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Siyasi Ufuk Yine Karışıyor 
Uzak Şarkta Hava Bozuldu 

Japonya, Çin Üzerinde Bir Nevi Mutlak Hakimiyet 

Bu Hldiaeler Ja• 
~onyanın lştiha
sının Giin Geç. 
tikçe Kabarmak
ta Olduğunu Gös· 

Tesis Etmek İstemektedir 

teri yor. 

Uzak Şarkta hava 
)'İne bozu:du. Daha 
geçenlerde Japon ve 
Amerikan hariciye 
nazırlarının tatlı tatlı 
konuşınealarından son 
ra bu h 1 . 
beklenın a ' pek te 
d. F k el'en birşey

ı. a at J .. aponyanın 
anı surette h 

k ti . attı ha-re e nı deg~ i r . 
.. . ş ırır gö-
runmesıdir ki 
nın b l hava-

ozu Olasına 
bep olnıtıştur. 'Bu~:
ıusta gelen tel ' -
fUnlardır: graf1ar 

Londra, 19-
ne beynelmilel ~!
yardım temini ba~~ 
landaki isteg .. e k 
Ja arşı 

ponyanın v d" ~. 
Ce er ıgı 

vap efkir.umumi-
)'eo.· ı: 

•n ranatını kaçır-
,!h1Ştır. Japon ceva
"Otndaki 'f d 1J ı a e ağırlığı, 

Zcık Şarkta beynel-
::~el llltinasebetlerin 

ıkbaline ait endi
feler 
t.d e ıebep o!mak-

1> 11
• Bu cevap, Ja-

011Y•nın, Çinin harici Siz gln• 61111lar11 rrıı düıecelc 
llıltnaaebetlerini kontrol etmek anaaanda olduğu ı leriııin inkişafına nihayet vermek isteyor ld bu vazi• 
~tticeıini doğurmuttur ki bu nretle beynelmilel yet çekinllmeai mOmklln olmıyan kanşıkhklar doğu· 
ticareti tekeffül altmda tutan "Açık kapı lliyaıe- racakhr. » 
ti,, nin ihlal edilmesinden korkuluyor. Diğer taraftan Çinin müstakil olduğunu kabul 
• "Deyli Te'graf,, g~z~~eaine sıöre, Japonya etmiı bulunan Akvam Cemiyeti de bu vaziyete 

aillhl1 bir müdahale tebdidı ile ecnebi aennayesiniıı karp IAkayt kalamaz. 
Çİnde çalıtmama•ı . fikri~ gitmektedir. Amerika Ne Diyor? 

Niyuz Kronikl dıyor ki: Vaıington, 19 - Japonyanm Çin meselesi hakkın• 
NJ a garp devletlerinin Çindeki f daki niyetleri için resmi mahafilde henüz mütalaa - " apony • aa_!!;et- ( Denmı 9 uncu sayfada ) 

,, 

" Mahkeme stı.l onu lııncah1n9 d l "d" 
u M . dd . • o n ı ı. 

ıı eıuınuun, Melek Han _1 hi 
ıonra nihayet: ım wey ndeki delilleri birer birer ıaydıktan 

" - İşbu d··lfü l ve emınarata h · 
kurşunile kHtlettığı mertebei~U :.ıute v~~1~9l 1\.tılek .~a~ı~ın Saim Beyi rövelver 

" Avuklıtın urn n uudıya müdaf 
0 

m; a mucrıır.ıy~tiru talebederim; dedi. 
" Son 8Öz mııcrııniudi. Reisin: aası a para etmedı. 
" - Mclt'k Ilılllım , başka bir deyeceğiniz k 
" Sua lıue mıızıııın kısaca ~u cevabı verdi: yo mu1 
" - Oau hen öldüı dıiın. Cezamı çekmeliyim 
0 

Melek Hunımm. ~u itirafı, onu mahkum etmeye kafi geldi. Reia, u 
IOnra mahkl' rue h eyetının kararını tefhim etti. · 

11 
Melek Hanım yedi buçuk sene hapiı cezasına mahk6m edilm.itt:L,, 

Pek Y•kaada 

Mektepte Dayak 1 

Kadıköy Lisesinde •. 
Talebe Dövüldüğü fddi

asile Ailiyeye Müra· 
caat Eciildi 

Kadıköyde, Pekmezoğlunda, 
Süleymanpaşa sokağında 83 nu• 
marada oturan Orhan Bey tara
fından Üsküdar Müddeiumı:mili
ğine müracaatla bir dava açı!mış-
tır. Bu zat Kadıköy Lisesinde 
dokuzuncu sınıfta talebe olan 
oğlunun dövüldüğünü iddia et
mektedir. 

Matbaamıza kadar gelip göz-
leri yaşararak hidiseyi anlatan 
Orhan Beye göre vak'a şöyle 
olmuştur: 

(· 564 ) Arif Efendi Salı gUnU 
sabah erkenden mektebe gitmif. 
içeri gireceği sırada Müdür m~ 
avını Kenan Bey tarafından 
ıapkası başından ahnmıf ve 
yırtılmıya başlanmıt- Çocuk, bu 
muamelenin sebebini sormuf. Bir 
yumruk yemit. yere yuvarlanmış. 
Kalkınca da •ağh aolJu birer 

( DeY.- 11 JMI ..,.,_... ) 

1 Esnaf Bankası Meselesi 

\Bankanın Borçluları Mah
kemeye Verildiler 

Ayrıca, Eski Müdür Faik Bey Hakkın· 
da Da Hukuk Mahkemesine Gidildi 

Esnaf bankasına kimlerin bor• 
cu olduğunu birkaç isim olarak 
yazdık. Dün de şimdiye kadar 
neşred.lmemiş yeni birtakım borç
lu isimleri aldık. Bu isimler ara• 
sında akla hayale gelmiyecek 

birçok maruf zevat vardır. Bü· 
tün bu paralar Esnaf bankasın· 
dan yalnız bir senet mukabi· 
linde ve teminatsız, karşılıksız 

olarak abnmışbr. Bu husustaki 
vesikalar tetkik edilirken, alınan 
borç mukabilinde bazı zevatın 
rehin olarak bazı mal ve eşya 

gösterdikleri anlaşılmıştır. Fakat 
tahkikat tamik edilince görül· 
müştür ki, rehin edi~en bu eşya 
daha evvel başka müesseselere 
mt.rhundur. işin asıl garip noktası 
burasıdır. 

Dün mevsuk surette öğren· 
diğimize göre Esnaf Bankası 
(330) boçlu aleyhinde dava ikame 

1 

RaponDI a~/11 müzak•,.•g• lcondaıana 
•öglig11a b11/t1dig• Reisi Muhiddin S. 
etmek üzere mahkemeye müra• 
caat etmiştir. 

Bu meyanda bankanın ilk 
müdiirü Faik Bey de dahildir. 
Faik Beyin borcu dört bin altı 

( Devamı 11 inci sayfada ) 

r. 
1 imtiyazlı Şirketler Hak-

kındaki Şikiyetler 
NE ŞIKAYETINIZVARSA YAZINIZ 
imtiyazlı ıirketl•r al11ghind• okagucalarımı~dan aldıllmı:ı 
1ikô.gt1tl1Jrl n1JF• deoam ecligoni.z. Sizin clt1 ıikô.getiniz oar.sa 
6iran '"""'' bildiriniz. Gazetemiz ha ıilctiget/erl taınif etl•r~k 
mtllterek bir i.tida halinde V•/cti/ete .,. Biigiik Millet M41cllıin• 
ıönderecektlr. 

Betlktat OtobUslerl 
İ11>tiyaılı şirketler hakkındaki şilc&

yetlerim şunlardır: 
- Beşiktaş ile Taksim ara· 

sında işliyen Tramvay Şirketine 
ait otobüsler, her zaman, kış, yaz 
gayri muntazam bir ıekil~e . iş:e
mektedir. Hele kışın bu mtizam-

sızlık daha miiıküJ vaziyetler ib· 
das ediyor. Mektebe giden ço-
çuklar, hastahaneye muaye-
neye giden ha•talar, işleri-
ne yetişmeğe çalışan memurlar 
karda yağmurda beklemekten 

( Devamı 9 uncu sayfada ) 

Yoğurt Yiyen Çok Yaşarmış - gazetelerıJen. 

<==::> 

- Bizim kainvalde timdi de yoğurda dadandı. Her alqam en 
apjı iki yüz elli gram yoğurt kıvırıyor .• 

- o... ki ..... MDe1.0R• çekecek Pi•• Yari. 



Kanun 
Her Şeyin 
Üstündedir 

Eaouf ban'kaeının "Yaaiyeti et· 
rafındaki neşriyatı elbette ki 
takip ediyorsuouz. Bu arada 
kanun maddelerine ku9amaklı 
manalar VenJmek l!Uretıle 
menfaatler temin edildığı do 
11öylen or. Bu mesele etrafm· 
duki fu,,, ıeri ıu saurlarda hü
las Pfi ıl oruz: 

fmıeıl J 11:kı Dey (Fatih • &lma
tomruk 78) - Bir gazetede okudum. 
Suiiatimal teşvik edilmemelidir. Ka
nun kuvvetleri her ıeyia fevkinde 
olmalıdır, diyor. Bu yazı Eaoaf Ban
kaaıodan tenı'nataız (40) bin lira alan 
Ye bu para ile yapbrdığı apartmam 
kanaı Ourine ıeçiren bir zat kaste
dilerek yıwlmııtır. Eter ueulaüzlük 
rtamen tahakkuk edene bu apart• 
man derhal aatılarak parası alınma• 
bdır. Çünkü usulsüz kazanılan para
lar daima ve ncrcde bulunursa bu-

lunaun aatl ıahıbine aittir, deniyor. 
Ben bu yazıyı baştanbaıa doğru bul
dum. Kanuni girizgihlara Hparak 
auiiıtimali bimaye ve teıvik edilmc
aıelidir. .. 

Naci Dey ( Sulfanahmet 'Oçler 
mahallesi 17) - Esnaf Bankasından 
para alan b riai bu para ile apartı
man lmıft lı:araauun ü~crinc yapmış. 
Ş'mdi hcrıeydcn emin bir vaziyette 

lmiv. Bir ba1mubarrir, etet" bu para 
usulsuz alınmış ise, aparhm'lnı kan
ımın üzerine geçirm iş olması töyle 
dursun, baıkaaına tm.tf olu bile 
derhal haczedilmelidir, diyor. Ben 
bu mütaleayı çok iaabetli buldum. 
Kanunlara kaçamaklı manalar 
verilerek hakaız. yere iıtifadeler temin 
edilmesine meydan verilmemek li
amdır. 

• 
Saffet Bey (Beşiktaş Akaretler 81)-

Ea af Banka ıntn vaziyetl rünün me
ıe ·esi oldu. Eğer (40Dı bin liranın 
lıedrolınaaında fena kastler varsa ad· 
liyemiı. derhal faaliyete geçme'i ve 
ıuiiatimal yapanların ceznıı verilmeli
dir. Hem bu cezalar dıı okadar ıiddetli 
olmalı ki halkın, itimat ederek para
ıını verdiğ'i hcrhan2'1 bir mGeasese 
fena itlere cür'et edemeaia. Maamdib 
adalet:n tecdliıinden eminiz. NeticeJi 
emniyetle belrllyonız. Bir fenalık 
artbaa edilirse eu.İllİm ki bu f CAaJ,k 
daha binbir fcnahta ana ve maya 
olabW,. 

Yugoslav Meb'usları Sehrimizde 
Yugoslav meb'uılarından bir 

kısmı grup halinde 'ı'ürkiycyi ve 
Ankarayı ziyarete karar vermiş
lerdir. (21) meb'ustan müteşekkil 
olan bu kafilenin bugün veya 
yann Varna yolu ile şehrimize 

ıelmeleri beklenmektedir. Meb
uslar Ankarayı ve bazı şehirleri· 
mizi gezerek yeni Türkiye hakkın
da tetkikul yapacaklardır. 

so~ POSTA 

Silih Kaçakçıları 
• 

Gümriikteki ihtisas Mahkemesinde Bir 
Kafilenin Muhakemesine Başlandı 
Gümrükteki Dokuzuncu ihtisas Mahkemesinde 

si"ah. fişek, kapsül ve mevaddı infilakiye kaçakçı• 
lığı yapmakla suçlu bir kaf .lenin muhakemesino 
başlanılmıştır. 

1 
Suçlular scrguya çekildikten sonra iddianame 

okundu. Bunda, suçluların inhisar idaresine ait 
bulunan fiıek fabrikasından patlayıcı maddeler 
imaline yarayan kopsül vesaire a~ırdıkları, bun.ara 

T cahkikat evrakına ~re Mehmet ve Salim ismin .. 
deki suçlular, Silabd&?rağadaki fişek fabrikasından 
imalat memuru Salih efendi vasıtasile kovan, 
kurşun ve saire çaldırmışlar, evlerinde inhisara 
tabi olan rovelver fişeği ve daha baza infiliki 
maddeler imal ederek gizli şekilde ıatmqlardır. 

Suçlulardan lbrahimin evinde yapılan aramada 
80 mermi ile bir Japon mavı.eri ve birtakım pat• 
layıcı maddeler bulunmuştur. 

bazı maddeler ilave ederek inhisara tabi bulunan 
mevaddı meydana getirdikleri yazılmıştı. Del.ilerin 
kuvveti ve mevzuubahs eşya ile beraber yakalanmış 
olmalan dolayırile tevkif edilen suçlular hadiseyi 
inkar ettiler. Bakırköründe oturan lbrahim Efendi 
evinde bulunan kapsn:Ierin fabrikadan aş.nlmış 
olmadığım, kardeşiJe beraber silib mağa:r.ası açlık· 
lan zam2ndan dlerinde kaldığını söyledi. 

Duruşma, pbitleriıı çağınlmalan için bqka 
g(lne bırakıldı. 

Bozuk Ölçü JBeledige 
Bir Bakkal Ve Bir Sebzeci Heyeti 

Mahkemeye Verildi • 
Asliye birinci ceza mahkemesi Ankaraya Y enıden Bazı 

dün ölçüler kaı:ununa muhalefet Dosyalar Gütürüldü 
eden iki suçlunun muhakeme
s "ne başlamıştır. Bunlardan birisi 
Bjyükadada bakkal Yani oğlu 
K.lcominidis E!endidir. Kendi-

sinden ayar k2ğıdı istemişler, ol· 
madığı için de mahkemeye ver
mişler. Suçlu: " Benim dük· 
kanım iskeleden çok :uzakta ol• 
duğu için bundan haberim yoktu." 
dedi. ikinci suçlu da Balta limanın· 
da Hasan Beyin bahçesinde bah
çıvan Yorgidir. Lahna \'e kereviz. 
satarken kullandığı kantarın eski 
aistem toplu olması yüzünden 
mahkemeye verilmiştir. Dünkü 
celsede suçluların sorgusu yapıl
dı ve şahitlerin çağır1lması iç:n 
muhakeme başka güne bırakıldı. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Boğaı;kesende börekçi Ahmet 
ustanın çırağı Hüseyin bir hafta· 
lık hasılat ile bazı eşyalan çala
rak kaçmış ise de yakalanmıştır. 

lf- Keçekulak namile maruf 
dilenci Agop Y eni~de Madam 
Antonyanın eşyalarını çalmış ve 
tutulmuştur. 

"' Dimitri isminde biri Ş"şlide 
lspironun para ve kum'baraauu 
çalarak aavuşurken tutulmuştur. 

J1.. Sabıkah Halit, Karaköyde 
tramva} da avukat Rüstem Cemal 
Beyin cebinden 65 lirasını çalar. 
kcn cürmümeşhut halinde yaka
lanmıştır. 

Belediye işlerini takip için 
Ankaraya giden Vali ve belediye 
reisi Muhiddin Beyle tktısat Mü· 
dürü Asım Beyin bugün döne
cekleri yan!mıştı. Ankaraya gi
den heyet arasında bulunan be-

lediye muhasebecilik muavını 
Nail Bey dün Ankaradan gelmiş 
ve buradan ban mühim dosya• 
lar alarak tekrar Aokaraya git
miştir. Heyetin ancak dört, beş 
gün sonra lstanbula döneceği 
söylenmektedir. 

Ticaret Kongresi 
Marmara, Trakya ve fstanbul 

mıntakası ticaret kongresi önü
müzdeki pazar gfinü şehrimizde 

toplanacaktır. Kongreye "'aret 
nılldürll r:yasct edecektir. 

Bu toplantıda, kooperatiflere 
verilecek yeni şekiller etraf mda 
konuşmalar yapılacak ve Anka· 
rada toplanacak olan umumi 
kongreler için murahhaslar seçi
lecektir. 

Beygirin Ayağmr Kırmış 
Aynahçeşmede oturan lıtilya 

isminde bir çocuk, Ahmet ağa 
isminde bir arabacının beygirinin 
&) ağına büyük bir taf atarak 
kırmıştır. 

Türk - Sovyet Muahedesi 
17 Nisana kadar olan Türk - Sov• 

yet ticaret muahede.inin 1 temmuza 
kadar uzabldıtı dün aiimrük müdür. 

lüğ6ne bUdirilmiıtir. 

f _ Bir Günde 
Muhtelif Sebeplerden Beş 

Kişi 'lİn Canı Yandı 
Cibali un fabrika&1 ame!esin

den İsmail kazaen bir elini maki· 
neye kapbımıştır. 

11-- Alemdarda Rn:a Efendi 
fınnında çal şan Hüseyin, bir elini 
hamur makinesine kapbrarak 
yaralanmıştır. 

Jf Tepcbaşında tel çekmekte 
olan tramvay şirketi usta1anndan 
Kadri Efendiye vatman Mustafa
mu idaresindeki tramvay arabası 
çarparak yaralamışhr. 

-le Kasımpaşada Bektaşın ara
bası Burhanettin isminde bir ço
cuğa çarparak yaralamışbr. 

Jf Şoför DW'Dluşun idaresin
deki 2090 numaralı otomobil 
Beyoğlunda tramvay biletçW 
Hasana çarparak yarala.mışbr. 

