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Geceki Muhteşem . Fener Alayı 

. 
Aziz misafirimiz t•r•••n• dUn gece ıapılan muht•t•m fener alaJının denizden gtirUnen manzarası 

Hz., Bu Tezahurattan Pek Yemen Memnun Şehinşah 
Ziyade Mütehassis Olmuşlardır 

_, / 

DUn geceki fener alarından .. Son Po•ta,, n~n te•pl~ ~~~--~.!!~~__!.~ görUnUf __ 
Şebintalı Hı. nin ı•efine 1 ıirketin vapurlarından bırer taneli 

d&n gece denizde yapılan mektep talebelerine diierleri de Al J 
fwer alayı cidden çok muh· halka tahtlı edllmifti. Fakat hepal m n11QU~ 
tefem oldu. Aıa1a, lzmlr, Eie, ele hıncahınç dolu bulunuyordu. '7 
Bartın, Kalamıı, Heybeli, Şirketi Daha evvelden .d~niz yolları 
Hayriyınin Araba ve (72) , (73), ifletmHi rıbbmda dızalen romor· 
Haliçin (4) ve (9) numarala vapur· k&rler ve mavnalarda buaradan 
ları ile Tabliye ldareıinin Can ağu ajır ilerleyen alaya iltihak 
kurtaran veaaiti, Uma• tirketinin ettiler. Alay [Dolmababçe ıarayı 
on romorkar ve mavna11 Klavuz· 6nlne geldlii zaman ıelıir ban· 
luj"Un iki romork&rl ve birçok doıu çalmaya baıladı. Araba va· 
huauıi mot6rler ittirak ettiler. puru ile donanmamızdan havai 

Bu vaııtaların hepei elektrikle fitekler abhyor, ıırayı takip eden 
Ye bayraklarla donatalmııta. Ya· mavnalarda çanak mehtapları 
•uz zıbbmızla torpitolarımız ve \fe metaleleri atetleniyordu. fs· 
Ertuj'rul yata Dolmababçe önünde tanbulun bu ,Uzel köıeai bir lafı. 
mevki almıılar ve baıtan baıa ze içeriıinde gUndüze döndü. 
elektrikle aydmlatalmıılardı. Şenliği görmek iıteyen halk, ıa• 

lçeriıinde ıehir bandosu bulu· bilde toplanmıf, birçoklan da 
nan Şirketihayriyenin araba va· ıandallara binerek kafilenin ara· 
puru da denizalta gemimizin ıana karaımııta. 
yamoda yer almııb. Hüliaa, bütün ıenlikler büyllk 

Ege ve İzmir vapurları ıaat bir intazamla ve bir fevkalidelikle 
(19) da ilk olarak ıamandaraya devam etti. Vapurlarda ve sahil· 
bağladılar. Vapurcular tirketinin lerdeki halk "Yata, var ol l,, 
Bartın vapuru bunlara takip etti. sedalarile kıymetli miaafirimizi 

K hürmetle alkıılayordu. 
öprUden Hareket Kısa bir tevakkuftan ıon.·a 

Geçit alayana aaat ( 21 ) de Ortaköy önlerinden Anadolu ya· 
~ h~tll\"dı. Kafilenin nlzım gemiıi kuana geçilerek Reiaiciimhur Hz. 

•lan Abyin Kalamıı vapuru &ide nin ikamet buyurdukları Be1ler-
olmat laer• clipr ·~ kip- beyi aataymm inin• ~eli. 
d!cl• ._.._ .ua.. H.ır tlç a.raald ı•üldw cicici• 

İs ya Ha be-
ri Geliyor 

ski Başvekil Dün 

Öldürüldü 

Son Gelen Haberleri 

Oçüncil Sayfamızda 

Okuyunuz. 

-;--~;;-1.bbi; ıekilde y;;;rch.71~ 
fiıelderi pill ve denizi renk renk 
dalgalan dan yor. vapurlann projök .. 
tirleri aabili ıGncllz ıtbi donatı
yordu. . 

( Deva9l 11 iaei aarW. , 

Değil 
Bir Kısım Kabileler Hükômete Vergi 

Vermiyeceklerini Bildirmiıler 
Kahire, ( H uıust ) - Yemen 

ve Hicazdan gelen haberlere göre, 
Yemende için için kaynıyan büyük 
bir memnuniyetaizllk baıgöster
mlftlr. Yemen ord ....... barpte 
mağlüp olması ve Hicazla kendi 
aleyhinde bir ıulh aktetmesi Ye· 
men kabileleri arasında çok fena 
teair yapmıı ve bu kabileler hli· 
k6mete itaat etmiyeceklerini, vergi 
vermiyeceklerini bildirmitlerdir. 
Bu suretle büyük bir isyanın bat· 
langacı olan bu hareketlerden, 
babasına muarız olan veliaht 
Seyfulislimın parmağı olduğu 
a&ylenmektedir. 

1 

Yemendeki bu hareket. ihtilll 
halinde patlama verdiği takdirde 
Hicaz kıralı lbnisauudun m&dahalul 
uzak bir ihtimal aayalamu. - lf.. 

Cldde • Mekke ... ttı 

Cidde, ( Husuıt ) - Hicaz 
bükümeti Seyit Abdülkadir Cey
lini Beyin temıil ettiği yerli bir 
grupa Cidde ile Mekke arasında 
yapılacak bir demir yolu imtiyazı 
vermiştir. imtiyaz sahibi verilen 
mUddet içinde inıaata bqlama· 
dığı için imtiyazı fesb•miftlr. 
Hükumetin bu hattı bizzat yap-
tırmak niyetinde olduğu söyle
niyor. - lf 

Dayanır Mı Ya ! 1 

Kunduracı - Aman beyim daha bu ayak.kabayı IİH Yenli bir 
laafta olmadı; ne çabuk parçaladınız?. 

- lali-- takip Miyonml.. 



2 Sayfa 

(Halkın Sesi) 

Zar() Ağanın 
Ölürnü 
Ve Halk 

Zaro Ağa öldü. :Bir buçuk 
.. nıaa fula hayat yqamakla 
maruf olan bu asır görmüı 
adamın ölümile arkada bırak· 
tığı intibaı dün töyle teabii 
edebildık: 

Şöhret Hanım ( Koeka tramYaJ 
eaddeai 19 ) - Zaro •t• .. y•ba 
JBklail bir buçuk uu tqMlaktaa 
•oar• nihayet iki si• enel laer 
faninin utrıyacafı ebediyet bp .. a
dan airdi, ,.aııerini ı..yata kapadı. 

Bir buçuk aaırhk ömril ile dlay•ya 
in .. nlann ve Türlderin bu k•du pk 
YllflJ•bilccetini ıanermeal itibarile 
Zaro •ta üzerinde fazlaca danı...a 
icap eden bir •damdı. & itiltarta 
hürmete ve HJf1Ja deterdL (160) 
aeaelik bir ha7at .aı.erkea ~ sla 
e'ftel bazı ı-.z,telu C Zuo ap ,a.. 
••leDecek ) ıibi yazalar yudılar. 

Sekerat halinde yatan bir ihtiyar 
baldnadaki bu yazılan ben biraz bot 
ı&medim. ÖIGmla etitinclekl W, 
adamla .ı., mahiyetiade tel,Jdd •tti•. 

* İrfan Bey ( Hırkaiıerif 89 )- Zaro 
Ata öldi!. Allah ıaniganl nltmet 
eyfelli.. O, dart ,e. enel bir gaze
tede Zaro Atanın tekrar evleneceğini 
olatdatum zuaaa çok H'Yiıadia. Oç 
ailn en-el zanDı ölüm yatafında 
iken kendiıine atfedilerek uydurulan ...._J allmll Ue tekzip •hllit oWu. 
AJlll umanda da o haberi veren 
yazıcının da •örlltllo4eld ıakathta 
ıCS.terdL Alayın, dedikod ... _ da bir 
7eri YO ölçGıQ olmalacbr. & maaaaa 
.ı.,ı. o ıualb aardid•ia rm da 

ttazlp eclUmft oldu. 

SON POSTA 

Sarhoşluktan Sonra •• 
Bir Ev Sahibi, 

Kirleten Bir 

•• 
Kapısının Ününü 
Adamı Yaraladı 

Enellri alqam J(Oçiikpazarda bir adam aarhof
lak Jiidndea •iır avrette ,................ Son de
rece urhot olan Haçik, diğer m..ilc Şiikr6, enelld 
gln akpm &zeri Küçükpuardan geçftea Mustafa 
efendi iamindebirinia bpua ininde abdest boz-

~e eline pçirdiğı bir odun ile ŞOkrGyl bqmdaa 
ağır aunHe 1aralamıttır. 

Bundu hafka IOD yirmi d6rt aaat içinde birkaç 
yualama lalcH.ai daha olmUflur: 

maya baflamıştır. Bu aaracla em pencere8inde 
bulunan Muatafa efendi: 

• Fenerde Haydar ve Tahsin iamlnde iki kafa
dar bir alacak maeleGnden çıkan kaYga neticealode 
tatla biribirlerini yaralamlfludu. 

.. - Arkadq, bu yapbjuı nedir? abdut boz
mak için bqka bir yer buJadm mı ayıp değil mi? 
demiftir. iddiaya göre, Mustafa efendinin bu .azlerine, 
Şiikrii ldiftırle mukabele etmiftir. ŞDkrihı8a bu 
hareketine cam akılan Mallblfa efendi apğl lnmit 

Jf. Befiktqta Muatafa iaminde biri Hamdi 
aminde birini batından y.,alamıfbı'. 

* bmir npurunda qçı ÇJrağı Mahmut vapur 
6nmnda ekmek piprmek iateyen tayfa Şe•kiJI 
matrapa ile bapndu yualallllfbr. 

Otel Cinayeti Orta Tahsil 
Müddeiumumilik Tahkikab Muallimliği 

Derinleştirecek Esiri M .. d . 1 L. I 
Sirkecide Santaban otelinde ~ errı~ er 1se ere 

bulunan esrarengiz iskeletin tah- Tayın Edılecekler 
lrikabuı yapan mftddeiumaml Orta Tedrisat Umumi Mftdtirl 
muavioleriden fımail Hakkı bey Haaan Alı Bey Ankaraclan ıeh-
y aloYaya gitmiıti. i.mail Hakkı rimize gelmiıtir. Huan Ali Bey. 
bey · dftn de Y alovadan dönm~ Orta tedrisat muallimliği için ya-
miştir. Polis ve müddeiumumilik pılacalr ehliyet 1mtihanlaımda 
ba ciDayet etrafındaki talılôkah hazır bulunacaktır. 
genişletmektedir. lamail Hakkı Aldığımız malumata göre 
bey clöadiikkten 80Dl'a tevkif mllp Darülfinundao açıkta b-
edilen otelciler tekrar istintak lan Ye bir wazifeye tayin edilmi-
hikimlijioe verilecek ve muba- ,.... mlclerri.ıerin'hepllİ- Orta tecl-
keme yeııiden başlayacaktır. riut lrac:lrwma almacalr. keadile-

Köylülerimiz 
lataDbuJ Köylüleri Mektep 

Bina11 istiyorlar 

• 
Mümtaz B. (Üskiidar Kıııklı caddesi 

l2 ) - lhharrirler ~ok dikkatlidirler. 
Kılı kırk yarmadan bir haber yaz· 
•azlar. laro atayı .l&t ... enel 
ita.tanede ılrea bir ıueteci ke.clialai 
e.&encmi7onlu. G&üel bile çakarda. 
Çlaldl bU haftaclanberi koaataauraa 
zavallı Zaro •ta keadiıinc- Ciyle 
lllylemlt. Muharrir Bey bunu Zare 
atom dilinden defiJ. hazla halinden 
..ı • ....., olacak. Şa zaYaU...n bltfHlda 
tefkatll bir kadın ola ki• bilir ne 
...., iyi balalpdı, demek iatemif. 
Her laalde merhu••• cq çeldtmea 
ile alay etmit detildir. 

24 Saatin m. ~tdif mderde deni• Yeri
lecektir. Bu aeaebapada Jenidea 

Hadiseleri hiçbir me •• ortamektep npn-

latanbul kGylerinden mWıim 
bir kısmı Vilayete müracaat 
ederek, mektep binası yapılmuuu 
iatemişlerdir. Halbuki tahsisat 
olmadJiından yeniden mektep 
yapmıya imkan yoktur. K<SylOler 
mlracaatlerinde bazı teklifler 
J•pmıılardu. Kendilerinin amele 
temin edeceklerini, hatta bir 
miktar para da "tWeCeklerilll 
aa,lem"*11r'. l!aa• lzerine 
Daimi EaclmeD t.tldkat J&JllDll, 
kl1lllatla maddi " manevi JU
dama ile bet klyde mektep -... 
lap ediJmeaiae karar Y•miftfr. 
Blttçe pliace lapata bqlana
caktır. 

• 
Murat Bey (Diş doktortı Sirkeci 

Kemal Bey sinemaaı k~da) -
Gazetelerden bazaıının · Zuo Afa11 
evlendirmiye phıırlarkea onua llt.I 
ciddea hcpinalti mlteeHir etli. Zue 
~· t.erkes tarafıoclan Mvilea hlr 
tahıiyet olmuttu. M~rhum 162 . .ene 
)'&famıfb. Buna Belediye ve ııhhat 
eemiyetlerinin, doktorluımızan yar
dımile güzel bir mezar yaptırmahya:ı 
•• taıana da 162 sene yaşayan bir 
Türk di7• yazdırmalıyız. Doktorluı
mıa ayal zamanda bu asırdide ceı ... 
din lzerinde tetkikat yapmalıdırlar. 
laro At• hakikaten öJüaülecek mü .. 

Bakırlr&yde Kartaltepede oht· 
ran Safihattin Beyin bizmetçilli 
T aıköpriill Binnaz ianincle bir 
kadın nelen bi!'çok kıymetli 9'111 
p)aralr lraçmıf İ8e de yakalan
mhfbr. 
~ Baadan ba,b Be7ojlanda 

Y ôrgi toför Kemalin paraam, 
Karagfimrükte uabacı T allt 
kompu Arap Halidlıı para v• 
altın kösteğini, aabıkah Mehmet 
Mabnwtpapda Muatafa Nuri 
BeyiD diilckinıadan iki Pantolun, 
1abalra& Abdullah aebze halinde 
ıebzeci İalimm paraıını çafinftlar 
Ye 1akalanmışlardır. 

Jf. Şebzac:lehaıında oturan 
Ridftll inninde biri tram•a1da 
biletçiye' karıı kendisine pciliı 
memuru' alaü nrdiğinden yaka
lanarak Adliyeye teıliM edilmiftir. 

Slne ... Cllann Davası 
Sinemacıluua belediye aleybiae 

açhj'ı dava heniz teblf.j ........ ada
dır. Arıuhal ıuretleri belediyeye tehht 
edilmittir. Belediye.Un enabı alı ... k
tan ıonra muhakeme l'l•I tayin 

_,aca1ı. yeniden de hiçbir mek-
tep ~·lmıyacaktır. 

Bir Yankesici. 
Çalchjı Paralan Kaçsa
madan Yakayı Ele Vereli 

Auh J••keaicilerden Cnclet, 
mqya Mliade MJJU RbCI Me.
llclla ceplerini karıfbnrken ~ 
mlmeflmt baliaııle yakalaanı n 
a.tl ua•nıca ,az liraclu fazla pua 
caJmutbr. Ba parayı ela aJDI 
MJDtte blaftld CemaJia ceWnclea 
~dap ....... fbr. 

Bakalorya lstatistili 
AJcbisma malimata fire, 

Maarif Veklleti. bu 8elle haka
lorea imtihanlarında alınan n.tice 
hakkıa"-' btıt6n me'-1ekete 
şamil, büyOk bir istatistik hazı,. 

lamaktadır. Bu istatistik yakında 
ıaıetelerle netredilecektir. 

Serbest 
Bırakıldı 

Taba iflerinde aaiiatimal J•P
•ldan iddlalile tewkif edilen tlc
carJardan Mkizinin beter 7tiz lira 
ıpallkdtietletabliyeedilcliWerİllİ 
J•Zllllfbk. B.mlardan 432. 180 lira 
lekwı kunitlak takaa •fieti•aU 
yaptıia iddia edilen Anne Kobe 
Efendi evwelce itiru etmemittL 
Perwembe glball teYIDI lraranm 
Yerea Birind Sulh Ceza mahk .. 
me11ine itiraz etmiş, mahkeme{40) 
bin lira para kefaletile tahliyeeinl 
kararlafbrmıfb. Ağır Ceza mahke
mesi bu kararı bozmut ve 

(500) ~ira malf kefaletle aerbest 
barakdma1UU kabul etmif olduğu 
için dün kendwi ıerbeat hıra· 
lolmıtbr. ..... -. ................................................. _ ... 

Temmuz 1 

Giniin Tarihi 

Telef on Şirketin
deki Toplantı 

T.a.fa. Şirketi hiNed11rl•n •• 
tahvil h•miUeri dün ötleden enel 
tDk•tla Taı.takaledeld merkeaiH~ 
Mribiriai mlteakıp Ud fnkalaclü 
&eplaab 7apaıflardır. Birinci toplan. 
bda W.udarlıır, ikinci toplanbda 
tahvil hAmilleri, ılrketln evvelce 
ilan ettiti nwıameai etrafanda ko .. 
.... .ı.r Japmaflar Ye fİrkeHn tek
lifini apea kabul etmiflerdir. ~i
malar yirmlter dakika kadar aürmlf .. 
tir. Ba toplanbJarda hiaıedarlanq 
blrçoklanm nldU.ri tem•il etmlftir. 
ı• Ye 200 biuedar namına bir vekU 
•elmittir. Oç ay aonra bir içtima 
daha wapalacakbr. Alikadarlar bq 
içtimada firketin hGkOmete karıl 
olaa •aziyetinba menubaba olmadıtıaı 
MS7lü7orlar. 

