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Yemen Tereddinin Kurbanıdır 
- ...... -~- w 

,,, , ---~~~· ... ~ ....... ~-~...,,~ .. ~~~ 
Kanun_u_V_e_Bir Proje 

• 
iŞ 

Yüksek İktısat Meclisi, Aldığı Netice
lere Göre HükU.rnete Bir Rapor Verdi 
r . f ntarada yüksek iktısat mec· İş kanunu çoktan beri büyük bir ................................ _ ........................ - •• 
_ısı Ş anunu hakkında bir pro- itina ile hazırlanmaktadır. Bunun ' ....,. 

ıe hazırlaya~ hükumete vermiştir. için Fransa, İtalya ve Alman a· fmtı·yaz}ı Şı.rketJer 
lş kanunu layıhası vekiller heye· nm İş kanunları f n k y 
tinde tetkik edildikten sonra kik edilmi b 1 gde ır _ ı ere tet· Anketı•mı·z Bı•ttı• 
B.. ük M"ll t M ı· · .. d · ş, un ar an alınan ah-uy ı e ec ısıne gon erıle- kamın b. . . h 
cek ve meclisin bu içtima dev- . ~zım. •ş. ay atamızın hu-
resinde k h l' susıyetlerıne ıntıbakı için tedbir· 
caktır. annn a ıne çıka· ler düşünülmüştür. 

Bu suretle meydane gelen la· 
yıha memleketimizdeki bütün 
sanayi ve iş merkezlerine gön· 
derilmiştir. Bu!alarda, sanayiciler, 
istihsalciler, iş kanununun « lı 

Yüksek iktısat meclisinin Ve-
lcUler heyetine verd"" . 'l 
senelerd b . h ıgı proıe ı e; 
L K en erı azırlanmakta olan 
" anunu liyıhası ıon kl' . 
almıı bulunmaktadır. şe ını 

( Devamı 10 uncu eayfada ) h 

iki Gidiş 
Jeneral Kondili; Ve Tevfik Rüştü 

Bey Şehrimi~i Terketiiler 

---------~ 

= 

Ü 
~ariciye Vekilimiz Tevfik Rilttil Bey dGn A- . 

zerı Romanya 'l K.. ~karadan h • • idi .. 
N M. 

vapurı e ostenceye hareket etti 0 fe runıze ge , oğle 
azırı T"t"l k • rad R y H u 1 eı onun ziyaretini iade için BOiu an, omanya Hariciye 

P
.unan harbiye Nazırı Jeneral Kondilis te dün eıe baidecektir. Misafirimiz 
areye areket tt' •a ah Vi 

uturlandı R . le . ı, rıhhmda sivil ve askeri erkin taraf ~enna vapurile 
H . . • . eeım erıın!z bu iki gidite aittir ın an meraeimle 
arıcı ye Vekili Tevfik R .. . 

ılmesiode hazır b 1 Uftil Bey, bu suretle Jeneral Kondiliai teıyil 
u unmak imkanını elde etti. ra-

İmtiyazlı şirketlerin şartnamelerinin 
tetkiki münasebetile açtığımız anket 
bugün bitmiştir. İntişar eden şikayet 
ve cevaplar Büyük Mıllet Meclisine 
ve Naha Vekfiletine gönderilmek 
üzere bir istida. şeklinde hazırlan
maktadır. Biter bitmez derhal gön
derilecektir. 

............................................................... 
Ü.ç Aylıklar 

ihtilaf Halledildiği için 
Vaktinde Verilecek 
Üç aylık maaı yoklamaları 

devam ediyor. Belediye ıubeleri 
yalnız tahitlerin imzalarını taadik 
ettikleri için Maliye ile Belediye 
arasında bir ihtilaf çıkmııh. Fa• 
kat Belediye, Maliyenin noktai
nazannı kabul ettiği için ihti' af 
tamamen bertaraf edilmiıtit. Öç 
aylıklar hiç gecikmeden vaktinde 
verilecektir. 

Bir Keşif 
Çok Eski Devirlerden Kal
ma Bir Mağara Bulundu 

Moıkova 10 (A.A.) - Kafkaayada 
Karatuli iıtaayonu ciwannda 8080 
metre irtifaında bir dağın eteklerinde 
taf devri inıanlarının meskenini tetkil 
etmlt olan bir mağara bulunmuftur. 
Matarada sileka H kemikten mamM 
aletler tarihten evvelki devirlerde ya-
pyan birçok büyük hayvanların iıke
letleri meydana çıkarılmıtbr. 

Denizde Bir Çarpıtma 
Vatington 10 ( A. A. ) - ve~Uen 

maldmata göre, Miloke kruvazörf ile 
Simpıon muhribi bir manevra esna· 
•anda çarpıtmıılar, muhrip bir atelye 
gemisinin :yardımile Kübaya dotru 
ptmittir. 

Esnaf Bankası Tahkikatı 
Esnaf, bankası tahkikatile 

meşgul olan Müddeiumumi mu· 
avinlerinden Muhlis Bey dtln ban .. 
kanın mürakiplerinden Abdtirrah
man Naci Beyi dinlemiştir. Ab
dürrahman Naci Bey sorulan su
allerin bazılanna banka defterleri 
dosyaları üzerinde tetkikat yap
bktan sora cevap verebileceğini 
söylediği için cumartesi gUntı 
tekrar dinlenecektir. 

Yemen - Hicaz Harbinde 
Fitnenin Kıymeti 

İbnissuut, Bütün Kuvvetile San'ada Bir 
İsyan Çıkarmıya Çalışıyormuş 

Hatlegtlenin ıaldl lıtihkamları oe amamf arl,J•r 
Kahire (Hususi) - Yemen ve 

Hicaz ahvalini bilen kimselerin 
beyanına g&re lbniaauut'un btltlln 
gayreti, ele geçirdiif Hndeyde
den ıonra ıimdi de San'ada bir 
kıyam ve ihtilal vücüde getir
mektir. Bu maksatla İbniauut 
birçok husuai memurlarım d&rt 
bir tarafa aaldırmııbr. 

Eğer lbniısuut bu teşebbüste 
muvaffak olamazsa Yemen muha• 
rebesinin öyle kolaylıkla ve fil 
bir kaç glln içinde nihayet bul
ması beklenemez. Çilnkü: 

Hudeydeden San'aya kadar 
olan meule dU. hat ile 150 
kilometredir. Ba phm ilk tOO 
kiJometral otomobWer için gftç
IGkle ı.tifade edilecek mahiyette 
ile de geri kalan kıaım ancall 
keçi yolu gibidir. Bu yol, ild 
dağ ıilailesinin arasından geçer. 
Hele Cebel kısmında otomobilleri 
ıökUp kabr ve deve sırtında ta• 
ııtmaktan başka çare yoktur. 
Binaenaleyh lmam Y ahyanıa 
vaktiJe uzun zaman O•manlı or-

( Devamı 9 uncu ıayfada ) 

Bugünkü Galatasaray-Fe· 
nerbahçe Maçı 

Bugünün spor tezahürleri ara
sında baıta gelen müsabaka, 
Galatasaray .. Fenerbahçe maçıdır. 
Bu maçın iddialı mahiyeti herke
sin malumudur ve yine herkesin 
samimi temennisi, bu iki mümtaz J 
kulUbiin hadisesiz olarak bu mil· 
sabakalarını hitama erdirmeleridir. 

Şimdi gelelim tarafeynin ka
zanma lihtimallerine: Bu maçta 
her iki kulüp cezalarını bitirmit 
olan oyuncu kadrolarile müsabaka 
aabasına çıkacakbr. Yalmz ceza• 
ları alta ay olan Galatasaraydan 
müdafi Tevfik ile F enerbahçeden 
Fikret müsabakaya iştirak etmi· 
yeceklerdir. Bu arada hakem Sait 
Salahattin Beye dil tecavüzü 
yaptığı beyanile bir sene boykot 
cezasına çarpılan Muslih Beyin 
cezası da katiyet kesbettiği için 
o da müsabakaya iştirak edemi· 
yecektir. Filvaki İstanbul mıota-

kası çarşamba günü bir toplantı 
yapmış, Muslih Beyin ba maça 
iıtirak edemiyeceğini karar albna 
almış keyfiyeti de bir mektupla 
Gala;asaray kulnbüne bildirmiştir. 
-Dün saat dörde kadar bu 

( Devamı 9 uneu aayfada ) 

Her Okuyucu Kendine Göre Gazetede Nelerl Arar ? 

haGenç bir kız : Sinema 1 
vadislerini; Bir futbol meraklısı 1 

genç: Bu seneki lik maç
lannın neticelerini; 

Bir 1: akkal ı Umumi 
mı q .n bqla)'•P bqla· 
maoağam; 1 

Bir şoför : Kazalanıa l 
artıp artmadıjım; 

Orta yaşlı bir kadın : 
En IOll moda haberle
l'İDİ-. 

Bir berber: Jilet bıçak
lannın ne zaman konten
jana tibi tutulacajmı .. 



2 Sayfa 

f Halkın Sesi) 
Telef onŞirketin in 
Bir Hareketi 
Ve Halk 

Telefon §irk~nden alacaklı 
olan abonelerin bu haklarını 
belediyeye devredip bununla 
bir haatahane yapılmaaı mu• 
i:arrerdir. Şımdi, telelon eirke
tinin, aboneleri, eu veya bu 
ıuretle bu parayı belediyeye 
~erdirmemek yoluna imaleye 
çalıştığı haber veriliyor. Bu 
biidısenin Lu münasebetle halk 
arasıoda hu ule getirdiği tesiri 
dün eöyle hülisa edebildik: 

Necmettin Dey ( Yeniköy İtkele 
eaddesi 41 ) - lmtiyaxh tirketler 
memlekette kapitüliayoalar hikimken 
Türkler için çok ağır ıartları havi 
mukaveleler imıalatmıılar. Mukavele
lerin bütün bu maddeleri nalıncı 
keseri gibi menfaatleri hep kendi 
taraflanna yontarlar. Biz bu ağır mu
kavelelere namus belin diye taham
mül edip gidiyoruz. Fakat sultanlar 
davıinde kayıtaıı:, 111rtsız hareket 
etmeye alışan bu tirketler bu ağır 
mukavelelerin halk lehine olan mad
delerini bile tatbik etmek istemiyor
lar. Haydi bunu da geçelim. Fakat 
ıu Te:efoo Ş:rkctin:n halktan fuzuli 
yere aldığı paralan iade etm~mek 
için berkeain hayırlı teşebbüslerine de 
engel olmak istemesi biı' tilrlü anla• 
tıhr fCJ değildir. 

..,, 
Haydar B. (Çarşamba Sahnatomruk 

caddesi 88 ) - EA-er haber doğru iıe 
ıu telefon ıirketinin yaphAı ite ıaı· 
mamak ve kızmamak mümkün değil. 
dir. Halktan fuzuli yere topladıtı 
paralan birtürlü kasasından çıkarmak 
latemiyor. Bunun için ıurnya buraya 
IDiiracaat ederek • aman paralannızı 
Belediyeye nrmeyiniz n diyormu~ 
Allah bu tirkete biru lnıaf nasip 
et.ın. 

