ancak Korsika 
adasında oturmıya meı.un bulu
nan M. T roçki, meğerse. gizlice 
buraya gelerek yerleşmiş imiş. 

icra edilen tahkikat, kaşkte ot~ 
ranın M. T roçki olduğunu mey
dana çı karmışbr. 

a. a aıot azdır. Nebat bütün 
ihtiyaçlarını bu topraklardan ala
mıyor. Nebat topralcta yakacak 
teY bulamıyor, kendi k d. • 
-ı.. en mı ,__yor. 

1927 senesi zirai ank ti . 
rd·~. kk e nın •e ıgı ra ama gö~ 

leketimizde hektar bnıem-
'6 0,\ . h aşına 
, 7 1 kılo ububat düşüyor. Bu 
Franaada ( 1300) • Alman .ı~ 
(1600) dür. yawa 

Bundan başka memleketi baş
tan bata hayvan ha talığı istila 
etmişti. Uzun muharebelerin, isti
Warm, ihıa•lia aeticeai olar•k 
Iİraat bu hale gelmişti. Sonra 
bizim memlekette ıklim itibari!~ 
de çok fark vardır. Memleketi
aıı.ıın iklimi çok mütenev .d. 
K·ı vı ır. 

ı .ometrelerce giderken muhtelif 
i.ldımlere tesadüf edilir B iki. 
ih "J"'L • u un 

ta 811 memlekette müteoeni 
lhahsul yetiştirmek itibarile lay
dalıdlr. Fakat. çiftçiye de gilçliik 
Yeriyor. Bu müşküllere rağmen 
Türk k6ylüıtl 6tedenberi enerj:si
Dİ kaybetmeden gelmiştir. Başka 
aeımrea.., yalnız kendilerini düşü
allyorlar, köy!üye bakmıyorlardı. 

Multezim denild"ği vakıt ha
tıra zulüm gelir. .Aşar, bir vergi 
değil, yavaş yavaş köylünün 
sermayesini yiyen bir şey olmuştu. 
Köylerde mütedavıl sermaye kal
mamıştı. Aşar yavaş yavaş mem
lekette sm1flar belirtmiye başla
mışb. Ha1baki memleket bir sınıf 
memleketi değ ldir. Mültezim!er 

çok ~ara kazandılar; yavaş yavaı 
zengm oldular. Anadolunun eşraf 
dediğ:miz halkanın bir kısmının 
menşei uıülte2.imliktir. Köylü bir 
tarafta kansa, çocukları ile 
bin müşkülat ile tarlasını 
ek'yordü. Fakat yavaş ya· 
vaş esir oldu. Çünkü elinden 
sermayesi gidiyordu. Kendinden 
daima alınmış, hiç kendine veril
memiı olan Türk kö}lüsü sükU. 

neti. muhafaza ederek çalışıyordu. 
Fakır ve mil dafmiiflO. Fakat 
kanındaki asalete, ruhwaclaki 
kudrete halel gelmemişti. 

Yusuf Kemal B. bundan 
C .. h . son-

ra um urıytt devrinde .:. t 
·ı h ... aa o verı en e emmiyeti anlattı. 

Istanbul Üniversitesi Mübayaat 
Komisyonundan: 

'Oniveraite MeTka B· il F. 1....a1 
ıamu olan Elekt .k z ınaş o aıroıteler Ye mftJtemflltı için ftt.. 
ler 18/4/934 Ç rı malzemesile ampol pazarlıkla almacakbr Tali 

a11amba glln6 ıaat •• 16 da klif • P-Fiatın % 7,5 nisbetinde tem· tl ril b b" te edecekleri 
nunda hazır bulunmaları ve ::ı~ e • era. er mübayaat komisyo
fçin hergfin komisyon kitabetiae e liateaıle tarlnameyi görmek 

milracaat edebilirler '-166l . .. 
Zafiyeti umumiye, lştihasızlık ~ lnıvT·tsıdik ba • 

faide ve tesiri gönllen latmtb birik 

FOSFATLI 

Ş MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satılar. 