19 S.blkalı Yine 
MahkOm Oldu 

Ndi iamiade 19 •btbla bir ada
mıa bir hafta e•nl lraa lkind Koa. 
.aloıu AllNrap Hanın e'Yiıae penlc 
para çantasını n reflluısının bilezik• 
leriiai •t1rchtı için tHkif edilcBtfnl 
JHIDlfblr. Staltanahmet Sulh Birinci 
C.za Mahbmeal bu daYa7a bakmıt· 
br. Suç .. bit oldata ~ mahkeme 
Dk ceı.e.ı. bndiaiııi fJ> ay hapıe 
..... kftm etaalftir. 

Mahkemelerin Tatili 
Mahkemelerin yaz tatili 20 

temmuzda bqlıyacaktır. Bu sen• 
AMiye Dard&ncD Hukuk ve Birinci 
Ceza mıdıkemeleri tatilde nöbetçi 
b1acakl.nhr • 

Mahkemelerin tatili esnasında 
avukatlar küçük gruplar halinde 
Anupa7a •• Anadolu içlerina 
H7ahat ppmıya hazırlanmaktac 
clırlar. 

Rus••d•n G&lderllen 
..n•wt Maldnelerl 

ij.,,ak (Ju Ajauı) - ijev.k .:. 
rllıam, Türk -..,ııne ...ı.auı olmak 
IMn Udmmd markala dört adet 
..... k-.iJe mahna makine te.U. 
etaiftlr. Ba maldaelerla tecrObellrt 
••Yaffa• alaallflur. 

.. nahlar Ve Acenteler 

Mızeıer llldlrlltl bazı vapaı 
acenteleriaia l.taabala .. len aeyrU. 
lara yahuz Bluu ...terini l'Ô8tere4 

rek Türk eMl'lerial " Tlrk haraaı 
tamtmak latemedilderinl ileri ıürwell 
BelediJ978 bir Jlklyet yapmlfb. 
Beledi,. • ..._. ...... cevapta ltq ...uda ........ tabUpt J•pıldıjlaı 
ltlldinDittlı-

Dü n k ü 
Hava Vaziyeti 

Rauthaaeclea teblif edilmlftlrı 
D6n mfw dereffei harete ve d..Uı 
MYiyeıbae bıdirUmlf buometre Hat 
1 de 757, .. at 14 te yiae 757. 

Dereeel laararet saat 7 de ~1, dı" 
recei haruet •aat 14 te 27, azami 
.lencei hararet 14 te 28, ugari de
Neei ..,..,., nat 14 ta 18. 

• teana Wr •ulaktı. edilecektir. 

Hııusı lektepl8r Talebesi 
Maarif Vekileti2 huauai mek· 

tep&erdea reami mekteplere ıeç· 
mit talebenin, hangi 1m1fa pe-

cek iıe, ondan bir aene enelkl 
denlerden imtihan edilmeaiai 
muvafık bulmuttur. 

Rlz•h Yalcbadaa ... ittir. Azami 
.a.ati NalJ9Cle 11 metreye kadar 
11k•ıtbr • 

, 

j
1
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-
- lnaanlar bir ıeye aht-1 - lıl1111l ....._ ctpıa 

tılR ım; kolay kola1 hııab- itea ltir 841-.. 
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••• Tr-•aya W.U..11 
..._ aoWla ,., ol•wr. 

Huuı Bey - Ewet dj.n- • 
, ...... uudaıa fada ~· ..... 
...,. a'1E11 7Mo Aia 
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Temmuz 

Hergün 
---

iki Kıgnıetli 

Söz .. 
Yiiksek misnfirliklerile bize 

her zaman için iftihar ve sevinç 
vesilesi bahşetmiş olan İran Şehin
şahı Hz. perşembe günii İran 
Jeneral Konsoloshanesinde tebaa
•ının miimessillerini kabul buyur
dukJara sırada tarihi bir hitabe 
irat ettiler. Şehinşah Hz. bu 
hitabelerinde tebaalarına, Türk 
vatamm öz yurt bilmelerini, Türk· 
leri de öz kardeş tanımalarını 
tenbih ve tavsiye ettiler. 

İran - Türk dostluğunun en 
kuvvetli bir senedi mahiyetinde 
kabul edebileceğimiz bu cümleyi 
turaya aynen nakledelim: 

" - Bundan sonra sizler Tür
kiyeyi kendinize vatan bilmelisi
niz ve Türkleri de kardeş bilip 
onlarla aramzda aamimi münase
betler tesis etmelisiniz. .. 

Bu yUkaek tavsiye, lran-Türk 
doıtluğunu te'yit ettiği kadar, 
yine ayni kuvvetle Türkiyenin 
sulh siyasetindeki açıklığı ve sa
mimiliği de bir kere daha ıspat 
eder. 

Çünkü bir devlet reisinin başka 
bir devlet hakkında bu derece 
açık bir dostluk tezahüründe 
bulunabilmesi ıçın o devletin 
dostluğuna pürüzsüz bir emniyet 
göstermesi lazımdır. lran Şehiu
şahı Hz. perşembe gUnkü hita
belerile, Gazi Türkiyesinin sulh· 
severJik ve dostluk siyasetine 
tam manasile inanmış olduklarını 
söylemiş oluyorlar. 

Biz ise iki kardeş millet ara
mdaki bu dostluğun ebediliğini 

şüphesiz görenlerdeniz. 
Cihan siyasetinin türlü entri

kalar arasında kaynaştığı şu 
tııralarda Türk ülkesi üzerinden 
l'ükselen bu kardeş sesi. Ttirk -
lran dostluğunun dünya sulhu için 
lıakiki bir emniyP.t makanizmesi 
teıkil ettiğini de ilan etmit oluyor. 

* Şehinşah Hz. yine perşembe 
2Dnü Metris çiftliğinde atı~ ma
nevralarını tetkik ettikleri sırada 
znbitlerimiz ve askeri talebelerimiz 
hakkında yüksek iltifatlarını 
ibzal buyurdular ve dediler ki : 

. "-. Bu g~çlü, kuvvetli gençlik, 
nulletın mılyon değer hakikt 
ıervetidir. ,. 

Şehinşah Hz.nin iltifatlarını tam 
yerinde kabul etmek istiyoruz. 
Çünkü, ıulh siyasetine ebediyen 
bağlı kalacak olan Gazi Türkiyesi, 
milletin milyon değerinde olan 
hu güçlli kuvvetli gençliğini 
muhtemel tecavüzlere karşı uyanık 
ve zinde tutmak suretile aulhü 
hırpalanmaktan, yurdu da har'ci 
ihtira.dara karşı korumuı ve 
kurtarmıı olacaktır. 

tt Sinemacılar 
f Dun Baıvekil Paıayı 
t Ziyaret Ettiler 

. Belediye tarafından kapatılan 
ıınemaların sahipleri aralarından 
ıeçt.ikleri bir heyet vasıtasile Baş
\'ekıl Paşaya müracaat ederek 
hazi~enin almakta olduğu yüzde 15 
\·ergıden maada belediyenin de 
yiizde 17,5 vergi aldığını ve be
lediyenin vergiyi almak için sine
maları kapatmasınm doğru ol
madığını söylemişlerdir. 

Resimli Makale 
Arşimcd diyor ki: ••Bana bir istinat noktası gösterinız, 

dünyayı yerinden oynatayım. ,, .Zeki _ve. İr.ıde i.nsanla~ı~ • 
diğer mahhiklnra ve bütün tabıate lıaı.1111 olctbtlıncıerını 

temin eden, biribirine çok bağlı iki istinat nokta- .-..-._,..;a~~ 
sıdır. Zekasını iyi işleten, iradesini kullanmasını bilen 
insanlar, tnbiatin bütün kuvvetlerini oyurıcnk gibi 
kullanırlar. Çelimsiz bir çocuğun koskoca 
bir fili istediği gibi sevketmc.si, in· 
san zekasının her.eyden üstün ol
duğunun çok açık bir 
delilidir. 

a Zeka Ve irade a 

• SON TELGRAF HABERLER/ 

A me • 
erı 

Eski il aş ve 

Kimse er 
·· ıdürü d ··, irçok 

Tevkif Ed ~ di 
Birinci sayfamızda Almnnynda bazı 

kargaşalıklar baş gosterdıgini kısa 

bildirmekdeyiz. 
Bu hususta son dakikada gelen 

haberleri de bu sütunda okuyacaksınız: 
Münib, 30 (A.A.)- Milli sos

yalist fırkasının bir tebliğine na
zaran, bazı anasır aylardanberi 
Hitler milislerile devletin milli 
sosyalist fırkası arasmda ihtilaf 
çıkarmaya çalıııyorlardı. Milislerin 
erklnıharbiye reisi M. Röhm, 
Hltlerin malumatı olmaksızın 
Jeneral Şlayher ile münase-
bat tesis ederek bunu itiraz gö· 
türmez bir surette teıhil etmiş, 

bu ıuretle Berlinde şüpheli ola
rak tanınmış ve Hitler için pek 
ziyade antipatik bir ıahsiyetten 
istifade etmiştir, 

Bir sistem dahilinde tevlit 
edilen hadiseler üzerine M. 
Hitler Münihe giderek en 
ziyade m~thaldar olan ve ba· 
zıları nefret edilecek bir vazi
yc tte yakalanan kumandanların 
azlini ve derl,al tevkifini emret· 
miştir. 

M. Hitler Prusya Başvekili 
M. Göring' e Berlinde de ayni 
suretle hareket ederek bilhassa 
bu siyasi suikastın mütecasirlerini 
tevkif ettirmeye davet etmiştir. 

M. Hitler, bundan sonra Mü· 
nihte toplanan Milis kumandan
htrına bir nutuk söyliyerek, ita
atsiz, mariz temayülath ve 

I 

inzibattan mahrum bütün unsurları 
imha edeceğini, her türlü,yeni bir 
ihtilal teşebbüsünü bastıracağını 
bildirmiştir. 

Berlin 30 (A.A.) - Hucum 
kıtatınm yeni erkamharbiye reisi 
M. Lutze neşrettiği bir beyanna
mede bu kıtattan mutlak bir sa-

Bulgarlara Selanikten 
Mahreç Mi Veriyorlar? 

Sofya, 1 (Hususi) - Paristen 
bildirildiğine göre yakında Bul
garistan ile Yunaniıtan arasında 
demiryolu inşası için müzakereler 
başlıyacak ve anlaşıldığığana göre 
Yunanistan Seliniktc Bulgaristan 
için Akdenize mahreç olmak üzere 
Selônikte büyük bir iktısadi mm

taka ayıracaktır. 

Şehinşah Hz. ne He
diye Edilen Tayyare 

Ankara 1 (Hususi) - Kayseri 
fabrikasında inşa edilip Şehinşah 
Hz.ne hediye edilen tayyare 
yüzbaşı nEver Bey tarafından 
önümüzdeki hafta zarfında Tah
rana götürülecektir. 

Murafa'a Usulü Kaldırıldı 
Ankara, 1 (Husuıi) - Adliye 

encümeni Temyiz Mahkemesi ağır 
ceza dairesindeki murafaa usu
lUnUn kaldırılma11 hakkındaki 

J 

dakat şiddetli bir inzibat ve tam 
bir fedakarlık beklediğini bildir
mektedir. 

Berlin, 30 (A.A.) - Sabık 
Başvekil ve ordu nazırı Fon Şlay
her tevkif edilmek istenmiş, si
lihla mukabele ettiğinden yapılan 
müsademede kendisi ve zevcesi 
ölmüştür. 

Berlin, 30 (A. A.) Pruıya 
başvekili M .. Göring, Hitler kıtaat& 
sabık kumandanı M. Röhm ile 
grup şeflerini devlet şurasından 
çıkarmıştır. 

Paris, 30 (A.A.) - Berlinden 
bildrildiğine göre meşhur opera
tör Soerbruh alelacele Cümhur 
Reisi Mareıal Hindenburgun ya
nına çağrılmıştır. 

Berlin, 30 - Yüzbaıı Röhm
Un tevkif edildiği, hücum kıtaa· 
tının da izinlerine nihayet veril
diği söyleniyor. 

Viyana 30 - Almanyada Hit
ler hücum kıtaatı arasında isyan 
çıktığı bildirilmektedir. 

Londra, 30 - Berlinden ge
len haberlere nazaran Alman 
Başvekil muavını Fon Papen 
tevkif ve sıkı surette isticvap 
edildikten sonra serbest bırakıl-
mıştır. 

Pariı 30 - Münihte vahim 
siyasi hAdiıeler çıktığma dair 
bir takım ıayialar vardır. 
Bcrlinde de fevkalade günlerin 

Başvekil Paşa sinemacılara 
derhal Ankaraya birisini gönde
rerek Dahiliye Vekaletine müra
caat .etr~elerini tavsiye etmiş ve 
kendılerınln telefonla tebli,gatta 

bulunacaklannı söylemişlerdı~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
Bursada 10 Milyonluk r JrS TER J~NA l\T JS TER iN ANMA! 

layihayı kabul etmiştir. mauzarası göze çarpıyor. 

/ Bir Define 1 
Bursa (Hususi) - Yunanis- ' 

tanda Korfo hapishanesinde 20 
•eneye mahkum bir zat beledi· 
ye bahçesi mtisteciri Mustafa 
beye gönderdiği bir mektupta 
B~rsada kentlisi tarafından 10 
mılyon drahmi gömüldüğünü bil-
1irnıi~tir7 Mektup zabıtaya tevdi 
• d.lmışt!r. 

Paristc çıkatı "Tan" gazetesi son gelen nushasında 
bizden bahsederken şöyle yazıyor: 

"Türkiye sulh istiyor. Fakat .ansız ve apansız n_aey· 
dan alabilecek herhangi bir vaziyete kartı da. tetıkte 
bulunmak mecburiyetindedir .... 

1 rBR /NAN 

Şu cümle, dünya üzerindeki maruf •İyasi Fransız 
gazetesinin bizim sulh dostu olduğumuzu anladığını 

gösteriyor. Eğer bizim sulh siyasetine sını ıkı .sarıldığımı
za hala inanmıyan kısa görüşlüler varsa onların lıüsnüni
vet nhibi olduklarına biz inan ma]r•ız. Sen de ev kari, 

/STER iNANMA/ 

s .. yf• 3 

r~--------·-----------------
Sözün Kısası 

Beylik 
Bir Mevzu 
Daha Eksildi ~ 

A. E 
Zavallı Zaro ağal Ölüm ha

berini aldığım zaman adeta inan
madım. 

Kim derdi ki nihayet o da 
' gidecek, o da aramızdan eksile

cek, bir masaldan ibaret kalacakl 
Bir meslektaş, ölüm döşeği

nin yanında bulunan birisinden 
duymuş, son dakikalarında: 

Hep Ametikadan para 
geleceğini düşünürmüş, hastaha
neden çıktıktan sonra kimbilir 
kaçıncı defa olarak yine evlen· 
meyi tasarlarmış. 

- Horoz ölse de gözü çöp
lilktedir, denilmesine rağmen ben 
bu rivayeti 9üphe ile karşıladım. 
Hatikatta hayatın binbir fırbnasma 
160 küsur sene dayanabilmesinin 
başlıca sebebi, kendisine atfedi
lenin aksine bir hayat yaşamıt 
olmasıydı: 

Daima mutedildi. Belki 
bulamadığı için, belki yapama
dığı için. Fakat mutlak suret~e 
mutedildi. Fakat maalesef bız 
bu itidalden nekadar mümkünse 
okadar uzak kaldık. Hep onunla 
uğraştık. 

Nazar değdirdik demiyeyim 
amma tutup ezraile göstermiş : 

- Burada unutulmuş birisi 
vardır, demiş olduk. O da fazla 
kula ihtiyacı bulunduğu bir daki
kada koşup geldi, yakasına ya
pıştı, alıp götürdü.. ft'.Janm.afi~ 
fazla teessüre düşmıyehm, ıhtı· 
mal orada ağzına koyacak b ir 
lokma ekmek bulmuştur. Allah 
rahmet eyleye! -----
Ağrı Şakileri idama 
Mahkum Oldular 

Adana 30 (A.A.) - Şehrimiz 
ağır ceza mahkemesi C· M. U. si 
tarafından idamları istenen Ağrı 
dağı suçluları hakkındaki kararma 
vermiştir. Suçlulardan Emin Peş 
oğlu Ömer, Maruf oğlu Şükrü 
kardeıleri Yusuf ve Kerem, 
Sultan oğlu Yasin, Hako oğlu 
Haşo ve kardeşi Mamo idama, 
Hüseyin oğlu Ali idama bedel 
yedi sene hapis cezasma çarpıl
mışlar~ır. Suçlulardan Hüseyin 
oğlu Akif hakkmda bir iki şahi
din dinlenmesi ıçın evrakm 
ayrılmasına ve duruımanm de
vamına ve a·eçenki celsede C. 
M. U. si tarafından yine idamlan 
istenen 17 kişinin beraatine ka
rar verilmiştir. 

M. Meclisinde 
Dün Beş Kişinin Ölüm 
Cezası Tasdik Edildi 

Ankara, ı (Hususi)- Meclisin 
dünkü toplantısında Aydının Çine 
kazRıınm Bölüntü köyünden 
Mehmet oğlu Mustafa ile, 
Boyabadın Dllz Karaağaç kö
yünden Yusuf oğlu lbrahimin 
ve Konyanın Mamuriye mahalle
sinden Mahmutla, Aksarayın Gel
beri köyünden Yusuf oğlu Hasan 
çavuşun, Malatyanın Komik köyün• 
den Süleyman oğlu mehmedin ölüm 
cezalarma çarptırılmaları hakkın· 
daki mubatalar kabul edilmiştir. 