* Saim B. (Samatya MBDqstır sokağı 
11) - Telefon şirketi halktan haksız 
olarak aldığı ( 300 ) bin lirayı verme
mek için binbir çareye başvurmıya 

başlamış. Fazla muhabere yı pan 
tirketlere ve müesseselere müracaat 
ederek paranızı belediyeye vermeyi
niz ben abone bedellerinize mahsup 
edeyim diyormuf. Abone bedellerini 
srünügilnüne ve ekseriya PC§İn olarak 
alan bu ıirket bu hareketile ne de
mek iıtiyor bir tOrJü anlıyamadım. 
Acaba halktan bir para alacağı mı 
kalmış, herkesin paraama ne hakla 
müdahale ediyor, berke.in hamiyetine 
neden engel olmak btiyo? 

* 
Naci Bey (Çenberlitq Turan hat-

hııneei 17) - Şırketlo •on hareketi 
abonelerine kartı bir hakarettir. 
Ltanbul halkının ıirketin vesayetin• 
Ye akıl hocalığına ihtiyacı yoktur. 
icabında tehrin 11hhati için belediye-
1e ve hastanelere değil abone para
larının artıjını daha fazla para ver• 
muini de lıillr. Şirket kendi kasasını 
doldurmaya bakaın lataobulluların 
asil •• temiz temayUllerine çelme 
takmaya kalkıımaaın. 

SON POSTA 

• 

''Kama, Vazifesini Yaptı!,, 
• 
işlediği Cinayetten Sonra Böyle Bağı-

• 
ran Bir Suçlu idama MahkU.m Oldu 
On .sekiz ay evvel Tahtakalede fsmail Efendinin kahvesi 

önünde feci biı' cinayet oldu. Zafranbolulu emanetçi Meh· 
met Ali Bey, hemıehrilerinden Em:n tarafından sekiz 
kama darbeaile öldürüldn. Ağır ceza mahkemesi dün sa
bah bu kan davasını bitirdi ve Emini ölüm eezaaına 
mahk(lm etti. Bu f acianıa kıaa tarihçesi ıudur: 

Emin, daha evvel Yenicaml civannda bir ıdlahçıdan (28) 
santim boyunda bir kama tedarik eylemif. Mehmet Ali B. 
kahvehanenin önünde oturup ve kahvesini içmeye baı-
larken arkaaından demir ve zalim bir el: · 

Ölüm ceza nna mahküm edilen Emin sabıkalıdır. fkl 
sene eVTel Zafronbolunun KadıbükQ köyünde emanetçi 
Mehmet Ali Beyin evine girerek albn ziynet eıyalarını 
ve beşi birJilerini çalmıthr. Mehmet Ali Beyin orada ken• 
disini takip ettirmesinden canı aıkılmıı ve öldürmiye 
karar vermiş. Fakat köyde yakalanması kolay o'.acağı 
için Zonguldak yolile lstanbula gelmiş bir be fta sonra da 

- Al ... demiı ve .ekiz defa kamasını nrtına aapla• 
mıf. Mehmet Ali Bey o anda cansız yere yıkılmııtır. 

Soğukkanlı katil bu feci cinayeti işledikten sonra 
elinde kanlı kaması olduğu halde orada bir iskemleye 
oturmuı ve tesadüf en geçen bir polis memuruna: 

- Polis Efendi.. gel karşalık:ı bir kahn içelim. 
Kama nzifesini gördü. Karako"a gideriz, demiıtir. 

Mehmet All Be1 lstanbula gelmit ve saat onda vapurdan 
çıkar çıkaz Tahtakalede lsmail Efendinin kahvesine gıtmlf 

f ıte ağırceza mahkemesi dnn bu caniyi idama mah
kum etti. Suçlunun •ebıkaaı olduğu için af kanunundan 
da istifade edcmedL Temyiz ve Millet Meclial hükmü 
tastik ederse kendisi asılacaktır. 

Beygirler Ürkünce !Şehir Meclisinde lDevletDemiryolları 
Dün Çakmakçılarda Kanlı Anadolu Ajansına Mağaza 

Bir Facia Oldu 'r ·~.t Ed.ld• Yangın 
Dairesinin 
Tahkikab 

Dün akşam saat 6 raddele- .ı 'eeSSUJ l l Haydarpşa Devlet Demiryol-
rinde Çakmakçılarda feci bir kaza İstanbul umumi meclisi dün lannın yeni mağaza daires'.nde 
olmuştur. . öğleden sonra Sadettin Ferit pazartesi günü btr yangın çıktı 

Bir gazoz fabrikasına aıt lıyas Beyin riyasetinde fevkalade top- y u d w •• ··ıd-. k l . D angın çe ogru goru u ve 
Efendinin idaresindeki gazoz yü • anbsına devam etlı. ün de, "tf . ti • k d il t kı 
lü araba üzerinde byas Efendinin mecl.s daha başlamadan evvel, 1 aıı~ ye ş~nceye ~ ~ 5 

• • 
wl 13' şında Talat oldug" u fevkalade bir hava hissediliyor, sım bır haylı zarar gordu, Nıha-

og u ya ·· dür .. idil ş· d" 
halde Çakmakçılar yokuşundan müzakereler hakkında tahminler yet yangın s~~ u • ım ı, 
aşağı inerken arabadan bir gaz?z yap.ılıy.o~du •. Meclis müzakeratmı elektri~ .tellerıoın koota~w• yap-
ıişesi düşerek lonlmışbr. Şişenm takıp ıçın bırçok meraklılar, daha ması yuzünden vukua geldıgı zan 
paUamasile hasıl olan gürültüden erk~nden. sam!in mevkil;rini işgal ve iddia olu~an bu hlidise et• 
beygirler fena halde ürkerek yo- etmışlerdı. Bırçok . ku~seler de rafında tahkikat devam ediyor. 
kuştan aşağı kaçmıya, arabayı ıHalohn ka~ıbl~rın~ad'hbekle§ıyorl~dlı. Fakat henüz kat'i bir netice 
sürüklemeye başlamışbr. Ilyaa er ~n.gı 1! ız 1

• aı_na manı ? - f'lde odi!miş değildir. 

Ef d. b .. lü ti · ... mak ıçın, dun de ınzıbati tedbır- _ -·- - -··---en. ı ~ o gayre erm~ ~agmen ler alınmıştı. --.---
beygırlerı ı.aptedememıştır. Bu R . 1 • .. _, l b nın bir bülteni vardır. Ajans resmi .. eıs ce seyı şu souer e aç : 
sırada Talat arabadan duşerek " Ef d. k . t d bir müessesedir. Burada sekiz 

d di · d b · - en ım e serıy e var ır, 
burnun an ve zın en e em mı· 1 1 t ş· d" 1 dokuz sayfa ile evvelki günkll . B ce se açı mış ır. ım ı geçen ce -
yetlı surette y~ralanmışh~. . u ıenin zaptı aynen okunacaktır.,, Şehir Meclisi müzakerab memle-
eırada araba Emıne Harım ısının· Müteakiben geçen celsenin ketin her tarafına tamim ediliyor. 
de bir ~adını da y~ral~mış, ve zabıtları aynen okunmıya ha~- Fakat Ajansın bu tebliğinde bariz 
sonra bır manav dukkanına da landı, ara yerde yirmi dakikalık bir tarafgirlik vardır. Bu, esefle 
çarparak yemiş sepetlerini devir- bir istirahatten sonra ikinci celse karşılanacak bir yanyettir. Ajan-
miştir. Araba tam Mahmutpaşaya de açıldı. Yine zapbn okunmasına 

810 
burada meclis mllzakeratım 

ineceği bir 11rada büyük müşkü- devam edildi ve saat tam be~ takip eden hususi muhabiri mi 
liUa durdurulabilmiştir. buçukta zabıtların okunması biti· k 

rildi S · 5 d • F ·ı vardı, yo sa ajansa belediye mi 
Memurları Dövenler B.

. ·d. edionki~a: reıs a ettin erı b 

Dün Asliye Birinci Ceza mah
kemesinde vergi tahsili için ge
len Maliye memurlarından Meh
met ve Burhanettin Beyleri döv
mekten suçlu Karagüfnrüklll 
Adnan ve Raif efendilerin muha
kemeleri bitirildi. Mahkeme suç• 
luları birer ay beşer gün hapse 
mahkum etti. 

Haliç Açlldı 
Haliçte Karaağaçta oturup 

Halici kapayan tuğla yllklll mav
na diln yüzdürülmllş, bu suretle 
dar geçit açılmışbr. 

- Zabıt okunmuştur. Zabıt 
hakkında söz istiyen arkadaşlar 
sıra ile ıöyliyeceklerdir. 

Bunun üzerine Vali ve Bele
diye Reisi Muhiddin B. müteaki· 
ben azadan Ali Rıza, Galip Bah
tiyar, Etem İu.et, Hikmet, Avni, 
f smail Sıtkı Beylerle Safiye Hü
seyin Hanım kendi ifadelerine 
taalluk eden kısımlarda bazı cüm
ı~ıerin tash:h veya ilavesini iste• 
diler. Neticede zabıt reye kondu 
ve tashihlerle birlikte kabul edildi. 

Bundan sonra Ethem izzet 
Bey söz, aldı ve dedi ki: 

" - Elimde Anadolu ajansı• 

ir hulasa verdi? Bilmiyorum.. 
Bir teklifim var. Bu zapbn aynen 
bir suretinin ilk vasıta ile Dah:
liye Vekiletine takdimini istiyo
rum. Ve zapbn basılarak bütnn 
aza arkadaşlara tevziiııi de aynca 
teklif ediyorum • ., 

Feridun Bey - Ajansa tecs-
ıilfe ben de İftirak ediyorum, 
dedi. 

Neticede Ethem izzet Beyin 
teklifleri kabul edildi, mü• 
teakiben IDecliı pazartesi günil 
saat 14 te tekrar toplanmak llzere 
içtimaa nihayet verdi. 

Mayıs 11 

{ Gü~ Tarilıi] 
Faydalı Yağmurlar 

Yağıyor 
Bolu, 10 - Vilayetin merkez ve 

mDlbakatında faydalı yapurlar yal• 
mııtır. 

Afyon, 10 - Bir haftadanberl 
villyetin her tarafına bol yağmur 

. dilşmektedir. Çiftçi sevinç içindedir. 
Dursunbey, 10 (Hususi) - Bir 

kaç l'Ündür yatmur selleri yüzünden 
kapalı olan tren hatb, amelelerja 
srayretile bugün açılmışhr. 

Trakyadakl Teftişler 
Kırklareli, 10 - Üç gündenberl 

ıehrimizde bulunan Trakya umum 
müfettiti lbrabim Tali bey, köyleri, 
mektepleri gezmif, devair ve müe11 .. 
•atta telkibt yapmıştır. 

Reşit Saffet Bey 
Viyana, 10 (A.A.) - Türkiye Tu• 

ring kulüp reisi Reşit Saffet Bey 
ve arkadaşları buraya gelmit vo 
hararetle karıılanmışlardır. 