DABCOViCH va ŞUrekdsı 
'l'clc 44708 • 7 • 41220 

A vru a ve Şuk lim&nlan arasında 
munbı:ıam po9t.a. 

Anvers, Hotterdam, Ilamburg ve 
Iskandinavya limaolan için yakında 
hareket edecek vapurları ve düovanın 
baolıca liqıanlannda transbor de~"JJB 

1'8r.J" tafsilat jçin Galata, Freogyao 
hım umumi ıcPntf•l ğioe müracaat 
Tel. 44707 B - 41220 ............ 

TBEO REPPEN 
vapur acentah§ı 

Poli h Palestine Line of the poli b 
Tıanııatlımfc Sılıpp"ng Co. Ltd. 

Gdyn·a • America Line. 
15.000 tonluk 

"POLONiAn 
Transatlantik vapuru ile 

Kösteoce·htaobul· liayfa • YıAfa. 
Pi~ arasında muntazam ve lüks 
azimet ve avdet eeferleri 1 2 ve 
8iincü Bloıf kamaraları vardı:. 

Hayfa ·Yafa· ve Pire için 1efeder: 
19 Nisan aaa& 15 te 
8 Mayıs eaat 15 tt 

17 M•yıs ıaat 16 te 
81 M•yıı eaat 15 te 

Dolru Köstence için aeferlen 
16 Nisan aaa& 19 da 
29 Ninn ıaat 19 da 
ıs Mayıs ıaat 19 da 
27 M11yıs aaat 19 da 
10 Haııirao 88&t 19 da 

Sarahat mUddetl ı 
lstaııbul - Röstenct 16 aaat 
İstanbul - Yafa 61 
İstanbul - Hayfa 71 : 

Fazla tafsılat için Galatada Freng· 
yan hanında uınumt aoentalıklara 
mUracaat. Tel. 4·4707/8-4122(). Y <ılcu 
için atlaotik npuru acentaaına. 
G Jata nbtım caddeıi Tel. 40019 ve 
Vııgonli • Kok •e Ntıtia ıeyabııt 
•ceutalıklanna miiracaal 

' (15184).,,, 

Amasya su• hAkllnHllnclenı 
A.muyanı• Kilç&k köyünden Anlaa 
Geri Ağaya murialeri Şnki imzasile 

tnaa edılmio ıenttle 200 lira borçlu 
Amasyanuı Hacı tıyaa mahalleainden 

mütevefia ht:lvacı sade Şevki ef. ve
reıuinden oğlu Niyazi d. ııin mahalli 
m çhul kalınaaı 1ebebile muhakeme 
giillli Olan 4-4 934 tarihiııe davetiye 
çıkmış ilinen yapılan tebligata .rağmen 

yene muhakemeye gelmemiı ve vekil 
dahi goodermemiı olduğundan hak· 
kında muhakemenin gıyaben icrasına 

ve gıyap kararlDID dahi bersabık ili
nen tebl ğioe •• muhakemenin bu 
sebeple ~5-934 cumartesi günü saaı 

ona talikine karar verilmiıtir. Oo giıo 
zarfında gıyap kararına itirazla ye ... mi 
muhakemede bulunmadığı Ye -ya bir 
•ekıl dahi goocierJQM.ii haltle daYa.Jl 
kabul et.miı9 ado'llQNWjl ilin olu

fJl'm) -· 

Mumaileyhin tekrar Korsika'ya 
avdetiai temin etmekle iktifa olu
nacağı zannediliyor. 