Belçikada Serseri Bir 
Dolandırıcı Yakalandı 

Belçikadan bildirildiğine göre 
Tibo Viktor isminde bir serseri 
Kütahyada bir milstemlike şir· 

keti, Kayseride de bir fişenk 
şirketi kurduğunu söyliyere Bel
çikadan milyonlar dolandırmış, 

ve güya buradaki mühim işlerini 
takip etmek üzere Türkiyeye ge-
lirken Mons şehrinde yakalan
mıştır. Türkiyede muhayyel şir
ketler kuran bu açıkğöz Bel· 
çikada ve Fransada pek çok 
aafdilled zarara iokmustur. 
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Memleket Manzarası 
--1ı---------------------.... -
Zaframbolu 
Köglerinde 
:fon Posta 

Zafranbolu (Hususi) - Kara
cat epe köyününde su çok mebzul
dür. Burada bacak ka1ın1ağmda 
buz gibi suyu olan iki pınar var
dır. Pınarlardan birinin suyu kara 
sudur diğeri .şeker gibi tatlıdır. 
Karaııu kışta daha fazle çoğalır. 
Köyliller büyük su ile kendilerine 
yiyim yaptıklan sebze babçelerini 
ıularlar. 1 atlı suyu da içerler. 
Köyde (yirmi dokuz) ev V,ardır .. 
Köy evleri ekseriyetle iki katlı
dır. Köyde ilkmektep yoktur. 

Bir kısım köylUler, köylerden 
JUmurta, sansar, tilki Ye 11air av 
hayvanları derisi toplayıp tüccara 
ıatarJar. 

Köylin civarında çok güzd 
bir ç.am or.mam ardır. Bu or
man köy ah i inden «Küp E ·n 
oğullan»nın hususi malı olup 
bittabi köy ormandan istifade 
edemememekle beraber bu güzel 
ormanın, köyün havasına pek çok 
faydası ardır. Köy dere içinde 
olduğu halde orman tıayesinde 
ııtma ve sair birçok hastalık1ar 
ayni zamanda avar köylere ıiıs
beten yazın sıca'k günlerinde boğu
cu sıcaklardan masun kalmaktadır.. 

Köyde arıatikadan Ayılabi
lecek çok ealö b. cami varmış. 
bu cami -geçen yıl köy üler tara
fından yeniden yapbrılmak 1izere 
yıkbnlmı,... Şimdi bo münhedim 
cami ankan arasında camiin pek 
eski devirlere idiyetini ıspat eder 
mahiyette bir taş levhaya tesadüf 
edilmişür. Bu evh ın üR deki 
yan tamamile okunamamıı yalnız: 

.. Ketep ~lu tamirab,, ibaresi 
okunahilmi ir. Bundan camillin 
.. Kenep oğlu,, namile birisi tara• 
fıodan tamir edildiği anlaşılmak· 
tadır. Bu cami minaresi in lıusu
ıiyeti de aynca dikkate şayan 
bir meıdir. Köylüler arasında 

.. Kudret minaresi,, e "K<>ca 
kaya,, dahi denilen bu orijinal 
minarenin hangi devrin eseri 
11an1atl olduğunu tahmin biraz 
gn,,edir. Minare bildiğimiz mi· 
nareler şeklind~ havaya doğru 
uzanan muazzam bir kaya parça• 
ııdır. Cami yapıldığı zaman cami· 
den daha eski zamanlara ıeit 
bu içi oyuk kayanın içine ıtahta
dan bir merdiven ynpılrnışbr. 
bu acaip minarenin en üstünde 
ve kayanın arasından çıkup bü· 
yümüş bir sakız ağacı insanın 
bütün bü ün istiğrabmı mucip 
olma'ktadır. Köyde "Örenler,, 
denilen bir türbe de vardır. Bu 
türbe civar köy!Uler arasında pek 
meşhurdur. Buraya bütlin mem
nuiyetlere rağmen hAla birçok 
adak:lar adanır, kurbanlar kesilir 
Ye dualar -edilir. Hele Hıdırellez 
günll bu tnrbenin yevmi mahsu .. 
ıudur. O gün cıvardaki Yacı, 
Puf diren, Oğulviran ve Akviran
lılar hep bu türbeye gelip ziya .. 
retler yaparlar. Derli toplu yapı· 
lan bu :ziyaret günll Örenler tür
besi civarı mahşer gibi kalabalık 
olur. 

San ahmatlar kö n Zafranbo
lunun üç saat :şarkında, bir çam 
ormanının üstünde 23 evli bir 
köycüktür. Köyde su yoktu. Köy
lüler içmek ve kull nmak için 
Araç çayından su get·r·rler. Köy
de s tmn müstevU vaziyettedir. 
Sıhhiye memurları köyl lere be
dm: a de\ et kinini t vzi etmek· 
le iseler de butnn ihtimmnlar 

SON POSTA 

BERLE 

Mardin aşlad 
Her Evin Damlarına Yatak Kuru 

Çevriliyor luyor Ve Sitarelerle 
Mardin, (Hu· 

susi) - Mardin 
110 metre irtifa
ındaki bir tepe .. 
nin sırtına uzan· 
mış tamamen 
taştan mamul bir 
beldemizdir. Ka· 
milen kağirden 
yapılan Mardin 
evlerinin kendine 
bas bir tarzı mi· 
marisi vardır. 
Çok eski binalar 
ve tarilii eaerler 
mevcuttur .• Mar• 
dinin -0rtasında 
yükselen ve üze· 
rinde tarihi kalesi mevcut olan 
aırhn bir tarafım şehir diğer :ta
raf mı da yemyeşil bağ ve bahçe .. 
ler çerçevelemiştir.. Kale arka 
bilhassa yaz mevsiminde Marm· 
nin en maruf gezinti mahalli ol· 
maktadır ... Eski vali Tefik Hadi 
Bey Mardiııin en mühim mesire 
mahalli o an kale arkasının e em
miyetini nazarı itibara aldığından 
bahçeler arasında umumi bir fO&e 

açmıştır.. Şehrimize aekiz on kilo
metre mesafede çok güzel ve ta
bii manazırile şöhret bulmut blr 
çok meıire mahalleri vardır. Bun-

Mardinde ııae'lctepl•r 
Jar arasında Deyrülzaferan, Zin· 
nar, Kabale, Reşmil cennet kadar 
güzel yerlerdir. Bilhassa Zinnarın 
ve Vadiasafa mahalli Mardinlilerin 
Cuma günleri akın ettikleri bir 
yayladır. 

Bir hafta evvelıine kadar ılık 
bir ilkbahar havası yaşayan Mar· 
din bugünlerde yaza girmişhr. 

Her hane halkı kendi damları 
Uzerinde yatmak için tahtlar kur· 
du!ar. Bu tahtlarda yatanlar et
raftan ıkendi:erini görmemek için 
tahtın etrafına sitare tabir ettik
leri cibinlikler çevirirler. Bu dam 

Muhafız Gücü 

saf ası Mardinin 
ezeli ve tabii bir 
adetidir gündilzUn 
bunaltıcı sıcak
lardan çıkan halk 
geceliyin temiz 
havalar alarak is· 

tirahatlerini temin 
etmektedirler. Ak
ıamları damlar 
tizerinde açılan 
sitareler ne hoı 
manzaralar ar• 

zetmektedir. Meh· 
taplı bir gecede 
'Mardiui kuş ba
kışı ile seyreden• 
ler bir ıırt ete• 

ğine uzanmıı ve yeni açılan bem-
beyaz bir pamuk tarlasına ben
zetirler. 

Bu &ene kiraz pek mebzuldllr. 
Her senekine nisbeten çok fazla 
olan kirazlarımız komşu vilAyet 
ve kazalara ktilliyetli miktarda 
ihraç edilmektedir. Bu seneki de
vamlı yağmurlar mUnbit arazi iil 
suiayarak ekinlerimizi çok bere
ketli bir hale getirmiştir. Şark 
beldelerimizi tren hattına bağlayan 
Mardinin bu mevsinde ne doyul
maz zevkleri ne hoş ilem1eri 
vardır •. 

Bisikletçileri l:Jir Mahkum 1 
Bartın Hapisane- Siir~ 29 (A.A.) - Şehrimize maçıı J•pılmışbr. Maçlardan sonra 

gelen Ankara Mubafıı. Gücü hisik- Halkevinde bütün sporculara bir 
sinden Kaçtı ıetçileri Jerefine bir ku .ziyafeti ve- çay ziyafeti verilmiştir. 

rilmiş ve öğleden sonra garniz.on Akşam mükellef bir ziyafet 
Barlın (Hususi) - Katilden sporcularının İ§tİr:akile atletik tertip edilmiştir. Memleket halkı 

on seneye mahkum Olup bir kıs- müsabakalar yapılmıştır. Bu mü· .L t l k 
mlnı ilanal ve af kanun

w.ftdan da ve 'IJ8Ssa en sporcu ar coş un 
~ sabakalarda Halkevi atletleri mu- h b ı..:ı.. d H 1 istifade ederek on aybk ceza teza uratta lilunmaıu:a ır. a • vaffakiyet göstermişlerdir. IBu k · · .c._l L ı b müddeti kalan A-gy ı Jbsan!ye evı ısaıu: ere ııorma arının ay-

or- müsabakalardan sonra, bir fotbol köyünden Abaza Zekeriya ~lu ___ ..._ ____ ,______ rağını hediye etmiştir. 
Remzi, karısının köyde fena yola sından zorla alarak dönerken Siirt, 30 ( A. A. ) - Muhafız 
düşfüğünü haber almış, asabiyete Kızılkum köytinde, vak'ayı haber gücü bisikletçileri hareket etmiş 
k pılar k, çal şmakta olduğu ha- alarak önlinll !kesen kayın biraderi ve şehir difıncla vali ve kalabalık 
pisane iş yur undan açmış, kö- Arife rasgelmiş, Arif, kaçak Rem· halk kütlesi tarafından teşyi edil-
yüne yollanmıştır. Fıirarj, ıkendisine ziyi tabanca ile yaralamış ve kaç- mişlerdir. Halkcvi reisi, yanında 
yetişirler korkusile, yolda rasgel- mıştır.Biraz onra, takibe çıkan Jan· bir heyet ve garnizon ~e Halkevi 
diği bir köylünün yumurta yüklü darmalar firariyi yaraJı olarak Baş.-
atını zorla alara'k lizerine atlamıı köpril köyünde bulmuşlar ve alıp sporcuları olduğu halde otomo-
ve köyüne varmıştır. Köyünde merkeze getirmişlerdir. Yaralı billerlc 1 O kilometre mesafedeki 
lkansile kavga ettikten 'Sonra, bir hastaneye yatırı.mış, Arif de yaka.. Gezer mevkiine kadar bisikletçi· 
bu:- k yaşındaki çcc ğunu :kan• lanmıştır. Tahkikat devam ediyor. lerimize refakat etmiştir. 

=====-==================~=============================== 
ısıtman kökünden kesilme "ni Köprübaşı otuz üç evJi bir heveslidirler. 
mümkün kılmamaktadır. köydür. Köy yolları kaldırımsız· Köprübaşı köyUnün meyvacı-

Köy ahalisi &ok çalışkandır. dır. Bu köyde de pınar yoktur lığı pek eşhurdur. Bu köyfin 

d d h ve köylüler sularını Araç çayın· Araç çayı kıyısında, geniş 'Ve 
Bu köy e avar vesair ayvanat d • kt d' ı K- ·· gu··zel bahçelerı" vardır. Bu bahre-an getirme e ır er. oyun ço- :r 
ta pek ,oktur. Köylüler araıımda cuklan üçüncü sınıfa kadar Ak· lerden elma, Armut ve sair bir 
lstanbula gelip çalışa gençler viran köy mektebine, dört ve çok meyva istihsal edildiği gibi 
de vardır. Bunlar lstanbul fırın- beıinci sınıffan için de yurdun ayni zamanda sebze de yetiştinlir. 
larmda, çıraklı'k, tezgahtarlık, Yıatıeviae devam etmektedirler. Köylüler istihsal etttikleri meyva 
pişiricilik ve hamurkar1ık ya· Alelnm m Zafranbolu köylerinde ve sebzeleri Toprakcuma, Eflini 
parlar... Kışlan lstanbulda olduğu gibi Köprübaşı köylüleri ve Zafranbolu pazarlarına götilrüp 
yaı:lan köylerde vakit geçirirler.. de 'ocuklarım okutmaya çok satarlar. - Mehmet Enver 

Kemal Mektep Sergisi 

Bu ene h .mir ilkmektepleri sergileri 'IS gün 

müddetle halka ve talebe velilerine teııhir edil· 

miştir, bu meyanda. Yıldınm Kemal mektebi de gtizel 

hır sergi yapmıştır. Mektep mlldUrü Oaman Bey 

serginin hazırlanması için geceli gündllzlll mesai 
sarfetmiştir. Resimde Kemal Bey ve sergide 
mektebin beşinci amıfma ait köşe görlllmektedir. 
Resimden de anlatılacağı veçhile mini miniler 
büyük bir muvaffakiyet göıtermişlerdir. 

Tıemmuz 1 

1 
lzmir Mektubu 

1 
lzmir Vıerem 
Mücadele Cemi
yetinin Faaliyeti 

lz.mir ( Hususi ) - Veremin 
cemiyet arasında yaptığı kemirici 
talır~batı '.hep 'bildiğimiz halde, 
nedense istemiyer,ek on n teazzu 
etmesine yardı ediyoruz. ızmiriu 
İf sahasında e bi hassa işçi kız
lar ve ıktıçük çocuklar arasında 
veremin yayıhşmı b ~t" rakkam1a 
tesbit etmek mümkOn olsaydı; 

rakkamlarıo vu:zubu belki de bizi 
çekinilecek bir .netice ıle karp 
karşıy bırakırdı. 

lzmirde er: e üc d e 
eden, maddi :varlığı noksan, 
fabl çalışma sabası ,ok geni§ 
bir cemiyet vardır. Cemiyetin 
kıymetli reııı doktor Mithat 
Bey, ıahsi cnerjisile bütün yol .. 
suzluk1arı yenmeğe çalışa!". 
yokluk içinde nrhk y ratm ğa 
çahşıyor. 

Veremin aeyrinl doktor "t· 
hat Beyin ağmadan dialeyebiliriz. 

- "Ben sokakta bir balgam 
g"&d ğüm :zaman bir şehre, bir 
kurt sürüsDnUn 1ı6cumundan hasıl 
olabilecek korkuaan daba büyük 
bir teheyyü,Ie titrerim. A, bir 
kurt nihayet birkaç ki§iyi wnr, 
birkaç ki§iyi öldürür e gider. 

Bir balgam ıkimsenin nazarı 

dikkatini celbetmeyiverir. Çoğu
muz böyle bir algamı görmeyiz 
blle .. Nazarı dil&atimhi celbeden 
nokta belki de onun iğrendirici 
manzarasıdır... Olsa olu biz de 
onun yam ba na bir balga 
daha ilave eder, geçeriz. 

Filvaki cemiyetimizin yaptığı 

prop ga dalar ve beledi} enin af. 
dığı tedbirlerle · knrmek azal· 
llll§br • 

İ§imh çok incedir ve çok 
paraya mütevakkıftır. Bütçemiz 
dardır. F.akat buna rağmen biz 
ydmıyoruz. Gün geçtikçe, cemJ
yetimiz muhitte kök saldıkça 
gayretimiz arhyor. Bu seneki faa• 
liyetimizi ıöyle hulasa edebilirim: 

1 - P,ropaganda konferansları 
verdik. 

2 - Veremle mtlcadele muze• 
ainl bir ıenede (6000) Kİ§i ziyaret 
etmiiür. 

3 - Mekteplerde propaganda 
işlerine eh miyet \?erdik 
17000 kurutma kiğıdı tevzi etti . 

4 - Dispanserimizde 4000 
hastaya baktık. 1665 Sean Ültra 
Viyole tatl>ikata yaphk. Pinoma
torak ameliyesi tatbikatına batla
mıf bulunuyoruz. 

5 - Çocuk doğumlannın ilk 
onbir gününde verem quıı t tbi· 
kabnı yapıyonız. " 

'* 
Ver emle mUcadele cemiyetinln 

yapbğı en mühim işlerden birini 
ben söyliyeceğim. Cemiyet dört 
ıenedenberi Yamanlarda yaralan 
açık olmiyan veremliler için bir 
kamp kurmuı ve 210 vatandaşı 

veremden kurtarmışhr. Bu 210 
adedinin cemiyet arasında nekadaı 
beliğ bir if ~d!ye bUrUndUğünü 
anlamak müşkül değildir. 

A. Adnan 

Esrar Kaçakçıları 
Muğla, 28 (A.A.) - So gün-

lerde ihtisas mahkemesi kaçakı;ı 
vak'asmdan ziyade esrar ' k'ala• 
nna bakmaktadır. Son haft 
içinde esrar kullanmak ve satmak

. tan yedi kip ihtisaa mahketn i 
ne verilmifllr. 1' • • ( 





~ya Hô.diseleri r· 
Giyotine 
Benzigen 
Bir Çeşıne .• 

Pariste tertip edilen yaz ıen· 
Yerind• tikleri münasebe· 

tile şehrin eğlence 
sar/edilmiş merkezleri süslen· 
bir cümle di ve bir kat daha 

aydınlatıldı. Anlattıklarına · bakı
lırsa Parisin şimdi gecesi gündü· 
zünden daha güzeldir. Fakat 
yapılan yüzlerce yenilik arasında 
en fazla dedikoduyu celbeden 
şey Opera meydamnda vlicµd_e 
getirilen bir çeşme olmuştur. 
Çünkü bu çeşme geceleri aydın· 
lataldığı zaman Franıada ölilme 
mahkum edilenlerin kafasını kesen 
giyotine benzemektedir. Bu haki· 
kati bizzat çeşmenin mimarı da 
görmliş, fakat kabahatini fU 
elimle ile örtmek istemiştir: 

- Evet, doğrudur, giyo-
tine benziyor, fakat insan 

· kafasmı • değil, dünya buh· 
ranını kesecek giyotine benziyor. 
Bunu, tesadüf eseri sanmayınız, 

1lüşünülerek yapılmıştır. 