GUmrllkte imtihan 
GGmrilk komsiyunculuğu, maiyet 

memurluğu ve tüccar müstabdimliji 
için, gümrük idaresinde bir lmtihaa 
yapılmııtır. Bu imtihana ( 60 ) kiti 
pmiş, (29)u muvaffak olmuştur. 

lzmirin ihracatı 
fzmir 10 - Mt:\•si la n 

dan geçen nisan nib yetine kadar 
19,305,517 kilo arpa ihraç edllmi~tir. 
Geçen sene ayni tarihteki ihracat 
nıiklan 7,792,040 kilo idi. Yme mevsim 
batlangıcınden nisan sonuna kadar 
22,235,745 kilo palamut •e 5,910,063 
kilo palamut hu.asası ihraç edilmiştir. 
Bu miktar geçen 11ene 21,823,041 kilo 
palamut ve 3,948,443 kilo palamut 
hulasası idi. 

Mevsim başlangıcından nisan nl• 
heyetine kadar 1,026,939 kilo pamuk 
\'C 150,164 ki!o afyon ihraç ed.lmiıtir. 
Geçen ıeneki afyon ihracall 114,203 
kilo idi. Zeytinyağı iae, 2,222,646 kilo 
o!up geçen seneki miktar 679,726 
kilo idi. 

M. Nlelsenln Konf ransı 
Birkaç gündenberi şehrimizde bu· 

lunan Amerikan Üniversite profesör
lerinden M. Nielsen dün saat 16 da 
hukuk fakülteainde bir konferans 
vermittir. M. Nielseo konferansında 
devletlerin umumi hukukuna temaı 

etmit ve esaslı metotlan izah etmittir. 

ÖlçU Muayenesi Başladı 
Vi.&yet hududu dahilindeki 

bütün esnaf Ye müesscselerdo 
hulunan ölçü ve tar ennıo 
ıcnelik muayenesine dnnden i& 
haren baılanılmış, 31 mıntakada 
Ayar müfettişleri faaliyete geç-
mişlerdir. 

Hava Filomuz 
Dönüyor 

Moıkova, 10 (A.A.) - Tilrk J• 
yarecileri, Kızdordular Batku[J)andani 
Voroıilof'un Terdi ti bir ~·f ette bu· 
lunmuf, •• dan Moakova tayyaro 
karargahından hareket etmiolerdir. 

Har kof, 10 (A.A.)- Türk tayyare
cileri buraya ~elmit Ye hararetle ka,. 
ıılanmıılardır. Tayyareciler bugün 
yollarına dnam edeceklerdir. 

\~_S_o_n_R_o_s_t_a_' n_ı_n_R_e_sı_·m_l_i_H,_ik ____ ap ___ e=s .... i=--: ___________ R_a_z_a_r_O_l_a_Hı __ a_sa_n_l:J_e_y_D_ig.;___or_~_i_: _j 

Dün alqam eve döntiyor- ) ... Denid bir garmeliydin, ' ... Fırtına, 
~ HasaD Beyi sanki alb üatüne aelmifti.. kopuyordu.. 

bora... Kıyamet 

1 
-Bir de aabable1la baktım ld her ' Hasan Bey - Hiç azizim. Aklıma 

~~:' d~~.~?.. Ne • "-- •11 Birden· Eanaf Bankası meselesi eeldi de 



/&talti>ıı4 Cildi 
BozıılmUI Bir Kitaba 
Benzeri 



~Mumleket Manzarası\: 
Kaşta Kıymetli 
Eserler Bulmak 
Kabildir 

Kaş ( Hu usi ) - Kazamız iki 
bin sene evvel kurulmuş 4100 
kilometro murabbaı genişlikte bir 
kasabadır. Fethiye, F1nike, Elmalı 
kazalarile hemhuduttur. 

Zengin ormanlar, bereketli 
topraklar vardır. 

Kasantos cümhuriyetinin bin· 
Jerce sene evvel kazamız sınırlan 
içinde hükfim sürdügünü ve şim• 
diki Ova köyünün bu cümhuriye
tin merkezi olduğunu tarih yaz· 
maktadır. 

Bu köyün her adımında her 
göz atılan yerinde bu 'Cümhuriye· 
tin yüksek san'ati, güzel eserleri 
görülmektedir. 

Bu güzel eserlerin toprak al· 
tında kalmış kısmı meydanda bu· 
lunmuş o:saydı bittabi halile bıra• 
kılır ve memleketin &üsü, zineti 
olarak dururdu. 

Fakat asırlardan beri firen 
bakımsızlık devresi ve tabii badi
at ve felaketler neticesi olarak 

bu gllzel eser:er toprak altından 
kurtanl mamıştır. 

Umumi bir hafriyat müzeleri· 
miz için yeni bir zenginlik hazır
layabilir. 

Kayseride Bir Bomba Kazası 
Kayseri ( Hususi ) - Umumi 

hnrp senelerinde mühimmat de
posu olarak kullanılan ve eJyevm 
müze yapılmak üzere tamir edil
mekte bulunan SeJçukilere ait 
Sabibiye medresesi önünde oyna· 
yan iki çocuk bir bomba bulmuş• 
far ve b:ınu medresenin duvarına 
çarpmı lardır. Bomba infilak et
miş, çocuklardan biri kaçmış, 12 
yaşında Mehmet ismindeki ço
cuk ta ellerinden ve diılerindeo 
ağır surette yaralanarak hasta• 
neye kaldırllmışlır. 

Barbnda Takdir Edilen 
Muallimler 

Barbn (Hu-
8USi) - Ama&- .--~---......-., 

ra Başmua1· 
liıni Osman 
Beyle Ordu· 
yeri Başmual
limi Abdür· 
rahman Şeref 
B. Maarif Ve
kaletince bir 
takdirname ile 
taltif edilmiş· 
ferdir. Muallim O .. man 8. 

alatyada Bir Yangın 
Başlangım 

Mal tya ( Hususi ) - Pamuk 
pazarında pamukçu Oso oğlu 
Ahmet Efendinin oturduğu dük
kandan bir yangın zuhur etmiş
tir. Ateş tevessüüne meydan 

erilmeden yalnız kaplamalardan 
birkaç tahta ile pamuklardan bir 
kısmı yandığı halde söndürülmüş
tür. Yangının gündüz .zuhur etmesi 
e herkesin ayakta bulunma~n 

ve suyun gayet yakın olması 
•ebebile büyük bir felaketin 
önüne geçilmiştir. 

;anakl<aleda iki Alman Sayyahı 
Çanakkale ( H•ısusi )- iki Al· 

mao seyyahı lastik sandalla se· 
yahat ederek buraya gelmişler-
dir. Seyyahlar f stanbula doğru 
yollarına devam edeceklerdir. 

Ç1nakkaleda Gazi Abidesi 
Çanakkale ( Hususi ) - Cüm· 

huriyet meydanına rekzedi!ecek 
Gazi abidesinin kaides·nin inşa· 
ına başlanmıştır. Haziran niha

yetinde heykel rekzedilmiş bulu· 
nacaktır. 

SON POSTA 

.. . "·· ' 
• 
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e Torunları e 50 

Alanya, (Hu· 
susi) - Belediye 
şehri!l su işini 
haJJetmiye karar 
vermiş ve şim

diye kadar şeb· 
re açıktan aka
rak gelmekte 
olan suyu demir 
borular içersine 
aldırmıştır. Şeb· 
r~n orta yerinde 
bulunan ve Şa
dırvan denilen 
Maksemde de 
yeni tertibat ya
pılarak su iske· 
leye doğru geti-

• 
ır Köy Yaptı 

rilmiş ve münasip mahallere yeni 
çeşmeler yaptınlmışbr. Su işinin 
bu şeki:de ıslahında hükümet 
doktoru Ekrem Beyin büyük 
gayretleri görülmüştür. 

Su işi ıslah edilirken yangın 
için de tetbirler alınmış, büyük 
su depoları tesis edilmiştir. 

Alanya GUnU 
12 mayıs Alanya günü olarak 

tesbit edilmiştir. O g"n kasabada 
büyük şenlikler yapılacaktır. Bu 
şenlıklere cıvar kasabalardan da 
iştirak edeceklerdir. Bilhassa vila· 
yet merltezi olan Antalyanın işti
raki pek parlak olacaktır. Antal
yada AJanyaya gelecek ailelerin 
isimleri tesbit edilll'ektedir. Ziya• 
retçilerin misafir edilmeleri, isti· 
rabatlerinin temini için de burada 
tertibat alınmaktadır. Antalyalılar 
bu ziyaret için hususi bir vapur 
:ıuta caklardır. 

Ç1r Yakan KöylUler 
Kazaya alb saat mesafede 

Alanga lıükümet konağı caddesi 
Boyir ve Kozağaç isminde biri 
40 diğeri elli haneli iki köy var
dır. Bunlar pamuk ekerler ve bu 
mahsulattan kendilerinin g:yecek· 
lerinin kaffesini kendileri dokur• 
lar, pamuk ipliğini muhtelif renk
lerde kendileri boyarlar ve bun· 
larJa bütün giyeceklerini kendi· 
leri temin ederler. 

Bu köyler tenvirat için gaz de 
kullanmazlar çünki civar çam 
ormanlarile muhat olduğu için 
çua yakarlar. 
120 Yaşınd Kara Sakallı 

Genç 
Yine kazaya beş saat mesafe

de ve sahile yakın AvsaUar is· 
minde elli haneli bir köy daha 
vardır ki bu köyün baPisi Menbilli 
Mehmet Ağa isminde ve halen 
120 yaşında bir ihtiyardır. Bu 
zat bili sa~dır ve sakafı da 

Bergama Halkevinda T ekirdag" ında 
Bergam ( Huaısi ) - Yeni 

yapılan Halkevi intihaplann dil Aranan Define Bulunamadı 
ve edebiyat ıubesine ortamektep Tekirdağ (Hususi) - Bundan 
mfidürll Ergun, muallim Yılmaz, bir müddet evvel Tekirdı-ğının 
ve Feyzi Beyler, temsil şubesine bir mahalline Balkan harbinde bir 
muallim Calibe Hanımla Sadullah define gömüldüğü Abdullah ismin .. 
ve Rıza Beyler, spor şubesine de b:ri tarafından bildirilmiş ve 
Selim, Hasip ve Fethi Beyler, ev 
reisliğ:ne de fırka idare heyeti definenin aranılması için müsaade 
azalarından Mehmet Ali Bey istenmişti. Ahnan milsaade üzerine 
intihap edilmişlerdir. mevzubabs mahalde definenin 

Bergamayı Ziyaret meydana çıkarılması umidile haf· 
riyat yapılmışsa da bir şey bulun· 

Bergama (Hususi) - Ayvalık 
Ortamektep talebeleri muallimle- mamıştır. 
rinin nezareti albnda buraya gel- UŞ HalkevindB 
mişler, bir gün kalmışlar, harabe- Muş (Hususi) - Halkevi spor 
Ieri gezdikten ve tarihi tetkikler şubesi reisi ziraat fen memuru 
yaptıktan sonra avdet etmişlerdir. Saim Bey işlerinin çokluğuna 
-..====ı-=====ıı:::======-======--===--:==~=== 

k 

henOz ağarmıya 
balamışbr. V aktile 
burası meşe orma• 
Dl imiş, Mehmet 
Ağa burada kö· 
mör yakmak için 
gelmiş evlenmiş 

çoluk çocuk sa· 
bibi olmuş, o
ğulları torunları 
olmuş hepsi bu· 
rada yerleşmiş:er 

ev yapmışlar ni· 
bayet eJJi haneli 
bir köy halini 
almıştır. Bu köy
deki bütün halk 
Mehmet Ağanın 

ahfadıdır. Kendisile görüşliim. 
Mehmet Ağa ömrilnde sigara, 
rakı içmemiş, yalnız kahveye 
tiryaki olmuş, kahve şeker kese
sini daima yanında taşır bir de 
sabahlan tuzsuz tereyağı ile oğul 
balından kahvalh yaparmış. Çok 
yaşadığını bu kahvaltıya atfedi
yor. Uykuyu çok seviyor, hergün 
öğle yemeğinden sonra yaz kış 
birer saat istirahat uykusu yapar· 
mış. Mehmet Ağanın şuuru yerin· 
dedir. Ava çok meraklıdır. Haya· 
tında yedi defa evlenmiştir. Fakat 
şimdi bekardır. Bütün köyiln 
büyük babasıdır. 