HldJse Nasıl Anlaşllmış? 
Paris, 15 (A. A.) - Fontenb1ö 

ormanı civarındaki csraralüt Bar
biıon köşkUnde rıltı kişi otur
makta idi. Bunlarden yalnız ikisi 
arada sırada şehirde görünüyor
lardL Cümlesi, her.gün mektup 
ve gazetelermi hususi bir moto-
sikletli adam vasıtasile alıyorlardı. 
Bu motosikletli adamın yolda 
uğradığı bir arızadan sonra, hü
viyetini iıtinklf etmeai üzerine 

lstanbul ikinci icra memur• 
lulundanı İpotek cihetinden paraya 
9evrılme8İ mukarrer olup tamamına üç 
bin on lira kıymet takdir olunan Pen
di.kte Bağdat caddesinde 5783/t4 numa• 

nlarla murakkam v9 kaydeo dört arsa 
elyevm ve mahalleıı yekd ğerioe kalbe
diJaıek mretiJe bir ana ,ekline getiril
aıi~ olan ve indelmeeaha 602 metre 
murabbaında bulunan araalann tamamı 
açık arttırmıya. vazedilme.kle 2!·5-934 
tanhine müıadif Pazarteaı guou Mat 

l4 den 16 ya kadar dairede birinci açık 
arttırmaaı icra kılınacaktır.Arttırmıı bc-

d'li kıymeti muhammineoin yüzde yet

miş beeini bulduğu takdirde meı.kUr 
gayri menkul müıteri uhtesine ihale olu
nacaktır. Aksi halde ıon arttıranıo taah
hüdü baki kalmak üzere 4-6 934 tari
hine müaadif Puaı teıi güuü kesa ct.
irt:de yapılacak olan ikioci açık arilıc· 
mamnda mezkur gayri menkulit en 
~k arttıran üstünde bırakılacaktır. An
tınmya ittirak etmek istiyenierin mez· 
kur gayrimenkulün kıymeti muhammi
nesinio % yedi buçugıa niabetinde pey 
aj[~si veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil bul11Dmalan liı.am

dır. Müterakim ftl'gi. nkıf icarM& " 
belediyeye ait tanzifiye ve &e.oviriye I'&· 
ıumJan müeteriye aıttir. iOOf No.. Ja 
icra Ye ifia9 kanununun 126 lDCI ~ 
maddeainın dördüncü fıkrasına tnfiba 
bu ga~ rimeokl üzerinde ipotekli alacak
lılarla diğer alakadarlano, irtilU balla 
tabiplerinin bu baklan ve husmıile fai.& 
.,. IDN&rife dair ol&a Jddialaruıı ilia 
tanhinderı itibaren yirmi gün i9iode 
evrakı ruilıbitelerile birlik&e dairemiH 
bildirmeleri abi halde haldan e.pu si
cilleı ile -.bit olauyan)ann •tıı bede-
li - paylat«Memdan harig b.lacak.Lm 
oi'::tıe alüadartarm ifbu maddenm 
me&kdr ftkraınııa göre hareket etmeleri 

M. Troçkinin yedinde Dahili
ye Nezaretinden verilmİf 1933 
tarihli muntazam bir pasaport 
bulunduğu cihetle, AdJ:ye tahki
katı tamik eylemekten vazgeç-
mi,tir. 

lıf. Troçki, Beyaz Rusların in
tikamındu korktuğu için gizlen
diğini aöylemiştir. 

Tahkikata memur olan zat, 
köşke girdiği 2aman, M. Troçkiyi 
evin Ust katında ve yan masa-

sının önünde, sağında ve solun• 
da birer rovel ver olduğu halde 
bulmuftur. 