* Pariste elbiseden ev eıyasına 
varıncaya kadar bir insana 

Her cins lazım o.labilecek 
l i her nevı eşyayı 

ma agn satan yeni bir 
fiate mağaza açılmıştır. 

Bu mağazamn hususiyeti, içinde 
sablan ( 2500 ) çeşit eşyadan her 
birinin ayni fiatta olmasıdır. Bu 
fiat 50 frank, bizim paramızla 
takriben (400) kuruştur. Mesela 
bir şapka mı alacaksınız, yahut 
bir aandelyeye mi ihtiyacınız var, 
mağazada bu iki kalemin yalnız 

50 franga satılan cinsini bulabi
lirsiniz. 

Mağaza büyük bir şirketin 
malıdır. Ve çok btiyük bir rağ· 
bet görmüştür. Şirket müdürünün 
kanaatine göre bu rağbetin 
ıebebi tlçtllr: 

1 - Fiatlarda tahalüf olma· 
dığı için az. memurla çok İf gö
rülüyor ve ucuza satılıyor. 

2 - Çok çeşit bulunduru
luyor. 

3 - Satılan mevaddın, bu 
fiata verilebilecek en iyi mal ol
masına çalışılıyor. 

"" Bir fransız cambazhanesinde 
umumi temsil esnasmda 

__ l_n_s_a_n--_,I halkm gözü önün· 
de bir facia ol-

Obüs öldü muştur: Gaston 
Rişar adını tafıyan bir san'atkar 
tahtadan yapılmış 38lik top· 
lara tamamen müşabih bir tüpün 
içine giriyor ve kuvvetli bir yaym 
tazyıkı altında havaya fırlayor, 
ve insana heyecan veren bir irti
fa çıkhktan ımnra aşağıya geril
miş olan bir ağın üzerine dUtü· 
yordu. Fakat geçen a·kşam yay 
fena iılemiş ve san'atkar ağın 
tlzerine düşecek yerde toprağa 

dütmüş, başı kırılarak ölmU~tilr. 
Temsil tatil edilmiştir. Seyirciler 
ıözleri önlinde cereyan eden hu 
faciadan çok müteesair olarak 
dağılmışlardır. 

' •••• 1 1 •••• 1''.' .... ' ••• 'J •••• 
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SON POSTA 

Dalyanlarda .. 
-·. •::)4< •. l:t:ll •• ._ ....,,_ 

Balıklar Sandala Döküldükçe, Balık-
çılar Sevinç Sayhaları Koparıyorlardı 

.. __. ........... ·-·---·······---··-····--
- Biz Dalyancılar, Allahın O Kızgın Günlerinde Çekme
diğimiz Kalmıyor, Senede İki Üç Defa Deri Değiştiririz-

Tren yolundan sa· 
hile giden yokuıu 
inerken, arkadaşlar
dan biri seslendi: 

-Merhaba Tabir 
ağabey f.. 

Yüzü tunç rengine 

Soldan sağtı: Haliçttı seggar bir dalgan. Dalgan/arda 
tutulan balıklar balıkhaneye g•tiriligor. Haliçte 
olta ile balık tutanlar ... Aşağıda: Haliçte segyar 

raber geldik. Balıkcılar 
ıslak tahtalar Ozerino 
oturmuş, sıgara tellen• 
dirmiılerdl. Vücutların• 
da, yüzlerinde derin bir 
yorgunluk var.. sıgara• 
larmı derin derin içlerine 

dönmüş, yer yer cildi dökülmüt, 
iri adaleli bir baltkçı başını çevirdi: 

- Oooo! ... Merhabaaa!. Yahu 
nereden çıktınız?.. Burada ne 
işiniz var? .. 

ikindi güneşi ağır ağır uzak· 
laşıyor. Fakat Herekenin bu sert 
çakıllı sahillerinde akşam çok 
geç geliyor. Aydınhk geç bastı

rıyor.. Küçük bir girinti içinde, 
mini mini birer tat ve tahta yığnı 
gibi kalan Hereke, 150-200 met· 
reden bakılınca hiç görünmiyor. 
Zaten ufacık birşey, kfiçük bir 
fabrika köyü •. 

Girdiğimiz dalyanın açığında 
balıkçılar çalışıyor.. Uzaktan ya· 
mk bir balıkçı sesi geliyor: 

Başımda siytthım var, 
Güzellerde ahım var!. 

Kiml!le bana yar olmaz, 
Benim ne günahım var! .. 
Arkadaşm " Tahir ağabey!. ,, 

dediği tunç yüzlü ırı adeleli 
balıkçı, Küçük tahta kulübesi 
yanında çorba kaynatıyordu.. İki 
taş arasında yaktığı ateşten 
boğucu, kurşuni bir duman yük
ıeliyor, isten simsiyah kesilen bir 
tencerede sarı bir çorba fıkırdı· 
yordu. 

- Dalyana gıremez miyiz 
Tahir ağabey?. 

- Daha soruyor musunuz ?. 
Nah, iskelede sandal.. AtJayıve
rin de, iş bitmeden görün .. 

Çakıllı sahilde, tahta bir 
iskele kurulmuştu.. Dar, ufacık 

birşey.. Arkadaşla içi su dolu 
sandala binince, "Tahir ağabey,, 

dalyan ağ kurarken 
run upuzun kazığını tutunca, 
seslendim: 

- Kolay gelsin ağalar! .• 
Arkadaşım kolumu çekti: 
- Dur yahu, kolay gelsin 

deme!. Küfür sayarlar?. Bereketli 
olsun, de. 

Dalyanın içinde dehıetli bir 
faaliyet.. Beş altı sigara paketi 
büyüklüğünde mantarlarla çevrili 
ağ mütemadiyen çekiliyor, yanık 
kollu, yamk yüzlü balıkçılar mü
temadiyen bağrışıyor hıhlıyor, 
çahşıyorlar .. 

- ihtiyar, stimüğüntl çekme, 
davran! 

Ha babam hal. 
Çek ulaaan!. 
Geliyor, geliyor, geliyorf 
Heyamola, heyaheyal 

Balıklar görünmeğe başlamıştı. 
Ağ daraldıkça, zavallılar çırpma 
çırpına fırlıyor, sağa, sola, öne, 
arkaya gidiyorlardı. Dalyanın 

içinde adeta bir ana baba günü •• 
Kara gözlü palamutlar huyuna 
öteye beriye sıçrıyor, fakat bir 
turlU kurtulamıyorlardı. 

Nihayet ağ çekile çekile ada· 
makıllı daraldı ve balıklar gondol 
bozması kayığa boşalmıya baş
ladı. BalıkcıJar neş'e içindeydiler. 
Balıklar döküldükçe, tatlı, kürek 
sevinç sayhaları koparıyorlardı .• 
Genç bir balıkçı, kıvrak ha
reketlerle kollarını oynatıyor, 
kulaç kulaç ağı çekerken ıarkı 
söylüyordu. 

.\ la.rtiııim daglard& kaldı ı ı ı 
.:\lartinim dağlarda kaldı. 
Yarim benden uzak kaldı, ım•k kaldı 

uzak kaldı 

seslendi: * 
_ Kenar oturun aandal ıu Sahile dönüşte . ~.on.o.d_l~a .. ~ .e~ .. ... . . ..... ' . . 

a 1 masın 1.. .-ınıu ıu• 11•1nHıun .......... " ...... - .... -n•••'lal' 

Sıcak bir yaz akşamı.. Deniz , 
1 

düm düz.. İleride, uzun kazıklar
la, dört tarafı sarılı dalyan görü· 
nüyor. Gondola benziyen koca 
bir kayıkta, birkaç balıkçı, bağ
rışıp çağratıyorlar: 

- Ha çek elünU be velet!.. 
Ha onbaşı diyürüm!.. 

- Ha bab<tm ha, Ha babam 
ha! .. Ha babam hal.. 

- Ha Ben sana dimediim mü 
mantarı bırakmaf. Ha gördün mü 
olacağım? 

Sandal yavaş yavaş dalyana 
yanaşmıştı.. Koca gondol üzerin
deki yanık yüzlü balıkçılar bir 
taraftan ağı çekiyor, diğer taraf
tan da bize bakıyorlardı.. Dalya-

Son Posta 
iLAN FiATLARI 

I - Gazetenin esas gazısiltJ 
bir sütunun iki satıl'ı bir 
(santim) sagılı1' •. 

2- Say/asın• görtJ bir •anti· 
rnin ilan fiatı şunlardır: 

sayfa. sayfa J sayfa j sayfa Viğer Son 
ı 2 3 4 • S yerler sayfa 

_4_00_ 250 200 100 60 - 30 
Kış. 1 Krş. Krş Krş. 1 l{rş. Krş. 

3 - •Bir san timde uasati 
.(8) lc~lime vardır. 

4 - ince 11~ kalın gazı #ar 
lutacakları yer• göre 
Mnlimle ölçülür. 

çekiyor, ohlıyorlardı. 
Balıklar biribiri listlinde, ka

yığın teknesine dolmuşlar, müte• 
madlyen kuyruk titreterek, göz· 
Jerini döndilrekek oynaşiyorlar •• 
içlerinde hayattan uzaklaşmayı o· 
kadar istemiyeoler var ki, hırçın
lıktan derileri çatlamıı, kulak alt-
larından kanlar sızıyor. Bu hırçın· 
lık yüzünden biribirini de yarab
yanlar da var.. hazan birdenbire 
sıçramıye başlıyorlar, sonra de· 
rin bir sükutla dinleniyorlar .. 

Gondol küçük tahta iskeleye 
yaklaıınca, bahkçllardan biri 
seılendi: 

BugUn yük az, Tahir Ağa· 
beyi. 

Aldırma, berekete dua· 
cıyızl .• 

Sahile atlamıştık .. "Tahir Ağa• 
bey,, dedikleri balıkçı, bana ve 
15 yaşlarmda yanık yüzlll bir ço· 
cuğu gösterdi: 

- Yaman olacak.. beş sene, 
sonra, koca dalyanı bir batına 
parmağında çevirir!. Çelik gibi 
şey! •. Dedi. 

Çakıl taşları üzerinde otur• 
muştuk, top halka halinde ko
DUJmıya başladık: 

- Şu sizin dalyan naıtıl ıey 
Allah aşkına! .. 

Tahir Ağabey, hoş hof ılilU· 
yordu: 

- Nasıl olacak?. Nasıl baya~ 
ğı dalyan işte .. 

- Yok hani, tuzağı nasıl ku· 
rarsımz?,· 

- Onu mu?. Anlatayım. Bi· 
:tfm dalyanın dört buçuk tarafı 
kapalıdır. Yani dört tarafından 

ancak birisinde bir kapı var bu 
kapının solunda da boydan boya 
bir ağ gerilmiıtir. Karşıdan ge
len bahk sürüleri buralara daya-
nınca bu uzun ağa çarparlar. 
geri dönemezler, mecburen kını
lır ve kapıdan içeri girerler. Ar
tık balıklar buraya tıkılır tıkıl
maz kurtulamazlar.. ilerledikçe, 
deniz adeta, çukur)aşır, çukurla11-
tıkça, balıklar şaıırır nihayet bir 
yere gelince, burası adeta bir ağ 
havuzu hllindedir. Balıklar içeri 
girer girmez karıılarına gelen 
ağa çarparlar, geri dönerler, ar
kadaki ağı da yükselmiş gürürler. 
Mecburen tekar geriye dönerler. 
Fakat iş bitmiştir. Artık nekadar 
çırpınsalar kaçamazlar, kurlu· 
lamazlar, 

- lş çok olduğu oluyor mu? 
- Havasına, sürüsüne göre! •• 

Fakat hiç blr zaman meyuı ol-

Temmuz ı 

Kari Mdluplnn r: 
Mücadelei Milliyede 

Asaf Han 
8ir okuyucumuzun mektubudur: 

lranm en büyük evl6t ve hakanı, 
Türk • lran doıtluiunun müessiı ve 
mOrevviçlerinden bulunan Şehintah 
Hı.nin memleketimizin miaafiri bu· 
lundutu bu mukaddea günlerde öte• 
denberl Türk • fran kardeılitlnin eft 
hararetli taraftarı oldutuna ıahit bu. 
lundutum b01ük bir lran çocuğunun 
• Aaaf Hanın• Hareklh Milliye esna
aında milletimize karıı gösterdiği 
yUkaek muhabbet ve ıadakah hatır• 
lamamak bence bUyük bir nankörlük 
olurdu. 

Belki on teneden :ıiyade oluyor; 
filzOnO görmediğim ve geçen ıene 
eıkl bir arkadaıımdan Ankara'da 
lran aefaıetl mOıtcıan bulunduğunu 
p•k azim bir aevinçle öğrendiğim bu 
aıil lran eYlldı AdanıDln Franeızlar 
tarafından lıgali esnaınıda Adanada 
İran Jeneral konıoloıu bulunuyordu. 
Franıııların bu hakııı ffgalibi medeni 
lnıanların bir k11mı ve bilbaua Adana 
ermenilerl büyük bir ıevinç \re tan
tana Ue alkıı\arken yüksek bir ruh v• 
kalem ıablbl edip ve mUteflıi bir ıat 
olarak kendiılnl tanıdığım lıaf Haa 
H:ı, bllyllk bir ce.areti meleniye ile 
lıpanyanın Adana kooıılos vekili 
Salamon Katioyo Efendi d kendisllct 
birlikte Ye hemfikir oluğu halde 
bütün medeni dünyaya krıı Fransız .. 
ların bu hakıu: itırani kemali 
nefıet n tiddctle proteea etmiş ve 
Adanayı terkederek Poznh da bize 
iltihak, gönüllerimiz bUyk bir sevin~ 
ve ferahlık, danmızda haklı oldu. 
,tumuz hakkında da mneviyatımıza 

kuvvet bahfetmitti• 
Asaf Han Hz. nin listerdlği bıı 

adilane celıidett~n meınun olmıyaıı 

o :ıamankl İranın Kaç' saltanatı b1:1ı 
aailine ve merdane hareketinden 
dolayı müıarOniltyhi vazifHindeq 
çıkarmak, tahsiaabnı lsmek ıuretll• 
maddi olırak cezalanrmıftır. 

Bu ağsr cezaya bf müddet duçar 
oldutu ııkınb ve nahrumiyetlere 
ratmen İranın bu amkir, ıebatluir, 
kanaatkir evladı UlıGazi ile Türli 
mllletine kartı aadalt ve taraftarlık· 
tan hiç bir zaman aılmamıt Kahra• 
man Gazi Hı. le yuı mllletinin azim 
ve aebatlan netlceılilarık çok tüküt 
ıanh milletimize kaı yapılan haksız• 
htın aı zamanda tale edilditlni 
görerek bizler kau memnun va 
mearur olmuıtu. 

Asırlarca ıreçirderi tehavvülit• 
raf men ayni kandı olduklarına. hi~ 
ıüphem bulunmayı Türk ve lral\ 
mtlletlerlnin ırki, 1-ai, iktı1adi, coğ .. 
rafi, mOıterek iımanlara karfl 
tedafüi vaziyetlerb biribirine pe(c 
uygun olmalannn dolayı her 
zaman için yekcerlnln müttefiki 
bulunmaları lizneldiğine nazaran 
içtihadıma pek mafık ve muta!· lq 
bulunan bu mukdes ve hayırlı ga .. 
yeyl bu kere mdana getiren Şe• 
hintah Hz. ile Ulre ıevgili Ga:ıiıni:ıe 
ötedenberi ayni maksadın husulü. 
için çahıan vfl • felAlcetli zaman. 
lanmızda vatan milletime kaı d 
aevgi ve yardından dolayı muhte:O 
rem A1af Hanıkarfı ebedi olarak 
taşunakta oldum hürmet ve tilk• 
ran borçlarnnlenen arzetmiyi bit 
vazife borcu oak tanırım efendiıu. 

Kadtköy, HUırlmamı, Kızlarağaııı ç•ı• 
mHI cadde.O No. d.a. 11bık Ad,1n• 
cepheıi Ku•ıft'lilllye ku .. ındanlarındaıı 
mUtakalt katkam Mehmet Necmettirt ......................................................... 

mayız., ne carsa bahtımıza .. 
Tahir .A.bey, ateıteki çorb ... 

yı birkaç ~e karııtırdı; 
- Biz,alyancılar Allahm e 

kızgm glbrinde çekmediğimiz 
kalmıyor. DüıünUn beyim, 
ıenede iltlç defa deri değişti· 
ririz. YllnUzden, kollarımızdao 
bacakla11zdan pul pul deriler 
akar.. f.le meşakkat gırla be .. 
yim. Fal yorulmaktan korkma .. 
yız. Ntyapahm?. Hayat but. 
Yaşama lazım. lşte bizde 
sabah •mlığından gece yarıla• 
rına kıt bu çakıllı sahillerde 
uğraşırururuz. 

Ay~ken akşam adamakıllı 
baıtırr Herekenin elektrikleri 
yanmıı Uzaktan uzağa ince bir 
tren ı geliyordu. lf 
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D NYA 
ORDIKLE 

Uykunun Değil Şekli Mühimdir! - Fen Yual yq
ta bir adam ipa 
8 1Ut uykuya 
ihtiyaç p.terir. 
Fabt ba mlcl
detln buaa klfi 
plmeditlni ıGrl
JOl'llZ· ltfeydanda 
11hlal bir ama meY. 
cat olma•••••· 
rajaaen •balala
n Joıpn bir 
dcat ye homk 
Wr alDirle blk
b~ 111manlar 
u cleilllir. A· 
caba bamm ... 
bebi ne olabtllr? 

Şikap Om.......... 
llrleriadea dok

tor Fncl. A. llon 
buna ........... 
\'9: 

Uykunun mlcl-

Bir ngiliz Hikimi 
Ne Kazanır? 