Mehmet Ağa kendi işini kendi 
görmekte, kimseye kendi hizmet• 
lerini yaptırmamaktadır. 

Mehmet Ağa 93 muharebesine 
Osman Paşanın maiyetinde olarak 
iştirak etmiş, yaralanmışlar. Gayet 
iyi nişancıdır. - "1-

Zara da Ağaç Kor uma Cemiyeti 
Zara (Hususi) - Burad bntün 

halkın ve mekteplerin iştirakile 
bir ağaç bayramı yapı!mış, kay• 
makam M. Nami Bey tarafından 
bu münasebetle bir nutuk söyle
nerek ağacın faydalan izah edil
miştir. Kaymakam Beyin riyaseti 
altında bir de •• Ağaç koruma ., 
cemiyeti teşkil edilmiştir. Beledi

ye de Halk Fırkası yanındaki 
arsayı park haline ifrağ etmiye 
karar vermiş ve harekete geçmiş
tir. 
~·~ .. Wi ıll ll!'ll ... l 

ın<:bni istifa etmiş, yerine belediye 
muhasibi mes'ulü Sait Bey intihap 
olunmuştur. 

1 - lzmlt memleket bandosu 22 sene evvel 
teşekkül etmiştir. Her sene bir parça daha teka· 
mül eden ba :ıdo şehirde yapılan her merasime işti· 
rak etmekte ve lzmitlilerin bu sahadaki ihtiyaçla· 
rım karşılamaktadır. Bandonun müessisleri Ferit ve 
Kemal Beylerle bando şefi Mehmet Ali Beyin bu 
tekamülde hisseleri vardır. 

fesini bilir ve Maarif işlerinin iyi yfirtimesi için 
geceli gündüzlü çalışır bir zattır. Ziya B. 23 nisan
da nutuk söylerken görülmektedir. 

3 - Beş mayıs mektepliler bayramı Adapa• 
zar1nda pek neş'eli bir surette tes'it edimiştir. 
Resimde Sabiha Hanım İlkmektep talebelerinin 
bir müsamerede vücude getirdikleri inkılap ve za· 
fer tablosu görülmektedir. 2 - Sınd1rgı Maarif memuru Kemal B. vazi-

Mayis 11 

1 
Vapurculuk t 

Yeni Bir 
ihtilaf 

Vapurculuk şirketi ile Devlet 
Denizyollan idaresinin yeni va" 
purJar lmalan ortay yeni bit 
ihtilafın çıkmasına meydan ver" 
miştir. Bugünkü vaziyette her 
iki müessesenin vapur işlettiği 
liman ve hatlar, aralarında tak'" 
sim edilm"ş bulunmaktadır. Ve 
gemi miktarına göre, fazla sefet 
yapmak hakkı da daima değişir. 
Bugün için, ellerindeki vapur 
Adedine nazaran ve tonaj bakı4 
mından %31 i Vapurculuk Şir
ketinin, %69 u da Deniz Yolları 
ldaresinindir. Vapurculuk Şirketı 
yeniden Uç gemi alınca muayyen 
hatlara sefer yapmak hakkı faz
lalaşmış, %3 J den %41 e çık" 
mışhr. Fakat Deniz Yollan lda• 
resi de Yelkenci kumpanyasındaa 
iki vapur alınca, ayni şekilde 
iktisap ettiği hak ta yükselmiştir. 
Fakat tonaj miktarının çoğalma ı 
neticesi olarak hatlara efer yap
ma miktannın da artması husg. 
aunda muayyen bir nispet t 0 rJ 

edilmemiş bulunması bu i 
ihtilafın mevzuudur. Alakadarla· 
rın iddialarına göre; muay en 
bir nispet konulmadığı takdirde 
her iki müessesenin mütemad~ 
yen vapur almalan ihtiyacın üs• 
tüne çıkmakla kalmıyacak, gerek 
Deniz.yollan İdaresinin, gerek 
Vapurculuk Şirketinin mesaisini 
aksatacaktır. Netice it:barile de 
bugünkü vaziyet bu iki müessese 
arasında fi'li rekabetin başladı• 
ğını gösterir mahiyettedir. 

Öğrendiğimize göre; Vapur• 
culuk Şirketi bu ihtilfifın halli 
için lktısat Vekaletine müracaat 
etmek üzeredir. 

Son vaziyet; tonaj nispeti ta4 

yin edildiği takdirde, her iki 
taraf ne kadar vapur alırsa alsın 
o haddi aşmıyacağı için, ihtilafın 
halledilebi:eceğini göstermektedir· 

Barbnda Fakir Çocuklar 
Elbi e 

Bartın Hu

susi) - Mani· 

faturacılar Bir< 

liği, mekte~ 

lerimizdeki 25 

fakir çocuğa 

yerli malı eJ.. 
bise yapbr• 

mış ve defter 

Bartın Manifatura- kalem dağit, 
cılar Cemiyeti Reisi 

lbrahim Bey mışhr. 

Akşehir Civarmda Domuzlar 
Akşehir, (Hususi) - Civar 

ormanlarda fazla miktarda do-

muz vardır. Bunlar sürü halinde 
mezruata musallat o!maktadırlar. 

Sorkun köyüne her gec~ domut:• 
lar inmekte ve ekinleri harap et• 

mektedir. Ziraat memurluğu kö
ye bu muz.ır hayvanlarla müca· 

dele için silah ve fişenk dağıt• 

mışbr. 

Gemliltte Yol Faaliyeti 
. . 

Gemlik, (Hususi) - Gemlikle 
Yenişehir arasında 4 ahşap köpril 
yaptırılmıştır. Yeniden daha 3 
köprü yaptınlmaktadır. Yollarda 
da daimi tamirat postaları ihdao 
edilmiştir Gemlik • Orhangazi 

arasındaki Karsak köprüsü de beton 
olarak yapılmıştır. Bursa • Gemlik 
yolu da ikmal edilmek üzeredir. 

• 
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Son Rumen 
Hadiselerine 
Bir Bakış 

Romanya Kanı... .... •lkut 
tar1:9 et.ekle muaan Hkia Rumen 
abiti dinmlaarp tarafıaclan mahkiba 
oldular. MalaldlmlJet:leri, onludaa da 
taı11annı icap ettiriyordu. Bu acı 
r..ı.e, malaldimlarua aakerl ••piaba
..,. H•~den e.nl yapıldı •• 
•• •·'" laifonnalan ~ıbnldı, ritk 
lfu•tleri .alrilldiL Banlann batında 
kaymakam Prekop iaöiindf' bir aaku 
YardL B'u adamın mabadı, memle
keti fena bir yola lth1l1tlediti iddia
ıilr a.m.. K11ıaJt. Kanii te•klf 
~ •e .... tta &,.... ilin 
---~ o ...._., ... je lt••Jlitl ~eç
.. kti. F abt Nkeri cea kamu 
b• hu.salta ~ti. ÖIJd idedir ki 
Wr kGc&lc zalliG'11 !Rar1re ıu.ftkelrerl 
•>cfe.r ~'-' .........,. te.W 
.-...... .f'a1ıı31t .. ~11•"8• 'tflinnca 
.... m-fq " - lalıılııf..4(ttller. Kanla 
karp ld.;lıir ~ -.Ued ... dip 
liyladiler. Fabl;, o- .._.•i 1aa,._ 
tıaa kartf1Dıf ola bir lnaam iate
mecliklerini llÖylüyorlarcL. Bu insan 
ldhlla 9ietlll"el' Madam Lupeıko idi. 
~ h kachnııı. vilcudünü izale 
etmek tçio muhtelif zamanlarda muh
telif tecavüzlar bile yapılmıştı. On· 
lan• ba teftllerl, bittabi vaziyetlerini 
kurtarmadı n birkaç tin evvel, 
BllkreMıp, •uazzam bir kalaba] k 
huuana4a 1cılaç!an beU • 1 

kırıldı. N' a. enaden alınıp 
ıpn_n yerlere ablı • 

DendL VerOea ma?t--- P çığ· ... _ .,. - - aare, bu 
1ıra-. _,_.q. Prekep ddl . 
oı.atta. G6zlerf eTleriıaclq .-bı 
ne .a,leditini bilmez bir ... c:::halft 
kınp duruyardu. O ._ ark d ~J
lfte ha •aziyette aakerl hapi:ı. &f an 
nakledildiler. anere 

f ~kat hadise, ıon derece el bir 
teair bll'akaııtb. Hallaa mahk:.lar 
hakkında tiddetlo tezahürat yapına. 
ıuaa, kıtaatın onlan tel'in edici balot
larla ceza görecekleri yere kadar 
yola koymalarına rağmen herkeste 
bir iç rahataızlıjl hasıl oldufa mu
Lalılrakbr. Şa .... saaterlyor ld Ro
....,.. lal&&, birtakım bidiselen 
pbe bir lalde bul11J1uy01". - Sürena 

KUçllk ltHlfın lkbaacll 
Blrletma.ı 

Bllue" 10 - Küçük itiW lldısadt 
llo.U.,Onu, dünkü toplub11nın aeü
cubHle ruınl bir teblii aqretıDipir. 
B. t.blite ıöre her Gç devlet ••-ela 
lkbaadl aaL.tmalar raplant. t !me .. 
dlfer ittihadı, TuaaıılaM _,..,_ 
tlrketlerlala tetftld-..W. v...-.. 
JW• MYa pmıtalan .. ih. * sb'mal liaa--....· ..... 

aaatc 
Japonğagı 
Kızdıran 
Bir Müdahale 

Londra 10 - DeyH Telırafaa haber 
verditlne ıöre, Aknm cemiyeti komiH .. 
rl il. Rayibman, Çinin kendi ,.n
lntiaa..a ıokmakla meuul ........... 
tunu n Nankln hiUdlmetiaill ..a. 
huauutaaa 15 mil)"OA Çla doion tM.19 
eylecfitlal ..a,lemittir. Ba paradaa 1 
milyea• JolJana hp 1 f -ı.diJe.. 
eektir. 

Alırwam ce..tyetl Ç"ıae fen müte-
ba....a.n ,.aacı..biline ele japonyanm 
buna rl• 1ıa.termemeei •uhhmel•w. 