OskUdar icra memurlutu .. 
dan: Tamamına ehlivukuf ltırafındaa 
6125 lira kıymet takdir edilen Üıkl
darda Altuni zade Osmaniye mahal-
lesinde Ahmetbey ıokatında eski 1/J 
yeni 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24 No. lar
Ja murakkam malümü:hudut kayd• 
30 dönüm 241 arıın ma bahçe bir 
bap klifk Ue natamam ve harap iki 
diikkin Ye "'Fa- bir katlı hane ıe
kizde yedJ hiaae 750 J:ra mukahilindt 
birind derece 4otutir. Sabf peti .. 
dir. mGtuald• Yeriri Ye e•kaf hort
Jan Ye taazifat Ye t .. •iriye Ye riiıum 
ve delliliye milıteri,e altm Mil,tericha 
kıymS$l. .muhammlnenin ytlzde ,. .. 
buçuk niıbelinde pe7 akçeleri Yerme. 
leri icap eder. Arttırma prtnamell 
1-5-934 taribine mGaadif aalı güDI 
divanhane7a talik edilecektir. 'Birind 
utbrma 17-5-934 tarihine ıiaUadll 
perıembe g:linG nat 14 t• 1' ,. 
kadar Oaodar icra dairuiade yap1-
lacakbr. Arttırma bedeli lu~meti m .. 
bammineoio yüzde )'etmiı beti bul
duğu takdirde üaUinde bırakılır alaıl 

takdirde en ıon artbranın taahhü• 
baki kal•ak iiı.ere utbrma oa btıt 
~ dalaa temdit edllerelı 2-6-9U 
tarihlne miludif cu•artul -8Dll a)'lll 
•••it• len edlleeeldir. Ve .. ~ 
.rttıraaa ihale ed.leeektir. 1IN No. • 
icra 'H lflb ._aamna• 12'eel ma .. 
dem mueiblnce ipotek alaeakhlarla 
dip .111rac1-- •• irtifak laaklD 
eahlpleri.ı. p,;I _..kal laeriadeld 
llalılanm• .. bmmle faia H ma ... 
rife .talr eı.a ltldialanaı 'ft evrÜI 
••biteierOe birlikte n:hayet 2G gb 
amada icra daireıine bildlrmel..t 
ak• takdirde tapu acilile aabit olma
JaD alacaklılar nbf bedelinin payl ... 
malanndan bari~ kalırlu. Alilcadanı
nm icra" iftu kanuDunma mev .. 
mahsuaaaıaa temkaa buekd etme
leri ve daha fasl~ malıiıaat almak 
latiyealeria 93312965 No. h dosya,. 
müracaat etmeleri iJan olunur. (15774 

ve daha fazla malfunat almak istiyeu
lerio 23-4-934 taribınden itibaren Jı r
keaın gôrebılmesi için dairede açık lıu
lundurulacak olan arttırma şartnamesile 
933/13 No. lı dosyasına mdracaatle ma· 
~ mezktmm e..aaf ve eaireeini havi 
ft.zi1et ve •kdiri kıymet ra)'OraDu görüp 
~ri Ua olaaur. Cl,6'188) 

~ ı Bü~,.ı cuzdaoı, m• 
8J cılzdanı Ye beratimi kaybetti& 

Yenileınu .......... Wikimlen Y• 
tf& Batını 
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ALEıGH 1 VAPURCULUK 
, TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

f stanbul Acentalığı 
Liman Han, Telefon: 22925 

RA .DYOLİN 
Bisikletleri Mudanya Yolu 

SAADET ve BARTIN 
vapurJan Cumarteai g(lnilnden maada 

•• HERGUN •••t 9.30 da 
/ Tophane nhbmından kalkar. 

Kimyager 
Hüsameddin 

Tem idrar tabhli 100 kuruştur. BiJQ. 
mum tahlılit. Bııhçekapı Emlak veEy
ıaoı Dan~uı karşmoda İzzet Bey Ban 

~------· (15664) .. 

TUNÇ AY 
Tayyare Piyango Gişesi 

M. Hamdi Bey idaresinde 
açılmıştır. Toptan ve perakende 
müsait şeraitle sabı yapılır. 

Buton hayatmda ağzından ve dişlerinden rahat edecak .•• 

Çilnkü RADYOLiN Kullanıyo~ 
Beynelmilel bisiklet ileminde büyUk inkılap yaratan MEŞHUR 

RALEiGH 
fab~ihasmın, safi lNGlLIZ çeliğinden pek zarif, metanetli ve 
fennın en son terakkiyatmın tatbikile yapılmış yegane bisikletlerdir. 