"En Fazla Maq Alan Londrada, En 
Az Maq Alan Da Sofyada Yaşar n 

Muhtelif memleketleEde ada
leti teni vazifeıile mOkeDef olan
lara verilmekle olaa maal ka111· 
lıja hakkında bir latatia\:lk n~ 
dQmiftir. Bu iata~ ~an: ...... _ .... ..__ .. 
haflathfa zaman alchit malif nrlı 
parulle ayda 900 liradır. Bu 
maaı her aene artmakta ye hlkim 
T ••riz Mahkemuine ıeçti .. 111· 
... ayda 3500 lirayı bulmak
tadır. 

.... haricinde lnsiliz1alkimi 
içtimai hayabn ilk tabakaam• 
m•ıup addedilir. Kendisine hitap 
edilcliii zaman daima ıaip Iİpll 

kullanılır: 
- May Lord f 
Yahut ta: 
- Zabalileri, denHmelİ prtbr. 
lnsiliz parllmentOMDda bir 

nin kemlt.ine az hlrmetl 
lisanla bitap ettiği için veliabb 
kendi elile tevkif ettiğini ıa .. 
terir. 

Buna mukabil dOnyada en u 
maaı alan hikim Balpriatanda• 
dır. Maqa t.ımz maqmın oa 
bette biri kadardır. Mamafl 
memleket çok ucuz olduiu içla 
bu para ile geçinmesi m6mldladlr. 

Fransada Şöhret Kaza
nan Bir Vilayet Merkezi .. 
"İyilikte Ve Fenalıkta Teferrüt Eden 

Adamlan Hep Biz Çıkarırız ! ,, 
Franaanıa Le Pay pbri IOR 

•neler zarfında bGJlk bir f6hret 
kazandı ve bu t&hret o kadar 
lalylda kı mahalli ıazetelerinde: 

- • iyilikte de, fenalıkta da 
tefenlt eclea aclaalan hep tilz 
çıkannz." Camı..ı pllmey• 
batladı. Bunun Hbüj, Akademi
cle takdir ı&ren bir fea Ye bir 
tarih IHminin bu memlebt hal
kuaclan olmalarulır. Ayni •rette 
mOb piyangonun aon btly&k ikra
miyelerini kazananlar da bu teldi 
laallanclandırlar. Bu iyi cihettir. 
fena cihete ıelince: 

- •• Staviaki rezaletinin ye
detlerinden biri olu Bonaaur bu-
nladır. Muazzam bir rltvet hldi-
8eaiade ainilerek ~ aeneye mah· 
idam olan poliı komitteri burada 
s&illmOtt&r, nihayet lroca•nı lfl
loaa lldörten kaclm ela burWa 
tıkmattır. Bilhaua ltu IOD bldi1e 
tok feeiclir. ~ ..-

- .. C.on &eaıiD hir :~ 
h: .. :"-:. zevceai oJaa ~ "Plll.-.ra.a... . 

Fronçon iaminde bir ıençle HYi
fİr. Senele.rce bu tekilde lmlr 
drer, fakat aonra kocuanı lldl
rerek bu ıençle daha rahat yap
miya karar verir. Ve bir ,an pr
pya ıiderek ıayet kukin Wr 
uatura tedarik eder. 

Kecaaımn uykum ı•y•t ajır
clır. Hele ıeceyarıama dopa Adeta 
kortun tibidir. Madam Mara aa• 
baba k8J'fı yanında Afala olclaiu 
halde kocuamo yatajına yalrlapr, 
zavalh adamın ıeceHjiai yakum 
açar, aonra uıtarayı apluaın etine 
vererek: 

- Haydi bakahm, dv. Froa
çon ela kolunun bltGn kunetile 
uaturaya dayanarak adapun ba
pnı 16vdeıinden ayırır: 

Bu cinayet, canilerin ıevueligi 
ylzllnden meydana çaklDlfbr. 
Mahkeme kadını lclaıiıa, erkelt de 
7 aene hapse mahklaı etmlftir. 
Karana tefhimini mltealop ka• 
d1111n awkab: 

- J(ararı tt~ etJai1....., 
l"•kt Fra-da:ka• üNa 

Amerlkalı Bir Doktor 
L•bor•tuvar1nda MUhl111 

T•crUlte Y•pb 

Bir insan Uyku· 
sunda Kaç Defa 

Kımıldanır ? 
cl9tl dejil, .. kH mtlhim oldaja n• 
tlcuine ftl'llllfbr. Doktor ba tecrl

.beyi 1apmak için OniYenite talebe-
linclen tamamen •bhath iki pncl 
aeçmİf, hunlara ayni zamanda 
1emek ye~, aonra ayni za
manda 1•tata yabnmfbr. Selda 
-t Aifuada bu ıençı.den birili 
140. ildnciai 155 defa lomdclu
..... • Bu ıeaçlerden birili o 

Dipah• ile epe,a bir mluka .. 
yaplDlfb, lteki de futbol o,_. 
mlfb. 

Ba tecrllbe erteli ... ... Od 
ıenç ls ... cle tekrar ••if, ha 
defa walr ,........ defa lamaJ. 
dachldata .. ,...... Ye • pce7e ta-

kadcllm eden sbde lklainin de 
nldn ~ldan •• rahat ..,. 
1maaa ...... um ıehliii t ... 
bit eclilmltti'· 

Reaimlerimlzcle tlrecejialS 
.. Teçhile bu 19nçler uykuya dal-

clıktan aonra ilk 
1Uti mDnuip 
bir Yaziyette ıe
çİrmiflv, zaman 
ilerlerleclikçe bu 
\'Ulyeti deiit
tlrmiflerclir. Hal-

buki cloktonm b· 
naatine ,ar. bir 
..... a 8 ... t 
uykanaa 1etifme
li için ba mlld· 
detin mrtlsttl 

l•PD..t llaacbr. 
Doktor ı bu D
aaati de ,m. 
bir rırd•lıde 

alnceliniz •eç.......... 
oud•a muhtelif 
aaatl.ıe clinl .. 
mek 1aretile iatl
lml etmiftlr. 

icabında 
De lı 

Şimendifersiz 
Görebilir· z ! 

En Fakirinin De Bir Bisiklete 
Malik Olduğu Halk .. 

Yine ba aec:maanuı lddia•na 
..... ba,tlk mabarebenin ilk tin
lerinde Frua11 mahYolmaldan 
kurtaran feY Almanlann Şimal 
cephfflnde bir pclik bırakbldan 

ul•lm•11 &z.me Franmıların 
Cenup ceplauiade bulunan ltlzom-
111& ukerlerinl Şimal cephesine 
71paalan olmqtur. Ba tabfidat 
............. otomobil •aııta.Ue 
pphmpır. O 111mandanberi mem· 

Londrada 
Sebepsiz 
Hegecan 

Lo•clranın (Veat Enci) ıemtinde 
albet lleldeyen bir polia memuru 
pyet zarif bir otomobiUa yol 
kenarmda durdujunu ve hlr 
pacin kıpayı açarak kopradun 
bçmJa -...•tuu ı&'lr hemea 
ark ... clu yetiprek a~tar. 
Firari .. ,..,.c1ır, batan dalda 
titremektedir. Karakola ılttlrlllt, 
orada fU ifadeyi •erir : 

- Bu otomobili bir aokakta 
aldpm lnildam. Biraz 19zinmek 
için içine atlaclım. O zaman 
,ardlm ki toflr yerinde ltir 
çanta Yardır. Merakla açbm. 
içinde ne hulaam bejenlrainiz, 
hlr kalk baı yok mu? Beni katil 
aannetmelerlnclen korktum, tabanı 
kaldırdım. 

Tala'ldkat aeticeliade otomobi· 
lin bir clekt...., kelik ...... ela 
,~,. ait -maı ....... ... 

lekette meYcat etomobWerla 
aayım dlrt defa artbjı için yeDI 
lair ••••r••••• p.._ ltlltliııı 
talaflclatm lcümda aaclece oto-
mohil De yapabilecektir. 

lılaama6b clbyada • ,_. 
otomobile malik olmak ta F,... 
uda blrhlci el .... , ikiDel pl
mekteclir, birincilik Amerikadadlr, 

bet kiflye Wr otomobil ilahet 
etmektedir. Bana makabil en fazla 
bisiklete malik olan memleket 
Holancladır, cllrt yqmdald ço-
cuklar da dabll olmak &zere bi 
memlekette herkesin bir hiaikleti 
vardır. Çlnldl bu memlekette 
vuat hir biaildetia kıymeti S ile 
10 Tllrk liruı aruandadır. 

Eğlence 
Ve Para 
Memleketinde 

Monakocla J•pdan aon mot&
bot yarlflanna 112 motor, ka11k 
Jantlanna 300 aanclal, kotra 
yantlanna 281 7elkenli iftlrak 
etmiftlr. Bu ...... betle Moa. 
koya plen yabaacalarm aa 
OD bia ldpden fuladır. N 
clile11 Wr atlatıp auana ... 
10,000 kiti ...... YaMti olarat 
onar ... kalmflarchr. Sarfettlk 
leri pua pde vuaU yirm 
T&rk llra•dır. Yek6nu iki yl 
bin liradır. 

Yartf mlnuebeh1e ahau 
muhtelif rlaam İM aldece bia 
Tllrk lirandan ibarettir. Fakat 
belediye her ne tekilde olursa 
olsun balkın cebine siren parayı 
kendi cebine slrmit aaymakta• 
dır ve neticeden ele çok metıa
nundur. . . 
Ye ı~ otomoWI pim.ya t .... 
... eltili ~ 1tlr •f ....... . 
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1 Bu Başı Ne Yapalım? 1 
1 ... ~--------------------------· Atk ve Macera Romanı 

- 1 

Yan sokağı dönmüşlerdi. Şimdi 
aeniı bir cadde olan Kont cad· 
deainde idiler. Sanıın genç: 

- Ben vicdan azabı ve endişe 
içerisindeyim, dedi. Genç kızlarm 
oteline gitmeye kendimi mecbur 
hlaaediyorum. 

Jems: 
- Sen bilirsın, diyerek kaldı· 

nma tükllrdD. O, pipo kullandığı 
uman hep bunu yapar ve arka
datını fena halde linirlendirirdi. 

Caddeyi bir müddet takip 
ettikten sonra yan sokaklardan 
birine aapblar.. yeni cepheli bir 
binanm 6nt1nde tevakkuf ettiler. 

Sarışın adam cebinden bir 
anahtar çıkararak kapıyı açtı. 

Antre, halı ile dlfenmiı aakaa· 
larla sllslenmİf, Duvarlan aynalı, 
beyaz bir antre idi. 

Genç adam elektrik düğme• 

ıine bile basmayı unutarak so· 
kaktan giren lflkta ilerledi. 

Arkadan girmit olan Jems 
limbaJarı yaktı. 

Genç adam aıansör kapısını 
telitla açmıı. Aıanı8rUn içine 
girmişti. 

Şimdi kapı tam kapanmak Uze
re Jdi. Jemı lngilizçe koyu bir 
küfUr savurarak kapıyı tuttu: 

- Doğrusunu iıtersen dostum 
ben bu telaşa aşk ismini vere
ceğim.. Beni bile beklemiyorsun. 

- Ayı gibi homurdanacağına 

yllrü de bir az evvel içeri ııir. 

* Asansör en ıon katta durdu. 
Buradan yukarıya giden dar bir 
merdiven vardı. Onu yürüyerek 
çıktılar. 

Burası bu temiz binamn tavan 
arası idi. Bir kapı açtılar.. KUçUk 
bir antreye girdiler .• Bu antreyi 
odadan ayıran renkli kretondan 
perdelerdi. Bu perdeleri açmca 
içeri girdikleri yer.. Tavana 
kadar uzayan ve bütün odamn 
bir duvanm letkil eden cam 
pençerelerile gllzel bir atölye idi. 

Bu atölye sedir ve koltuklarla 
döıenmifti. Yanda kilçllk bir ka· 
pııı ve ileride atölyenin dörtte 
'tlçUnü ihata eden bir galeriye 
çıkan küçl\k ve dar bir merdiveni 
vardı. 

Delikanlı merdiveni dörder , 
dörder atlıyarak yukarıya ~ıktı. 
Galeriye açılan iki kapıdan bir 
tanesini açarak küçük ve sevimli 
bir yatak odaaına girdi. Odaya 
ıirer girmez soyunmağa baıladı. 
Bir taraftan soyunuyor bir taraf
tan da yan kapıyı açmıı banyoya 
girmiş, banyonun musluklaranl 
açıyordu. 

Jems aşağıdaki sedirlerden 
birinin üzerine yUzllstü uzanmıştı. 
Delikanl ı yukardan sesleniyordu: 

- Jems sen benin smokin 
kıravatımı bugünlerde takdm mı?. 

Hayr Teddy hayır takmadım. 
Jen s elile cebinden küçllk bir 

defter ~ıkarmıştı. Ve kendisi onun 
tetkikile pek meşguldu. 

- Je ns 
- Ey bırak ben çahtıyorum. 
- Gelir ıelmez daha nefea 

almadan. 
- Evet 

Bu defter küçük bir muhtıra 
defteri idi içinde birçok ıeyler 
azalı değildi... Herhalde •nenin 

Yuzan 

Suat Suzan 

ta başında alınmadığı pek belll 
idi, 

Bu defter temmuz ayının Uk 
günlerinden itibaren kullamlmıı· 
tı. Demek temmuz aymm bida-
yetinde alınmış olacaktı. 

Çünkü yazılmıı ilk yaprağı 
2 temmuzdu. iki temmuzda ıu 
kaydedilmişti. 

Uhland. 2536 
Bu bir telefon numara11 idi • 

. Yananda bir de ıu ıözler yazılı 
idi. "Üçten dörde kadar.,. 

Temmuzun üçüncn gününde 
ıu kayıt vardı: 

"Piyano akort ettirilecek S 
mark Yerilecek.,, 

Dört ve beı glinlerinde birıey 
yazılı değildi. 

Altıda, " Mozar ıalonundaki 
konsere Elli ile birlikte gidilecek 
diye bir kayıt vardı. " 

Yedide " Vitenberı palasta 
beşte ,, diye yazılı idi. Sekizde: -

" Kostilm için on beı mark 
verildi, vardı. Dokuzda: 

" Profeıöre akıam yemeğine 
-=~= 

Ada Şenlikleri 
Başhyor 

. . Adaları gü~elleştirme cemiye· 
t~nın kıştanbera başhyan faaliye· 
hnden sırası dnıtUkçe karilerimizi 
haberdar ettik. Bu yaz mevsimin
de Büyükadada yapılacak şenlikler 
12 temmuz perşembe akşamı 
YatkulUbünUn emsalsiz taraı ve 
bahçelerinde verilecek olan «Ada
lar revüsü» ile baılamıı olacaktır. 

Bu yeni revü Ekrem ve Cemal 
Refit beyler tarafından aureti 
rnahsusada hazırlanmıJ, on dört 
tablodan ibaret gayet eğlenceli 
bir mevzu olduğo gibi kudrtli 
aan'atkir Ertuğrul Muhain beyin 
nezaret ve idaresi albnda Şehir 
tiyatrosunun güzide artistleri tara
fından temsil edilmesi itibarile de 
halkın çak hotuna ıideceği ıUp
heaizdir. 

Revünün temsili bittikten 
sonra geç vakte kadar danıedl
lecektir. Davetlilerin ııcakta ra• 
hatsız olmamalan için elbiH ser
best barakılmııtar. Sabaha karıı 
saat üçte şehirden a-elenlerin 
avdeti için bir vapur hareket 
edecektir. 

Davetiye almak için şimdiden 
BUyükadada YatkuJübüne ve T e
pcbaşmda Şehir tiyatrosu (Darlil
bedayi) idaresine müracaat edi· 
le bilir. 

Bir idam 
Ordu, (Hususi) - Bundan bir 

müddet evvel Batanı köyünden 
Zeybek oğullarmdan Hasan oğlu 
Mehmedi öldürmekten suçlu Davut 
oğullarından Halil oğlu Aslamn 
muhakemesi bitmiş ve suçu tesbit 
olunarak idama mahkum olmuftur. 
Katil burada, Kumluk mel damll'" 
da asılmıştır. - 'f-..... vet~t .... .. ..... . 

Avukat Sabri Beyin babası Ye 
MOddeiumumi Muavinle.rinden Ekrem 
Beyin büyük büba11 mütekaidinden 
Mehmet Ef. geçirmekte olduğu lıas

tah'k neticesinde dün vefat etmiıtir. 
Cenazesi bugün aaat 12 de Beyler
beyindeki evlerinden kalkacaktır. 
Ailesine tulyet beyan eder, ubır 

dileriz. 

MUesslt Bir irtihal 
Sait bln Cebbar zade Muatafa 

Celil Bey evvelki gece irtihali darı 
baka eylemittir. Naıı matflret naktı 
dUn Eyü_psültana nakıl va defoedil
mittir. c~ nahı haktan merhuma mat
ftret Ye allel kedarclldea1ne aabrı 
cemil dUerıa 

1-7-934 

gidilecek,, diye yazmııta, 
Onda Berlin Breslav trenleri .. 

nin tarifeıi ve fiatleri yazılmııtı. 

Bundan baıka da ıu s&ıler 
bulunuyordu: "Konıer için profe• 
s~rle görüşülecek: 

Diye yazıyordu. Jema. 
- Brealavv profesör dedi .• 

iıte it buradan baılıyor galiba. 

* - jema.. hali o.. ne yapıyor"" 
ıun orada. · 

- Ben mi T eddy itimle meı
ıulilm. 

Baıını ona çovirmiıti. 
- Oo.. o dedi hayır ola bu 

simokin neye. 
- Bu aqam ıalı akıamıdır. 

Bizim kızlann otelinde yukarda 
i>u alqam ıüvare vardır.. b.ı. 
ki onlan l'lirmek için yukanya 
çıkmak icap eder de açık renk 
elbile ile tuhaf olurum. 

- Allah.. Allah Teddy sen 
ömrllnnn sonuna kadar Berlinde 
bulunduğunu babrlayamayacakaın 
burada bu kadar etikete hacet 
var mı? 