M. Bek 
Lehistan Hariciye Nazın 

Bükreşte Karşılandı 
Bükre1t 10 ( A.A. )- Lehistan Ha

rl~iye Nazın M. Bele dün buraya gel• 
mıı ve iıtaaiyonda M. Titülesko tara. 
fın~an k~rtılanmııtır. M. Bek ıerefiae 
Verılen bır ziyafette M. ntüle.ko iki 
memleketin do ıtloğundaa. tarihi kar
deJliklerinden, huule gelen ittifakın 
ıulh yolunda bOylik bir adım telakki 
edildiğinden babaetmittir. Bu nutka 
cevap verea M. Bek'de Romanya ile 
Lehistan uaamdald bağlan anlatmıı, 
Hd milletia Wribirine .._ zip&le 
yaklatbrılacatuu. -.! fwlüraldıaia 
daha buiz bir ıekU alacatım MıJle
miftiır. 

Roma itilafları 
İmzalanıyor 

Roma 10 ( A.A.) - italya, A"V111-
buJa Ye Maeari•tan ara'1ndaki ıiyasi 
ve lktıNdl muabedelerin bupn imza 
edilmeai muhtemel göriilmektediı'. 

Alman Parasının KıymaU 
BHlin 10 - Ranbanlaa albn 

U.tlyab 22 mllyoa Ye clöYiz mlldan 
7 milyon 400 bin mark az:almıı Ye bu 
suretle evrakınakdiye kartıhtı yiizde 
58 den )'iizdo S4 e lmniftir. 

Japon Amlrah Lonclrada 
LoDdra,-Elynm Marmlyada baliaaq 

Japon mektep filoıunun kumandanı 
Amiral Matıutida, bu ıabah Berlin
dea buraya aelmif. ıerefiııe bapn 
reami bir aııe ziyafeU verilmittir. 

lkta .. dl Hup Bqladı 
Lon.clr .. 10 - lnSıuz mlatemleke

l•rh:ıdea ltuılan Japon mallanaa 
kuwa 1coaa..ı- tatltlk •tm.,. ~ ......... 
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TBL88ArLAB 
Eğer Isa Dirilseydi 

Acaba oü~y;;·""N';;;rBir Hal v ' 
Vaziyette Görürdü? 

Reaim, bir ecnebi Herinden ahnmııbr. 1934 aeoe evvel dilnJaya geldijf 
farzoluaan laa Peygamberin tekrar dirildiii taaavVW' olunu. bupnJdl küre 
~atle aelw ıörebileceji dGtGnllmOt Ye ha reaim ıapıllllJfbr. Ortada 
Akvam Cemiyetini milzakue laalinde ,.arllyonıs. Bir tarafta adaletl botanlar, 
lı1lir tarafta ahlakı ayak altı .. alanlar mllf~de ecll!iyor. Y~da lae ~en~n 
~· ·adam alhndmı bir buzafınıa iizeriae bdamlftlr. Birçok kim•, eaki Mua 
lnıiateti riM bu hzef!Ja tapmaktadır. Yaai bir cureaaa ld •onaayua (İtaia. 

Fransa, Aimanyanın Silahlanmasına Ta
~mmü) Edemediğini Bir Daha Söyledi -----------------.. -·· 

Pariıı, H (A. A.) - Hariciye Nann lngllterenln Son Karan 
M. Bartu, Meb'usan Meclisi Hariciye Londra, 10 (A. A.) - Son kaWne 
ea.ümenine ıto• .eyahatleri hakkında lçtimaında, hükOmetla Cenevredekl 
izahat 'ffl'mİlt Lelu.taıa .. Fransa an- lngiliı murahhulanna genit blr ıali-
lıapaasıoın kuvvetleıadirildiğini, Çe- hiyet vercliji zanntdilmektedir. Bu 
koılovakya ile Lehistan aruınclaki Nlihi1et bilhassa .Uihlan aZalbna 
ibtilifların halledilmek üzere eldupnu bakkmda bir itilifa varabilmek için 
ay~emittir. Pari., Cenenede l'&ileeek he• ka-
~ biliyettea latifade etmeye matuftv. 

M. Bartu, ıilit.lan bırakma meıe· Bilha11a bu noktaiııazardan M. 
1 üzerinde d~, AJmanyanın açıktan 

Eden ile M. Bartu aramnclaW mlkl~ta ıitlhlanmaaının mepu bir bale 
getirilme.ine Franıanm mCl1Ude e~ lemelat. ehemmiyet~ 
:Jl:ce""nl, ha fikrin daim• mildafaa LOD•a. ta (A. A.) - Ahama,..m 

•· ıiWWan ualtma _..._. .... Ylrt 
ceflni, lnrtJtere ,n,ı blylk dev· M. Yon Ribbeatroa clüa akt•• bu ... 

Jetlerin bu huauataki noktainazarltm- ya .-Jmlttfr. 
~ ........ ulatmıtbs• ----

ı a Bartu ,..., rGal c. ... ....,. Mlsırda Bil' rezalet 
hareket ederek Su me..ıeml mGıa- lıkenderlye, 10 CRl7hr) - BVtaldaa 

edecek olaa medla ~aaada nzaletler &zerine hGk6met. a.lecll1e 
hamr bulunacak.tar. 11..ı1•5al datatm ..... 

irtifadu at.. me•kiiaa sirdiler 
•• bomNlaıim bOfll}tblar. (Ağn) 
mn bu yalçın kayalannda patla-
7aa müthi.t bombalar qkıJa lll
rlllerioiu ıon kalanlanm da tq 
parçalan uuuıa mıhladı. 

Ve biyyareJİ bavaı-clırmak 
için mdulda llMIDOYra JApllllJ• 
1-lacla. Necdet atepa geldiği 
iaf1tamete mabilyonDll çevir
.--. Kaclarmaf Fi bir atetl• 
~landı. Ve ancak bin metre 
1üksele bildikleri içia atq te-

ıı--. Coltit lirinden lmrtulam~ 

ALAY EMRi -:.::.::::-:::: 
Yilzbap Necdet ajır Jat~ 

lanllllfb. 

Needetia kuvvetli diirblinB ile kadar indi. Arbk cllrblnle ._ ~t&re isabet yokm. Ola da 
hu g&klere yaklaşan kel Ye kırçal Jer ........ sörihıllyorda esiniz kalıyordu. Necdet tayya• 
tlaflmua lra1ahklanada hayat n A......; ,.ı bir İıuebt Tenin keunndan bllfllll uzatmıı, 
._.ket -.,ordu. Jolda. WI Fili. mukabele ıördüğn nok· 

Sat cen~d~ld mWhua Nu- Oç tan.,. Iİllcli •uafeıi .,_ telaıif ~ ~yordu. 
,.... !-»•ea tiddetli bir tlfek muhafazaya P'ıt:talı 1ag ..... Tam bu mrada ıerseri bir 
ateşi ile ka,..lqb. tq 11ğmlm 1zeıWe lliaı ... • wb-an..._ ca•ini y -...J- •• _.... ·-y 

• 
0 

..... tanare Jibeldi. yapıyorlarch. k bap- ıp.. doğru kaydı 
Bir tar clalaa ,apıp Jilbek irtifacla Necdet baza noktalarda karaltı cesur ta"anci acı bir feryat 
ayni noktaya gelince bombumı girdikçe mitralyozuna kullanaralr oldaja rercle b .. ı 16ğallne 
bdi~ ~debt vaziyeti kontrol ba flipheli yerleri kontrol e~ a&lita. 
e yor u. m a tam b& iaabetle yordu. Gen~ ldllıi- • pnla idi. 

pa~mam böceği ııib. ıılyah · Silr'atll devirlerle kısa mesa• Cleı:.kat ~ ç..kl kan-= 
knçük gölge1erin kaçı~klan : feden dat lilailesi etrafında dola· etmesine, calll pnmaama rağmen 
riiliiyordu. Yüzbqı Necdet cfai pyorlarch. lrll'denbire şiddet& bİf volim bırakmıyordu. Kumandanın 
mmtakaıım taramak için blltüa atqla. ha_n.ya •pllDlf bir •YUÇ vuruldujmna ~ isti.kametini 
bu kayahklara yaklaşmaktan bq- leble~ı gıbi Jlhlerce menni tar thiiftircli " bltlD 6'atile daj 
ka çare olmadığım anlamqtı. yarenın kanatıanna çarptL mtakuından aalrlaıarak inecek 

Cesur genç zabit bu tehlikel Ve motorua apltusu içbıcle mtıaait bir saha al'allUJa baflad1. 
hareketi yapmakla eşkiyaya bura- ytızbap Necdet arkadaşıma acı Diğer iki t~>18!9 mo kaman-
larda bannmak imkanım verme- bir feryat ile ha,ım.hiuu iiitti iammn vaziyetiDi bilmemekle bera• 
mele iniyordu. Lıaret verdL Y anmdald Yalaaa )'Bplfb. F~ iter yakındali eiıacliiı bDcumuu 

Tayyare ba korkunç, ba yalçua kat genç mftMria .. ,_.. ,_w ~ tesWt ettikleri 
bra&ıklua alb, yedi yüz metre - S. lfiae WE JID;ı ı lilıt' • ıa' •r ııM • • J"mek 

Tayyaraial iclare edea paç 
milllzım Kemal kolundaki 1ara
am n:rdiği mbraba rağmen ma• 
ldueyi biitOn gayretile idare edi
yordu. 

Arkadqlan ona uzakta ta
kip ediyorlardı. Mülizna Kemel 
claihk mataka11 Jddmm siW 
seçti .. fldn• keatirdiil ,... .. 
aha llaeriae gelir _... dr'atll 
manevralarla dherek ,.... Jsr 
vq yere indi. 

Buram geuit n dtll bir ~ 
lakb. 

Motlrll ctar.-.n mllhw 
Kemalin ilk iti lannpnclama .asi
yetiai 1111l•mak oldu. Gellf kar 
mudaa ba,.ı-.tr " tue, mc:ak 
bir kaa çeaeainclen ıCSflllae doi
ru akıyordu. 

Onlana yere indiklerini prea 
arkadaflan derhal aym manevra 
ile çayırlığa inmiılerdi. Onlarda 
hiçbir tef yokta. Her pJdea 
•nW ,.,.ı.ı.n kurtarmak ....... 

f( GöıuÜ , 'ı~.( j 
Bana 

Akıl 

BiT 

Veriniz 
.. Dllkkiana•z•n U......- ota

raa ıenç bir im ile iki 1ene
denberi sevifiyerdui. Fakat 
bundan iki ay enel ailece bar 
rada kalkıp Eakifehire tlttiler. 
Artık kendiaini IÖremİJ.,.... n 
çok fena bir yaziJet Jraq.mda 
kaldıjum hiuediyoram. Kendisini 
unutmak için okad• afrqbğlm 
halde bir tÜJ'.li mnaffak oJama
dım. Mektup yazacatun, fakat 
adrelİllİ bilmiyenım. Ne ,......,. 
ğımı fllflrdna. ... Wr alal 
öjretiniz." 

M. Mecü 

Siz ba teTİfmeyl çolr cidcl 
olarak telikki etmişsiniz. Eter 
aniştiğiniz im da buna cidcl 
olaralr kabul etmipe gittiği yer
den ıize mekblp ... clerirdi. 
Çllnldl o aizin adrmiıı+' biliy•, 
demektir. Araclaa iki ay pçtiil 
halde ıize mektup g&adermedl
ğine bakılmca tndiğinis im, 
bu sevgiyi geçici bir ghtll •• 
cerası, bir sncla hevui 19kllade 
kabul etmif demektir. Ba taWilıs 
de onaa arkasındu &itmek tlot
ra değildir. Eğer o ela mla w 
resioizi bllmiyoıa • ....... 
mtisait bir •-• .....ıa laldt• 
Jaire b8r perd ODU bulmalr 
•• "8 ••gİDİD mesut bir yu•a 
faarlllaya doğru gitmesini istemek 
mümklindflr. Fakat bana kalına 
O kı~ Iİzl unUUDUf 1ibi göril-
nüyor. 