Kırılan 
Pencereler 

Evkaf Müdürlüğfi, Fatih ve 
Fethiye gibi camilerin alçıdan 
yapılmıı pencere çerçevelerinin 
çocuklar tarafından taşlanmak 
ıuretile kınldığını tesbit ettiği 
için polise mllracaat edererek bu 
gibi tecavüzlerin mencdılmesini 
istemiştir. 

tl.ucdlim Mektebi l'f.ezunf2rı 
Maarif Vekaleti tarafından, 

maarif müesseselerine gönderilen 
bir tamimde, 4 .. 6 senelik mual· 
Iim mektebi mezunlannın memu• 
riyete tayin hususunda lise me· 
ıunları haklarından Wifade ede-
bilecekleri bildirilmiştir. 

Nisan 20 

Gümln Tarihi 

Moskovada Tür 
Musiki Konseri 
~oıkova 19 - ODn hrada 1ü 

muıikiş:nasları Zeki ve Ekrem Ze 
Beyler tarafından çok muvaffak b" 
konser verilmiı ve Vokı cemiyeti relı 
M. Aroaef Türk • SoYyet harı v 
aan'at hareketleri hakkında bir nutuk 
ıöylt:miıtir. 

Sinopta Mısır Satışı 
Sinop 19 - Bu ay zarfında Mıııı 

Htıfı canlanmış, Trabzon ve Çorum 
kazalanndan 350 bin kilo ihracat r•· 
pılmııtır. 

Bayram Hazırlıkları 
Ordu 19 - Çoct.k bayramı bazı,.. 

fakları devam etmektedir. Yenidea 
38 çocuk giyd"ri~ecektir. 

Ağaç Hastalıklara 
Ordu 19 - F'mdık ve elma ağaç

lanndakl haatahkJa mücadeleye de
yam edilmektedir. 

Kurbanhk Koyun Çalmıt 
Sedat İlminde birisi kurban bay• 

nmınde kurban çaldığı için dün Sul• 
tanabmet ikinci au:h ceza mabkeme
ainde muhakeme edi!di. Suçu eabit 
oldutu için 2 ay 13 ıün hapse maJı,. 
küm oldu. 

Ak9ehlrde Konferans 
Akşehir ( Hususi )-Ortamek .. 

tep tarih muall:mi Hulusi Bey 
tarafından her hafta cumartesi 
günleri Türk tarihi ve Tfirk med.e
niyeti hakkında ve seri halinde 
konferanslar verilmekted'r. Kon• 
feranslar münevver muhitte bü
yi'k bir alika Ul andırmaktadır. • 

mi-Bir Cemiy 
Şehrimizde birçok Üniversite pro

fesörlerinin ittirakile bir "Türk Fiziki 
ve Tabii ilimler cemiyeti.. teşkil o
lunmuıtur. 

Cemiyetin gayesi, ilmf taharriyah 
eıvik ve neticelerini ncıretmektedir. 

Cemiyetin l:aıuıda Maarif Vekili 
Hikmet BE. nin riyasetinde bir "Fab-
1;1 komite .. •ardır. Bu komite ÜnİY1:l'!ıt 
site Rektörü Neşet Ômer B. TJp Fa• 
kültesi Dekanı Tevfik Salim Paşa, 
Fen Fakülteai Dekanı Ali Yar Bey. 
lerden müteıekkildir. 

Cemiyetin idare heyeti muvakka
ten Prof. Hans Wiııterstdn. Prof. Er-. 
w'in Freundlich, Prof. fbrahim Hakla. 
Prof. Mazhar Osmnn. Prof, Hamit Na• 
fiz, Prof. Andre Neville, Prof. Hanı 
Rcihenbach Beylerden tqekkül et
miştir. 

Cemiyet tarafından muntazam 
onferansar da tertip edilecektir. 

lk konfcram bu ayın SO und• 
veril~cektir. 

Tarihi 
Taşlar 

Sultanabmet parkının köıeıtnl 
yapılacak olan yeraltı tUYalcıt salo
nunun mecralan ilzerinde görülen 
munzam bir ab:dcnin mesnedini 
teıkil eden 21 büyük taı vinçlerle 
çıkanlmıştır. Bu taşlardan birisinin 
fiztrinde kınnw boya ile yazılmıt 
bar.ı yu.ılar .ardır. Mibeler idareal 
tu taşın tarihi kıymeti olduğunu 

te.bit chnit'ir. Tat luaiia müzey• 
nakledilecektir. 

1 Son Posta'nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan Be1 Diyor Ki: 1 

le,y 1 · lacajı 1Öyleni7oıl pacaldardır denin?. 
- HaberiD .... ... Hasan j ... Şimdi de Sovyet Ruayamn .. 

1 

... Akvam c~mıyeliıı• s•im- ı ... !4.c-, .ı nasıl bir daYCt , .. 

l 
Haun Jie7 - Nanl tfayel ed cc:Klerlıd 

bDmem .amma Alı.um Cem 1.U• eJJ ml-
..ı.rtljt ~ dtlrt ı lbdeo fa:S.:a •Gımea s.aDllP 

dUlm. A:maaıa " J"',_,.... .._11e11 ...,.....,. 
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a Milletler Cemiyeti Para Arayor a Resimli Makale 

A1t rulerical1mzz1n çokf.,.

1 

tundan dercedilememi~-
t . . 
l~ . -

Çocuğunu 
Boğan Bir Anne 

Gebze (Hususi) - ldd:a edil· 
diğine göre T t!peviran köyünde 
k?se -~ehmet kın Ayşe, işlediği 
hır gunabın mahsulü alan çocu· 
ğunu doğar doğmaz öldürerek 
bayıra atmıştır. Bu işte kendisine 
annesi ile kardeşinin de yardım 
ettiği ileri sürülüyor. Çocuğun 
cesedi dağda köpekler tarafından 
parçalanmıştır. Suçlular tevkif 
olunmuştur. 

Yunanistan' da . 
Siyasi Vaziyet Henüz Düz-

günleşmiş Değildir 
Atina, 20 ( Hususi ) - Siy2ai 

vnziyet son günlerde büyük bir 
ehemmiyet almıştır. Hükiımet fır
kası ve muhalefet part:leri mütce 
madi faaliyet h:- linaedir. I 

M. V~rıizel~s~u:ı bir k:sım 

',B~Y~LMiNEL 
ADALE.T HARP 

ark?~aşlarıle bır.ikte memleket 
harıcı~e çı~arıJacağı haberi teeyüt 
etmedı. v Dıktatörlüğe dogv r "d"I 
meyecegi d · u gı 1 • 

halif ~. an.aşılıyor, Dün 
ınu partı.er liderleri d b. 

Alıllctler Cemiyeti, guya sulhun , e b b k · eynelmılel öduletın 
e · çısidir. Fakııt bu vazı!esini ihmal ede ede ·ıı ı · . . mı eı erın 

~tımnt ~e emniyeti.ni _kaybetmiştir. Büyük milletlerin birço-
gn cemıyctten çı ·kılmışlcrdir Kulanl11r d" art k b ·· e • .. ı u ffiUt'BSe· 

seye elıewwiyt:t vermedıkleri iç ın pı.rn vcrwcınektedırler. 
llu yüzden Milletler Cemiyeti sıkıntılı vaziyete düş
müştür. Böyle bir müt>sseseden artık insanlığa hayır gel· 
mesine imkan var mıdır Y 

toplantı yaparak e ır 
görüştüler. Hüku uzun müddet • Venizelos'a, bug~~tünarnı~a M. 
reisinin tekrar seç.ilm . Cumhur 
kan misakı münakaş:ı~1 ve ~al
yet verilmesi hakkında rb~a nıha
yapılacaktır. Fakat M v" ~eklif 
böyle bir tekrti ült" . enızt:los 

TELGRAF HABERLER/ 
h. . ' ırtıat001 ıyetmde olduğu takd' d rna-
d w• • • d" ır e redde 
ecegını şım ıden söylernekt d" • 

Berlin'de e ır. 
S · yasi Görüşmeler a 

Kemalettin Sami Paşa için 
1uazzam Meras~m y 'd 

Hz. Dün Gazi 
Nazırı 

Yugoslavya Hariciye 
Ankara 19 _ ~ .. apı 1 M. elçimiz Kemalettin S .. r:ıp büyük 

vefab üzerine MareşaİH~ d aıanın Ankara 19 (A.A.)- Reisicüm· 

Yevtiç'i Kabul Ettiler 
~İ Gflzi Hz. arasınd~n ~nb_urg hur Hz. bugün ( dün) saat 17 de 
e gıa an teati edil · • az.yet Çankaya köşkünde Yugoslavya 

BerJin, 19 - B-~.ıştır. Hariciye Nazırı M. Yevt:ç cenap-
ınerhunı Kemalett' ubn ~azeteler Jarını kabul buyurmuşlarôr. Hari· 
meziyetleri .. k ıkn Sanıı Paşanın ciye Vekili Tevfik Rüştü Beyin de 
askeri ··h • yu se diplomasi ve lı b · 
\'e tekş_o retleri hakkında hürmet azar u.unduğu bu mülakat bir 

nm la 1 buçuk saat kadar devam etmiştir. 
Be li zı arı yazıyorlar. . Ankara, 19 (A. A.)- Yugos-

Türk r n, 19 - Bugün Berl~n 1 H . N 
8 . mezarlığında Kemalettı_n avya ar.cıye azırı M. Y evtiç 
aoıı Paşa iırhı muazıam bır Hz. ıeref.ne Başvekil ismet Paşa 

Hariciye Vekilinin g6rüımeleri ve 
Terlik Rüştü Beyin Belgrat seya
hati, iki memleket arasındaki 
münasebetleri tanzim imkinmı 
vermiştir. 

« Türkiye - Yugoslavya dostluk 
muahedesinin ve Balkan misa
kının imzası, iki memleketin bütün 
Balkan milletlerinin terakkisi yo
Ju · daki gayretlerini tahakkuk 
ettirmiştir. M. Yevtiç'in Ankara 

ten , M Hz. tarafından bugün (dün ) saat 
k. aze merasimi yapıldı. üte- 13 te Anad ı k ı b l'4cref 

a ıb b" d" ld' . f t ·ı o. u. u ü iinde bı"r 
A
en cenaze tirene ın ır 1• zıya e verı mıştır. 

....... 1 ...... .- --- . .... . ' ....... ......__~, - .. 

lnıan hükumeti cenaze me· A k 2 
rasimine bUtün teşkilitile ve ge- akşar: arY~g~ 1 (Hususi) - Dün Ve M aa ~ 
iliş mikyasta iştirak etti. El · · M s avyanın A'lkara Y 

Ankara 19 _ Berl"n Elçili- fı ç~sı M. Muroslavyankoviç tara· Ankara, 19 - Ücretli memur-
' n an Yevt• fi b" lar ' 1 d d h ğine, v yana Elçisi. H_amdi Beyin ziyafet ·.1d. ıç şere ne ır m maaş.ı meır.ur ar an a a 

k verı ı Z yafetı· bı·r s fazla para almaları meselesi ta) ini tekarrür etmıı tır. ta ip etti · uvare 
(Bu lıu•usta 10 uncu sayfamızda old ve suvare e görüşmeler e;hemmiyetle tetkik edilecekt.r. 

"1.f•ilôt vardır.) A k Ücret~erin her dairede a}nİ sevi· 
J\ı.ektep Pansiyonları ~ ara, 20 (Hususi) - Dün yede olması hususunda yeni 
Ankara, 19 - Vekiiler Heyce ~:c:kı .. su.varede M. Yevtiç ile kararlar verilecekt:r. 

tinin mektep panSİ) onlarına ait · ş ekılımız ve Harich-e V kT N •• f ,. J • 
mız arasında devamlı g" •• •· e 

1
) I• U US ş er'I kabul ehiği yeni bir nizamname- o!rnuştur. M . . oru!me er ı 

ye, görebundan sonra pansiyon açı· etrafında b 'u Yebytıçın zıyareti Gizli Dog"' um Ve Evienme-
lacak mektepler her sene alaka· neşri knvve~f n hır resmi tebliğ 
dar vekaletler tarafından tayin BUyUk e mu temeldir. ferin Yazılışı Devam Edjyor 
ve btitçe : ıyihasile birlikte teklif Gazinin Mem- Kayseri, 19 ( A.A) - Yaln.z 
edilecektir. 1 ak atinde marbn ilk haftası zarfına kadar 

Millet MecI;sinde Belgret, 19 - Vrem • Ka)seri merkez kazası ile 756 
A.n.ka. ra, 20 .. (Hususi) _ Mı'llet M. Yevtiç'in Ank e gazetesl, köy ve 27 mahalleden gelen 

el d hakkında Uzun b. arak seyahati 2127 d ft d L3 ' 90 d v me ısının unkü toplantısında ır ma ale yaz· e er e ,. ogum ve 
~n~em k.a?ununun 18 ci madde- mıştır. Ojyor ki: 26,574 ölüm ve 38,274 evlenme 
ıımn tefsırıne lüzum ol d v " Bu seyahatin siyasi bir ma- vukuab yazılmıştır. 
k "ld'k rna ıgına L B. F t ?~ar vcrı ı ten sonra bina ver- ,ıiyeti olduğu meydandadır. Kıra! ır ır ına 
g_ıs~ kanunu un 3 çüncü madde- Hz. nin f stanbu!da . Gazi Hz. ile Şiirt, 20 ( Hususi ) - Dün 
ıının. d. e_ma.ddesinin, dahı'I"ı ı"stı'hls:.k t .. •. d gece şiddetli bir fırtına oldu, 
v k cıı yap ıgı gorüşme en sonra i'-ı· d J .. d 

1 

1 

seyahati, Balkan misakı etrafında 
bazı ecnebi memleketlerde görll
len entrikadan sonra çok müsait 
bir zamanda yapılmışbr. Ankara 
garilımelerinden sonra Balkan 
ufkunun yeniden aydınl~macağı ve 
Baıkan milletler;nin kuvvetlenmesi 
için giriıiJen çalışmanan devam 
edeceği a:ılaşılıyor. Türk harki 
si}asetinin esu hedefi açık ve 
yapıcı olmakbr. 

« Biz Yugoslavlar, yeni Türki
yenin, Gazi Mustafa Kemalin 
teşebbü'sü i!e başlıyan hareketini 
diğer Balkan milletlerinden daha 
koJay anlıyabildik. Yugoslav mil· 
leti, Gazi Mustafa Kemale ve 
or.un mümtaz mesai arkadaşı 
T e\ fik Rüştü Beye bütün dünya
nın muhabbet ve hayranlığını 
kazandıran müdebbirane içtimai, 
siyaıi ve iktısadi ıslahatı ve salim 
harici siyaseti biiyük bir heye· 
cani :t takip etmiştir. 

Türk millefni ve onun büyUk 
şefi i tazimle karşılayarak yeni 
Türkiyeyi herkesten evvel selam-
layan Yugoslav milleti, Türkiye 
ile, Balkanların istikbali ve Avru
pada sulhun tarsini için bu kadar 
.ist:fadeli olan samimi bir siyaset 
ve iktisadi teşriki mesaiyi arzu 
etmiftir.~ 

M. Yevtlç Şerefine 
Vali Muhiddin 8. tarafından 

yann Tokatbyanda Yugoslavya 
Hariciye Nazırı M. Yevtiç şerce 
fine bir öğle ziyafeti verilecektir. ergı ı ıncı maddes'ni:ı de-. 1 •. 

1 
K o u yag ı. 

• . • · gış ırı. =======--'=== 
mesme aıt !ayihalar kabul edildi. r------------------·--------------=_=-.:..=-:-:-:_=_=_=:_=_ =_=_=_r=_=.;_=_-_, 

Bır Zelzele .. 
. Osmaniye, 19- Bu gece hafif J S TER 

bır zelzele ol:fo. 
iNAN /STER iNANMAI 

Türkiye - Almanya 
Al Ar.kara 20 (Husu~i) - Türkiye- 1 

many r altı a ıcaret mukavelesinin 
bir ay daha uzatılmasına ait yeni 1 
nıurahbu7avele dürı iki devlet 
Dur:t as an tarafından imzalan-

~ ır. 
l 

Amerikanın Nevyork tehrinde 36 bin ilkmektep 
~?cası vardır. Maar:f idart-si geçen sene bu muaUim'cri 
ır sıhhi muayeneye tabi tutmuş ve muayeneyi idııre 

eden doktor Altman v~rdiği raporda bunlardan 1500 
muallimin müvazenesiz veya tamamen deli olduğunu 
bildirmiştir. 

iSTER iNAN 

Nevyork maarifçe Amerikan1n en ileri tehridir. 
Terbiyece Amerika dOnyanın en ileri memleketidir. 
Bu febirde çahıan muallimlerin lSOO ü deli çıkarsa, 
diğer memleketlerde arbk hocaların vaziyeti daha iyi 
olabileceğine, 

ISTBR iNANMA/ 

Ssyfa J 

Sözün Kısası 

Aynaroz Kadısının 

Asri/eri 
A. E 

Az evvel Müsahip zadenin bir 
piyesini, sonra (Taymis)in b:r ya· 
zısmı, daha sonra da kendi gaze
telerimizden birinin bir fıkrasını 
hatırladım. 

- Bu fiç noktanın sırtsırta 
gelişhde ne milnaseb~t •ar? 

D~ye düşünebilir.siniz, ıöyliye
ceğim. Fakat evvelemirde kendim
de haf.f bir tembellik ile azim 
bir cehaletin eaerlerioi sezmiye 
başladığımı itiraf edeceğim. 

Müsahip zadenin ( Aynaroz 
kadısı ) m elli, defa mı, yüz 
defa mı nekadar oynanmıt olma• 
rıına rağmen gidip göremedim. 
Tembellik buradadır. Cehaletimi 
de bu piyesi görerek nurlanmamıt 
olmamda buluyorum. Bereket 
versin bir gece bir perdesini 
radyoda temsil ediyorlardı da 
dinledim: 

" Kadı efendi dindar bir 
adamdır, karşısında işini yaptır
mak için yalvaran adamın getir
diği parayı alamaz. işi şer'işerife 
uydurmak mecburiyetindedir: 

- Bu bahçenin taılar1nı sana 
sattım, kabul ediyor musun ? 