(Arkası var) 

Boa Posta 
lstanbul BORSASI 

30· 8·1834 
ÇEKLER 

kurut Jcuruı 
Loadra 834,- Praı J8,I 112 
Nn • 1ork 0,79~75() Viyana 4,29 
Parie 12,06 M•drlt 1,82-
MlllH 9,2856 Berlln t,9559 
Brllk111l 8,41 - Varton 4,201 
Atlaa 82.8925 Poıto 4~50 
CeaoY1'o 2,441~ 1 Bllkret 79,2050 
ŞofJa 68,1~ Belıorat ~ 
Amıterdam 1,1727 Moıkova 1094,~0 

ESHAM ve T AHVILAT 
Lira 

lı Baak,(Namafii;
" (Hlmllo) 10, 
,. (1'1Ue11ı.) 102,-

0ımanlı Hank. 35,
Sollnll' " !J,9~ 
ftrkeU t1a1rt1• ı~,00 
HaHı 9@,17 
Anadolu M60V. 25,~ 

• ,. 80 P. 24,~ 

Aaadetu t; tOOV. U,50 
Şark D, Y, "21,'° 
lat. TruDY&J 41,SO 
Oıldtdar ıu ıı,oo 
Torkoe 2',75 
Hauraal 
Tolofoa 

27,-
11,75 

pira 
Bonıontl 13, 75 
rt3J l1Hlua11 91,!MJ 
lıtıkraıu DahUI ~ 
DDyunu Mu, 52,SO 
Batdat t~rtlp ı 09,00 

" • u 10,00 
Reji 5,90 
Traa .. , 4,97 
Rıhtım ıa_oo 

Oık&dar 111 no,-
Terkoa tl,50 
M111rKr.Fo.118' ısa,oo 

• " • 1903 96,~ 
• .. • 1911 12,~ 

El•ktrlk -.-
MESKÜKAT (*) 

Lira. Lira 
Tlrk alhnı 923,00 (Hamit) ~,50 

..... • J0,38 
Fr. • S.42 
Rıu • 10185 
11 .. ıc11,. 36,50 
Banknot (Oa. 8. J 237 
Kal n b .. lblrl k altın 

( COmhurl7ol) 46,~ 

(Azla) 46.25 

CR•t•t) 49,00 
(Vahlt) 48,15 
ince beıtblrUk altın 

(Cliınhurl7ot) ~75 
(Hamit) •r•ab ~SO 
(R•t••• • 47,50 
\Vahit) • 49,•IO 

(*) Bona harlct 

Meyve Ve Sebze Flatlerl 
Birinci İkinci 
Kilo Kilo 
40 2S Yerli kay111 
30 27 Ataç çileli Bo~aılçl 
25 20-15 Kayııı Amuy• 
00 15-13 Şeftali İzmir 
20 15-13 Armut Akçe 
ıs 8 " Muıtabe1 
12 8 " Kıymeti ; 

7 S • Adıyamaa 
6 6 ., Serfiçe 

40-35 23-27 Vi~n• 
9-10 8- 6 Zerdali 
ıs- 9 6- S Tilrbe erik 
15-14 10- 9 Bursa ., 

13 
10 
11·11 
8 
S- 6 
4. s 
ıs 
12 

3- 4 Sara ,. 
Sebzeler 

9-10 Dolmalık biber ,erll 
' ,, " tz.ı, 

18 
10 

SlYri biber terli 
,, ,. lımtı 

Ane kadın fa1ulyi yerli 
CaJa fuulr• 
Bamıa 

,. t~mlr 

--~..,,="~"""'"'"·-~ 

Zar o Ağanın Ölümü Etrafında ................................................ 
•• 

Birçok Universiteler, Fen-
ni Sualler Soruyorlar 

Zar o 
, ............. _ ............................... . 

Ağanın 
Derece 

Tıbbi Raporu 
Şayanıdikkattir 

Son 

.. ôı;;.. tll .. IW• z.,..,..,. m.Uejı elı11ırlce11 
Omrll iki ura yaklapn, dthl- ı •madeyiz ,. clemifler ye fenaal 

yanın tanıdtjı Zaro ajaDUI muayeneye muyafakat ettiklerine 
cenazul dtın kaldınldı. Zaro ata dair bir senet imza etmiılerdir 
v_efat ettiA'I, .Şiıli. Etfal hastane- Bu senet, aynen ş3yledlr: • 
sınde beledıyenm bir cenaze 11Etfal baıtaneainde vefat edr..cı 
otomobiline konarak, EyUbe nak· taallGkabmısdan Zaro ataaın ceıc• 
ledildi ve ıaat (15) te defnedildi. dlnd• fenni tetkikat yapılmaaı için 
Cenaze alayına Zaro ajanın teırihl mc~• bitin rızamızla muva-

adedi yUze yaklaşan torunları, fakat ederız.., . 
yakın akrabası hamallar bazı Bunun iizerme, ceset otopsi 
belediye hadem~leri iftlral/etmit· mahalline naklcdilmlftir, OniTer-
ler, çelenkler bile koymuılardır. ıite doçentlerinden Besim Be7 ve 
Hiç ölmiyecek aibl yaııyan, Zaro arkadatl~ı tarafından Zaro ata-
ağa, şimdi ebedi metfeninde mn cesedı açılımı iki buçuk taat 
iıtirahattedir. ıllren uzun bir muayeneden 

Dlin sabah, Zaro ağanln geçlrilmiıtir. Bu busuıta da bir 
torunları ve yakın akrabalarından rapor hazırlanmıştır. Rapor ıayanı 
mtirekkep elli kitilik bir kafile dikkattir, Tıp ilminde birçok 
aon zamanlarda vaaiai buluna~ yeni hakikatleri ortaya koydu,iu 
Mecit Efendi, avukat Tevfik Tank beyan edilmektedir. Raporun mfi· 
Bey hutanoye müracaat ederek hlm k111mları ıunlardır: 
Zaro ağanın cenazetinin kendi- ••Kalbi normaldir. Yalnız hali 
lerine tealimJnl iltemiılerdir. Hu- tabiiden birez daha bfiyllktUr. 
tane Başhekimi Rıfat Hamdi Bey Eğer cij~rlerinde ve bajırıakla-
bu müracaat karıııanda demittir rında etkiden kalma, tOberkiUoz 
kl 

1 
eaerleri olmuaydı, bu kalple 

- Zaro aia Beh,et Sabit daha uzwı mtlddet yaşama11 lh· 
Beyin kliniğinde ölmU,lür. Ondan timali vardı. Ciğerleri kamnrleı· 
müaaıde almak lhımdır, miı bir haldedir. Evvelce &eçir-

Kafile, bu sefer Behçet Sabit diii veremi ıöıteren birkaç 
Beye mOracaatle Zaronun kendi· tilberkül noktaaa varclar. Fakat 
)erine derhal teılimini ıararla banlar, uzun ıeneler kapalı kalmıt. 
istemiılerdir. Behçet Sabit Bey umumi 11hhat üzerine müessir 
bu kalabalığa ikna için çok olmamlfbr •. Bu da veremin, uzun 
mUıkWat çekmlftir. Nihayet dok- müddet uzvıyette teelr yapmadr 
tor uı.un bir nutuk söylemeye ğını. gös~ermektedir. 
mecbur olmuş, ezcUmle demiıtir Karacıterlerinde sarılık görül· 
ki : mllftUr. Safra kesesinde iki tq 

- Zaro ağa asırlarca bu bulunmuıtur. Bu tatlar keseyi bU.. 
topraklar üstunde yaşadı. Bu ylltmUılerdir. Uzun milddet taı· 
vatanın ekmeği, parası ile geçindi. larm kesede kalmasile, kese va-· 
Memleket ona her zaman maddi, zifesini iyi yapamamljtır. Prostat 
manevi yardımda bulundu. Aç dumura uğradığından. idrar zor-
kalacaği zamanlar kurtanldı. Son luiuııda imil olmuştur. Mesanede 
zamanlara kadar kendisine bir iltihap vardır. Böbrekler iltihap-
maaı bağlandı. Ben Zaro lıdır. Ve idrarı süzmek hassasım 
ağanın en yakın adamı} ım. kaybetmişti. ÔIUmünUn ıebebi de 
Hayatının son dakikasında, elimi iıte budur. idrar süzülmediiinden 
öperek gözlerini kapadı. Zaro uzun zamandır kana karıımakta 
ağa uzun yaşamıı bir insandır. ve kanı zehirlemekte idi. Bu hal 
ilim, fen onun vllcudünden istifade nihayet ölUme sebep olmuştur. 
etmelidir. Size her zaman bakan. Dimağda. harici manzara iti· 

izmet eden. iyilik yapan vatana barile bir bozukluk yoktur. Fakat 
air hızmet ifa etmek için, Zaro mikroskop muayenesinden geçir· 
ağanm cesedinde ilmi bir muaye· mek lizımdır. Mide tait halden 
ıe yapılmasına mUsaade ediniz. çok fazla tevetsü etmiıtir. incel-

Muayeneden sonra cenaze size nılf, tekallus kabiliyetini kaybet-
verllecek, ueulO veçhile defnetti· miıtir. Barsaklarmda da tüberkUlo 
rirsiniz .,, eserleri görUlmüştUr.,. 

Behçet Sabit Beyin bu nutku, Bu rapor Zaro hakkında umu• 
avukat Temk Tank Beyin de mt ve muhtasar bir raporder. Za-
yardımile, derhal teıirini g&ter• ro Ağanın beyni, ciğerleri, kalbi, 
mit ve merhumun toronlarile diğer b&tün dahili azaları Üniver-
akrabalarq ıite T eflihl Marazi llboratuvannda 

•• - Memlekete hizmet için, mu haf aza edilecek. bu azalana 
Jejil Zaro ağanın cenııeıinl, mikroakopla dakik muayf"nelerl 
k•dl vUcudGmftzli de vermlye ' Dhanu 9 uncu aayfada t 
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iTTİHAT ve TERAKKi 
- Her lıakkı mahfuzdur - Na.ıl Doldu ? •. 

Dördüncü Kısım No. 138 
Naııl Ya,adı ? .. 