HANIMTEYZE 

Fransada 
Radikallerin Kongre& 
Merak içinde Bekleniyor 

P.m. lO ( A.A ) - Radikal ıo .. 
,.n.t b.,nal ,..... ._eakbr. 
K....., efkin ...... ,.. Wlylk .. 
merakla bekleamektetlbı, Kon,Jrenia 

bMad ,&anına ppak alan me1elenia 
,..... ~- .W-tu anlafalmaktadtr• 
Ba .. ,..... Si.ta•lsld reza~Dde 
methaldar buluaana meb'...., bak
landa tlddetU •arıu ..O.Cektir. 

Mtlllzım Kemalin J8l'UI ata' ole 
mamalda beraber Enarama ka
dar tayyareyi kaDanmam tehlikell 
idi. 

Arkadaşlan ~erhal tabi• 
ôlc:lular. Mülhim Kemal ddacl 
tayyareye alarak yerine ~c:I 
makinenin riııdını verdiler " 
derhal hareket ettiler. Bu iııif n 
hareket eper alamet& olmuıtu. 
Vakit te bybetmiflerdi. Fakat 
Erzurmna kadar mlllzim ~ 
lia ta,.,..- ...... .. ... '\ 
ilatimall mau•M t.ıkl a. biri 
facia De netl•el ..... 

Oç ta,,areMltlla .aır'llllellte 
_.._. aeldilderiP"'• malan 
~ arbdqlatı dd kitinin 
yarak oldufmm habrlarma bile 
getirmiyorlardı. 

Fakat lıidiae ,.ıdınm .gibi 
,..,.ıctı. YDzbap Necdeti 1an ili 
Wr halele Erzuruma naklettiler 
" derltal ameliyat muasıu ,. ........... 

Genç kumandanm yuam telt
likeli idi. Kurşun çenesini ,..
çalayarak kafata11Da ıinaiftL 

Mnlazım Kemalia ,... ... t.a
fiftl. Askerler ara..da kullam
lan bir tabirle badem tekeri b
lum v•bala••· seç•itti Kank ,.... 
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be :! Dünya Htfdi5eltırı t Tarihi Mfisa 
B,..__ir-D-üz-in-e -ı- Dilediği Tahtı 
Adam Öldüren 

aşına Ko-
Doktor 

F ransanın Şerburg ıehrint.u:ı 
.Ş8rhurıtaı Polis Müdiriyeti ge· 

bir çen hafta imzasız bir 
lı "'d· mektup alır. Bu 

a ıse mektupta : 

" Grande Armee ,, sokağında 
16 numııralı evde oturan Marsel 
Giyo isminde bir adamın diploa 
masız olarak doktorluk yapmakta 
olduğu,, haber verilmektedir. 

İmzasız mektupların layık 
oldukları akıbet buruşturularak 
ıepete ahlmaktan ibarettir. Fakat 
zabıta memurlan mütecessis ol· 
duldan için ekseriya böyle hare
ket edemezler. Binaenaleyh Şer· 
burg polisi de derhal tahkikata 
koyulur ve anlar ki imzasız mek· 
tupta ileriye sürülen iddia haki• . 
kate muvafıktır. Adamı Müdiri· 
Jete çağırır, ifadesini alır ve bu 
arada öğrenir ki, diplomasız 
doktorun tedavi ettiği hastalardan 
birçoğu ölmüştür ve bu suretlo 
6lenlerjn sayısı asgari olarak 
12 yi bulmuştur. 

Şimdi Müddeiumuminin talebi 
Dz~rine bu ölüler mezardan çıka· 
nlarak muayene edilecek ve 
neden öldüklerinin anlaşılmaıına 
~ah§llacakhr. 

Yalnız şu var : 

Maznun sahte imza ile olsa 
dahi kendisine müracaat eden 
hastaların hiçbirine reçete ver
memiı, kadın ilaçlan ile, yapma· 
lan icap eden tedaviyi anlatmak 
Ue iktifa etmiştir. Bu itibarla 
nası1ıatleri ölümli davet etmiş 
elaa ile hakkında yapılacak mua
mele diplomasız doktorluk ya
panlara tatbik edilen muamele 
eJmayacaktır. 

* 
Viyanada bisiklet ticareti 

yapan Hııns Milller ismin• 
--D-ör_t__ de ~!r adam geçende 

k d l ölmuş ve öldükten 
a ın ı A 

k sonra vuıturyanm 
6b- t1rk• muhtelif b0 1 · d '----~ şe ır enn e · 

yekdiğerinden haberdar olmıyarak 
oturan dört zevcesi ve ı 7 çocuğu 
olduğu anlaşılmıştır. Adam bu 
dört akti de kendi ismi altında 
yapbrtmıştır. Bunun için müracaat 
ettiği usul hüviyet cüzdanındaki 
(evli} kaydini silmekten ibarettir. 

Avusturya adliyeıi 17 çocuğu 
da meşru addetmiı, buna muka· 
bil d6rt kadından ilk evleneni 
tanımışhr. 

Jf 

A merlkada çelik kıralların
dan Mister Regens'in kızı 

__ B_l_r __ Mis Mabel sinema 

t '/ık. ıan • atkirlığına heveı 
a " etmiı ve muhtelif 

dar1a11 şekiJlerde resimlerini 
aldırtarak kendisine bir it bulun
maıı, ricaıile maruf kumpanya
lardan birine göndermİ§tir. Bir 
hafta ıonra kıza istediği cevap 
ıelmiştir. Bu cevapta: 

- "Stüdyomuzda başlıça işler: 
Elektrikçilik, mühediılik, .doğra
macılık, dötemecilik, ressamlık, 
terzilik, berberlik, kimyagerlik ve 
hammallıktır. Bunlardan hangisini 
latediğinizi bildirmenizi rica ede
rim.n 

Stndyo müdürlinün bu tekilde 
cevap vermesinin ıebebi, resim
lerine nazaran kızda san'atkirlık 
için herhangi bir kabiliyet gör
memiş olmasıdır. Maamafih kız 
bu mektubu tahkir addederek 
ıtlldyo mlldürUyeti aleyhine bir 
tiava açmı~br. 

..... 

Üçtlncu .:>ultan Mehmet, on 
dokuz kardeşini bir anda öldürt· 
mek suretile saltanata başlamıştı. 
Bu kanlı tedbir, gftya memlekette 
post havgası çıkmamak için ihti· 
)'ar olunmuştu. Kardeşleri ölUnce 
ve daha doğrusu öldürülünce sal
tanat hakkı, kendisine inhisar 
etmiş oluyordu. Fakat sarayda 
bazı intrikacı adamlar vardı ve 
bunlar, hüokann emniyet içiilde 
yaıamasım kendi menfaatlerine 
uygun bulmıyorlardı. Padişahların 
mutlaka bir şeyden korkmaları 
1'zımdı. Aksi takdirde onların 
gemini ele almak, iradelerine ta
hakküm etmek ve... Parnlarmı 
llzdırmak mümkün olamazdı! 

ÜçüncU Sultan Mehmedin 
Kızlarağaaı Zenci Abdürrezzak ta 
böyle düşünenlerdendi. O, padi
fahm kendisine sarsılmaz bir ra
bıta ile bağlı olmasını istiyordu. 
Bu bağ, kuvvetli bir ihtiyaçtan 
doğabilirdi. Rakipsiz saltanat sür
mekte olan efendisine bu ihtiyacı 
nasıl aşılamahydı ? 

Kara Abdürrezzak . günlerce 
dUşilndü ve nihayet padişahın 
yüreğine müphem bir korku sun· 
mayı tasarladı: Şehzadelerden 
birine saltanat hırsına kapıldığını 
ileri sürerek hünkarın vahimesini 
tahrik edecekti. Bunu yapabilirse 
istenilen v:ıziyet vücuda gelmiı 
olacaktı, Üçüncfi Sultan Mehmet 
-tahttan düşmemek için· olanca 
ıamimiyetle kendine el uzatacaktı. 

Kızlarağası bu kararı aldık· 
tan sonra padişahın oğullarını 
aöz önüne getirdi. Bunlar Mah
mut ve Ahmet isimlerini taşıyan 
iki şehzade idi. Ahmet, henüz 
on iki, yaşlarında bulunuyordu. 
Kendisine saltanat emeli ve bu 
emele müstenit entrikalar isnat 
olunamazdı. Fakat Mahmut, on 
ıekiz yaşmda vardı. Ateşli bir 
gençti. Veliaht olmak hayaiyetile 
hazan siyasi maslahatlara kan· 
ııyordu, fU veya bu vezirin ha· 
reketlerini tenkit ediyordu. 

Kızlarağası bu gencin başına 
bir çorap örerek padişahın tevec· 
cühünü, candan bağlılığını ka
zanmak istedi. Cami köşelerinde 
halka keramet taslayan serseri 
derviılerden birine güler yüz gös
termekle ite girişti. Derviş, -baı 
ağanın iltifati dolayııile ıık sık 
Topkapı sarayında boy göster
miye baıladı ve bu girip çıkışlar 
arasında ·yine atanın kurduiu 

tertip yüzünden- Şehzr~~,, M<lh
mutla tanıştı. 

Abdürrezzak için bu kadan 
kafi idi. Oynanacak piyesin ana 
hatlan çizilmişti, eşhas hazn·lan
mışb, sıra padişahın piyese so
kulmasına gelmişti. Ağa hazret
leri, kıvırcık saçının tek bir teli 
bile titremeden bu ciir' eli g-öa-
terdi Bir gün efendisinin yanına 
gitti: 

- Felaket, dedi ; keşki ölse,. 
dim, bu şeyleri duymasaydım ? 

Üçüncü Mehmet ka;.:lar•m ça
tarak ıordu : 

- Yine ne var ? Arnıımdaa 
dayak mı yedin, yoksa ~k ata
larla mı dalaştm ? 

- Hayır efendim, Jı~y•r. Ne 
o, ne bu! 

- Ya nedir bu fehH, et '! 
- Şehzade Mahmut· ef.endl-

miz .• 
Hfinkir, kara yüzlü kölculD 

sözUnü kesti, tellş ile haykırdı ı 
- Hasta mı? 
- Değil efendim deg-il. Turp 

gibi maşaJlah. Fakat .• 
- Ey, fakat 1 
- Kötü kuruntuya kapdüllt 1 
Hünkar, yerinden sıçrndı: 
- Yalan, muhakkak yalan. 

•a.:••1•••• ·••••••· -.111111 1" 1 · • 1.-ı •-
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Yevmt, 1lya1t, Havadlı ve Hallı a'Mlıetul 

Eski Zabtiye, t;atalçeşme !ı~l ;,! ı. 28 
ISTANBUL 

Ga;,,etemizde çı~ t1.u yazı 
ve reıiınlorin bütün htı.hlen 
mahfu~ ve gazct m1.ıe ~ittiı. 

ABONE 
1 6 3 t 

Sene Ay .Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKiYE 1400 750 409 150 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBi 2700 1400 SOO 300 

Abone bedeli peşindir. Adre 
değiştirmek 25 kum1hır. 