Müracaatçı mütehayyir: 
- Hay hay efendimi 
- O halde hemen bu taşlan 

nakleylel 
- Aman efendim vaktim mO

sait değili 
- O halde bu iti yapmak 

için beni tevkil et. Parası~ı da v~r: 
Adam parayı vermış. lıını 

gördürmüş, Hadise d~ şer'işerife 
uymuştur. ,. 

Bu, Musahip zadenin piyesin· 
den hatırıma gelen sahne! 

>f-
logilterenin en eski ailelerin· 

den içtimai mevki sahibi bit lort 
bir bankamn (50,000) aJtmını do
landırmış, fakat mesele henüz 
adli safhaya girmemif, polisin 
elinde. 

Bu bidiseyi lngiliılerin metbar 
temkinine uydurarak nuıl yazmalı? 

Aşağıki sahrlan okuyunuz: 
- " Çok mubtem Lort Çe\ai 

cenapları ( Midland ~ank ) a ait 
olan (50,000) altını muvakkat bir 
zaman için kullanabileceklerini 
zannetmiılerdir. Banka mildürleri 
ise bu zanna ittirak etmemir 
lerdir. Arada çıkan görllf farla 
zabıtanın tetkikine verilmiştir. ,, 

Bu da, ( T aymia )te olluduğum 
yaı.ıl 

"" Esnaf Bankaınmn ( 400,000 ) 
lirası kısmen muvaffalcıyets:z te
şebbüsler neticesinde erimi,, kıs
men de ıunun bunun elinde 
kalmış. 

işin bir kısmı malnm, bir kı .. 
mı da yavaş yavaı anlaşıla

cak. Fakat bildlğinizi ve 6ğrene
ceklerinizi elinizde benOz vesaik 
olmadığına göre, bq ağna& getir-
memesi için nasıl yazmalı? 

işte bir nümune: 
- " Banka _,...,.mden bir 

kısmının geri almmUI gOç ellere 
verildiği zannı belirir tribi olmak· 
tadır. Maamafih bittin bu ifler 
usul ve nizama:ıa muvahk bir 
tekilde cereyan etmiftir. ,, 

Bu da bizim gazetelerin birin
de gördüğüm bir haberdir. 

* Şimdi siz okuduğunuz bu Oç 
fıkradan bir nef ce çıkarmaklığımı 
beklersiniz; değil mi? Mü11aade 
ederseniz bu işi size bırakacağım. 
Yalnız hatırJma gelen bir müta• 
leayı söyleyey:m: 

- Minareyi çalan kılıfı haZl!'
lar, darbımeseli Aynaroz Kacb
sımn zamanında mevcut idi. 
Ya1mz minarenin ça!ındığını lngi
liı üslubu ile yazmaya bqlamak 
gazetelerimizde göriilen y-1 
terakki eaerlerillclendir. 



• 

. 

-t l.lemlelcet ~anzarıuı\: 
~engin Olmak için 
./.O Perşembe Ça
maşır Mı Yıkamalı 

Taşköprü ( Hususi ) - Kasta· 
monudan Taşköprüye kadar uza· 
nan köylerde hayat çok ıü:ıel 
geçer, toprak çok verimlidir. 
Bütün bu uzanan ova, hep babçe
liktir. Bahçelerde tlirlll türlü 
meyva ağaçlan •ardır, ek&eri 
yerde sebze hububat yetiştiri

lir. Arazi m&nbit olduğu kadar, 
hol ve içilebilir suya maliktir. 
Havası da çok gtizeldir. 

Bahar bu sene, bu yeşil ova• 
fara çok erken geldi. Çiftçiler 
tarlalarına, bahçelerine çaktılar. 

Taşköprüde, bahara a:t ıüı.el 
efsane!er vardır. Bab.ar ıefüıco fU 
beyit ile kar~ır ı 

Y4Mlid• yeUer 
Sı kizde .eller 
Dokuzda gürler 

Bahar geldiği wakit, sik rftr. 
lene, bu 1eı dUyUlur •• köylüler 
hemen ambarlan laflarlar. Bu 
hareket, o RDe bollak olmaa için 
Japabr. Demir gibi sailam olmak 
eyi çal:ımak içinde demir lperler. 

Burada çamqır yıkama gtin
lerinin de ananesi varcır. Haf
tanın bergllntinde çamaşır yıka
mak doğru değildir. Biibassa salı 
ve cumartesi gtlnleri çamaşır 
rıkamak uğursuzdur. Pel'fembe 
gilnleri yıkanan çamaş rlar içiıı 
ise bliyük uğurlar tasavvur edilir. 
Bir kimae tam kırk perşembe 
fasılasız çamaşır yıkarsa, mubak· 
kak kırk birinci hafta ze_g:n 
olurmu4. 

Bu efsaneye inanarak, her 
peqemhe çamapr yıkayanlar çok 
görülür... Hiç olmazsa, Lir men· 
dıl ) ıkayıp asmak ta kafi 
ge!İrmif- Hu haf ta çamaşır 
Jıkayanlar görülmüyor değil. 
Fakat kırkma laafta 90Dancla 
ıenaia olaD pdiye kadar ılriil
memitUr. 

Gümüşhacıköy. 
Köy Değil, Büyük Bir 

Kaza Merkezidir 
Gnmtıfhacıköy (Hususi)- Be

lediye biitçesiDe bir doktor içia 
bin lira t&Miaat koymuftur. Fa
kat kazanın isminin sonunda köy 
kelimesinin bulunu.-, buranın bir 
köy olduğu zann m ftl'iiği için 
kauya hiçbir doktor selmemek
tedir. Halbeki yalnm kasabada 
8 bia nüfus Yardır. Buna köylerin 
.nüfusu da ilave edi.ince kasaba
mızın pek te küçük olmadığı 
kolayca anlaşalar. 

Kasabamız her hususta ileri 
gitmiş, cidden methe değer bir 
yerdir. Saf bava, temiz ve bol MI 

ve buna inamanı ecleıa hayat 
ucuzluğu kasabaya aynca bir 
luyoıet Yermelitedir. 

GUaUşhacıköyda Numune 
OOkklnlar 

GOmlflaaaköy (Humat) -Be
lediye halka Diimuı:.e olmak üzere 
bu aene asri bir bakkal dükkim, 
bir fınn, bir berber Ye bir lokanta 
Japtıracakbr. 

Muşta imar Faa!iyeti 
Muş, (Hususi) - Viliyefür.ize 

tayini benliz bir buçuk seneyi 
ıeçmi,en Vali Mitbat Bey asayif 
\'e inz.ıbat sahasın~aki kayde de
ier muvaffakiyetiladeo aoora imar 
aaba11nda faaliyete bqlaDUfbr. 
Şehir dahil ve haricindelıi fCle
lerin tamirine, olmıyanlana da 
Jeniclea · intuma bqlar.a!mıfbr. 
Ça111 başta bap a.t dlkkln
larla .a.leıam.fliır. 

• 
MEMLEl{ET HA ERLERi 

Zafranbolu'da Bir Köy 
• 
IStanbul Sokaklarından Daha Munta-
zam Ve Düzgün Kaldırımlara Maliktir 

Dİ lstr D · uldaki 
köylü bem~iler 
gönderir. 

Kö,·d~ beı 
dershaneli b6yük 
bir lıkmektep va'; 
cfır. Bu yıl mekte
bin yanına çok 
büyük bir de pan· 
siyon yapılmıştır. 
Köy pansı) onuna 
v:rmi köyünço-

Zafranb o! o. 
(Hususi) - Yörük 
Zafranbo J unun 
merkez köylerin
den ve kazanın 
şark kısmında , 
Akviran harabe
leri eteğinde ku· 
rulmuı tarihi bü· 
yiık bir köydür. 
Halihazırda köy 
Ltanbulda yaşa
Y• zcap yö-
rüldnl · f , cuklan le· it o-

• enn ıay ~ z_ofTonbolıı Jo Yöriilc tı .... U,.• ocwi refd Gioarz•tl• H._.ı,. •• Jarak eJdilderi 
Y~. m~b~edır. Yaz gel- Fll'ka reid Kivar zade H6se}iD gibi k6y merkezi vaziye~le olutu 
dıaa Yöruklüler on beı - yirmi Bey pk çalıtbn Ye tecrübeli itibarile yalan Akman. Konari, 
,U. otanaak Azere kaJ• aba bir adamcbr ft içtimalara ebe- Sat k6yinden akşam sabah 
ederler. Bu itibar ile katlan riyetle batmuallim !.mail Halda aclip g:den çocuklar vardar. 
pek teaha olaa köy maJİa ~e muallim Hilmi Beyle NeZ.:be Klyln 11lmlllll nlfae b,chna 
ayaadaa ..,.. J•ftf ra•at kala- Hamm da iştirak ederler. aanran (980) chr baalann (440) ı 
balaşmıya başlar... Köyltilerin rahatça oturabilme• köyde ( 550 ) si de lstanl:ulda 

Anadolunun hemen her ka- Jeri için i•kemleler alınmıt milza- otururlar. Köy kaldınmlan t.-
ylinde olduğu gibi Yörükte de kere ve mUtalc:a salonuna da tanbul sokaklanndan daha çok 
bir fırka ocağa vardır. Burada b_üyük masa konmuştur. Buraya muntaıamd.r. Köy muhtan Mua-
köylüler araları:ıda seçtikleri rei- Ülkn mecmuası, Zafranboluda tafa efendi de her busuata köy 
sin riyaseti altında haftada bir çıkan Seyyah gazetesi ve lstan- umuruna hizmet eden ve kö) lüye 
iki gece toplanır konuşurlar. Kö- bulda çakan hemen b6tün geze- kendini sevdirmit çok çalışkan 
yün ihti~açlarını tesbit ederler. teler gelir. Bu lstanbul gazeteleri bir gençtir. - M. Enver 

Bitliste 
Artık Yaz Alemleri 

a~şladı 
Bitli• (Hususi) - Biraz geç 

kalmıı olmakla beraber baharın 
başlaması herkesi sevinc:irmiştir. 
Aylarca karla ortülü kalan şehir 
eekeneai günqin cao ye tifa •e
ren kudretiaden istifade için kır
lara tqanmaktac:Lr. Bitlia:a lota 
nekadar ıiddeW iae yan ela o 
nisbette zevkli Ye eğlenceli olur. 
Pek çok memba a&1) ua malik 
olaD Bitliate her - bqa bir .... 
siredir. ÔmlirleriAi çal1f1Dalda ge
çirea Bitlialiler tatil paleriade 
bu meSireleri dolduralar " ~Ok 
takdire değer bir intiamla eğle-
nirler. B tli.te bir sene zarfmda 
ancak bir kab1 ~ ! airkat vak•a-
sı vukubulduğu kaydedilmiştir-
ki bu da kalkının kendi iş ve gü• 
cünden başka şey1e. bilhassa fe
nalıkla meıgul oladığına en bil
yeık delildır. B. (js ha la,. ab
li k Te seciye gnzelliğıni Uade 
eder. 

Alanyada 
Köy Muhtarları 
Okutuluyor 

Alanya (Hususi) - Kazamızın 
yllz yirmi parça 
kö!'Ü vardır. Köy 
kanunu mucibin
ce köylerin muh
tan o köyün 
amiridir. Köylü
aüa her İfİB• 
muhtar bakar ba 
111ubtarlann ek
aerw okuyup 
Jazma bilmedi
iinden hallan 
işini baıarama- Kvr• ••alliml 
Jorlardı. Bu ci- r.1a.1,. lq 
lletleri nazarıdikkate alan vali 
Nazif Bey merkezi kazada bir 
kurs açtırdı ve kursun muallimli· 
ğine de tahrirat katibi Tahs·n 
Beyi tayin etti. hk devrede 35 
Ye ikinci devrede 32 muhtar on 
beş gün tahi?den •onra okuyup 

Kızılcahamain' da 
Dikkatsizlik Yüzünden 

Bir Kadın Öldü 
Kızılcahamam ( Huaua1 )- MO

şamaha köyilnden Mehmet kansı 
Haticenin e\'İne misafir gelen 
Evciler köyünden Süleyman oğlu 
Adil tabancaSlDl kurcalarken atq 
almlf, çakaa mermi kartı11nda 
duran Haticeye isabet etmif Ye 
mezbure alcLil yandan J&nm 
•aat eonra &lmlftlir. 

1auna öğrendiler ıimdiye kadar 
yetmiş beş mulatana tahsili ikmal 
edildi. Yalanda Alliyede köylerde 
okuyup ya:ıma bilmiyea muhtar 
kalmayacaktır. Bu iti gören Tahsin 
Bey kurs ittihaz edilen Halkeviıa
de bergece sakalla •e ihtiyar 
talebelerini okutmı7a çalıfl)Or ve 
muvaffak oluyor. Diğer taraftan 
sıhhat memuru Mustafa Asım 
Bey de köy kanununun sıhhi 
maddeluinin tatbiki \'e köy 
hıfzıssıbhaaı hakkında öğütler 
vermektedir • 

Resimli Memleket Haberleri 

1 - Ercifte memurlar •e gençler her fınatta 
l:lr araya gelmekte, hasb:baller yaparak mfiıterek 
çalıımalannm faydah billnçolannı g5zden geçir
mekted:rler. Resim blSyle bir toplantıda hususi ida
re ve muhabere memurlanna bir arada ıöatermek
tedir. 

2 - Bozdoğanın ıeyyar sıhhat memurluğu miln
haldir. Bu vazife~ i merkez sıhhat memuru Sadık 8. 
yapmaktachr. Sadık Be,, ı- Lir wn _.... 

mekteplerde w köylerde 3 binden fazla aşı tatbik 
etmiıtir. 

3 - Heryerde olduiu gıôi Urlanın Kuşçular 
k8yünde de bir ağaç dikme bayramı yapıllDlfbr. 
Urla Mncldeiumumil:ği ağaç lteame yaaağına kal'fl 
~ok hauaı davranmakta ve yaaağa riayet etmeyen
leri cezalandınlmak Ozere mahkemeye vermektedir. 
Resimde Kuıçular kayGnde yapılan ajaç bayramı 
ıiiı*'_...,,. 

Yeni Neşriyat 

insan 
Teşrih 
Modeli 

Yasanı Prefulr IC .. aı C••., 
Nepeden ı Ka .. at Klltllphan ... 

Harsımızda arapçanın en ziyr 
de saltanat sUrdüjil saha feDDI 
ve tıbbi ısblablar aabaaıdar. 

Vaktile bp ısblablan liaaDP 
mna geçirilirken arapçadan isti
f ade edilmiş. Hattl, birçok yeal 
tabirler icad edilmiş, fakat türk-
çeden milmkün olduğu kadar 
uzak kalmaya çahşılmıf. Bu su
retle hp ıstılahları anlaşılmal 

birer klişe haline girmi~tir. 
Bu hal daha o vakit öz türkçe 

taraftarlanw isyana ıevketmife 
Hatti Kemal Cenap B. bireserin
de J 000 sene evvel Orta Asya' da 
Sultan SbUktekin zamanında ya• 
famlf olan bir Türk doktorunun 
eserinden birka, sabr nakletmir 
tir ki, ba Abrlar TUrlderin arape 
ça ISblablanna kup o vakitJd 
iayanlannın bir ifadesidir. 

Bu zat diyor ki: 
• - Bir luptı Türk difmde te'ket
~ 7arat1lm11t9Chr ki, pyet nimler 
o. dil ilzerine teJif olunaaydılar, deve
nın Mızllbeye, ıürafanın ıiddetle akaa 
nehre karşı dergnr olan iıtikrabı gıDI 
ilimlerin terf ılerine ha)Tet edilirdi. On
dan ıonra benim dılim arapçaya w 
fransızcaya nalcleclilmeJi idi. Arap harf. 
lerile ya:u yazmak meeeleıi hakıkaten 
büyük bir afettir, pülküllü beladır .... ,, 

Tam bin sene evvel ı&ylenea 
bu hakikati biz ancak bugün 
anlıyoruz ve ıstılahları kendi dili
mize çevirmeye baılayoruz. 

Kemal Cenap Bey insan vncu
dündeki uzuvlann Uirkçe adlanDI 
bulmuıtur. Bunlan arapça ve 14-
tinceal ile yaayana ~..,._--Jlll 

suretle, dil inkılabımızda çahıan
lara bir yardım yapmak istemiştir. 

Doktor Kemal Cenap Beyia 
bulduiu ıstılahlan kolaylıkla an
layabiliyoruz. Filvaki bualana 
lçiDcle de kulağımıza bot ıelmi
yenler Jok değildir. Fakat niha
yet bu bir tecrübedir, zaman ile 
daha iyileri bulunabilir. 

Yalnız bu eserin, bize ısblalı
lan Tirk diline çevirmek imkim 
bulunduiunu iabat etmeai kifi 
bir hizmettir. 

Konya Ereğlisinde 
Bir iplik Fabrikası 

Kuruluyor 
Konya Ereğliai (Huauat) - Ka

zammda Jap• lllUI mukarrer o!an 
iplik fabr;kası için mütebaSSJalat
dan mürekkep fiç kit lik bir he
yet gelmiştir. Fabrikanın kurula• 
cajı yeri lesbit ile meşgul olaa 
heyet, f abrikamn ıehrin ortasındt 
rapılmaıını muvafık ıörmüıtilr. 

Çapakçur da 
Memurlar için F aydab 

Bir Teı~kkül 
Çapakçur, (Huıust) - Alb ., 

evvel teşekkül eden memurin yar
dım sandığının ıermayeai hazirana 
kadar bin liraya baliğ olacaktır. 
Sandık idare h~yeti bir reis, iki 
aza ve bir muhasebeciden teıek• 
kül etmiıtir. Her memur sandığa 
ayda beı lira tevdiatta bulunmak• 
tadır. Sandıp kooperatif tetkillb 
da Yardır. 