1 -7 934 Nasıl Ôltlü? 
~~~~g~=• Ziya -ı;ahlr-; ... - ......................................... .. 

Nizım Paşanın Bir Telgrafı Sadraza
mın Kalbine Ferahlık Vermişti •• . -

Değil Osmanlı ordusu gibi 
asil e ereflii bir orduya, 
·dünya tarihinde hiçbir kıymet ve 
mevkii olmıyan - Hotanto ordusu 
efradına bile reva görülemiyecek 
bir hakaretti. Eğer bu hezimetin 
acısını çıkartmak için mutlaka 
dövülecek \'C yOzlerine ttikürllle
cek kimselere lüzum görüldll ise 
hunlar; zavallı Türk evlitlan; 
sabitinin bir tek emrile Hve eeve 
cananı feda eden Ye cihan tari
hinde itaat, tahammül ve feda 
lirblda temaytlz eden Tnrk ne
ferleri değil; onlan aç, çıplak, 
lıumandacian mahrum bırakanlar 
elmak i~ ederdi. 

Bir taraftan bu tarihi faaa 
ft•am ederken diğer taraftm da 
ordunun bat kamandanı omazl.
nndaki ağır yükü hafifletmek 
1atiyor, latanbula ıu garip telıraf.. 
nameyi çekiyordu: 

Aynen ve harfiyen 
lltlZUnl SAmH Saderetpettah1~ 

Şark ordusu Kumandam Ab
dullah Paşa Hauetlerile göriifll
cla. Ahval1 lchülhamt zannolundu
iu kadar fena olmadığı birçok tet· 
kikat ve tezahürat ile uılqıld&. 
C Bia- yalQlfhk neticesi olarak e.
~elce kısmen dağalauı ola• orda), 
iki aünden beri aarfedilen meai 
uyesinde epeyce ladel intizama 
auTaffak olmuştur. (Hali bugtıae 
kadar Kırkki1iaenia ciheti cua
ltiyeei..de dAt-andan eW' •aril
memiftir. ( Dliımama 1aen6a _.. 
muzu takip etmemesi )1 ( bq gh 
evvel bulunduğu yerlerden Hcr
lemeai) bunu teyit ediyor. Bu 
terait dahilinde bal cereyan edene, 
orduyu hümayunun (Bia'Yllilkeıia) 
hirkaç ıiine kadar ( iadei iıati
zam ile ibrazı 1DUZafferiyete 
muvaffak qlacağı} me'mulftka't
dir. Çatalca hattının tahkimi için 
enelce iktiza edenlere emir 
•erilmiş olması, hu türlü ihtimal. 
lcal'Şl bir tedbiri ihtiyati oldafa 
maruzdur. 

11 Teınn vvel 928 
Bat kumandan Vekili 

Uzım 
Sadrazam Ahmet Muhtar P .. 

fanın kalbine biraz ferahlık Yeren 
ıu telgrafta. koca Başkuman
dan Vekilinin düşman vaziyeti 
hakkında ıöylediği sözler cid
den 9ayaoa hayretti. ( Bet gla 
evvel bulunduğu yerlerden ) 
hareket ~tmeyen ve Kırkkiliseden 
ileri aeçemeyen düşman ordusu 
DHıl olmnpu da korkunç Dir 
heyiila kHitmiı; Şark orcı.s. a
kinıharbiye reisi ıaaisi miralay 
Ali Riu &ye: 

IAhvalin gittikçe Mbaaet 
kesbeylediğine.. düşmanın meye 
taarruzda bulunduğuna nazaran 
karargahı umuminin Çorluya 
gelmesinin tehlikeden hali olma
dığına] dair bir telgraf çektir
mi~li. 

Sadarete çektiği telgrafta, 
(birkaç güne kadar ibrazı muzaf
feriyete muvaffak olacağım me'· 
mulükavi) addeden Nizım Paşa
nın bu sözlerini, Şark ordusu ku
mandanı Abdullah Paşanın kııa 
bir telgrafı tekzip edivermişti. 
Dütmaua yeniden bir taarruz 
lcraaına kalkışmak fU tarafa dUI'· 
•un, orduyu geride daha emin 

H•dı111lcög İd9S!J•••,.tl• 6ir takı,,. za6itafl 

mevzilere yerleıtirmek için bal'" 
kumandanlıktan çekilen telgrafa, 
Abdullah Paıa, ıu cevabı nr
mifti: 

kadır olmadığınızın ıebebl nedir? 
Serian cevabmıza muntazınm. 

Abdullah Paşa Cevap Verlyorı 
Kolordular, uğradıklan metaibi 

- Aynen ve harfiyen -
Başkumandanhk veklletlne 

Dördüncü kolorduya gönderil
miş olan haber zabitimizin ver• 
diği malumata nazaren 13-ter 
rinienel-328 akşamına kadar 
(Pınarhisar - Kırkkilise - Yenice) 

1 
feYkalide dolayıaile maddeten, 
ve geri yllrliyÜf sebebile manen 
mütezelzildirler. Bu halin tahfifini 

hathnın cenubundaki mıntakada 

(diifmandan eaer olmadığı) Ye 

kolordular kJtaatmın harekete 
kadir olmadıkları maruzdur. 
Çorlu: 14-Teırinevvel-328 

Şark orduau kumandam 
Allclull .. 

Nazım Paıa, bu telgraftan 
hiçbir ıey anlamamıf, Abdulah 
Papyı makine başına çağırtarak 

muhabereye başlamışb. Bu tari
hi muhabereyi de aynen ve har
fiyea naklediyoruz. 

Nlzltn Paşa Soruyon 
Kolordular kıtaaboın harekete 

kadir olmadıkları tabiri ne d~ 
mek olduğu anlqdamadı. beri· 
ye mi gidemezler?.. Yoksa. g~ 
riye mi gelemezler?.. Demektir. 
Dün akşamki telgrafınızda ha
rekete hazır bulunulduğundan bah• 
Mlunuyordu. Madem ki (düşman 
yok) diyorsunuz; o halde ne 
yapmak istiyorsunuz. Muta&aV111U' 
hatta da mı gelemezsiniz? Harekita 

(Ye bir hayh m&ddet aç kallDlf 
olan lataabn) iqeaı için bir iki 
gOo iıtnhata ihtiyaçlan vardır. 

Bundan baıka tekrar ytırftyOıe 
devam, kunei maneviyeleri henUz 
iade edilmekte olan kıtaatın tek• 

rar elden çıkmasına bidi olabilir. 
Miltekaddim telgraf muhteviyab, 
Lnleburl'az taburundan haber 
ubiti..m. ifad-.. mabaftur. 
Kolonha lmmandanlan da ayal 

fikirde bulunuyorlar. Harekete 
hazır olarak yalnız harbe iftirak 
etmiyen on yedinci kolordudur. 
Diğerleri, henftz efrat ve saire d&
künlUlcrini toplamadıklan cihetle 
harekete hazır değildirler. Neva· 
klRD itmamile harekete bam 
olmalarına ihtimam eylemeleri 
kendilerine tebliğ fedildiğl arze• 
dilmifli. 
Saat 5,30 - Öğleden sonra 

Ayni zamanda birinci kolordu 
kumandam Ahmet Abuk, ikincl 
kolordu kumandanı Ömer Yaver, 
dördilncü kolordu kumandam 
Şevket Turgut Paşadan da bu 
mealde telgraflar gelmiıti. 

( Arka1& nr) 

Zaro Ağanın Ölümü Etrafında 
{ e .. t.arafı 8 inci •ayfada ) - hıfzıuahba mllzeıinde teıhir edf-

yapalacaktır. Asıl, ilmi mühim lecektir. 
neticeler bu muayenelerden IODra * 
meydana çıkacaktır. Zaro ağamn Din Zaro ağanın 6lümt\ taf.. 
6lÜIDtiol duyan birçok Avrupa ve lillbm werirken haatahğı hakkında 
Amerika Üniversiteleri bp faldU- Şifli ~ocak haıtaneai Baıdoktoru 
teleri. telgrafla latanbul tıp faknI- RJfat Beyin bazı izababnı nak· 
tesine müracaat ederek, Zaro lebniftik. Ba izahat arasında bazı 
ağaya ait mufassal raporlar iıte- nokta1arın f1I tekilde tavzihi icap 
mifler, muhtelif dahili uzuvlanna etmektedir: 
dair birçok sualler sormuşlardır. " Kanda Ore niıbeti elli ıan-

Dün hıfDssıbha müzesi mulaj tigram olduğu takdirde tabii 
mlltebassısı Halit Bey, Zaro ağa- telakki edilebilir. Bu miktann 
nın ylizünUn renkli bir mulijım fazlasıdır ki marazi vaziyetler 
yapmıttır. Bu alçıdan maske, doğurur.,, 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Sahn
alma Komisyonu Reisliğinden : 

Akliye Te Asabiye hutanesi hastaları için kıılık elbise ve 
palto yaptınlmak üzere llizum g&ıterilen 5000 metre yerli kumaşı 
ol baptaki nümune ve prtnamesi veçhile ve 24 Temmuz 934 Sah 
gtinll aaat 14te kapalı zarf nsulile muamele yapılmak Ozere milnaka· 
ıaya koamuıtur. l.teldileria mllracaatları. "3435" 

Dünyanın En Mağrur Ve 
En Mütevazı Adamı! 

lngiliz Kıralı geçenlerde bir 
gUn ıabahleyin erkenden mutadı 
veçbile, 11Hayd Park., ta beygifle 
dolaııyordu, bir aralık gözüne 
beı altı yaftnda bir bebek ilişti, 
attan inerek çocuğu okıadı, sonra 
kucağına alarak beı on dakika 
dolaştırdı. 

Ayni günftn akıamında bir 
bando mızıka sarayın önlinde 
çalıyordu, Kıra) dinlerken hatı
rına sevdiği bir hava geldi. Ha
ber göndererek çalınmasını rica 
etti. Sonra bandonun ıefini ça
ğırttı, bir yaprak sigarsı \'ereli 
ve onunla epyice uzun bir musiki 
muhaveresine daldı. 

Resmimize bakınız, ppkalı 
zat logiliz Kuahdır. Karıısında 
mlltebeuim duran zat Avustralya 
tenia timinin kaptanı Miıtr Wood· 
ful dur. Resim bu timin Windaor 
ıarayını ziyareU eanumda · bah
çede almmııtır. Bakınca yaı 
farkı mlıteana, ayai •eviyede 
bulunan iki dostun koauıtujun 
zannedersiniz. 

Filhakika İngiliJ Kıralı "evinde .. 
Ye g6nl6k hayatında herhangi 
bir fngiJiz centilmeninden fark .. 
,.ızdır, kibar, ml\tevazı bir insan 
tipidir. Fakat onu bir de resmi 
vazifesini yaparken görlinuz. O 
zaman dllnyanıo en mağrur, en 
azametli, en yanqılmaz adamıdir, 
yaz'u tanı: 

- Devlet benim, cli7en F ran
aızlann methur on dördüncü 
Luilerini gölgede bırakır. ÇünkU 
o dakikada aadece bir insan 
değildir, lngiliz imparatorluğunu 
temail eder. Kim bilir, lngiliz.leriD 
Krallanoa kal'fl besledikleri ur
aılma.z muhabbetin sebeplerinden 
biri de belki bu iki zıt ııfabn bir 
tahıata birletmit olmaaıdır. 

-=-=--===" 

Nikah Merasimin-llngilterede 
de Elma• Takmak Bir Güzellik 
Saygısızlıktır 

Misis Perron zevcinin le.olunda 
kiliseden çılcıgorl 

lngilizlerin ylikıek tabakaya 
mensup ailelerinde bir genç kwn 
cemiyet bayabna karıtması me

rasime tAbidir: Milmknnıc Kırali
çenin ıenede iki defa tertip ettiği 
kabul resminde kendiline takdim 
edilmeaile bqlar. Buna imkin 
bulunamadığı takdirde reaml bir 
aile ziyafeti meb.de ittihaz edilir. 
Bunu mlitealop genç kız ebevey-
ninin teuip edeceği ziyafet we 
kabul resimlerine iıtirakte aer

beattir. Fakat tuvalet hususunda 
basitliğe riayet etmek mecburi

yetindedir. Ayni suretle fazla 
pahalı mllcevherat takmaktan 

sarfınazar etmesi de zaruridir. 

Bu iki zaruret genç kız11 

evlendiği gtın, ancak kiliseden 
çıktıktan sonra zail olur. Halbuki 
bu kaideye muhalif olarak Mis 

Pearson geçen gün evlenirken 
kiliseye mücevher takarak git

miştir. Bu hidise o derece na
zandikkati celbetmiştir ki, gue
telerde ehemmiyetle kaydedil· 
mitfu. 

/(ıra/içesi 
İnl'ilizler bu ıene de bir güzel

lik ma.abaka11 yapblar. Bu mev
lde setirdilderi Mis. Veranika 
1nner isminde bir genç kızdır. 
llaamafila ba çeşit mtısabakalar 
dünyanın ha tarafında olduju 
gibi bu kısmında da tamamen 
ı6nmiftür. Ve 6yle g&rllnüyor ki. 
gelecek ıene tekrar edilecek 
değildir. 

Af yon da T eı af on 
Afyon (Haıus!) - Bütün na

hiyelerin ve kö} .e in telefonla 
biribirine ve a) r.ca vila)et• 
bağlanması kararlaştmlmıştır. Te· 
lefon halları bu sene içinde ikmal 
edilecektir . 
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Muvafakat Cevabı .. 
"Nadire, 
Şirketin 

Beni De Kandırmış, Yeni 
Kurulması Kararlaşmıştı .• " 

15 Nisan ... 

Nadire, geceyarısından sonra 
avdet etmiş.. ben de kapıdan 
girerken henüz şafak söküyordu ..• 
Biribirinıizi ancak öğle yemeğinde 
görebildik. 

Nadire beni görUr görmez 
merakla sordu: 

- Ayol, bir ıeyler olmu1. 
Anlat bakalım. 

Meseleyi olduğu gibi anlattım ••• 
Nadire; hazan hayret göıtererek 
bazan da katıla kabla gülerek 
beni dinledi. Ve sonra biraz dti· 
şünerek cevap verdi: 

- Fena hareket etmiısin 
Melek. 

Niçin? 
- Vallahi fena teklif değil. 
- Nasıl değil?.. Herif beni 

adeta basamak yapmak istiyor. 
- E, ne olur sanki... Bugün• 

kü vaziyetimiz de hergün kalp
lerimizi hislerimizi çiğneyip geç· 
miyorlar mı? ... Aradaki fark ne? .. 
hatta sen ona bakarsan buglinkü 
vaziyetten daha temizce bi hayat 
gibi geliyor bana ... 

- Bırak allah aşkına, Nadire. 
- Bırakı, mırakı yok kızım .. 

ıen, kendini aldatıyorsun... Taşı· 
dığımız marka hep bir. Hiç ol· 
mazsa o hayatta bol bol yaldız .. 
bol bol şatafat var. Bugünkü 
gibi, sokak aokak sürtmek yok. 
Ben senin yerinde olsam, hiç 
durmaz kabul ederim. 

- Nadirel. Gene ıeytan gibi 
damarıma giriyorsun. 

- Vallahi, ciddi söylüyorum ... 
Hatta, sen o teklifi kabul t>t. 
Ben de sana yardım ederim. 

Bit: bunları konuşurken daire• 
nin kapısı çalandı. Zebra, kori-
dorda hızlı hızlı aöylenmiye bat· 
ladı ... Nadire ıordu: 

- Ne oluyor, Zebra? ... 
- Ne olacak.. DUnkU sar' ası 

tutan beyin şapkası burada kal
mıştı. Onu almak için bir çocuk 
yollamış. Çocuğa, beyi ıoruyo· 

rum. Nasıl oldu, diyorum.. Ôm· 
......... ' •• ' • f ' '' •••• f t'' ' •• 1 ..... _,, ..... __. ......................... -..-............. ... 

Son Posta 
Yevmi, elyul, HMrıdie ve Halk ıraaeteti 

Eski Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 

ISTANBUL 

CaıetemizJe çıkan yazı 
ve resiml~riıı biitün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kı-. Kr. Kr 

TORKIYE 1400 750 400 lSO 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 2M 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

.\hooe bedeli peşiodir. Adreı 
değiştirmek 25 kurı'.ıitur. -

Gelen evrak geri flerilmez. 
ilinlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Ce\·ap için mektuplara 10 kuru:luk 

pul ilavesi hhımdır. 

,.. Posta kutusu: 741 latanbuj ~ 
:Felgraf : Sonpocıt!l 

... Telefon :20203 

_rümde hiç böyle sar'a görmedim. 
Bizim bildiğimiz sar'alı adam, 
düıer.. Bir yerde kahr ... 

Nadire, derhal: 
- Zehra!.. O çocuğa söyle 

biraz beklesin. Mektup vereceğim. 
Dedi. Ve aonra, şu mektubu 

yazarak Burhana gönderdi: 
[ Beyefendi: 
DUn benim aparhmanda bu· 

lunmamam müessif bir hadiseye 
sebebiyet vermiş... Sizi temin 
ederirp ki böyle kavga ve gürUl
tli ile baılayan işler, daima eyilik 
ve ılikunetle biter. 

Ben, teklifinizi Melek Hanıma 
kabul ettirdim. Teferruat hak
kında konuşulmak ve arada bir 
mukavele yapılmak lizre bu akşam 
teşrifinizi bekleriz. Yalnız mesele
nin gayet mahrem tutulmasını 
rica ederiz Beyefendi. 

.N ndire 

~ 
Melek Hanamm kendi elile 

yazdığı büyük ve kırmızı kaplı 
defter, burada hitam buluyordu. 
Bu satırlarla hitam bulan sayfadan 
sonra, bir çok sayfalar boş hıra· 
kılmıştı. Bu boş sayfalarda bir 
çok adresler.. Terzi, Kunduracı, 
Bakkal, Kasap, Sebzeci' Hizmetçi 
hesaplarile ufak tefek mektup 
müsveddeleri vardı. Bir çok yer• 
leri silinmiş olan bu mektup 
müsveddelerini dikkatle tetkik 
ettim. Bunlardan bir kaç tanesi 
nazarı dikkatimi celbetti. Aunları 
da aynen naklediyorum. 

Mektup sureti 
Azizim Şevket Bey!. 
Refikamzdan Aynldığımzı .. Ve 

bana, Hala Hamının evindeki 
teklifinizi bir defa daha hahrlatb· 
ğmızı yazıyorsunuz ... Refikanızdan 
ayrıldığınıza o kadar müteessir 
oldum ki tarif edemem. Vakıa, 
bu kadının sizi memnun ve mes'ut 
edecek bir yaradıbıta olmadığım 
Hala Hamm kaç defalar söyle
miıti. Böyle olmakla beraber, bazı 
iyi cihetleri olduğunu da inkar 
etmemiıti. Ah, ne olurdu Şevket 
Bey; Yalnız onun iyi cihetlerini 
görmüı olsaydınız da; b8yle silküp 
ahvermeseydiniz bu zavallı kadını ... 
Şimdi bayatta yap yalmz kalan 
bu zavallı kadm ne yapacak? .. Ah 
siz .. Bu erkekler nekadar kendinzi 

düşünüyorsunuz.. Her şeyi neka
dar kendinize uydurmak istiyor
aunuz?.. bunları düşündükçe, 

erkeklere kedmdan fazla b~ k 
veren kanun vtt ananelere lanet 
ediyorum. 

Gelelim, asıl mühim meseleye ... 
Halanızın evindeki teklifi tekrar 
ett ğinizi söy!iyorsunuz. Buna şim
di de vereceğim cevap, o zamanki 
verdiğim cevaptan başka bir şey 
olamıyacaktır. Bu inadıma, ben de 
teessüf ediyorum. Fakat ne yapa· 
yım ki kendimde bu fikrimi tebdile 
kudret bulamıyorum. Sizden de 

istirham ederim; Bunu böylece 
kabul ediniz; Artık bu mesele 
üzerinde daha fazla ısrar göster· 
meyiniz. 

Beni görmek ihtiyacında oldu· 
gunuzu yazıyorsunuz. En hakiki 
ve en saf bir dost sıfatile size 
daima kapım ve kollarım açıktır. 

(Arkası var) 

SON POSTA 

Beceriksiz 
Ressam: 

- Ben daha on yaşımda iken 
güzel resimler yapıyordum! 

- Hangi yaşa geldiğiniz za· 
man, yaptağmız resimler fenalaı

mıya başladı? 
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öi..,a llct,.al Ha6ar~ 

Almanganın 
Sınai 
Vaziyeti 

Her yerde olduğu gibi Alman• 
Hergün yada da hükumet, 

iktisadi zor1ukları 
igi leşigor gidermek için bir 

, __ g_l_b_i __ , takım çarelere baş 
vurmaktadır. Alman gazeteleri 
son zamanlarda milli sosyalist 
bUkumetinin kararlarındaki isa• 
beti göstermek maksadile birçok 
istatistikler neşretmektedirler. 

Bu iıtatiıtiklere göre Alman 
kömür sanayii bu sene geçen 
yıla bakarak daha iyi bir halde
dir. içinde bulunC:luğumuz yılın 
ilk beı ayında ( 49 ) milyon ton 
kömür elde edilmiıtir. Bu miktar 
geçen senenin ayni devresinde 
alınan kömürden 6 milyon ton 
fazlada. 

Otomobilcilik sanayii de geçen 
yala nisbetle daha iyidir. Geçen 
niıan ayanda Almanyada (12850) 
binek otomobili yapılmıştır. Hal· 
buki ( 1933 ) seneıi nisan ayında 
yapılan otomobil miktarı bunun 
ancak yarısı kadar yani ( 7 460 ) 
arabadır. 

Motosiklet imalata ise bir aene 
içinde hemen hemen iki misline 
varmıştır. 

Milli soıyalis rejiminin tatbik 