~ w ... ,.,_ 

Gelen nr•k geri veri/rı.ıez. 

lllnlardan mes'uliyet ahnm ... 
Cevap için mektuplara. 10 .kuru~luk 

pul ildvesi lazımdır. 

r Posta kutusu: 7-11 latRnbul "" 
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yun! 

Şehzade C41nıiinin 
avlusundaki tür
benin içinde 6a
lanan mezarlar 
dan birinin il&
tiinde dört agoklr 
kürsü niçin durur? 

1 
Benim oğlum, benim veliahdım 
kötii şeyler düşünmez. 

Kara Abdilrrezzak sUküııetle 
elini koynuna soktu, bir kağıt 
çıkanp Hünkira sundu. Bu, 
mahut dervişin çizdiği muskamsı 
bir şeydi, adına Vefk deniliyordu. 
Bunlann saltanat, servet, aşk 
vesaire ıçın ayrı ayn şekilleri 

vardı. Üçüncü Sultan Mehmet, 
şehzadeliğinde bizzat uğraştığı 
için saltanat temin edecek vefkin 
ıeklini pek iyi biliyordu. Abdii:r-I 
rezzakm elinde o vesikayı görün
ce sarardı: 

- Yaa, dedi, Mahmut demek 
acele ediyor. Ôlümtimü bekleme
den saltanat kuruyor, 6yle mi? 

- Öyle aörilnllyor! 

Şimdi efendi ve köle haşhaşa 
verip bu işin bir kat daha tevsik 
edilmesi için plan kuruyorlardı. 
Aralarında kararlaştırdıkları şey, 
Şehzade Mahmudun elinden aal
tanata göz diktiğine dair açık 
bir vesika almaktı. Bunu da 
Abdürrezzak deruhte etti. Mahut 
derviş ağzından bir tezkere 
uydurdu, Padişahhğın yakında 
kendisine geçeceğini müjdeleyen 
bu tezkereyi Veliahda verdirdi. 
Tecrübesiz Şehzade, itimat ettiği 
adamlar elile sunulan kağıdın 
sahteliğini anlamadı, " Mukadder 
be olur. Hele siz duadan boşlan· 
mayın r " diye bir cevap yazmak 
gafletinde bulundu. 

Bu cevap, hemen Üçlincll 
Sultan Mebmede verilmişti. O, 
genç şehzadenin fikren veya 
hissen kendisine ihanet ettiğine 
arbk kanaat getirmişti ve hilk
münil de vermişti. Fakat oğlunu 
bir kere de sorguya çekmeyi 
istiyordu. Bu sebeple onu yanına 
çağırtb, biraz okıadı, öteden 
beriden konuıtu, sonra 16.zü ha,ka 
mecraya çevirdi: 

- Mahmut, dedi, içimde üzUn
ttl var. Şu İran işleri sinirime 
dokunuyor. Bu devlette bana en 
yakın sensin. Allah seni annene 
bağışlasın. Arbk yetiştin de. Ne 
yapalım ne tedbir alalım, kimi 
ıerdar yapıp hududa gönderelim? 

Genç veliaht, bu yemlemeye 
kapılarak hararetle cevap verdi: 

- Sen neyo üzülesin, dllşman
lann G.ınlılbı. Emredenap ben 

Mayıs ll 

Kari Mektup/1111 

Bir Şoför İkrami 
gesini Tayyareye 
Terkediyor 

Kütahya-Balıkesir hattı inşaa· 
tını yapan Yülyüs Berger Şirke· 
tinde şofördüm. Vazife esnasınd2 
geçirdiğim bir kaza netlccsind(. 
sağ kolumun kuvvetinden dörtte 
üçünü kaybettim. Şirketin bük&. 
metle mukavelesi mucibince bana 
ikramiye vermesi lazımdı. Ver• 
medi. icap eden makamlara mü• 
racaat ettim. Neticede Devlet 
Demiryolları idaresi 4476 numa• 
ralı tahriratla Kütahya·Balıkesir 
inşaatı müfettişliğine tirketin 
bana 90 lira ikramiye vermesJ 
icap ettiği bildirildi ve verilmesi 
emrecJildi. Fakat şirket bn parayı 
vermekten yine imtina etti. Ben 
33 yaşında kazançtan mahrum 
kalmış bir aile · babasıyım. Şir• 
ketten hakkımı ben alamadım. 
Bu fakir halime rağmen hakkım 
olan parayı Tayyare Cemiyetine 
teberru ediyorum. Tayyare Ce· 
miyeti uğraısm ' ve verilmesi 
emredilen bu parayı beııiın he· 
1abıma alsın. 

Bursa Çırpan mahallesinde R'aru :;• 
man ıokağında voför İsmail Hakkı 

Çimento Fiatleri 
Kayseride inıaat levazımı tica• 

retile meşgul olan Bftrtlngüzlü 
zade Refik Bey bize çimento fi .. 
atleri hakkında bir mektup gön· 
dermistir. Bu zat çimento fiatlc· 
rinin kendi mıntakalannda çok 
pahalı olduğunu daha ucuza ıa· 
hlmasının imkan dahilinde bulun· 
duğunu siiyleyerek bulisatcn 
diyor ki: 

.. Mersin llmanında 2240 ku· 
nıp satılan çimento. burada 2475 
kurup sahhyor ki aradaki fark 
fazla olarak alınmaktadır. Hal• 
buki burada da 2240 kuruşa sa• 
ttlmak lizımdır. Esasen bu fiat 
bile pahalıdır. . Hariçten gelip 
Mersin Hmamnda 1784 kuruşa 
malolan çinıentolar da Mersinde 
2240 ve bizim taraflarda 2440 
kuruşa satılmaktadır. Memleketin 
imara muhtaç olduğu ıu devir• 
lerde çimento fiatlerinin ucuzla" 
tılması için kanunJ veya fenni 
tedbirler alınmalıdır. " 

Cevaplarımız 
Karacabey Çatalağıl köyünden 

Hamide Hanıma: 
- Kazanç Kanunu M.eclisten 

çıkmış, kat'iyet kesbetmiştir. Bu 
husustaki mUtalianızı bir istida 
ile Büyük Millet Meclisine bildi-. 
riniz efendim. 

* 
Ankara hesap memuru Halit Beye: 
- Arzunuzu is'afa çahşaca• 

ğız efendim. 
~ 1 1 1 1. 1 J t •• l.'. 1 .... ... •- •:::.&:.:: l.=.:.:;.ı 1 ~ 

ıerdar olurum, Amuderyaya dek 
giderim! 

Üçiincti Sultan Mehmet, haiQ 
hain güldü: • 

- Sonra da orduyu kandırır• 
aın, beni tahttan indirirsin,, de· 
ğilmi? 

Ve oğlunun söz söylemesine 
meydan vermeden bağırdı: 

- Şu nankör oğlanı boğun, 
dilediği tahtı da batına koyun! 

Şehzade camiinin avlusundaki 
türbede bulunan mezarlardan bi
rinin Uıtünde dört ayaklı yüksek 
bir kürsü vardır. İşte o mezar, 
babasının emrile ve babasının 
gözii önünde öldürlilen ıehzade 
Mahmudundur, o kürsü de tahtı 
temsil eden bir alamettir!... 

M.T . \ . .. 
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SEVDICIM KADIN Sayfiye Mevsimi Başladı 
1 ....... 

Almancadan 
Terciime 

- Zabıta Romanı - lktıbas Hakla 
• •••• R .. ltet Yine Anedolu Kırı•ı ite Adalaro, 
Fak.t MU9terl De Memnun Delllı Ev Sahibi De... ~ 

-~ ~ ,_..' •-:--.. • ...... . ~r 

Malı/azdar 
,., .. ~ """,. .,..-

"Kanunu Yanlış Tefsir Ediyorsunuz!" 
11-6 934 

llaklU ı S•d•ttir1 R..,u 
Son Poatanın 

Tefrik••• No.25 

- Matmazel bu herkese göre aim ki dediğiniz gibi ba laemea 
değişen bir telekki meselesi •• Ben halledilemez. Hatti aamlmiyetle 
ııkınbh tabiatlı bir adamım ve itiraf ediyordum. Bana hangi it 
dünyada tamamile yalmz serseri mllnasipti? bunu bile teabit 
bir hayat yaşıyorum. Ziraatte0 etmit değilim. Zaten her laaap 

hiç birşey anlamam. geriye avcı- derhal oradan kaçmak lizımdıL bir işi kabul etsem, eneJemirda 
hk kalır. Buda adama heyecan O zamana kadar yalnız dikkat çalışıp üteainden relip plemi-
•erecek mahiyette değil.. lııtiyu ve tiasiret 1 yeceğimi takdir etmeklilrim 11-
bir uşağım vardı. iyiliğin, doğru- Emmi haberi olmadan yapbğl zımdır. 
luğun timsali addettiğim bu ada- tesirin fakında değildi. Hasw - Evet ba bayle, ben de He-.6e/ide fffa/rıt.. w ... ı 11ltija dolrıı 6ir lHıhı 
ma ıatonun nezaretini havale loz, tabii tavurlan, riyasız dütün- memleketimde kalarak yerleşmek Akay idaresi sayfiyelere g6ç ı DUU'aD pahalıdır 
etmiıtim, hovarda ihtiyar gümiil celerile ideta Holu çileden çakar- arzu lrzu etsem aym Akıbet etmek iatiyen ailelerle etyalarını Yiyecek fiatlan 
tabaklarla, avaniye ait kıymettar mqtı. Keskin görftpD Direçke benim için de mubdder. Siz tapmak 8zere hmuti bir vapur UUlllda ugarl 
ıeylerl teker teker aatmlf- Bu herhalde genç kmn bu tabiatiai dediniz ki; Almanyama yeniden aenili tesis etti. Şirketi Hayriye y6ıde ( 30 ) farlr 
hadisen sonra nefretim ziyadeleşti. hesap ederek Emmiyi pndermişti. 1 ihya edildiji ba umanda burada de ayni maksatla mutat kolaylık- • 
Şimdilik yalnız bir tek anwn •ar. Macerapereat bir kadım muhalı- kalarak phfDYk erkekliktir. larım göstermiye koyulda. Öile vardır. Bu vazıyet 
DDnyayı gezmek! kak Hol tanırdı; fakat Emminia ( Arkua .... ) heri köprO iakelelerine aj'rana- brpsmda esnafı 

- Bu bn~~k dllnyaaua nere- tavurlan, kon11f111uı h~r ıeyi iyi 21 A ~aatı·n - mz npura girmek içia aöbet imala ıetirmek içla .. ilan aı1ır .. 
aine gid~~eks~?. • • bir ailenin km oldupnu ı&te- 6# ~j be1cJi,ıea eva denklerini e6rOr- caat edeceği ;regl11e çare yiye-

- Şilidekı Alman aefirl eski riyordu. .nah, ._ ceğini Pendikten alıp ıetirmektir. 
bir arkadqımdır. Ondan yakında Emmi içini çekerek: Hadiseleri - Artık •,&,eme..- b.t- =~: ~im:!:aıda. Wr ıekil .,.ki· 
oraya bir ataşe gönderileceğini _ Oh, bir kere 

1
....._ Mahmut imiliıde heniz 13 ya• Jamıf sayılır, dersiniz. d • .::-m e71 eynea na e-