Çapakçurda Şiddetli Yağmurlar 
Çapakçur ( Huıust ) - Şelu+ 

mizde 5 pdenberi bilifaadat 
tiddetli yatmurlar yağmaktadır• 
Bnylk dere lalan faıl•c• el# 
mqtur. 
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{ Siyaset Alemi] 
Staviski Rezale
tinden Faşistler 
istifade Ediyor 

k Birkaç aydunberi Franaa'da tahkl· 
ala devam eden Staviaki meseleıi, 

fıışlıt memleketlerin ekm 11.· 

d P l 
e 6 .ne yağ 

ür n. ar emantarizml zaten ,_ k _ _ KO mut 
Ye çurumüf telakki eden fatiat ·· ., • .

1 
reJım, 

Staviakı nıo mı yara Jaklqan dolao-
dancılıtı albndan aınbverea auiisti
mal. rüınt. nüfuı auiiatimall balka-
1101 1rörüoce daYaaının sübutuna kani 
oldu ve bu kanaatini timdi ilcme 
tlln ediyor. Haksız: da değiL 

Çünkfiı bu mesele Ue alikadar 
ohnuı bulunan hi.kimler, umumiyetle 
Franaız meb'uslnranın. bilhaaaa avukat 
meb'uılıırın itlere müdahale ve tesir 
rapmalarandan acı acı tikiyet ediyor
lar. Bir ara, istintak bikimliti yapan 
maktul temy:z azası Prenı'•n dahi, 
~ııkU'e bir arkadaıma söylediki fU 
ıöz. miSRl olarak ileri süıülüyorı 

"'- Ne iyi oldu da temyize za 
tayin edildik. Avukat meb'uslaran 

Umu ve teıebbüılerinden bıknut. 
uaomııtım ... 

l,in içinde bulunan bir Fra ız 
lılklıninln apından çıkmak itibarile 
'"8. ne atır Ur sözdür. Onun lçlnd' 
ld fatiıt ltnlyan matl:.uatı b k 11 

.a F ay ırıyon 
ranu çtlrümüttür ve dahlıt b. 

harbe gidiyor VakUI ıı· • ır 
tm • , • e ızımle ıa1 e ıf o.anJann hali ne L--· d' 1 

&IQID ır,, 

* Filvaki 18ıe 6 
cidden bnı.nrııa a rünen manzara 
itila eler tutu 1cr~~ 1•cıdır. Çünküı 

a anamııtır, 

----- Sı.irem 
Buğday İşi 

Oturdular, Konuşt ı 
Fakat Anlaşarnad ~ ar, 
Roma 19 - Hutd ı.ar 

SON 

~ ... --~ ...................................................... .-. 

llABİC:I TILOBArLA 
• 

·4 "" ... - • ' . ... . 'it ' '"' 

Har Çıkab· . ' r. 
• ngiliz Gazet leri, F ransanın Aldığı Son 
Vaziyetin Neticesini Böyle Görüyorlar 

Paris, 19 - Silahlar meaelealnc 
dair lngiltereye •on olarak verilen 
cevabi notada bllhaua deniliyor klı 

"Almanya yeni J1} loütçeslnln 
mülhak müdafaa fa1hna 352 milyon 
mark fazla tahaiaat koymak, l:irçok 
ycr!erde tayyare meydanları •Gcuda 
getarmek, askeri mahiyette teıkilit 
yapmak auretile muahedeleri biçe 
Hymıt ve her türlü milukereleri 
inıkinıız bir hale getirmiotir. Fran1a, 
Almanyanan silahlanmasını tecviz 
edecek herhangi bir mukaveleye fİd· 
det!e muhaliftir ve Franaa kendi 
e~niyetine alt kaygulannl en iler:ye 

İtalya Yine Tekzip Etti 

urmek mecburiyetindedir, Bir silib. 
lnn hm.km mukavelesi için Alman• 

yanın Akvam Cemiyetine eirmcsl Radosta limana girerken ı~ülen ilk manzan 
zaıuridir." l J 

Roma, 19 _ Radoda siyasi bir ihtilal çıktığı hnkkındaki haber ~r ya an-
Bir Beyaz Kitap dır. Sadece bnzı aarhof kaylüler arasında kavgalar olmuı ve yatıotın. mıttar • 

Londra, 19 - Silahlan bırakma = 
meselesine dair lngiltere, Almanya biltçeıindeki tah&iaatı arttırmaaı hak- kOçük itilafın sulh yolundaki parlak 
ve Fransa tarafından verilen muhtelif kandaki lngiliı aorgusuna verdiji nıeeaisinden dolayı memnuniyetlerini 
notalnrı vo cevaplarını ibt:va eden cevabı taevip ediyorlar. Komünist ve bUdirmi~tir. 
bir l eyaz kitap neıro:unmuttur. aoıyaliıt gazeteler do bu tasvibe itil· Bir Tevaaaut Haberi 

Vaşington, 19 - Silahlar ftiae rak ediyorlar. Loodra, 19 \ A A) - Deyli Tel-
dair İngilterede bir beyaz kitap Bu hu.11asta gazetelerde çıkan ,,., gazetesinin istihbanna naz ran 
netredilmesi, tu hususta bir mukave- mQtalealann buliuıı ıudur: • Franaa ltalya hükumeti, Fransa ile Almanya 
le yapılmasın1 temin için bir açık Almanyanın • Jihlanmaaım kabul ııruında ve M. Muıolininin ıahsi 
kapı mahiyetinde telikki ed.liyor, etmemekte bakladır. HükOmetin bu fikirlerine uyacak ıurette yeniden bir 

Fransa Hakb lmı, yolda verdiği karar, bütün milletin tevassut tcşebbüsünda bulunacaktır. 
Londra. 19 _ Gazeteler. Franaa- kanaatine uygundur • ., Cenevre, 19 ( Havaa ) - Jsviçre 

' nın cevabi notaaı kabul edildiği tak- ltalycda Hayret matbuab ile beynelmilel roatbuat. 
d' d Th' 1 . • bk • i Roma, 19 - Fraaaan1n fngilt~re Franıanın silahlan bırakmaya dair 

ır e 61 a .ar mese es.nan ar sıyas j olan notasını müsait bir tarzda tef•ir 
f liyete imkin buakmıyacak bir notasına verdiği cevap, talyada 

'

ek!e girccetlni yazıyorlar. kısmen hayret uyandırmıştır. lnsrilte- ederek, bunu kuvvetli diye tavıif 
Ye bidiaat dolay11Ue tamamen haklı 

Deyli Telaraf diyor ki: "Fran1anın renin silah!an l:ırakma mukavelesinin 

1 Gönül işleri 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

"Üç sene bir mektepte okuduk. 
Mektebi bitirC:ikten bir sene son
ra onu rüyamda gördüm ve o 
gündenberi sevnıe}e başladım. 
Şimdi onu görünce ayaklarım 
dolaşıyor, yüzüm kızarıyor, mu-
vazenemi kaybedjyorum. Konuşu
yoruz da, h.ssimi aöyliyemiyorum. 
Ne yapayım ? .. 

Beyazıt T. T. 
Mademki konuşuyorsunuz hi9-

sfnizi gözlerinizle anlatamaz mı
sınız? 

* Erenköyde N. K. Sıılih Nec. Beye: 
Mademki siz arkasına düştük· 

ç.e kıım naılandığını anhyorsunuz. 
O halde işi bu şekilde bırak• 
mayınız, evlenme yoluna giriniz. 

* Sım Adnan Beye: 
Konservatuvar mndnrn ile 

şahsan görüşilnüz ve vaıiyetinid 
anlatınız, size bir çare bulur ümit 
ederim. 

* lzmirde Nevmit Beyeı 
Kızın ailesine vaziyetinizl açık

ça 6yley.niz ve masraf yapmağa 
tahammülünüz olmadığım anlat.. 
nız. Eğer kızlanna vermekte umi
mi iseler sizin bu mazeretin~ 
kabul etmekte tereddüt etmezJe.r. 

Jf 
Uzunköprüde M. A. Beye: 
Neye israr edemiyorsunuz? 

Ailenizi gönderip kızı istetiniz. 
Alacağınız cevaba göre vaziye-
tiniz, tayin edersiniz. 

llA?\'lMTEYıB 

ntsaiıinl bitirmiş, faka?ıth konferansı 
devletler!e ihracatçı de\'letl alat Y•;>•n 
da bir llilU temi t b er araaan. 

(j kMI n usuıunda iddt m f u fıta teaad-f 1 c 
teblit n~redll;e ~ ~?duğundan bir 
feransın hvaiyele ~ f 

1 
~r. Sadece kon

lere bildirUecekt• raKa akadar devlet-

o· addeyliyor. 
Alman isteklerine karşı takındığı tııtbik zamanlan hakkındaki noktal 3 Milyar Açık Sfavı•skı• 
vaziyet çok haklıdır. Fakat bu bak nazarı, Fransaya uzlaşıcı bir hareket 

tarzı olmak lmkinını verecek zanne- Vaıington. 19 - 30 bnziranda 

k 1 ar. onfer ere erine bund anı müza-

n son vaziyette ancak kuvvet ve bit •~ ı_ · "" 111 ·ı Rezalefı• 
il ıd d 1 b 1. diliyor. fakat bu husuataki nikbbılik en mau aenenuı açı.. ., mı yar 

bup • e e c e · e i "· n dolardan fıuladır. 
dev am edilecckt•

80 IOııra Londrada V ır. 

Diğer gazeteler de, fogilterenin, son ~nlerde azalmışhr. Pıırls, 19 (A.A.) - Stariald mue-

mGdafaa vaz"yetinl derhal takviye Mutabık Kaldılar B• c •• t t ' lesini tabkika memur komlı1oa aslngton 19 
aıet~ kendisi b - Amerika hnldl. 
De verllen B:;da ey~elrnilel mukavele 

edecek teşebLüslero giritiloıeai tani· Paria, 19 - Romanya Hariciye 1 f Ur e • muhtelif hikimlerl dinlemiotlr. Banlar, 

yesinde bulunuyorlar. N":ı.an M. TiUileskoııun, Hericiye Ufak Bir Yelkenli ile Bah- sabık Paris müddeiumumisi Preaaana. 
arttuılm • Y ıhracatı miktannın 
butda ını asteyecektir. Amerikada 

Taymis gazetesi iıe diyor ld: •At- Nazın M. Bartu ve Baıvekll M. bikim Prens hakkındııki ifadelerinde 
man tez tamamen makul değildir Oumerg ile uzun mGddet görüşmele- rimuhitleri Aşacak mevcut hatalan tashih etmiılerdir. 

buıetlr.f aılalıtı. miktar itibarile 357 denilemez. ÇünkO ıilihlan barakma rinden ıonra neşredilen blr tebliğde, Roma, 19 _ Binbafı Vençenzo. Eskl başvekil M. Daladye aıek• 
projesinde taarruz ve müdafaa ı1llih· bu görfitmelcr eanaaında bütOn yakında küçük bfr yelkenli ile ftaı. tubunda, Prens ailesinin kendialala 

M. Muşanof Ber:llnde 
Berlin, 19 - Bulgar BaıYeklli M. 

lan ayrılmııtır •e Almanya bu tezi beynelmHel mühim meselelerin ko· yadan kalkarak cenubi Amerika. Prensi kabul etmit oldufu hakkm-
ınUdafaa ediyor.. nuıuldua"u ve tamamen mutabık Avuıtralya, Japonra, Çin, Hindiçini daki iddiHını tekzip etmiıtir. 

Mııtanof birkaç 1rnn burada kalarak 
lktıaadi ve alyast 1 a.-n1meler 1apa· 
caktar, 

Franaız Gazetelerl kalındığı bildirilmiştir. Sililllar ve ve Hindistan aabiUerini dolqarak B:r ıahit te radikal ıosy,.list fırka• 
Puu 19 - Bütün gazeteler Fran- Balkanlar meseleleri de tetkik edil· Şarki Afrikadan Akdeniz yolile İtal- intihabat komi&yoou reisinin Stult• 

aanın. Almanyanın milli müdafaa mittir. Hariciye Nnzın M. Bartu, yaya dönecektir. kiden para aldığını aöylemiıtir. 

~....._----------~~--- -~~~~~~~=-~----~----~~..-----~~~~~~---------"Son Posta " nırı EdeLi Tefrikalllı 48 MerdAvenleri çıkarken adeta liyotdu. Belki oda doğru değildi. 
laf olsun diye sordu. Dilsüne düşüne tekrar eve 

- Demek öbürgtiıı gid~ mu· dön dil. Fakat tam kapıda içeri 
hakkak. girmekten vazgeçtı. 

GülsOmOn biraz ıert ccobını Tekrar iskeleye dlSndn. Hisar 
yukarı sofadan işitti: ayle bir yerdi ki rahatça oturup 

- Evet. Mubakkakl bir ahbapla konuşacak ıuiuosu 

* bile yoktu. 
Ertesi gflnn ~ğleye kadar Mil- Bebeğe doğra yilrlldO. 

nireyi bekliten Necdet ondan bir Acaba Münire bili dargın mı 
haber çıkmadığını görünce kalktı. idi? Düşündükçe genç kıza bak 

GUlsüm elbiselerini yerleştiri• veriyordu. Münire gibi uyanık, 
yor. Annesi ona yolda lüzumu serbeıt fikirli olmasına rağmen 
olan şeyleri hazırlıyordu. Cigara çok ciddi ve şerefli bir kwn 
alacağını bahane ederek evden olur olmaz hareketinden ne diye 
çıkb. tüphe ediyordu. 

Sokakta adeta kotarak gidi- Münire iyi düşünen tedbirli, 
yordu. temkinli bir kızda. 

Y abya geldiği zaman kapıyı Hergün lstanbula işine yalnız 
kllçük laz açtı. Onu görllnce: inip çıkıyordu. Hergiln bankada 

- latanbula indiler efendim. birçok erkeklerle görüşüyordu. 
Dedi. Fakat buj'ÜDÜJl hayatında bunu 

Kim indi? tabii görmeliydi. Zaten onunla 
- KilçClkhanım. Bllyllkhamm nişanlanırken hiç bunlan düşün-

Berabcr. müı deği:di. Sonra o kadar dü· 
_ Hangi vapurla? rOıt bir kızdı ki ondan tliphe 
_ Sekiz buçuk. etmek izzeti nefsine hakaret et• 
- Ne zaman dönecekler? mek demekti. 
- Bilmem efendim, her halde Genç yüzbaşı bunları düıü· 

akşam vapurlarından biri llel nürken Bebek bahçesini de geç-
Mecdet buz gibi olmllflu. mişU. 
Annesile gittiği için birşey Durdu 

a&7lemiye de bakla yoktu. Her halde ona karşı daha 
Alqam rahatllz oldajana 867• luafh dananmak 1'zunda. 

Burhan Ca/ıit 

ALAY EMRi 
' Gtllatımle iskambil cıynarken - Ne mü b 
hep bunlan dO.,ünDyordu. Okadar bilen erkek b nase et. Kendini 
dalmıştı ld Glilstımtın atbğı kızı bildirir. er yerde kıymetini 
papazla alacak yerde oğlanla Çülsüm ortad • 
almıya kalkanca GDlaOm gf\ldn : Yerdi : an bır cevap 

- Aman Yüzbaşım.. Oğlanın - Evet erk w • 

kızı aldığı iıkambi.de ıörülmüş Necdet • oyu:rıe kg6r: 1 . . 

mli?NOdkAğ'ıt ~erfode olmaz. MağltibiyeU kolay~kla at=:~~ 
ec et gtildu: d.. . . • .. 1 di H kkı me ıgı ıçan soy en : 

d ,,. - a nız Yar. Ktğıt oyna· - Şans yok.. Siz bilmiyorsu-
ı.amızı unuttum. 

Gillsll . nuz amma şansınız var. 
etti m dudak bnkerek ilave Gülsüm mınldanır gibi: 

ı N 
- Maamafih lstanbulda h :- e yapalım Yüıbap Bey, 

•-· erşey dedı, oyunda olsun kazanalım. 
•~m~ N 

N •h"? ecdet yorgundu, dimağı İ§• 
-Gol .. e gı bı b lemiyordu. Genç kızın kendisinden 

sum u ahse · d.ğ. d. gır ı ıne umulmıyan ince nüktelerle ken• 
n~ ~m olmuş gibi oyunla meşgul disini iğnelediğ:ni f arketmedi. 
&orUndU. F alcat Necdet ısrar etti: Birkaç geniş esnemeden sonra: 

- Ne gibi ? - Oooo, dedi, geç oldu. 
- Yani, lstanbulda erkeklerin Kalkalım 1 

~kadar kıymeU yok. demek fa. Gü:süm ayağa kalkmışb: 
yoNrum. - Evet, dedi, kalkalım. Y .. 

ecdet 'iznal buruftur.du ı na illerim var. 

Bu akşam MDnireyi bulup 
kalbini kazanmak iyi olacaktı. 

Öğle olmuıtu. 
Yemek için eve d6nme7e 

üşendi. 
Akınbburnunda hem nldt 

geçirmek hem öğle yemeğini 
yemek kabildi. 

EskJ çapkınlık bayabnda bir
çok alemler geçirdiği bu yerde 
yemeğini yerken Gnls6mli'de 
dUşündU. 

O yann akşam gidiyordu. 
Bu kıza bir ıey!er hediye et

mek lizımdı. 
BugDn vakit geçirmek için ba 

iyi bir fırsat olacaktı. 
Yemekten sonra tramva1a 

atladı. 
Gülsümün hoşuna aidebilece. 

ıeyler ne olabilirdi. 
Bir iki takım elbiselik baktık 

Şark ahalisinin daha ziyade alh, 
nıorlu şeylere düşkün olduklarını 
biliyordu. Nar çiçeği renginde 
üzeri mini mini mavi ve Iİ)'ah 
çiçekli bir elbiselik aldı. 

Eminönü, Sultanhamamı m .. 
ğazalarınm birçoklarına airdi, 
çıktı. Böyle kadın e{yası almak 
hususunda tecrübesi yoktu. Su iti 
Münire ile yapsalar no iyi ola
caktı. Onun zevki, görllfD çok 
emniyetli idi. 