METANET. ZARAFET ve SÜR'AT 
iTiBARiLE EMSALi YOKTUR 

Sabş deposu: Sirkeci - lstanbul .. Umarı Hal'! No. 35 

Sirkeci Hamidlye caddesi 
tramvay istasyonunda No. 20 

~·------· (15617) ~ 
lstanbul 7 ncl icra memur• 

lu§undan: Bir borçtan dolayı mah
cuz ve paraya çevrilmesi · mukarrer 

bir yazı makinesi ve iki halı 19-4-934 
tarihine müsadif perşembe günü saat 
10 dan 12 ye kadar Galatada Minerva 

BAŞ ve DiŞ ağraları 
Grip - Nezle - Romatizmaya hakiki 

Kaşe K A L M a T i N 
Büytik eczar.elerde atılır. 

Bir u 
tanıtır 

hnnıoda 27 N o, Ju yazıhanede birinci 
açık arttırması icra kılınacağından 
t.ıl ıplerio yevmi saati mezkftrdo mahal· 
lıode hazır bulunacak memuruna mil· 
racaathm ilan olunur . 

Satıhk Pırlanta KOpe 
. Tecrübe 
. Diş macunu 
Diıleri iyi temizler, ağızda güzel koku bırakır. ideal bir macundur. 
~----• Sirkeci MUhUrdar zade H. 18 ~ (15207) ..-... 

~ ............ -. ....... ................. . 
&on Po•ta Matbaası 

Sahi~i: Ali Ekrena 

Fevkalade temiz ve nadide 12 krat büyüklüğünde bir çift parlaaba 

küpe ile bir · pırlanta bilezik ve bir broı 1914/934 Peqembe 

gUnll öğleden sonra Sandal bedesteninde müzayede ile ıatalacak· 

tır. Nadide bir mücevhere malik olmak iatiyenlerin o giln 
Netriyat Müdürü • Halil LQtfl müzayede mahalline gelmeleri. ~ {15751) 

OBU\'UNUZI 
Umumi Kütüphane külliyatından 

ve 
ÇOCUK EDEBIVATI NE Ş R 1YAT1 N DA N: 

Umumi Kütüphane ı Ecnebi MüellHler Kollekslyonu ı 
Arkadaşım Büyük forma N. 1 - KüçOk Denizperisi ( Andersen) 

N. 2 - Casuı Çocuk (Alfons döde) 
N. 3 - Dilenci ( Gi d6 Mopasan ) 
N. 4 - Mustatil sandık ( Edgar Alan Po) 
N. S - Kışla hayatı ( _forj Kurt6lin) 
N. 6 - Divin ( Alber Samen) 
N. 7 - iki zavallı (Leen F arapye) 
N. 8 - jorinda ile Jorindel (Grim Kardqler) resimli 
N. 9 - Helena Fon Sidov ( Felika Hollender) resimli 
N. 10 - Mes'ut Prens ( Oskar Wayide) 
N. 11-12 .. Arkadaşım ( Maksim Gorki ) 
N. 13-14-Wilhelm Teli {Şiiler) r~simli 
N. 15-16-lnnnhğın Başlaıı6ıçlan (Birine kısım) resimh l Dr. 
N. 17-18- insanlığın Başlangıçlan (ikinci i ,, ) ,, Röne 
N. 19 - insanlığın Baılangıçlan (üçüncü ,, ) ,, Vemo 
N. 20 - Mrinmaji "Hikiye,, { Rabindranat Tagore: 193 Nob~I 

mükafatını kazanmt1tır.) 