olunduğu ilk sene ( 1933 ) yılıdır; 
bu yıl içinde inıa edilen aparb
manlaran miktarı (1932) ıeoeıin
deki ( 159 ) bine mukabil ( 202 ) 
bindir. 

* Paristen bildiriliyor: Franaanm 

Fransadtı gümrük ve ikhsa
muhim bir di hareketler bir· 

liği umumi heyeti 
toplantı toplanmıştır. Bir· 

çok iktısadi meselelerin görütül
düğü bu toplanta dünya iktısa· 
diyle uğraıanları yakmdan ala· 
kadar etmiştir. Umumi heyetin it· 
tifakla vardığı netice dünya buh· 
ranın sebeplerini ve izalesi için 
çareler göstermesi itibarile çok 
mühimdir. Bu karara nazaran 
vergi meseleleri, idhilatın kon· 
tenjana tabi tutulması ve ecnebi 
memleketlerle yapılan ticaret 
müzakerelerinde iyi hareket edil
memesi bu günkü Fransız iktasa• 
di buhranım doğuran başlıca 
amillerdir. 

Komiteye göre vergi alım İf· 
}erinin sadeleştirilmesi ve hafifle· 

tilmesi, maliyet fiatlarmda bir 
azalış meydana getireceğinden iç 

ve dış ticaretin artmasında başlı 
başına bir amil olacaktır. Kon· 
tenjan işinin yavaı yavaı ortadan 
kaldırılma11 ve buna mukabil ec· 
nebi memleketlerle Fransız ihra• 

lstanbul dördüncU icra me
murluğundan: ._işlide Levent çift· 
liğinde Büyükdere caddesinde Zincirli-
kuyu sokağında. eski 9 mükerrer, 9 
mükerrer, 9 mükerrer numaralarla 
murakkam 3147 metre terbiinde tarla
nın tamamına yeminli ehli vukuf tara
fından bet yüz lira ve yene aynı ma
Jıalde eııki mükerrer 9, mükerrer 9, 
mükerrer 9 numaralarla murakkam 
yola yakın bulunan iki bin yedi yüz 
yetmiş dokuz metre terbiindekl tarlanın 
tamamına dahi ehli vukuf tımtfıııdan 

ii~·yiiz lira ve yene aynı mahalde aynı 
n ·ımaralarla mu:-akkam iki bin sekiz 
yüz yetmi9 bir metre terbiiudcki tar· 
tanın tamamına ılalıi yeminli ehli 
vukuf tarafından iki yüz elli lira kıy
met takdir edilen işbu tarlaların tama
mı on altı hisse itilrnrile on beş his
sesi açık arttıl'maya konulmuş olup 
l-!-7-934 tarihinde şartnameleri divan
haneye talik edilerek 13-8-934 tarihine 
ınüsadif pazarteaı günü saat 14 ten 
16 ya kadar Istanbul 4 üncü icra da
ireainde satılacaktır. Arttırmaya iştirak 
için yüzde yedi buçuk teminat akçesi 
alınır. .Müterakim vergi ve vakıf ica
releri müşteriye aittir. Artt.ırma · bedel· 
leri hisseye isabet eden muhammen 
kıymetlerinin yüzde yetmiş beşini bul· 
duğu takdirde ihaleleri yapılacaktır. 
Aksi takdirde en son arttıranın taah· 
hüdü baki kalmak: üzere arttırma on 
beı gün daha temdit edilerek 28/8/934 
tarihine müsadif salı günü aynı saatte 
hisseye isabet eden muhammen kıy
metlerinin yüzde yetmiş beşlerini 
tutmazsa sahş geri bırakılır. 2280 
numaralı kanun mucibince 2004 numa
ralı İcra kanununun 126 ıncı maddesine 
tevfikan ipotek sahibi e.laoaklılar ile 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin dahi gayri menkul üze• 
riodeki haklarını ve hususile faiz ve 
wesarife dair olan iddialarını evrakı 
müabitelerile yirmi gün içinde icra 
dairesine bildirmeleri lazımdır, aksi 
halde hakları tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. işbu mad<lei 
kanuniye ahkamına göre hareket 
edilmek ve daha fazla malUmat almak 
isteyenler 933/30 numaralı dosya ile 
memuriyetimize müraonatlan ilan 
olunur ve filhal ikametgahları meçhul 
olan borçlu Rostom Davitof Ros~om
yan varısı zevoeai :Madam Auna. 
ve kızları Araksi ve Verjin hanımlarla 
oğlu Minaa efendi hakkmda tebliğ· ma
kamına. kaim olmak üzere ve mezkılr 
mahallerin ta.mama kırk sekiz hiHe 
itibarile iki hissesi, hissedar olmak 
dolayısile alakadar bulunan Aristidi 
efendi veledi Y orgi ile bir hisle sahibi 
Zlaettin Beyin ikametgahları meçhul 
olduğundan onlara dahi tebliğ maka• 
mına kaim olmak üzere ve borçlunun 
işbu erazisi üzerinde Artin ve Mehdi 
ve Mehmet efendılerin haczi ihtiyati· 
leri olup ikametgahları meçhul oldu-
ğundan keza tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilin olunur. (777) 

latanbul Birinci Aallye Hu· 
kuk Mahkemeslndenı Oıkildar 
Çamhca cadde1inde 11 numarada 
mukim Edvar Efendi tarafından fı. 
tanbulda Yemiete Çardak caddesinde 
7~umaralı dükkinda milkim Meh· 
met Rifat ve Ahmet Nuri Efendi
ler aleyhine ikame olunan ifliı da
vaaının eanayı muhakeme.inde, mGd
delaleyhlerin icra Ye ifliı kanununun 
158 inci maddesi mucibince mildda
unbi.n (476) lirayı maa faiz ve masarif 
on gün zarfında te.viye veya mah• 
keme veznuine depo etmeleri lüzu· 
muna ve iıbu depo kararından ha· 
biıle ittihaz olunan gıyap kararının 
bet gün zarfında ikametsrAhı hazır• 
ları meçhul bulunan müddialeyhlere 
benabık ilanen teblit ettirllmHine 
•e emri muhakemenin 18 Temmuz 

catı düşünülerek anlaımalar yapıl· 
maaı bu derdin önüne geçmek 
i~in hemen hemen kafi gelecektir. 

* Rumen gazeteleri, Maliye Na-

Romanyanın zırı ile diğer 
Nazırlar arasın-

bütçe daki müzakere 
projesi ve münakaşalara 

rağmen, Maliye Nazırı M. Sla· 
vesko'nun 1934· t 935 bütçesini t 9 
milyar ile kapamaya muvaffak 
olamadığını bildirmektedirler. 

Bütçe 22 milyar 650 milyon 
ley olarak tesbit edilmiştir. 

Fazlanın bir milyarı Harbiye 
bütçesine ilive edilmiı, 450 JllİI• 

Temmuz 1 

Çorlu sulh mahkemesi sallf 
memurıuıundan: Açık arttırma ıu· 
retile paraya çevrilmeıine karar verilen 
gayrimenkulün ne olduğu: Tarafları ta• 
pu kaydında muharrer 3 kıt'ada 19 
döııüm tarla. Gayrimenkulün bulundu· 
ğu mevki: Biri Tekirdağ yolu üzerinde 
biri füiyükkemer ve diğeri de Bağlar 
mevkiinde. Mecmuuna takdir oluuaıı 
kıymet: 32 lira elli kuruştur. Arttirma· 
nın )&pılacaı}ı gün, yer ve saat: Çorlu 
mahkemesi satış memurluğu 30 Tem
muz D34 Perşemb~ günü saat 14 teıı 
16 ya kadar. 1 • iobu gayrimenkııliia 
prttırına şartnameti 20 Haziran 934 ta
rilıinden itibaren 934/3 numara ile 
Çorlu aulh mahkemesi -atıf memurlu
ğunun muayyen numarasında her kesin 
görebilmesi için açıktır. handan daha 
fazla malumat almak istiyerıler aynı 
numara ile Çorlu ma.hkemeıi ıııatış me
murluğuna müracaat eylemeleri. 2 • .Art
tırmaya iştirak icin yukarıda yazılı kıy· 
metin yüzde yedi buçuğu nisbet.inde 
pey akçesi veya. (milli bir bankanın 

teminat mektubu irae etmesi lazımdır. 

3 • İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak haıtkı sahipleri· 
nin gayrimenkul üzerindeki haklarını hu· 
auıile faiz ve maarafa dair olanın iddia· 
larını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müııbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap eder 
aksi halde hakları tapu sicilile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylqmasın• 
dan hariç kalırlar 4 • Gösterilen günde 
arttırımya iıtirak edenler arttırma şart
namesini okumu§ lüzümlu malumata 
almıt ve bunları tamamen kabul etmiı 
ad ve itibar olunur. 6 - Tayin edilell 
zamanda gayrimenkul üo defa bağıril
dıktan sonra en çok arttıran• ihale 
edilir. Ancak arttırma. bedeli muham
men kıymetin yüzde yetmiş beşini bul
mar. veya satış isteyenin alacağına 
rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta 
bedel bunların o gayrimenkul ile temin 

edilmiş alacaklarinın meomuundan fazlayı 
çıkmazsa en çok arttıranm t.aahhiidü 
baki kalmak üzere arttırma 15 gün 
temdit ve 15 inci günü aynı saatte ya
pılacak arttırma bedeli satıt isteyenin 
alacağına rüçhanı olan diğer alacakh· 
ların o gayrimenkul ile temin edilmiı 
alacaklım mecmuundan fazlaya çıkmak 
şa.rtile en çok arttırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ihale 
yapılmaz. 6 • Gayrimenkul kendisine 
ihale edilen kimse derhal veya verilen 
müddet içinde parayı vermezse ihale 
Iealıolunur. Ve kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kim11e ar.ıetmit 
olduğ11 bedelle almıya razı oluna ona, 
razı olmazea veya bulunmazsa hemen 
ıs gün müddt*le arttırmıya çıkarılıp 
en çok arttırana ihale edilir. İki ihale 
lnasmdaki fark Ye geçen gtinler ioia 
yüzde beiten he1ap olunacaa faiz ve 
diğer zararlar aynca hükme hacet kal• 
maksızm alıcıdan tahııil olunur. Mezki\t 
gayrimenkulün yukarıda gösterilen 30 
Temmuz 34 tarihinde Çorlu sulh mah
kemesi aatıt memurluğu oduında itbll 
ilin ve göıııterilen arttırma şartnameıl 
dahilinde satılacağı ilan olunur. 

Zari ı lıtanbul belediyHlndeD 
aldıttm 191 numarala tabılldar mOh· 
rilmü kaybettim. Y eniıini alacatım• 

dan hükmü yoktur. Alemdar tubeal 
tahıUdarlarandan Arif (22) 
==========================~ 
aaat on dörde talikine karar verllmlf 
olveçhle ta1tir kıhnan gıyap kararanın 
bir nuahuı mahkeme divanhaneaine 
talik edilmiı olduj'undan mumaileyh 
Rifat ve Nuri Efendiler Hukuk UıulG 
Mubakemelfırl kanununun 402, 405 
maddeleri mucibince Mahkemeye 
müracaatla itiraz etmedij"i ve mez• 
kir depo kararı ifa eylemedi.ti tak· 
dirde haklaranda muameleyi kanuni· 
yeyi gıyabiyenin ifa edlleceti illı 
olunur. [790) 

yonu borçların tahvili hakkındald 
kanun mucibince milli bankay• 
verilmiş ve maarif He 111bhiye 
daireleri de mühim miktardı 
zam görmüılerdir. 

22 milyar 650 milyon f u ıu• 
retle taksim olunmuıtur: 

6.500 milyon Harbiye; 6.700 
milyon Maliye, 1.850 milyon Da· 

hiliye, 4.140 milyon Maarif, 97 
milyon Nafıa, 862 milyon Adliye, 
180 milyon Ticaret ve Sanayi, 
502 milyon Ziraat; 900 milyon 
Sihhiye, 900 milyon HBTiciye; 21 
milyon Başvekalet, 448 milyon 
kredi. 

1 
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.DAoA" 
'BiRiKTiQEN 
RA~T--bDbQ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

2500 Adet K&fe n&muneıi veçbile 
2500 ,, Kürgen klirek numunesi veçbile 

SO ,, 6 numaralı klirek nllmunelİ veçbile 
10000 ,, 7116 Travers Vidasa nllmuneıi veçbile 
5000 " 7/16 Traven Vida11 papucu., " 

1400 " Birinci nevi Çırah çam tabta11 
"O, 25 X O, 28 X 400,. 

350 Ton Kok kömOrü Dolmababçe, Y edikule 
mabsullh. 

7500 Kilo Dizel Motör yağı teraiti veçbile 
5000 .. Külçe kurıun numüneai veçbile 
.._ .. Yerli mala ince kınnap nümuae.i weçlaila 
ll()D .. Yerli mala ince imi-. nlwemi ........ 

200 Paket l 2/24 DWDU'ah •alda.. iplili • 

10111934 Sah 
aaat "15,. te 

12171934 Per· 
tembe saat 
"15,, te 

ı 7n1934 Salı 
•aat ceıs,, te. 

Bal.ada yazıla malzeme bizalannda ipret edilen ıftnlerde pazar-
hlda mübayaa olunacaktır. Taliplerin ntlmune ve prtnamelerini 
rirmek için bergtin " pazarlık için de tayin olunan ,an ve Na
tiMe yllzde yedi ltuçuk teminat akçeleri!• birlikte Cibali Alım 

Satım Komiayonuaa mlrac•tlan ilin olunur. ..3529., 

a o v ·:J K 

TAYYARE PiYANGOSU 
3. üncü ke,ide 11 Temmuz 1934 te d ir. 

Büyük ikramiye 10.000 Liradır. 
Ayrıca ı 10.000, 5.000, 4.000 liralık ikramiye ve 

20.000 liralık bir mliklfat Yardır. 

Topçullası AbdUlmUmin ağa Vakfı MUtevılliHlindın: 
Se•U Ye malaalte.& Cad4nl Numaruı Ciaei Eui miali 
T•pu•e Kılıçallp... Tepçalu 32411 Dlkkla 16 • 18 

.. .. - .. 11 - 20 
BalAtla ciaıi •• eY•fı yaala tllkkular 4 Temmuz 1934 Çarıamba ıGnü 

.. t 14 • kadar te...._ mıa,.tle •ntlle kira1a •trllecektlr. Talip 

....... .......... Ewbf 11Mlrlyetia4e lılllllaka kal .. iae •• r••• n aaatl 

....... 4a EaılaUlll .._.,.. _.acaatlan. 

\ ADAPAZARI 
Türk Ticaret Bankası 

Serına11e•i ı T. L. 1.200.000 
llt.tigat ı 130.000 

MERKEZi 
ADAPAZARI 

Şa6el•rl: 

BANUIRMA. BARTIN, BILECbc, BiGA 
BOLU. BOZO'YOK, BURSA, D0zCE, 
ESKlşEHIR, HENDEK, lzMIT, KARA
llURSAL. KOTAHYA, llUDU&Nu, 

& lllHllAL ~ GALATA. GUaJlc, 
..... GILYW. suv...-ouı, 

1'1CUtDAc\ Ollt8DAlt, ftN--
• 

l.ttırt6al $•H•l: 

4 Onca Yakıt "811. Zeml11kat 
Tel. 22042 

Galata ıubeıi: 4820 1 
· ÜNkUdar ıubeei ı fSOS90 

• 
MiiHil ıortlerltı: 

Taheile senet alır - ikraz muameleai 
yapar-Hanle Ye mevduat kabul eder. 

Mevduat faizleri miidiriyehe 
görüş\ilerek teıbit edilir. 

• 
Komlaron ve ticaret kı•mt 
Her nevi ticaret emtia11 aatı11n• 

delilet eder. 
Tel. 23623 

iTiMADI MiLLt 
Bankenm lc•111li ıiıortasıdır. 

Tel. 41937 

................. ---·-··--·-······ --······ .... 
Son PoeteM•tlttl•• 

...... : All lkr.. 
li•lfM MltlMı Tlllllw 

61-• Karaciğer - Mide - Bağırsak - T •t• Kum hastalıklarına ..__~ 

T U Z LA İçmeleri ve 
OTELi 

29 Hazirandan itibaren KöprOden 6,30 - 7,3S • 8,0S - 9,50 • 11 • 13,lS -
15,10 - 16,45 te Haydarpaıaya &'İden vapurların trenleri içmelere giderler. 

1 Emlik ve Eytam Bankası llinları 1 
Şişlide Taksitle Satılık Arsa 

E ... Mevkii ve Nevi Teminat 
No. 11 Lira 

438 Şişli Bilyükdere caddeai 2 kapı vı harita 230 300 
metre arsa 

439 Şişli BUyükdere .. 3 .. .. 241 300 
metre arsa 

442 Şitli Bllylıkdere .. s .. " 269 100 
metre arsa 

Yukarda yazıla arsalar paıarbkla satılacağından taliplerin 417/34 
Çarşamba günil saat onda Şubemize müracaatları. (387) ..... 

Taksitle Satılık Tarla 
Mevkii ve Nevi Teminat 

Ura 
Eıaı 
No. 
78 Kandilli • Vanik6y 36 dlnllm arazi 180 

Yukarda yazıh tarJa pazarlakla satılacağından taliplerla 417/M 
Çarf8mba glblll aaat onda Şubemize müracaattan. (381) 

BANKA KOMERÇiY ALE 
iTALYANA 

Sermayeıi Liret 700,000,000 
İhtiyat akoesi .. 580,000,000 

Merkezi idare : M i L A N O 
ltaJyanın bqhca şehirlerinde 

fUBELER 
İngiltere, tiviçre, Avusturya, Maca
ristan, Çekoslovakya, YugoslHya, 
Lehistan, Romanya, Bulgaristan, 
Mısır, Amerika Cemahiri Müttehideai, 
Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantin, 

Peru, Ekvatör Ye Kolumbiyada 
Afilyasyonlar 

ISTANBUL 'UR MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas ( Telef. 2641 12/3/415 ) 
Ştphlr dahlllndekl acenteler ı 

lstanbulda: Alalemciyan hanında 
Telef. 2821. Beyoğlunda : İstiklil 
caddeıi Telef.1046.Kampiyo daireai 
Borsada Telef. 1718. 

iZMIRDE ŞUBE 

PETFIOL NiZAM 
SAÇ balama için en iyi bir illçör. 
Saç d6killmeaini ve kepekleri 
durdurur. 

Dr. ibrahim Zati 
Catalotlu : Mahmudl,. ea.t4ui, 

Çatalçeıme eokatı No 5 
H ...... .,. ... _ ...,. butlilanD 

kabul eder. 

1 lstanbul~vkaf mUdUrlyetl llAnlan 1 
1 - Bahçekapıda DördUncD vakıf llıanın 1 inci kabnda 12 No.h oda. 

1.- .. .. " " .. .. 33 " " 
3- ,. " ,, ,. 40nca,, 20,. ,. 
4- .. .. " " " ,, ıs .. .. 
5 - Galatada Mehmet Ali Paf& hanında 44 No. h oda. 
6 - ,, ,. ,. ilıt katta 50 No. h oda. 
7 - .. ,, hanı derununda 36, 37 NoJı depo 
8 - Kllç0kmuıtafapaf8da Kurubel 6 No. la hane. 
9 - Çelebioğla Alieddin, Yenicami avluıun~a 13418 No. la dtlklrln. 

10 - Mercanda Tığcılarda 68 No. h dOkkln. 
11 - Mahmutpaıada Nuruoımaniyede 45 No. b d•kk•n. 
12 - Beyazıt, Emlnbey, Dibekli mektebi altmda 13 No. h dllrlrl& 
13 - Tophane, Sllheyl bey, Dolmabahçe 4811877 No. la M' kAa. 
14 - Eytlp, Rami, Cama 42/44 No. h dilkkin. 
15 - Çeagelk6yll caddeainde 8 No. h dllkk•n 
16 - ç..., ÇubacıNa, 11t katta 59 No. L tlllrkaa. 
17 - ,. Hwıalar 5 Ne. la dllrlda 
18 - ,, Kallweb- llolraiı • 4 Ne. h dlk• 0 

• 

19 - ,, C...tür bededan .okla 31 No. la dOlap. 
20 - .. .. .. Şerif ata 131 No. h dolap. 
21 - .. Alipqa han orta kat 5 No. h oda. 
22 - .. Çabacdwa ld katta 31 No. h cllldıla. 
23 - .. K ... cller 46 No. h dlkkln. 
24 - .. Sahaflar, Bedutu kap•ncla 7 No. h dlklr.I. 
25 - .. ., 95 No. h dlkkln • 
28 - .. Geliacik 25 No. h cllkkln. 
27 - ,, Kazazlar Orta 10bk 69 No. L dlW. 
28 - ., ,, 35 No. lı dlkkln. 
29 - .. Kolancalarda 14 No. h dlkkAa. 
30 - ,, Kalcdar 30 No. h dDkkan. 
31 - ., Parpcalar 17 No. h dDkkl•. 
32 - .. Saatçiler 14 No. lı ipecl HaıM cuaB ..... 
33 - ,. Cevahir bedutan 10lcla 43 No. h dolap. 
34 - ,. Şerifata utda 54/M No. la dolap. 
35 - .. Bed•ten derununda 21 No. h dolap. 
36 - ,. ., Saida 28 No. la dolap. 
37 - .. Şerifaia 124 No. la dolap. 
38 - Ortakly BOytlkayazma 6 No. h dtıkkla. 
39 - Çarp, Kolancalar 11 No. h dGkkln. 
40 - Çeleltioğlu Alledcliıı KuKular, 32, 33 No. h ana. 

Ballda yazıla emlak 935 ••MI Mayı1 allaa1etiae ...., ,a .. 
hkla lciraya Yerllecejindea taHp olanlar TemmUUD ikinci P~ 
ıtmı mt 11 •kadar E.Uf Mldlriptiacle Vakıf Abds hlı• 
.. ••sııdl.ıı. ....... 