C Arkue YU. 
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İdam Mahkumu 
Bek/iyen Alimler 

Elektriklenerek ölen insanların 
mukabil elektrik 

Bir Af alılcfim cereyanile tekrar 
idamdan hayata iade edi· 

onra Diri lip edilemiyecek· 
İr•• Tekraı 

idam Edil· 
meli Mi? -----

leri Amerika i!im· 
leri arasında gü
nün mühim bir 
meselesi haline 

gelmittir. Bu iş için tecrlibe tec-
rübe llzerine yapılmakta, müspet 
bir netice almak peşinde koşul· 
maktadır. 

Bu fikir ilk evvel Kum Hovn 
ismindeki ilimin kafasından çık· 

1D1f Derken· buna Hiym isminde 
bir diier ilim iltihak etmiftir. 
Birçok zaman yGzlerce k6pek, 
tavf&D, fare bu uğurda elektrik· 
lendirillp &ldilrlllmllf, nihayet elde 
edilen ldiçllk bir muvaffakıyet 

lzerinde eıash tetkikler yapalma
ia baflanmqbr. 

Elektriğin llap ft kalp he
rine yapbğı tesirlerin mukabili 
olumak tızere bir cereyan temin 
etmenin bugtbı hemen hemen 
mllmklln bir bale ıelmiş olduğu 
l&ylenmektedir. 

Elektrikle &ldllriilen bir fare 
tekrar hayata iade edilmiıtir. 
yalnız insanlann hayata iade 
edilip edilemiyeceğini tecrilbe 
etmek meıel~si biraz gOç olacak
br. Çlinkil tecrübe için bu uğur
da bayabm tealim etmek feda· 
klrlıiında bulunacak bir kimse 
bulmak kabil olmamaktadu. 

Bunun için alimler IOD za
manda hllk6mete mllracaat ede-
rek idam edilecek mahkiim bulu
nup bulunmadığını sormuşlar ve 
eter vana elektrikle idamım 
rica etmit!erdir. Av bekler ıibi 
idam 1Qabldlmu bekleyen alimlerin 
eline ilkenel Şikago Valisini 
llcl&ren Joe Zinpra iamincle bir 
mahldkmun dllpceli tahmin edil
mektedir. 

Hak6mettea bo hasuata bir 
mtllaade çıkana alimler tecrilbe
lerini Japmak için katili elektrik 
De &ldllrecek, sonra da yeni 
IMalduklan uullerle hayata iade 
etme7e çalqacaklardu. 

Y ahm burada Joe dirildiii 
takdirde tekrar lld0r61&p alda
rllmeyeceii meıeleai hukuki " 
mllbim bil' mesele olarak alika· 
darlann önllne çakmaktadır. Çün
kll bir cOrüm için bir ceza ta} in 
etmif olan kanunun hilafına bir 
ctırOm için iki defa idam cezua 
Yermeye biç kimse keındini ull· 
laiyett. bulmamaktadır. 

~ ) Lal döbua iıminde bir Fransız 
100633 tane pulu bir ara· 

pom-~-.-,-d-an-.. ya ~tirmek Are
tile F rauada met-

H•dan• hur olan bir hu-
tahanenin reıminı yapllllfbr. (1) 

. metre 70 aantimetre ıenitlilind• 
Ye 1 metre 20 santimetre y6k1ek· 
lltinde olan bu resi..,, renkli ve 
pyet ıtızel bir tablo halindedir. 

l.ul d6bua bu eaerini vOcude 
ıetlrmek için tam 3124 aaat ça· 
bpıqtır. 

Puldan tablo rami makamata 
tevdi edilmit ve al&bclarlarca 
bir kıymet aeçilmeai için konu
plmıya bqlanmqbr. Bunun kıy· 
metinin ,Okaek olacap ve Lui 
•• .,,..,. ...... eclMeii ...... 
tMMlreldMlr. 

Tarlbl Mlsababe 
Kari Mektup/tın ------ --

Sarayda Ah liki Zabıta Memuru Türkler, Türkçe 
Konuşmalıdır Ctızam denilen hastalık, tari

hin ilk devirlerindenberi tehlikeli 
ve iğrenç görülmüştür. Bazı mil
letler, cüzamlılan şehirlere, kasa· 
balara, köylere sokmazlardı, dağ
larda ve k1rlarda ailrilndürürlerdi. 
Bazı memleketJerde de o hasta
hğa tutulanlar, zararlı bir hayvan 
~ibi, hiç acınmadan öldürülürdll. 
lstanbullulardan yufka yilrekli bir 
zat, cüzamblara acımıı. Üsküdar• 
da Karacaabmet mezarlığl cİYa· 

~fl ' 

Şeyhefendi ilkin ıaararch. Soara a
sardı ı 

- Ba, bir lcızılı,.. Melclcl utle 
konajına göntlerilmiılir. 

- 11/etU aitlir? 
• 

- illeti olnıasa gerelr. Ve6all 1 bakıılannda esru agıayan kızı 
göııd•r•nl•rin 6ognana I saraya getirtti. Kapı11, içine 

nnda • o illete tutulanlar için • girenler için ancak mezara git• 

b. urt t · t · t• y '-- mek üzere açılan Miskinler Tek· 
ır y esıs e mış ı. aıun 

günlere kadar "Miskinler Tek· kesinden irade ile kurtulan kız-
k · di ·· "I e göst ·ı cağız yine irade ile hamama 
esı,, ye goru en v erı en . 

yer, işte 0 bayar yurdu idi ve sokuldu, yıkanıldı, üstüne yem 
ancak cilzamlılan barındırmak elbiseler giydirildi ve hekimbaııya 
maksadile vücude getirilmişti. muayene ettirilerek illetli olma• 

Sığınacak yeri olmıyan, cemi· 
yetle alakalan kesilen biçareler, 
bu tekkede otururlardı. Yiyecek· 
leri, içecekleri, bakıcılan temin 

olunduğu için etleri parça parça 
dökülünceye kadar orada kayp· 
ıuz 6m0r geçirirlerdi. 

Bir gl1n ikinci Sultan Mahmut, 
tekkenin 6nllnden geçiyordu. 
Miıkinler de, demir parmaklıklı 
duvana arkamdaki avluda ıtl

nqleniyorlarch. Hllnkir, kendile
rine uzaktan dahi me:haba denli· 
miyen bu cemiyet matrutlannm 
kıbklanm, kıyafetlerini ıörmek 
istedi. Abm duvar dibine aiirerek 
dikkatli bir temaıaya dalda. 

Manzara feci idi •• ıaz 1a· 
prtan birteydi. Fakat hllnkinn 
ıözü yqarmada. Çllnkll miakiııJer 
arasında biç te miskine benzemi· 
yen b:r ıalw görmüttl. Bu adam, 
ıençti. Yllz hatlanna bakıbna 
stızeldi. Fakat uçlan dibinden 
traf •cllldiil lçiia sa-tıii Uk 
balatta anlaşdamayordu. Ayni 
zamanda tekke arkadaılanndan 
pek farklı bir hali vardı. Çevikti, 
kıvrakb. Ôbllr miakinlerle temu 
etmekten korkuyormuı ıibi yalnız 
bqına dola11yorda. 

Hllnklr, ha sGrlı llzerine 
merak etti. Tekkenin ıeyhini, mis· 
kinler mütevellisini çağartb, elile 
o çlplak kafalı ıend ıöıtererek 
sordu: 

- Bu kimdir, halu"katen mia
kin midir 1 Bua durup acip 
seldi ı 

Şeybefendi ilkin sarardı, 
IODra bardı ve nihayet hlhıki· 
nn llzengilerine yh a&rerek haber 
verdi: 

- Bu bir kızdır, Mekki zade 
konajuıdan gönderilmİftir. 

- lnetli midir? 

- bıeti olmasa prek. Fakat 
6yle denildiji için tınmadık, ken
diaini içeri aldak, vebali slnde
reDleria bo,Dana. 

lflıılrlı .. 

clığa anlaşıldıktan ıonra huzura 
çıkanlda. 

ikinci Mahmut, bu temiz kılık 
içinde giizelliği Adeta tebellllr 
eden meçhul kıza ıöyle bir göz· 
den ıeçirdikten soma aordu: 

-&syle bakahm çocuk, o yere 

aen nice diqtün? 

Saçm im, tekeUOflilz ve tek
lif.iz yere oturdu, anlattı: 

- Benim adım «Gillnihal»dir. 
Mekkizade km Şehriyar Hammm 
halayığıyım. Evin efendili Murat• 
zade Arif hocadır. Hanımım, alda 
kıt bir kadındı, ne yapbjım bil
mezdi. Eline, eteğine de temiz de

iiJdi. Kocua evden çıkar çıkmaz 
10frayı kurardı, bqma bir aUril 
kendini bilmezleri toplardı, vur

patlum, çal oynaan diyilp yap

madık teY bırakmazdı. Kendisine ........ -.-............... _ ........................ ..... 

Son Posta 
Ye•m1, alyul, Ha .. dl• .. Halk •aaetul 

Eski Zabtiye, Çatalçeıme ıokağı, 25 
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Guetemiıde Ç1kan yazı 
Ye re.imlerin bütün haldan 
mahfuı n pıetemiıe aittir. 

ABONE FIATLARI 

TORKIYEYE 
ECNEBiYE 

1 e a 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

1a 1so .coo ıso 
2700 1400 800 300 

Abone bedeli pe,indir. Adreı 
değiftirmek 28 kuruıtur. 

a.ı... ..,..it prl o.,.llm•z. 
lllnlardan m-'ull~et ellnmez. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 

pul ilivem lbımdır. 

,. Posta kutuau ı 741 latuabul ,.,. 
T ... ral ı Soopo* • 

a.. T ... fon ı 20203 . 

öğüt verdim, olmada. Y alva.. .... , 
olmadı. Huylu huyundan vaz seç
mez, derler. Doğru İmİf. Bizim 
hanım da zilden, zurnadan ve zil· 

zurna olmadan bir türlü el çek· 
medi. Hele bir Zeliha Hamm 
vardı. Vasıf kızı derler bir flrfıD· 
tı. O huysuz kadın eve geldimi 
kulaklanmızı bkardık, gözlerimizi 
yumardık. ikisinin kahkahalannı, 
burun Azlanm işitmemek için 
aaklanacak delik arardık. 

Trakyanın bazı kaylerind 
oturan Pomaklar hlll Bulgar 
kullanmakta, aralannda tnrk 
konuımayı ayıp saymakta 
tllrkçe öğrenmemektedirler. 

Tamamen Tllrk olan bu vatam
daılar aruında tllrkçe kon:: ı:ıi
maaını ve bunlann tDrkçe &iren
melerini temin etmek çok lüzum
ludm. Her halde Türk vatanında 
tllrkçe konuıulmahdar. Türkleri• 
tllrkçe konuımuı değil, Türklerİll 
bulgarca konuşmaıı ayıptır. Po
maklar da Bulgar değil, Türk
tllrler. 

Lüleburgazda: Nalbur M. KAmil 

Bir Saat Bulundu 
Kadıköyilode Y eldeğirmeninde lti

rinci mı ktf'p bR~muııll n l ğindın: 
Mektebimizin tam karfuında 

balunan . Valfreda aparbmamRDl 
hiru qafuında talebelerimizd• 
265 numaralı Esat efendi bir adet 
kadın kol aaati bulmllflur. Sahi
binin mektebe mllracaatlan rica 
olunur. 
Bakkal DOkklnının Yananda 

Ahır Olur rf.u? 
Burada halkın en fazla uğra

yıp geçtiği Ada caddesindeki 
bakkal dükkinlannın yanıbaıında 
müteaddit beygir ahırları bulun
makta ve bu aıcak havalarda çok 
pis bir koku neıretmektedir. 

Vızır vızır kaynayan beyglı 
sinekleri, 1enecek feyler nzerine 
k~nmakta, her tarafı bulaşbrmak• 

Bu Vasıf kıza bizim hanım- tadır. Heryerde hayvan ahırları 
dan da Ostündü. Feracesini çıkar- Apa yerlerde ve ballan utramr 
diktan sonra efendinin biDİfİııl yacağa mahallerdedir. Memleketill 
aırbna, kavupıau bapua s~ mhbatile allkadar olan bu halla 
di, çediklerini ayağına takardı. &nllne geçilmesi temenni t>ltmut• 
Sanki l.tanbul efendisi İmİf ıibi Biga: H. Ş: 
..ı.na salına aofalan dolaprdı ve Boyab ispirto lçmamell 
soma JeDİ sflveyler ıibi Janta- Kaylerimiıde içki sabalan 
rak Şehriyar Hammm koltuimaa yoktur. Fakat bazı tiryakiler bak-

kallarda AtılaD boyah iapirtoy11 
girerdi, b&fllldan çil akçeler ... içerek tedricen zehirlenmektedir 
çarak odaya ,atlrtlrdll. Halayık- )er. Sıhhat memurlan, irpt hey~t-
da olaam namuaum var. Ba ke- leri, ·kay muallimleri bu bumda 
pazeliğe dayanamıyordum. Birp belki az çok mleuir olabillrler. 
ayranbğam kabanverdi. Elime bir Karlllleri bu çabuk &ldllrtlcl 
atıpllrıe aapa aldım, v uaf kmnm zehirdea bunalbcı mahlwden kur-

tarabilmek için acele tehirler 
lizerme atıldım, yllzdz kanya kan almak çok faydalı olacalcbr. 
kuaancuya kadar clövdGm. Banan Gemi k M. Şe•lret 
&zerine Şehriyar Haaam kazda, ~-------..... ----·] 
kendi doatıanndan iki apar ka- [ Ceıaplanmız 
dına beni tutturdu. saçlanma ka· -----~-------• 
atb ve geceleyin kayığa koyup 
Oıküdara geçirtti, miskinler tek· 
kesine kapattırcb. 

- Neye bajarmadm. çajanaa
clın yardam aramadın 1 

- Niçin hağırayım?O murdar 
evde oturup kirlenmektenıe Mia
kinler tekkesinde yatmak bana 
daha hoı geliyordu. 

ikinci Mahmut, bartaaı-a el 
pençe divan duran adamlardan 
birine emir verdi: 

- Divit ıetirin, klğıt getirini 
Yirmi dakika ıonra «Ş6hrel 

uman» olan Mekki ucle kerime9i 
ŞebriJarm ·kocaaa Vurclam duy
maz Arif hoca Ue beraber- Miha· 
hça, Vuıf km Zeliha Hanımın da 
Tekirdağana ıllrillmeleri baklan
daki irade, Babtilide okunuyor
du, GOlnihal H. da Topkapı aa
nyındald halayıldarm Gzeriae 

ahlak mllfettifi tayin eclilmif bu
lunuyordu. 

Yerinde bir caa ,,. princle 

- lkraml. • .• ., 

M~hmet Ali lieyı Namık Kemal 
mektebi 7aomda 18 11umarab evdt 
Bablce•ir. 

Efendim; 
2112/34 Tarilall .. ktubama 

cevaptır. 
Balkan harbinin hitamında 

mllttef ik devletlerin her birile 
.,amızda muhtelif tarihlerde mu
ahedeler olmuıtur. Binaeaale1la 
Balkan harbine nihayet vena 
muahede bir t~k değildir. Ve 
l.tanbulda iki defa muahede y .. 
palmııbr. 

Ban1anD tarihlerini aaruile , .. 
zıyoruz. 

8 Tefrinievvel 1912 de Kara· 
datın Türkiyeye illnıbarbL 

18 Tefriaievvel 1912 de BuJ. 
garlann tecawüze baf1amalan. 

3 Kanunuevvel 1912 de Bul
gar, Sarp •• Karadağlılarla mO
tareke. 

17 Nisan 1913 ikinci mntareke 
29 EylUI 1913 Bulgarlarla ya-

palan latanbul muahedesi. 
14 Tepiniaani 1913 Atina 

muahedesi. 
29 Tetrinienel 1913 latanbal 

maahecleü. 
cevap vermek için fazla ,., 

. ......... c1o1a,. ... 
' .!il' .lf-PIJ!.4- .• 
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1 
Bilmediklerinizi 

1Sorunuz 
. ~ira.a~ aleminin çok geniş oJan 

blılgılerı~~ h ç bir köylünün bütün 
o arak ogren . b , 
· · k mesıne ve u bıgile-

rını usursu t tb "k 
kan yoktur z a· d etmesine im-
ileri gide~ 

1

~c:ıı:~d~ğud gibi 
köyde yaşayan iş adamı:;.eh e ~e 
içinde yaşadıkıan huy tı ergun 
b b l d • ana Vf! 

a a arın an olan gör..n~ı .1 · - w • 1 f k h 6 ... erı e 
ogrenır er. a at er fırsatta y 
nil~kleri ve knrşılaştıkJan müşküi: 
len gazetelerden, kurslardan, ki
t1 aplarda hulasa muhtelif vasıta-
~r~an sorur ve kazandıklan bil
gıyı göreneklerine ilave ederler. 
Bu. 8.a~edc bütün memleket zira
a~çısı ış sahasında hep beraber 
bır mektebe devam et . 
b. t' .. . mış ve 
ınne ıce aleri ziraat 

olurlar. '' yapmış 

* _ B~zw~e . kör~u a_i6 '-r sahalarda 
gordugu ılerm~lerın ziraat saha
ımda da oJabıleceğine inan getir· 
memiştir. Jeplinler, radyolar ye • 
tedaviler ve daha her gün 'işit n~ 
geldiği yeniliklere hayretle . e 

d b. t 1 .. ına-
nır a ır ar anın şoyle b' b .__ 
,eraiti altında herşe i 1

•
1 

. a'1m 
ğine ve daha ç k Ybyet.şhrece· 
w• o ma sul v 
gıne veyahut filan şek'ld erece .. 
etmekle daha çok ve d h h~r.eket 
kazanç elde ed v. a a l}'ı bir 
inanamaz. J t ece.~ı~~ bir türlü 
büyük düşm:n~ .g.oylumüzün en 
matsı7.lıktır. ç k ıçındeki bu iti· 
ku.ağı yok gö~ .. def.ı [ köylünün 
her b.Jgiyi n .. u vardır ] diyerek 
1 umune -
amı~a çahşsanız bil gost~rip aşı-
nıp ınanmarnak e 0 Yıne ina-

.. aras.nda 
man mutcreddit k 1 uzun za-

- Doğru söyl~ ır ve sonunda: 
Der de yine tatbrorsuo efendi 1 
geçemez. Nüfusu ıkat sahasına 
hır bir ekse · ~~zun yüzde ka· 
,. 'ft . .. rıyetını t k" 
,..ı . çı -~~ınıresi ve b eş ıl eden 
edındıgı ziraat b u zümrenin iş 
yt:g~ne ist:natgahı u memleketin 
yegane tenıeı· d. bu vatanın 

Tlirkiyece ı l ır f 
mış bütün ca ası fenne inan-
va zife köy v:ü~e~~e:Iere düşen 
ona ışıklı yol koy~uyu yükseltme~ 
raat Alemi u gostermektir. Zı· 
nıillet ın.. ancak böyle bütün 
rösterıne ~revverlerinin bu lflğl 

Kö 1 .. 
81 

.. e aydınlanacakh!· 
ıyr 1 y unun ( görenek ) mden 
etti~ct~~ı ve. bugünkü fennin ic;ıap 
n l' ıgı §ekılde çalışması ve bın· 

e ıce nıes'ut ve huzur içinde ol
~a~ İçin yapılması Jazımgelen 

utun tedbirlerin ön safında bu 
f~te vardır. Bize yakın memle~etle
rı.n, bize çok beoziyen hale~ı -:U-
iı!!esi bu yoldaki sefcrberlık ıle 
duzelmi, ve buglln o memleket
lerin köy hayatı bize ibret olacak 
bir terakkiye mazhar ol'!1uştur: 

Eu vadide Halkevlen teşkıli
tından büyük umaler besli} oruz. 