~ 10 

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

10 
10 
10 
10 
ıo 
10 
10 
10 
10 
15 
15 
20 
20 
10 
h) 

N. 21 - Lengeran Veziri ( Ahuntzade Mirza Feth Ali) ,, 10 
N. 22 - La Fonten'in ıeçilmit Hikiyeleri ,, 10 
N. 23·24- iki tarafJı cinayet ( Edgar Alan Po) ,, 15 
N. 25 - Güzelleşen Tıürk Dili (Kurşunlu zade Raşit) ., 10 
N. 26 - Hiyalis ( Albert Sa men) ,, 10 
~N. 27 - Kurtlar Mucizesi (B. M. Kemal) ,. 10 
N. 28 - Altın Kaz (Grim Kardetler) ,, 10 
N. 29 - Yaşasın Hakikat (Muslih Ferit) ., 10 
N. 30 - Kibritçi Kız (Anderaen) ,, 10 
N. 31-32· Lügat (Türkçeden Fransızcaya) ,, 20 
N. 33.34. ıçli Kız { Dostoyevsky) " 20 

Wilhelm Teli ,, ,, 
insanlığın başlangıçları 1 kısım 
insanlığın başlangıçlan il ,. 
insanlığın baılangıçlan ID ., 
Mrinmaji 
Lengeran Veziri 
La Fontene'in seçilmiı hikayeleri 
~ 

Çocuk Hikayeleri ı 
N. ı Altın Dağın Kralı ciltli 
N. 2 Kedi Kürklii Kız 

" N. 3 Su Kızı " N. 4 Elmas Gerdanlık 
" N. s Katibe 
" 

Fiab .. 
" 
" 
" 

Hususi Kitaplar : 
Gazinin "14,, inkılibı 
YUz Sene Uyuyan Adam 208 sahife 
insanlığın başlangıçları f evkalAde ciltli 400 sahife 
Fransızcadan Türkçeye Lügat fevkalide ciltli 11 ,000 kelime 

, ..................... .... 

,, 
" 
" 
" 

Kr. 25 
.. 25 
" 25 
,, 25 
.. 20 

" 23 
" 25 
" 25 

Kr • 15 
H ıs 
,, ıs .. 15 
,, ıs 

,, 20 
40 

,, 75 
37 112 

ÇOCUK EDEBiYATI NEŞRiYATINOA~ BASJLMfŞ BULUNAN KiTAPLAR 
N. 1 - Kanada Çayırlarında Moris Farney Resimli K. 10 
N. 2 - La fonten'in Dalgmlıklan Moris famey Resimli ,, 10 NİK KART ER 
N. 3 - Siberya içlerinde Şarl Güyon Resimli ,, ıo Meşhur· Amerikan Polis Hafiyesi 
N. 4 - Denizin Dibinde P. Demousson ~e H. Peliyer Resimli ,, 10 N 1 lsabel Benton'un Son Kozu 
N. 5 - Harikulade bir Çocuk Moris F amey Resimli ., ı O • 
N. 6 - Burun Ağacı Grim Birad• .. ler Resimli ,. 10 N. 2 Vaşington'da Bir Cinayet 

Sahtekar Çalılar arasında ,, N. 3 Bir Doktorun cinayeti 
iplikçi Periler, Kedi Kürklü Kız " N. 4 Soyulan hırsız 

N. 7 - Altın Dağın Kıralı ,, Resimli ., 10 N. 5 Hafiye KöpeJ, 
Altın Sakallı Dev, Kari Katz ,. 

N. 8 - Tunus Masallan Jorj Riget Resimli ., 10 40 sahife Fiah 5 kuru~ 

Kr. 

" 
" 
it 

s 
5 
5 
5 
ö 

Tqra karllerımıze kolaybll olmak bere posta pala veya bavaıe kabul oıaaar. Posta lcrau bize altttr. 
5N~:0 Umumi KUtOphane neşriyatı .. Reklam matbaası.~~:ı·::.ı...o 