'Jf 
Daha rahat yaşamak, daha az 

aabmetle daha müreffeh olmayı 
ıamıyan kaç. köylü vardır. 

arzu . (l:. 1 b"I • 
B&JnUD için sıze uzım o an ı gı-
de~ mahrum ~J~bilirs.in.iz. ~a~at 
onu edinmek ıçm elınızdekı ım
kAnlardan istifade etmelisiniz. 
Ziraat memurları, ziraat müesse
~Jerj, gazeteler, muallimler size 
bu •ırn en candan bir lisanla 
6j"retecek, gösterecek vasıtalardır. 

Bu vasıtalnrla yakmdan mü· 
aasebet peyda eden bir köylü 
~~~ ~z zaman sonra görecektit 
in ıçınde yaşadığı ziraat a) • 

o~~d~r ~akir bir meslek d:~: 
bılakis nıhayetsiz bir k ~ 
huzur aleminin ka\•nagv ıdzev ve 

B'I d·kı · J ır. 1 me ı erınizi soru 
li~leri takip ediniz. Devi nu.z; ~eni
muessese ve adamı etın zıraat 
meC!gul ed' . H arı~ı kendinizle 

öl ınız. erşeyı d 1 
bheklemekte de haksız oldu ~v etten 
atırlay1nız ve bir lih f.~u:z.u 

nUz ki Türkiyenin en b~ "küşü~U
labalıgıv nı t k'I d yu Ka· 
1 eş 1 e en bı'z k" l" er · h oyu-

d 
ış ayatımızda fenne adım 

ay uramaz ·ı · · b 'v 1 erı gıdemezsek 
ta°ı:dan dogan geriliğin gilnab; 

amen bize. ait olacaktu-. 

(•) Ziraat huauıuad•ld •ltlalllutald 
.. lllDUL S.. P .. ttı'Dlll &lft~; .. 
.... ••••p ....... , ..... 
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70 Senenin 

Şarkın Sarı 

. ..,.,, 

Tarihi 

Tehlikesi 
Japonya Nasıl Dirildi, Nasıl Doğdu? 

Elli Sene Evvelki Cılız Millet Bir Silkinişte Bütün Y enirikleri Kaptı, Zengin Oldu. - Kuvvetlendi Ve Bugün Her 
. istediğini Y aphran B:rKud

retin Sahibi Oldu 

}opongtıg• 1905 p.,. Arlir zaJerinl lcazantlır•n 11miral Togo 
ıekilleri Avrupalılannkinden fark- dılar. Bu rakam gün geçtikçe 
lı bir halde değildi. Japonya az büyüdü, milyarJara baJii oldu. 
zamanda mükemmelen ıiliblan- 1900 senesinde bir Japon 
mış, 200 bin kitilik bir ordu ve köylilsli ektiği pi_ri.nç için 1"okyo 
100 bin kişilik bir ihtiyat kuv· bankalarından bır!nden 7 b~çuk 
vetine malik olmuştu. Ordunun milyon franklık bır çek tahsıJ. et· 
90 bin ahJ 46 topçu taburu v"r- mi~ti.~z bir za~an ev~el müt~galhbe-
dı. Avrupadan yedi kruvazör, 17 nın elmde bakir, sefıl ve Acız yaşa· 
vapur, 30 torpito sabn alınmıştı. yan )ap~ny~ ?alkı, yeni hayatın 
On sene içinde dünya kuV1 etleri açtıgı çıgır ıçmde refah ve saa· 
arasmda yabana atılmıyacak bir detin tadını tatmıştı. istihsal ço-
kuvvet olarak ·sayılmıya başlanan ğaldıkça refah artb ve nüfus her 
Japonyada ikbsadi hareketler sene milyonlara varır bir surette 
olanca bnyöklOğile kendini göı· çoğaldı. 

ia.'V. -~-~ • · ~ Japonlar 1 l9M ienelıMM arb', 

Sayfa 7 

Bilmecemiz 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Birer muhbra defteri ele· 
caklar. 

Kudıköy erkek lisesi talcb(;sinden 
896 .fılulııp; Ueye,,ğlu 87 inci mektepten 
2UO .Nuri, E:okışeJıır Mi.l.wfer mektebi 
talcbe~iudeu 70 llıduyet, Aydın orta• 
mektclıı talebesu.den 876 'l'ulnt, lzmir 
Dumlıpınar mck. taJel>e. 84 NıJüfeı, 
Hnydurpaşa Musevi İlkmekteLi talebe
sinden öJ Nora llarLut, l\ulcli askeri 
lıseBıodeıı 7~8 Şükrü, Nışantaş1 15 inal 
mektepten 8 Sulııı Zt!ki, Atıkıırn Necati· 
bPy nıekte•ıı ttılebesinden l 75 Perihan 
Bergama. ZüLidcJıanım mektebi 3 OncU 
sınıf tan Mukadder, Y eşilköy lıkmekle· 
binden 87 Af;, Ödemiş Ortnmektebi 
ttı.lebeı;inden 4 R~şut, Ankara Jundama 
meslek mektebi tfilebesinden 50 İBmail 
Kadirğa 3 üncü mektepten 505 Reiık: 
kız Lse1i tlllebesinden 195 Subahat 
Hamm ve Beyler. 

Birer dolma mUrekkepll ka
len alacaklar: 

Şehrcınioi tr~mv.ay cadd~si 827 Ba
diye Avni, kız Juesı tal1ebesınden ~35S Sabihu, Akşam kız s~n at me:ktebı tn· 
lebuinden 570 llatıçe, İstanbul kız 
lisesi talebesınden 10a4 Nezihe Hanım 
ve Beyler. 

Birer· kart alacaklar: 
Gaziosmıwpaşa rrektebi talebesınden 

Kadri, Ankara Kurtuluş 11kmektep 
taJebesindeu 3J Melıha, Adıınn Neoa
tibey lıkmektep talebesinden 189 Mu· 
ztıffer, Ltaabul 42 inci mektepten 114 
Sulıeyla, Beyoğlu 12 inci mtktepten 
164: Nevzat, hıanbul kız lisesinden 
661 Nadide Liitfü, Ankara Hamam· 
önünde luönü llkwektebinden 306 LA· 
mıa Nail, Beyazıt 6 ıncı İ~k~ekt~pten 
250 Ferhunde Nuri, Jd klııl Jısesuıden 
Safter, Devrek b~rioc_i 1 km.ckteptcn 
196 Salalıattin, Eskışehır Gazı mekte-
bi talebesinden 172 Hatice, İzmit Ne
catibPy mektebi talebesinden 85 Ke
mal Htıhi, 54 üncü mekıep talebeııin· 
den s .. flct, Samsun lisesi orta kısım· 
dan 851 Muzaffer, 21 inci mektep ta
ebeeinden 2oa Hüseyin. Düyunu umu
miye karşısı 49 Sevgi, Ankara Viltıyet 
Daimi Encümen kaleminde Şezlye, 
Ltnnbµl kız lieeıinden 493 Harika. 
Gııziosmanpaşa mektebi talebesinden 
33 Süleyman, Konya erkek lisesi tale· 
besinden 227 Akif, Amasya KılıçBBlan 
mektelıi talebesinden 60 Nurettin Vey
ıel, Aydın Gazi mektebi talebesinden 
ısa Gültekin Nafız, Nışantaşı kız or· 
tamektebi talebesinden 818 Semahat, 
44cü mek. talebesinden 164 H. Maruf, 
İstanbul kız lisesinden 1186 Cahide, 
'l'arsus Orıamektebinden 67 Muazzez, 
lleyoğlu 15 inci mektepten 866 Nejat, 
Afyon lisesi taJebeainden 618 Refık, 
NaziJli Hecepbey llkmektebi talebeıiD· 
~en Osman bey oğlu Orhan, Musevi 
lısesinden 350 İzidor Belıar, Ortaköy 
J{aLataş lüıeMinden 7 Kenan Beyoğlu 
13 üncü mektepten 186 Keı:.aı Adan& 
Necatibey mektebi beşinci sınıftan Na· 
dide, Konya Küçükzabit mektubi 4. D. 
289 Dildi, Kacamustafapaşa 28 inci 
lıkmcktepten 30~ Süleyman, Bursu Ga· 
zipaşa caddesinde 175 Y ılmıız Ziya, 
Ankara erkek ortamcktebi talebesinden 
672 Hıfat, İstanbul kız ortamektebio· 
den 76 Nezahat, I:ırklareli ortamekte· 
binden 2•J4 Münip, Dursa Nıılbnntoğlu 
llkmektebi beşinci sınıfından Huriye 
l\emal, İstanbul kız lisesinden 707 
Seher, İstanbul lisesi talebesinden Bli 
Samia Ali, Bursa Temenyeri l Ferda 
Ziya, Aukara Tiaret lisesinden SA 
Mehmet, İstanbul kız lisesinden l 4J 
Vildan H. ve B"'yler. --·-· ..... -------·--··-··-··········· .. , adalan üzer;ne sığamaz olmuıtu. 
MOteıehbis Japonlar başlanm 
alınca Büyük Okyanosun muh· 
teJ:f adalanna, Filipine ve A
merikaya hicret ediyor oralarda 
müstemleke kuruyorlardı. Devlet 
iıe muhacirlerinin hak ve menfaat 
lerini korumak uğrunda nüfuzunu 
bunların peşinden gönderiyordu. 

işte bugünkü Japonya, topu, 
tiifcngi, gemisi, ikhsadi rekabeti 
yeni yeni ibtiralarile dünyayı titre
ten bir kuvvet haline geldi. 

Bir arzusile imperatorluk ku
ruyor ve istediği zaman munta
zam ordular.le Aayanın ortaların
daki paytahtları topa tutuyor. lk
tnadt rekabeti i.e Avrupalıların 

kafuuada b&yiilr bir llAbu•tu. 
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A KARA T0RKİYENİN KALBİDİR 
Bu bftyük İnkılap filminde büyük Gaziyi görecek ve işiteceksiniz. 
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SEVDIGIM KADIN 
Almancadan 

Tercüme 
- Zabıta Romanı - lktıbas Hakkı 

!0-4-IM 
Nakili ı s-1.ıu. R.,ll 

Mahfuzdur 

Son Postanın 
Tefrlkaa1 No.12 

Di1e dllflnlirlren. mırıldandı: herkese hJ1I riya ne •tlamanm 
- Renıin okadar ıtızel ld bilen biri idi. Söz 16ylemit olmak 

Sibilli; ma ıiyi dlfündilkçe... için. 
Sibilla glllerek 86dnl keıtlı - Çok g&zel J•ramaz.. De-
- Oh; Hol, dedL Bundan mek ki on sekiz yaşında? latik-

bahıetme. Maziyi dnılinDrkcn ı Kriıtioa hala da danlacakbr. O 1 balini diifllnd6nmü? 
mecburiyet tabbnda insan hesap Or Dommesiyi çok severdi. - Kocaya varmuım mı ~ 
yapıyor ve bu hesap neticesinde - Biliyorum. Bu çiftliği sata~ tediyonun? Hayır ba iı o kadar 
ltirkaç sene senden büyük oldu- ken ben de dilşUndtim. Fakat acele değil. latan kendiai de bu 
ium meydana çıkıyor. oııu nazan itibara almak lllıum- cihete pek yaoqmıyor. Çok uzun 

- Buna11 ne man.. nr?.. auzdu. billyormuaun ki çok eski- zaman mektep ve paoaiyoalarcla 
Ayaaya bakmak &detin de;ilmi? decberi halanın pallnden dllftllm. 7qach. Onu b87Je benden ayn 
Nekadar ıenç 16rilndOiUDl1 bil- Nuıl olsa mirasım bana birakmi- Jqamıya mecbur edea Mbepler 
miyormU8all? yaeakhr. Her ne İM blll Niate olmuaydı, amimi olarak dylll· 

- Evet, aı\ ilk aynaya ba~ mi otwuyor? 7orum, katiyen pclermezdim, 
1or Ye dalaa ~ aeae aUrece- - Evet, yine 6yle nhatvz • fakat benim hatiıamm hayabma 
tini zannettltim sençliilmiıı IOD Heydi daima yanındL. lazıma da karqbrmak iatemiyo-
demlerini istediğim aibi J•ı•mak Hol tebesaümllnll zaptedeml- rum. T abiatile oau daha fazla 
istiyorum. ÇünkD nasıl oa.. bira• yerek ciğara dumanlanm ıavu- hal•n•n J&113lda ela bırakamadım, 
aonra ne reııçliğim kalacak. Ne ru7orda: • 
de aynaya bakabilecek cesaretim. - iyi ediyor. Hiç olmazsa netice itibarile 7amma aYdeti 11-
F.kat -n de benı"m aibi biraz b 11'-' k ..I!-! • • • zım, korkuyorum ld ona gare 

- •. a Ywutl miruı eouiai açın temın burada bir muhit 7apamıyacağım. 
kendini beğenirain; iyi babrlıyo- ediyor. evime devam eden kimaeler ona 
rum, eskide Or Domcsideki say· Sibilll fiildi: 
fiyeye geldikçe seni ayna 6nllnde - Nekadar tabafan. Dedi. hayatta ilk adıma atmak için 
kendini hayran, hayran ailzerken Sanki Miras timidile halaya mu- rehberlik edecek meziyeti haia 
rakalad tama anuttanma? Ea siya- avenet cclİJormUfWD sibi MSyli- dejlldirler. 
de bıyıtına itina ederdin. Onlan JOraun... Hol gllcltt ı 
Kayserlnkiler tibi yukanya burar - Oh, buna ı6ylemek hab- - Prenaeı V~ kendisine 
parlak üniformauuı içinde her p nmdan bile rcçmez. Kristina hala renç kızlann okuyabileceği ro-
.n.lil gezerdin... umumi muhaceret Ye aaraaubdan manlar; tavsiye edebilir. Maamafab 

- Artık herpyi birakbm Si- kendini kurtarabilen taWilerden bugünkD hayat teraitini heuba 
billa. gençlik aevdaaınclan pek biridir. Onun aulh zamanında da katmak lhıpulır. Şimdiki kızlara 
aıaiım.. O zaman daha genç öl;üsüz serveti vardL Ben kendi· •erilmif olan serbesti hiçbir za• 
idim, her ıuretle kendimi beten- sinden bet para bile tevarG• ede- man kimseye .erilmemiıti. Heydi 
dirmek arzusunda idim. Fakat cek deiilim, buıau bana mütead- artık bOytidD iyi bir anne fibl ba 
artık bundan itiyatlarımı birakta- .fırsatlarla anlattı. Son zamanlarda noktalan beaaplamak llzım. Ba-
tım fibi kadmlarla da katiyea ldlinç para iatemiftim. Oıau bile nunla beraber evlendirmek için 
•etrul deji!im. vermedi. de gllçlilk çekmeuin, klfi dere-

- Oh, aalan kadınlarclu nef. ( Vaktile aefihane yapma- cede gibel de. •• 
ret etmiyorsun ya? aaydın timdi böyle sıkmhye düş- - BaUm baalu doğra, fakat 

- Kadınlardan deiD amma mezdın ) diye surat ub. Bu 111• kendisine drahoma •eremiyece-
tmanlardan nefret ediyorum. Eski roUe senden bqka onun miras· §imi 1111ubnL Ancak kendi ida-
laa7at tarzına aauran bartınldl çısı kim kalır? Hemen fimdiden remi idameye kili param nr. 
Jq&yııta lyle clejip1dilder Yar ld btitiln kalbimle sana tali temenni Krislina balamn miramna relince, 
inan onları mDtevekkUlne kalaal ederimi Her• liadl Uç ,.._. oma biraz enel dedijin sibi 1ea 

edemiyor. Yahut, ihtimaL.. Bmm dadar? de ciddiyetle telikld etmeuinl 
arzu etmiyor. - Geçen ay on aekizine bub. 

- Bana aöre ( Or Dommesl] - Haydi camm, lyle iae kim 
o Sana remini gcstermedim mi? .. 

clftlijini satmayı doğru yapmadın. * nria olacak? Ben nud o._ ara• 
Sibilla bqını aaııdalyenio ar- Ayap blktı ruimlerin ara- JVdeD çıktım. 

kuma dayayarak ra& kapaklari- andan bir reaim çıkararak ptirdi. 
nm aramadan karfıanclakiae ba- Hol dikkatle resme baktı. Biraz 
luyor, ba 'IUlyette tlzlerlnla t---.a·k-- anneal •ibl erkea _._ 
içinde yanan um ateflerial amn .=:;.:.;ı,ir im. Hol keadi 1c:: = TA KV J M = 
kirpikleri &rtDyordu. Gla CUMA ıc._ 

- Her halde ba hareketine dine diişllndil: G6ıler:nde anne- 20 NiSAN 984 1'4 

,. 
Realm TalıliU Kapo11a 
ouu su b ...... •• 

. 

Tabiatiaitl ~ JldJa ı e• 
ıt1miaid bta •·odu tO ... 
ile birlikte göaderiaiı. · Jlhllliaia 
.aya tlbid&ı " iade edilmez. . 

BeU iutiear 
edecek_, 

R..ma U.-H ....... 
.. ~ÜıliriJ IÖI lırilıWlir. 

lininld aibi bqka bir parlaklak !! 
apımn kenarlarında qk upele- Arabi -.... '.,..... .• rine oldaja kadar her hup bir 1 Mehın- au 
.. ,.. de a,.U lika1dl ile ceYap 
Yeren bir tebeulm laYfllnutta. 
Daba dikkatle rami tetkik etti; 
l:.a ldlçik fettan iatediji zamu 
gOlea, içi bhlc•halarla aanalırk•n 

ya1r·ı Eua1v .... 

GI.... 10 22 1 .J3 A ... • '°' - Al U 
"t:e ı a 11 ıa Y.... ı • • sı 
W.• •• ıtN ......, ı as ı z 

İstanbul Üniversitesi Mübayaat 
Komisyonundan : 

Onivenite merkez •• Faklllteler kadua n erkek m&atahdemial 
için yerli malı kumqdan olmak •• kumat. lfçiliği mlteabhide ait 
olmak nzere 200 takım elbise Ye manto pazarlıkla mhakua7a 
konalmuttur. Taliplerin ihale atınll olan 22/4/1934 Pazar atını 
aaat 16 da Mnbayaat Komls7onanda ham bulunmalara " kumq 
nOmuneaile prtnameyi sGrmek i~ ela berp Komia)OD KitabetiM 
............ 11111 •' .,. ...1-., 

2 5 kuruşla 4" 

SDMBB 
Sinemasında 
( Eski Artistik ) 

iki bUyük film birden gorebiliraioiı. 

Nil HAYDUTLARI 
~e meıhur lPnor 

JOSEPH SCHMiDT 
tartı.Lodan temsil edılen 

DONY AYI DOLAŞAN ŞARKI 
' (tS91S) ---

&ıgnn Panralta .__, 

TAN Sinemasında 
GUSTAV FROEHLiCH'in 
TALi KUŞU 
mükemme~ oen ft gibel ...... 

muı"kili komPdıyi görilnls. 
Rlweten ı Fox Journal 

._ _____ .... (1S816)--

Kömür ee"etimiıhı bibi, 
Bu kitapla tetrih ecbliyor. 

H UsnUtablat 
Matbaası 

75 Kr. 

Dr. lbrahim Zati 
Catalot~u ı MahmMi,. elMlclui. 

Çatalçeım• aokata No S 
a-.tla aııectea eoma ... talana 

1sawe.1 •• 

M. 
Troçki 

jRomada Uzun 
Bir Görüşme 

Fransada Hen!z PoU. 
Nezareti Albndadar 

Londra. 19 (IUSy~r) - Pari•tea 
bDd.rilditiae ~re Troçld •••eleei 
e.rarenıtz bit vaziyet almqbr. e ... 
kimaeler SoYyet Ruayanıa eald har
biye komiaednia F ıansadaa a,nlcla
tım. difer baza klmaeler 18e iL Tr09-
kınin ella Franaada Barblzon'dald 

Roma 19 - Batftldl iL llMc6d, 
AYu•turya •ataapener tetldllb reisi 

Prena Ştarenbers ile ••- •Gddet 
prilpliltUlr. Prea• mGteaklba Hari
ciye Müıteıan iL SIY111 .ı,u.e 

•baifllı. 

Alman lbracab 
BerUa. 19 - Mart .,. ~ Al

man Jhracab bir mlkta" artaufbr. 
kaıkGnde oturduj'unu baber nriyor
lu. Katk, pzeteciler •• fototrafçdu 
tarahndan muhuara edOmlftlr. Z... 
neclllditiae pre FraD•• Mlldmed 
Troçklain hariee ~km .. lçla Wr1&at 
rGnlGk mGhlet nrmlftlr. 

............. " ............................. 111 ······-

Wzoa k6fldlad• .. poli.U. ....... 
albacladar. 

Parla. 19 - M. Troçld el'aa Bar-

Madrit, 19 - Dalallı,. aesaretl 
il. Troçklnla l.paa1ada oturmak lçla 
........ utecf1ti haberini teblp et
mJttlr. 

Maliye Vekiletl lstanbul Mıntakası V•rldat 
Tahakkuk MUdD~DIUnden: 

Tn ehr lllıı la._ 
Sıra Mllkelefla Ticareti Malaallni Sobta No. ... ""' .... ...... .u 
No. ismi Lira Ka Varak 
1 Fehmi Htıseyin 'htlbadl Dalpnade Klprllll M 30 81 19127 

Ef. 
2 Mehmet All Ef. Nalbant Maninh Tezglhçür 29 13 30 191281 
3 lemaD Ef. Bakkal lakender- T erulçak- a tı 27 19125 ,... maza 
4 Kadir ., Paçaft'Acı " 

Veliefeadl 18 13 47 19124 
5 SnJeyman ,, Kahveci DIUrenade Çamapra 23 14 70 19123 
6 Şaki o;haAU,, MaıaaY " " 13 ıs 47 19122 
7 Ali ., Kalıved • IClprllll " 

4.1 30 t9m 
8 Abdullah .. Berber .. " 

4811 38 75 19119 
9Yud "Ekmekçi Mimanlnu Nipnca 19 22 a 19117 

10 Ali "Kahveci Ko;acaclecle Çarfamba 131 17 55 19/18 
11 Yahya ,.Kasap " " 127 2 75 19115 
12 Halit ,, Şerbetçi llimanhwa Hafız,... 18 13 14 19/14 
15 AU "Atçı Hoca H. Slplrpcl 29 1 80 19111 
14 Ahmet .. Ardı,. Kinaub • Eaurbalaad il • 91 ıtn 

15 Moatafa "Kahnd Abeld Abıld 34 1 35 1911 
16 Saim "Bakkal Hacıham Haydar 58 15 • 19/5 
17 Cebbar oğlu Mar....- lla+.h s.aluhaa 5 11 02 19/C 

Abdullah Ef. 
11 ..... " c..-. • Atpmzan u 49 42 1913 
19 Sefer Ata " " " ' 44 93 1912 

Yukarda ilim " ...... tlcaretlerUe eski tlc:aretılla ac:lreslerl " 
.-erıileri ıaıterilen kazanç verıiai mnkelleflerinia bizalarmda razab 
" 1930 MDesine mahm k•ıanc •erıileri için taaıim lohnu U.. 
harnameleri tızerine ,a.terc:Ulderl adreate bulunamaf1p adresleri 
meçhul kaldığından tebHi makamına kaim olmak Ye tarihi Ulnclaa 
itibaren bir •J ıarfm:la bir ıh• itlruatta balunmadıldan Arett. 

yergileri kat'iyet keabeclerek tabakbk ettirlleceji Hukuk U8Ull 
muhakemeleri kananunaa 141 •e 142 had maddeleri ~ 

teYGlwa ll&a .. teblit ••••• ...... 
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Naıl Doldu? .. 
Naaıl Y llflldı? .. 

to. 4. r• Naıl Ôltlü? .. 

- Aynen -
f ataabuldan eldılımız 

tayanıdikkat bir telgraftlrı 
Bugln l.tanbulda en acı, en 

zeJıirli bir surette efkAnumumi
) eyi altüst eden, dünkü .. Genç 
Tlrk" namı mubatf yevmi gaıe
tede gayet sarih. açık ve biperva 
bir lisan ile neşr~dilen üç ıayfah~ 
yani on, on iki altonluk bir ma
kalei lllllaenlcedir. Ve ha 1en1pa 
• Dalı.li)'e Nalll'I Talit BeJıİllJ-,... 
icraab aleyhiacledir. Bundan ela 
muhtasaran Wr iki IÖ& ll1le.7e
Jİm: Bu tiki.Yat Edirne meb

1
111a 

( Talil Beyia ) dejll, Dahiliye 
?<um ( Tal&t Beyin) ~ 
c!Jr. Bq~ f8 e11al• ilerine 
MJt•• edi,>or • 

( IWradar laakaretlore ... 
Düiliye Na.anma iltifa etmeml!IW 
nım n slnk •111*'• badw•I• 
nezarete aelctpicleaberi en müt
hit ihtilaller ylxgiatercli. K•clt 
cMli bu lp:ialleri •becl ,apbr 
-.c1 aleyhinde mahik .,_k, 
fabt aulkine bile JUllan bir 
cllmle ıc;a kaç dimağ ıöndD. ] 

Blylece de\'am eden bu 1aı 
111 Mbrlarla bitiyordu: 

•- 8Una dair bir muhaYeremiz 
var, ODll ela yana öbiir A 
1ollayacat-ıf ,........ ela kebael 
....,.,.. Jdı La. bu ... ID 

.-J, • me•• •iyet .,.. Wr t,e. 
ribelf•lli ....... lcnatmcla 
• :Jaı.t. illif•mcla ı&iiyoraa. 

(Albaa .. , 

f Spor J 
.. y ............ 

... •• - .Al ,.,...,.. Mma1ııe 
....... Al... •iiliailli u... 
k11n· 1'& llewileyh .... ht1•ed 
Wr Auu eiMlat1 ........ • 
Almandır. 

Siya " Ufuk Yine 
Karışıyor 

Otomobil H.
waya Uçuruldu 

Harbin, 19 (A.A.) - iki Ulmilt 
trene refakat eden bir Japoa 
zırhlı otomobili, Henktauç yakı
nında haydutlar tarafından yere 
bırakılmıı bir din•mit bomba~ 
lilerladea ıeç.. ot~·~:.Rl.ll!-JJ 
çalaollllf k ~ ~~-·.:;.--. 
mq!ardır • 



Givur Mehmet 
Y edJ (Aşık) lar Şirketi 

Her lıakkı mahfuzdur 20 - 4 • 934 _J 
Tefrika No. 100 

Karmen'in Evinde •. 
----·---~ 

Gavur Mehmet ile Hüsnü Ef., Yedi Atıklar 
çetesinin hazinesini arıyorlardı .. 

---•- ---.-
iki zabıta me1Duru, bu demird 

ocağile pota kınklannı muayene 
ettikten sonra Rus Çarının bedi· 
Jelerinin Antakyalı Salih tarafın
dan burada parça!anıp burada 
eritildiğine hükOm vermişlerdi. 

Hüsnü Efendi, boıa giden bu
kadar yorgunluktan biru öfkf'Jll 
bir halde sormuştu: 

- Bu iş, fes çıktı. Şimdi ne 
olacak Gavur Meh~t. 

- Hakkın var ustacığım.. Ba 
it fos çıktı. Her zaman Givur 
Mehmedin dediği olmaz ya.. Ba· 
zan da Allahın dediği olur. 

- UJan, sus.. Sahiden Givur 
elacaksm. 

- Y ooo, Hllsnll Efendi.. Al
lahla benim arama girme.. Bizim 
biribirimize nezımız geçer.. Ş'.mdi 
lifı bırakalım da, l apacağımız 
işe bakalım. 

- Neeee?. Daha yapılacak 
it mi var? 

- Evet, ustacığım. Bir işimiz 
daha ka:dı.. Şimdi buradan doğ
nıca Karmenin evine gideceğiz. 
Usullacık içeri gireceğiz. Sabah 
olmadan evvel orayı da elden 
seçireceğiz. 

Hllsnll Efendi duraladı. Ve 
•onra, dütllne düşüne: 

- Eh.. Orada biraz nmidim 
~-- Keşke dotnıca oraya gidip 
de evvela işe o canavar kannın 
ininden başlasaydık. 

Diye mırıldandı. 

* Givur Mehmetle HOsnO Efen-
di, Karmenin evinin kapısına p 
diklerl vakit gece yansını ıeç
mifti. Kapıyı maymuncukla aç
mıı ve içeri girmişlerdi. Htısnn 
Ef ., caketinin albndaki hırsız fe
nerini çıkarmış, etrafa gezdirmiş
ti. O zaman bu iki arkadat, ha· 
fifçe titremişlerdi. Bu mermer 
tqlıkta berşey olduğu gibi du
ruyor; kapının önündeki keniş 
mermer levha üzerinde Antakyeli 
Salibin vücudundan sızan kanlar, 
kıpkızıl bir leke gibi duru} ordu. 
iki zabıta memuru, biç bir fCY 
tayliyemiyerek merdivene doğru 

ilerlemişlerdi. Fakat her nedense, 
ayaklarını merdiven basamağına 
koyar koymaz, birdenbire irkiJ.. 
miflerdi. Gözleri bomboş mer-
divenin üst katına ta-
lolmıt kalmıfb. ikisinde de 
yukan çıkıp çıkmamakta bir te-

._ ....................................................... ... 

SON POSTA 
DID 

iLAN FIATLARI 
tvl n • u uP ru n nu 

l - llinıo tek sütun t 1&bn gaıetenin 
metin yuıaiJe vuati • keJimedir. 

!-Ayoi JU1DID a utan 1 saııtimdir. 
S-Dıba kaba ve daha ince yualv 

MDtim ile be.p edilir. 
4-Sa)'fuma gÖN ilinJar ... ğıdalri 

fiatlua tl!>idu 
61.)ofa 

tinci 
• • •• • ... ., 
Diler .y1a1ara. 
8ea • 

8antİ111İ 

400 Kt. ·- . aoo • 
100 • 
80 " • ... 

reddilt vardı. Adeta, bir korku 
devresi geçiyorlar tibiydi. Fakat 
Givur Mehmet, birdenbire sil· 
kindi: 

- Yukan çıkmıyacak mıyız 
Hnsnll efendi? .• 

Dedi. HüanO efendi, hafif bir 
sesle cevap verdi: 

- Bilmem.. Taharriyata ne
reden başlayacağız? .. 

Ancak o zaman GAvur Meh
met kendine geldi: 

- Vay canına.. Adeta, kor
kuyormuşuz gibi davranıyoruz. 
Halbuki .••. 

- Hayır efendim.. Korkacak 
ne var? .. Eurac!an içimize bir so
ğukluk gelci de.. Hay domuz 
kan bay •. Kurşunu bana, tam fU· 
rada iken yapıştırmıştı. Ne ise,, 
badi bakalım .. Vakit geçirmİ} elim. 

Gavur Mehmet, omuzundaki 
çuvalın ucunu kol~uğunun altına 
kıstırmış; iki elinde tabancaları 
olduğu halde yavaş yavaş merdi· 
venden çıkıyor, Hfünü efendi de 
\?ir elinde tabanca diğer elinde 
hırm fenerile arkadan geliyor; 
arasıra fe-neriu ışığım etrafa gez• 
d jriyordu. 

Gavur Mehmet, biribirinin 
içine açılan iki odayı geçmıı; ıç 
tarafında yaralandığı kapının önii
ne gelmişti. Kapı daha hail 
olduğu gibi duruyor, kırık tahta· 
lar, aallaruyordu. Gavur Mehmet 
parmağile açdan deliği gösterdi: 

- Buradan gireceğiz. Asıl 
llmidim, aıağıda. .• 

Dedi. Hilsnli Efendi: 
- Pekili.. inelim. 
Cevabını vermekle beraber 

daha ihtiyatla hareket lüzumunu 
hiuetti: 

- Yalnız bir mesele var, 
Givur Mehmet.. yeniden bir 
tozağa tutulmamak için tedbirli 
davranalım. Evveli ıu evi güzelce 
arayalım. Olabilir ki bunların 
henüz bilmediğimiz arkadaşlan 
vardır. lhtimalki buraya gelip 
birer köıeye aaklanmıılardır. 
Sen, merdiven başını tut. lhliya• 
ten kendini sipere aL Ben de her 
tarafı dolaşayım. 

- Eh .. Bu da fena fikir değil, 
HüsnU Efendi. Yalnız, çabuk 
davranalım. 

Evin aranması pek uzun sür
memifti. Hüsnü Efendi, her odayı 
ve her köıeyi aradığı halde hiç
bir tarafta canlı bir mahluk gör-
memiıti. Artık hiç b.reddüt et· 
meden o kırık kapının altındaki 
delikten girmitler; üzeri kemer 
6rlilll taı merdivenden inmitler •• 
Tavanı ve duvarlan mozaiklerle 
iflenmif olan mezarlı odaya 
gelmiılerdi. 

Givnr Mehmet, tabancaJannı 
yan yana yere koyduktan sonra 
sırtındaki çuvalı } ere indirmit: 

- Şimdi ver bakalım ıu 
feneri bana, Hüsnü Efendi. 

Demiş ve mezarın her tara~ru 
tetkike başlamıştı. Hem bu tet• 
kikte devam ediyor, hem de: 

- Zanuımda aldanmıyorsam, 

bu hazineyi nklıyacak en emin 
yer, burasıdır. Lakin • • burası 

oud a~p kapanıyor acaba? •• 
'Ark .. •ar• 

SON POSJ"A 

Mirasa 
Konmak 
• 

içini 

Hayat çok uzundur oğlum, 
bitip tükenmek bilmez. 

- Aman, büyükanne, onu 
uzatan sensin 1.. 

1 
1 Dünya lktısat Haberı~,.ı 1 
1 1 
Fransız italgan 
Ticari 
Münasebatı 

Fransa ile ltalyanm ticari 
Vaziyet münasebatı gitt.k

çe azalmakta ve 
Fenadır nazik bir bal al· 

maktadır. Hu komşu memleketle
rin biribirile olan ticaretleri bü
yüktür ve bu işin bir an evvel 
halled.lmesi her iki memleket 
iktisacliyatı için elzem eddediliyor. 
Bu hususta şimdiye kadar yapılan 
teşebbüsat müsbet bir netice 
vermediğinden Fransa uazırlann· 
dan M. Lamurö Fransız ticaret 
mukaveleleri müdürü ile birlikte 
bugünlerde Milanoya gidecektir. 

Mılinoda bu işlerle meıgul 
olan Korporniyon Nezareti Müs
tepn M. Askioi'nin r;yasetindeki 
bir heyet F ransn: murahhaslarile 
milzakereye girişecektir. 

Alikadar dairelerin en bllyllk
leri arasında vukua gelen bu 
temasın müsbet bir netice vermesi 
ihtimali çoktur. Buyilzden iki 
memleket iktısadi mahafili Milino 
toplantıları neticelerine merak ve 
ümitle intizar ediyorlar. Burada 
alınacak kararlar neticesinde ge
rilemekte olao Fransız - İtalyan ti• 
cari münasebatı gaip kaybettiğini 
kazanacak ve inkitaf imkinlarını 
yeniden elde edeceği alikadar
larca kuvvetle tahmin edilmek
tedir. 

* lsviçre vekiller heyetinde bir 

l•viçre Pa,a· değ!ş.klik . ~ld.u. 
S il 

Manye Vekilı u-
•ı a am "f ti . 

M ? 
tı a et ve yenne 

ıaır başka bir zat 
geldı. Ajansların bildirdikleri bu 
kın havadis Avrupa mali meha· 
filinde dedikoduları mucip oldu. 
Hattl büliln mali buhranlara 
rağmen harbıumumiden evvelki 
albn para mikyasıru terketmeyen 
nadir memleketlerdenbiri olan 
lsviçrenin de bu yol:lan aynlacağı 
söyleniyordu. 

laviçreden gelen bir telıraf 
bu dedikoduları tamamen tekzip" 
etmektedir. Bemden bildirildiğine 
göre lsviçre nümuneler seraıisinin 
açılıp münasebetile bir nutuk 
söyleyan fsviçre lktıaat Vekili 
M. Şultes bu meseleye temas ede-
rek: " lsviçre Federal hfik6meti 
şimdiye kadar tatbik ettiği mali 
siyaseti bugün de tasvip etmiştir. 
l:erisi için de programımız tim
diye kadar olanın aynidir. Hn-
kümet büt~e muvazenesini temin 
etmek ve sviçre frangını bugiln· 
kü rayicile albn esa11Da dayab 
olarak muhafaza eylemeyi kendi
ne borç bilecektir." Demiştir. 

Umuma hitaben vaki olan 
bu beyanat llzerine k6klat
meye baılayan bu yanht ha
berler timdilik bertaraf edilmit 
~. 

Nma11 zo 

Kemalettin Sami Paşa İçin 

Berlinde Muazzam Bir 
Cenaze Merasimi Yapıldı 

Berlin, 19 (A. A.) - Türkiye 
büyük elçisi Kemaleddin Sami 
Paşanın cenazesi bugün bü
yük merasimle kaldırılarak yola 
çıkarılacaktır. Merasimde süvari 
ve po!is müfrezeleri alayın başın· 
da gidecek, banlan muzika ve 
silahlı tabur, merhumun nişanla· 
nnı taşıyan Uç zabit takip ede
cektir. Cenaze meresiminde Türk 
sefareti erkinı, Reis:cumbur 
mümessilleri, milli müdafaa nazırı, 
sefirler heyeti hazır bulunacaktır. 
istasyonda milli sosyalistler tara• 
fmdan havaya üç el silah atılarak 
tazim resmi yapılacak ve tren 
saat 13,35 te hareket edecektir. 

( Son Posta: Bu telgraf dün 
geldiği için merasim şu dakikada 
yapılmış demektir.) 

B•tv•kll Patanın Hlall 
Bir Yazısı 

Batvekil lamet Paşa Hz., Ber
liu sefir.imiz merhum Kemaleddin 
Sami Paşa hakkında Hikimiyetl 
Milliye gazetesinde çok duygulu 
bir makale yazmıştır. Buraya 
aynen alıyoruz: 

"Kemaleddin Sami,, 
« Sevgi:i ve heyecanlı günleri• 

mizin en canlı hatıralarını trşıyan 

candan bir varlığımızı kaybettik. 
Yüreğinin ve dermanının blitün 
kabiliyetlerini muharebe meydan· 
larında vere vere bitip tükenen 
Kemalettin, artık her insanın 
maruz bulunduğu sıhhat arızala
rına karşı koyamıyacak bir hale 
gelmişti. Onun göçmesinin asıl 
sebebini vatan uğrunda oluktan 
akıtbğı kanların erken neticesi 
saymalıyız. 

Kemalettin genç zabitliğinden 
beri fedakir ve kahramandL 
Balkan harbinden yarım vticutla 
çıktı. latiklil ıavafinda ikinci ln
önün6n en çetin bir sahnesinde 
idi. Ynkıek kabiliyetle düğüştn 
ve yanm kolundan yeni bir yara 
aldı. Sakaryanın 21 günü esna
sında Kemalettin Paşa hemen 
arasız, duraksız vuruşmak vazi
yetinde bulunmuştur. Gazi Bar 
kumandan nvaıını idare ederken 
muharebe meydanında onun en 
yakın emirlerini almakla bahtiyar 
oldu. 

Kemalettin Pap son yirmi 
senelik harplerin içinde yet:.şmiş
tir. Harpte fedakarlık ve kahra• 
manlık, bir kıta için ve bir ku· 
mandan ıçın asıl meziyetlerin 
başında bulunduğuna daima misal 
olmuştur. Yarım vücudunu, y6k· 

Merhum Kemalettin Sami Paı• 

ler gibi, güçlükle eyer liatOne 
atbktan sonra tek elile atını tid
detle sevkeder ve buhranlı nok· 
talara azmini ve canl ılığını yetiş

f rirdi. Şeref hissi ve vatan sever
lik hırsı bütun mevcudiyetine hA· 
kim kalırdı. 

Sulhten sonra Cümhuriyetl 
Berlinde temsil etti. Son hasta
lığına kadar bu büyük vazifesinde 
de yüksek kabiliyet göstermiştir. 
Bulunduğu memleketi hulus ile 
severek vazife yaptı. Almanya
daki Türk cemiyetleri ve Tllrk 
talebesile yakından alakadar ol
du. Eu itibarla da kaybımız çok 
acıkhclır. 

Kemalettin Paşa ile ıinlrter·n 

çok gergin olcuğu müstesna zaman 
luda beraber çalıştık. Kemalet· 
tini daima ve samimiyetle sevdik. 
Bu satırlar onun yüce habraııua 
kaqı eski bir arkadaşının derin 
acı:ar sızan yüreğinin vefa, hay
ranlık ve aaygı duygularının iia· 
desidir. - iSMET ·-.... ·····-····················,-··-··-· -·-···-·· ....... --
HimayeieHalin Lüks 
Kağıtlarını Kullanınız 

23 NıdaD milli bayramı yaklaşıyor. 
Bu bayramda da tebriklerinizi ; dost
larınız ve LüyOklerinizin Ilimayei Etfal 
Cemiyetinin "Liiks,, telgraf kiğıtlan 
üzerinde okumalarına i11terıeniz çeke
Cf'ğiniz telgraf müsveddesinin üzerine 
"LükB,, kdimeaini ılive etmHİZ ve 
on bet kuruş fark vermeniz :kilidir. 
Lüks telgraf kağıdı kullanmakla herrı 
muhataLıuıza fıtzla hürmet hem de 
zarafetioizi göatermit olununm. 

Senfonik Konser 

Konsenatuar muallimlerinden Seyfeddin Asıf Beyin teşkil ettiği 
mu:ikişinaslar grupu tarafından bugün saat 4 te Fransız tiyatrosunda 
bir lenfonik konser verilecektir. Konsere konservatuar muallimlerin
den Sezai Asaf, Mehmet Ali, Cemil Cevdet Bey!erle M. Lasinıki. 
M. L ~mit ve talebeler iştirak edeceklerdir. Buradaki resim 80ll 

proYWar UDUlllcla ....... br. 
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12 Sayfa 

BANZ 

LİSE 
• 

'TillERi 
Süpogliserin fitilleri en nıuannit kabızlarda, 
makattan kullanılarak kat'i ve şafi bir 
tesir temin eder. Her eczanede bulunur. 

~------BEIEC::B::'.!i:>(l5544)--
.-----~~~~~~~-

lstanbul Millt Emlak MüdürBüğünden: 
Büyük adada Rafet Paşa caddesinde 41 No. lı hanede mevcut 

muhtelifülcinı eşyanın 21 Nisan 934 Cumartesi günü saat 14 te 
mahallinde açık arttırma usulile satılacağı ilan olunur. "1420,, 

BUDAPEŞTE BEYNELMiLEL SERGiSi 
4 -14 MAYIS 
Avrupa satlf merkezi 

Her nevi tafsilat, ziyaret ve ııergi)e iştirak için fahri n:.ilmeasili bulunu 
G11lata'da Kutu Hanında 5 Numaralı 

1 N T R A K· 
Beynelmilel Nakliyat Bürosu • Telefon: 42173 

D. AXELRAD 

~l _____ ı_s_t.a_n __ b_u_ı_e __ e_ıe_d_i_y_e_s_i __ l_ıa_n_ı_a_r __ ı ___ j 
Galata'da Karaköy caddesinde 14/1 No. lı dükkan !tir sen~ 

den üç seneye kadar kiraya verilmek üzere kapalı zarfla müzay~ 
deye konulmuştur. Talip o~anlar şartname almak üzere Levazım 
müdürlüğüne müracaat etmeli, müzayedeye girmek için de 92,5 
liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 
26/4/934 Per~embe günü saat on beşe kadar Daimi Encümene 
vermelidirler. "1492,, 

Fatih Belediye Şubesi Müdüriyetinden : Samatyada Hacı Hü
•eyin ağa mahallesinde cami sokağmd.ı Vilayet malı 2 No. lı bina 
kiraya verileceğinden istiyenlerin 26/4/934 tarihine müsadif Per· 
ıembe günü saat 14 te Daire Encümenine müracaat etmeleri ilan 
elunur. ": 548,, 

... 

so POSTA Nisan 20 :-=...======================================================:;:========-

KRE 
Kendi kendini yaratı1 : 

kendi lcendini tanıttı 

Şöhretini, terkibindeki cildi 

besliyen ve buruşukluktan 

koruyan maddelerden 
aldı 1 

Daima, her yerde 

KREM PERTEV 
arayınız! 

BANKA KOlV,ERÇiYALE 
iTALYANA 

Sermayesi Liret 700,000,000 
İhtiyat akçesi ., 580,000,000 

.Merkezı idarf> : M 1 L A N O 
ltalyllDın l • aşl ca şelıirlerınde 

ŞUBELER 
İngiltere, lıt.•ıı;re, A vustıı -ya, ~foca
risıan, Çtko!i ovakyll, Yugosla\'yn, 
Leh atan, Ho:nnnya, Hulgar~sıaı!, 
Mısır Amerika Ct>mulıiri Aliittehıdesı, ' . 
Brflzılya, Şılı, Urugııny, Ar;ı uıtın, 

P\!rU, Ekvnıör "C Koluwb.yll<la 
Afılyaqyonlar 

iSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Gulatn \'ovvo 1 L mı<ltleRİ Karııköy 

Palas ( T ' lef. 2fi.J 1 / '/,1/4/5 ) 
Şehir dahilindeki acenteler: 1 

İ:ıt111ılı 11ı <l ıı : Aluhımcıyırn lı · rı~ııd!ı 
Tdt>f. 2821. BPvoJ;luııd L: lstıklal 
caddes. T ld.1046.Ktı.mpiyo daıresi 
Borsada Tel,-.f. 1718. 

İZMİRDE ŞUBE 

Son Posteı Matl>::ıa ıı 

Sab.ii. i: Ali E <re:n 
f\e~riyat MüJürü: Halil LıitEI 

.. 
1 K N 

zı so ,,_ uk algınhğında , nezleden, 
·pten, baş ve d·ş ağrılarından 
koruyacak en iyi iliç budur. 

(15614) 

lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 
Kıymeti 

Mubammeneai 
Lira K. 
150 00 Uzunçarşıda yavaşcaşahin ma~<lllcsinde uzun ça111 

caddesinde eski !~ yeni 289 No. h kiglr dükkanın 
15/ 120 hissesi. "3495,. 

105 62 

150 00 

73 metre terbiinde bulunan Balatta Hacıiıa mahalle
sinde Orta sokakta 33 No. la arsanan tamamı. "781., 
200 arşın mıktan::-ıda bulunan Y edikule' de Mirabolil• 
yas Bey mahallesinde Hacı Manol sokağında 114 
No.lı arsanın tamamı. "4029,, 

150 00 

150 00 

Mahmutpaşada Yeşildirek Bakkal sokağında Baltacı 
hanı tahtında 16 No. lı bi:a harap dükkan. "368,. 
Mabrr.utraşada mezkıir han altında 20 No. lı harap 
dükkan. "3351,. 

267 45 

310 00 

89 küsur metre terbiinde bulunan Süleymaniyedo 
Taşodalar sokağında 8 No. lı arsanın tamamı. "28 J 2,. 
34 metre terbiinde bulunan Çarşambada Koğacıdede 
mahallesinde Çarşamba caddesinde 125 No. h 
arsa. .. 3185,, 

Yukardaki mahlül emlak satılmak tizere 20 gün müddetle 
müzayedeye çıkarılmıştır. ihalesi Nisanın 25 nci Çar
şamba günü saat 15 te taliplerin pey akçelerile bera• 
ber Mahlülat kalemine müracaatları. ''1500,, 

sCtVÜK 
• 

AYYAR IYANGOSU 
Yeni tertibin 1. inci keşidesi 

11 M AY 1 S 1934 tedir . 
Binlerce insanı zengin yapan bu 

piyangoya iştirak ediniz. 

, --
DABCOViCH va Şürekası Deniz yol 1 arı 

Td: 44708·7· 41220 iŞLETMESi 
Avru· a ve Şıuk liwaulım arasıoda Ac:entf'leri : Karaköy K<Sprilba' 
muntazam posta. Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzado 

Anven, H.otterdam, Hamburg ve ı Han TcL 22740 
Iskendinavya liwanlıın için yakında .. - .. ~ ~--
hareket edecek varurlan ve dünyanın f Ayvalık 
baolıca limanlarında tranebor demena 1 

Fazla tafsilat için Galata, Freogyan 1 Sür'at Yolu 
hım umumi &Cf'ntt>l ığine müracaat 1 ANTALYA 
Tel. 44707, 8 - 412:!0 ............ 

TBEO BEPPEN 
vapur acentah§ı 

Pof ieh P1tleetine Lioe of the polisb 
Traneatlantio Silıpping Co. Ltd. 

Gdynia • America Line. 
15.000 tonluk 

"POLONiA" 
Transatlantik vapuru ile 

Köııtence • btanbul- llayfa - Yafa. 

Pire araaıoda muntuam ve lüks 
azimet ve avdet seferleri 1, j ve 
3üncU mnıf kamaralan vardır. 

Hayfa - Yafa- ve Pire ioiıı seferler: 
19 Niaan eaat 15 te 
8 Mllyııı eaat 15 te 

17 M!l.yıs saat 15 te 
81 MHyıe eaat 15 te 

Dolru Köatence için aeferlen 
16 Nisan saat 19 dıt. 

29 Nisıın saat 19 da 
1:3 Mayıs saat 19 ıla 
27 :Meyıa saat 19 da 
10 Hıtzirnn sant 19 da 

Seyahat mUddetl ı 
lstaubul - l\ö:ıtence 15 ııaa.t 
lstaubul - Yufa 61 ,, 
l.ataııbul - llayfıı. 71 ,, 

Fula tafaılat için Gulatada Fre ng
yan hanında uwuıııi ncentalıklara 

müracaat. Tel. 4 4i07/8-41220.Yeılcu 
için atlantik vapuru acentasına. 

Glllnta rıhtım caddesi Tel. 40019 ve 
V ııgonli - ]{ok ve 1 1.ıtta seyahat 
ecentalıklarıoa müracaat. 

~!!!!!!!!!!!!!~~ (15184) ~ 
lstanbul 5 inci icra memur

lu§undan: Mahcuz ve paraya cev
rilmeai mukarrer yazahane efYRBI 

25-4-934 tarihine müsadif çarşamba 

günü Hat 12 den itibaren İıtanbul 
M6rkez rahbm hanında üçüncü katta 
satılacakbr. Taliplerin müracaab lü· 
zumu i1b olunur. (15974) 

vapuru 21 
Nisan 

Cumartesi ıs de Sirkeci 
nhhmından kalkacaktır. "1859,. 

Mersin Yolu 
KONYA Y8FUru 22 

Nisan 
Pazar ıo da Sirkeci nh
bmından kalkacak.. Gidişte 
Çanakkale, lzmir, Küllük, Bod· 
rum, Rados, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, 
Antalya, Alanya, Mersine. Dö
nüşte bunlara ilaveten T aşucu, 
Anamur, Kuşadası, Gelibolu'ya 
uğrayacaktır. .... ;'1860,, 

~ ' ~ 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

kar~t en miit>ssir deva SERVOIN 
hnplarıdır. Depo~u , lstanbul'da Sıı ke• 
cide Ali R.za Merkez eczam·sıdir. 
THşr11ya 150 kuruş posta ile gönderi-
lir. İzmirde Irg Lt pıızarındnkı, Trııb· 
zooda Yeni Fcruh cczıwelcriıı<I e hu· 
lunur. (15176) 

Zayi : 9224 No Jı cüzdanla Fatih 
maliyesinden aldığım maaşımın 

aenedi resmisini kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmll yoktur. 
Armenak posta telgraf müdürlüğün• 

den mütekait Mustafa Remzi. 

Zayi : Aıkeri tezkerem yazıh 
nüfus cüzdanıma kaybettim. Yenisini 
a.acatımdan e.kiainin bükmn yoktur. 

Sarayda kalayçı 324 doğumlu lbt-abllll 

otlu Ha•an. 