&ğrendim. Pek eskiden de b&yle sonna olu- Dire ialedi.. fanda bir liltçü Aksarayda Oruç Bununla beraber bavalann - Adada er 115 
bir sö& ı .. ,._;,...; amma 0 zaman * r_~ ahali • de M-L çok değişik gitmesinden midir, P_en.dikte ise 30. Bir cuma ....nnı• 

~~ ~ m esm camet ismin· di ... 
daha pek ı~im. Belki bu suretle Nihayet pfak stıktn, Emmi de bir mlifteriııin kendisini dolan• yoksa çocuk babalanna g6re gı P almak istedim. Belediye 
Cenubi Amerilcaya aideceğim. pencereyi açb· gece yağmur dırdığı Ye bq lirasuu bpbğı mektep tatillerinin henüz batla- memurlan mani aldulu, sebep 
Jeneral Hortadodan da bir mek· yaimlfb. Sahilin' lcnmlan ıal•nm•t. iddiuiJe karakola bir fikiyet mamJf olmasından IDlt her ne- ~~fil;., yeni çıkan erdi! bir kanunu 
lup aldım. Bu me~ bir ban iae rabpb. YÇllllfbr. dense, teJıirden lara tapnmada ır aaım g&lt er. Ba fılt-
mlldafaa guru_punun ... danlı- Hol randevu 18atmde otelia • Sait imniade biri OıkU- daha hissedilecek bir tehacüm rad= Kaschti tle a1d tmek 
fına beni tayın edeceğini •ade- kanı•• inilnde dört ı,;.;Hk ıık bir darda Mustafa Efendi ;.-:nde yoktur. Şimdiden taşuıanlana d ~li d n e di r- ~ . .....u t cih ta.!'-' • ti -•:-- memnu ur,, emyor=a. 
·yor. kl'.. tur otosile Emmiyi bekliyordu. birinin cebinden 18 liramı ,.ıaJ .. - er e wuen seme ere r~e, ,. Efendi bn- a '- t-.r. 

Bu aeyabati yapabilme ıgım Sevimli arkadapm giirilr görmez ken yakalanmııbr. ...... ur denilebilir ki birinciliği yine eaki - - y Dutt ~ 
için paraya ihtiyaam vardı. Fa• mes'ut olanlar gibi heyecanla Jf. Tophanede oturan Ayşe yıllarda olduğa gibi Anadolu la-
kat e.m.in olunuz. matmazel yalnız tebessüm ederek onun arabaya Hanım jsminde f>ir kadın ev kirası yw kazanmaktadır. ikincilik ada· 
bili ıçımde aynı hararetle yaşı• binmesine yardım etti. isteyen ev sahibesi Şahver Hanımı lardadır, üçüncülükte artık ber-
yan askerlik hislerim değil .. Bun- Araba evveli dilz bir Abh iena halde dövmüştürr. mutat diyelim, Boğaziçindedir. 
dan daşka daha içli bir puygum üzerinde giderken mezra arazı :Jf Galatada Ali Bey arsasında Y eşilköyün ise ismi bile geçme-
-war ki o beni aldabyor. Bir türll\ arasma sapb. Bu yeni h t , hamal Alinin kulübesinden yangın mektedir. Söndükçe aönmüıttir. 
-kü b l k • · d aya yo.. f ıu net u mıyan anım ıçım o cularını sanki etrafta her şey se· çıkarak kulübe kısmen yanmıştır. Say iye için gidenler olmadıktan 

kaynarken gönlümde beni mace- limlıyor saadetlerini alkıflı d başka yerlilerin bile şehre taşın· 
ralara, renklere doğru sllrllkliyen Hol sükGnetle Emmiye anJ ytor u. Beyo§lu Tapu Başmemur• malarile tenhalaştıkça tenhalar 
b. • li dn-11 L~-- d a ıyor, a.uıı.undan K ed ır şeyın v cu Ull ~e er bir "'"\n evvelki hidisab arif b" ·- : uruçepıı e Orman mışbr. 
'b" . 6.. 1 ır sokağında eski ve yelli 2 No. h ve E Ki 

11 ıyım. mizahla izah ederken h.... vak'a M V raları - adam Anikadaıı vert".aeıi namma * &erinde Emmiyi .wr.'dürecek b;• · t kal te ·li tal dil Bu sene kira bedelleri hak-•'" .. m ı en ac1 ep e · en hanenin bir 
Emmi gece yiae ayuyamadt. iki kelime ıöylüyordu. Fakat YedikuJe Rum hutaneaine malı9U9 kında fimdiden PY 13ylemek 

Herhangi .uretl• hiısiyabna mu- birdenbire kalbini kemiren endi- müatesoa Yakıltan olmuı " defterleri d<>jru olamaz. Simsarlann kullan-
vueae vermiye muvaffak olamı- şeleri tabammülnnll kırlDlf tibi henüz tapu idaresine deYredilmemif dlklan cnmlelere bakarsanl.%, 
yordu, ne kadar ıarh gayret ıordu; bulunmam ve tapuda uuen kayıtlı kendi tabitlerile: 
ebe de dtq6ncelerine ıintizam ve- - Siz dDn bana Menihte :. olmasından dolayı ıenet.aiz taaarruf - Piyasa hentız açılmamıfbr. 

d Ô;;,I .., ahkimı tatbik edilmek ilse.re tahkikatı Ma ih 
remiyor u. 5 edea IODl"aki hldi- aradımnızı sCSyle-=...:-:.. Eöer iyi mafi Anadolu lavunnın e· ...-,~ • mahalliye icra kdıoacağmdaa iuarrUf ~ -
ıab tehattDr etti.. Holan .&deri anladımaa milnaslp bir yerde ça- iddiasında bulunacak eıha!h hükmiye meseli Suacliye aibl allmod 
kulaklannda çuılıyordu.. O ı8zle- lıfmak arzusunu göstermiştiniz? ve hakikiye mevcut olduğu takdirde semtlerinde bahçe içinde bir 
rin manuıadan ziyade Holun ara Naal bir İf bulmak istiyorsunuz?. Yeniki tuamdiyelerini muatahsiben köık için istenilen fiat 400 liradan 
ara bir ıey aöylemek ister tıibi _ Daha esub bir surette bu 18-mayu-934 tarihine kadar Sultanah- bql•maktadır. Bölllldil evler için 
hazırlanmam ye birdenbire ha mesele ile meıaul olma..1·- fakat mette Beyoğlu tapu baımemudujuD& fiat 300 lira ile 450 lira araam-
fikr. d !-•- .:1.11. • uuu, 934-1515 muamele No. aile müracaat- dam 
ı ın en vu_,.,.ek yeisaa mı- Tabiatile bu in b!•~Lasıla e-:... la il"' • 6-•-· wu .....- rı ·an olunur. "16588,, Adalara ıelinc:e, oralarda 

tünceye dalmasıydı. Evet; Emmi fiat ynzde 25 niabetinde daha 
aralanndaki bu clillizçe anlqmayı 61----• MUHTEREM KADIKÖYLÜLER~----~ qajıc:lır. Boiaziçi iee, RameB 
korkuyla diqDndll. Bu esrarengiz Turibi bir gün yaşanuığa lıazırJıuıınız kıy1.11 Adaları andırır, Anadola 

•nlllfllla ona atı için -bilefliri- A N K A R A T 0 A K i Y E N i N K AL B i D i R kısmı adeta bedavadır. Alh aylık 
91011, korlmbayorcla.. Nihayet ken- Herkesin görmesi lazım Türkçe sözlü büyük İnkılap filmi pefİD kirayı bırakuuz, ayda 15 
dini tutama,ank ı 13 Mayıs Paur gtinU matinelerden itibaren li · t .:1:.::. 

- Allabvere ele, ba laareket- raya u euaKiniz evi ve yalıyı 
ler yeni bqlıyan bir.._ iprct- Kadıköy H A L E Sinemasında tutabilirsiniz. 

leri O!m•••"f. diye mmldandı. iki Tarafh ŞlkAyet.. 
~ ~--------• başhyor . ...._ ________ ,, B fi 

Fakat öyle göriinllyor ki; teh· • -- 0 atlar iltenilen fiatlardır. 
like her aniye biraz daha yakla- Binaenaleyh mevsim ilerlec:tikp 

11yorclu. Zira aJqam yemeji 1 lstanbul Belediyesi ilanla~ 1 yükselmesi beklenemez. I>Btmai 
e1Dasında Hol arkadıtlaklan daha muhtemeldir. Buna ratmen 
namına içki teklif etmif •• iç- Eminönü Kaym kamlığından : Yavaıca tahin mahallesinin hayat gittikçe daralmakta olduğu 
mişlerdi. Arkadaşlıktan bahseder• Uzunçarıı caddesinde açık müzayede usulile ayn ayn kiraya veri- için müşteriye çok gelmektedir. 
ken gözleri bqka ıeyler ifade leceji ilin edilen 1/20, 31212, 1651238, 4fl14, 7/220, 222, S/216, E• aalıibinba fik&7etine ise hudut 
ediyordu.. 81224, 61218, 2591168, 21210, 242 No. h dükkinlar için m&racaat tasanm- 4!1emez. fıte size aynen 

Kadınlar 1>a bakışları pyet edenlerin verdikleri bedel dan g&rftldOğtlnden tekrar mtızayedeye ipttiğimlz ir elimle: 
iyi anlarlar •• Emminin kalbini bu konulması kararlaştınlmış olduğundan işbu dükkinlan tutmağa - Bu kaşkü 400 liraya kiraya 
bakış korku ile ve... Samimi talip olanlann 21151934 Pazartesi günil uat ou dörtte Encnmene verebilirsem vergisi ile sigortasına 
olmak lizımgelirse birazda sevinç• gelmeleri ilin olunur. "2404,, ve tamirat masrafını çıkardıktan 
le gıcıldallllftı. Kalbinde hissettiği • Jf. sonra elime geçecek para 250 
aevinçle karırıpk yanmanın ma- Teminat: liradır. 250 lira İ.le yGzde ondan 
nasını tahlile bir ttirlü ccaaret Çocuklan koruma yurdunda yapılacak teaiaat Ye tamirat 44,S lira (2500) liranın, yüzde beşten (5000) 
edemiyordu. Karagümrükte 8/6 No. lı dünkkinın duvar tamiri 32,5 ., liranın faizidir. Halbuki ba köşk 

Ateş gibi yanan yilıDntı ya.. Yukarda yazılı mahaller pazarlıkla yapbrılacakbr. Talip olanlar bana (15000) liraya mal olmuştur. 
tıkların arasına soktu. Daha üç keşif evrakım görmek ve ıeraiti anlamak l1%ere hergün, pazarlığa Demek ki getirdiği faiz )iizde 
,un var.. Bu böyle gidemezdi; girmek için de hizalannda yazıL teminat akçesi makbuza ile 12151934 (3) bile değildir. 

nasıl olursa olsun Cumartesi gtlnll saat on bqe kaclar l..e•azım MlldGrlOğllno IDlr• 8ayf1Jed8 ~ 
ame l.tanbala 

"••hlide nrıl,ırıatla ,antalariı. 
iır ile•f •• ,,... .. .,.ı.,. Ahna 

ali...,. 

llr ediyorsunuz, cetabmı udiaa, 
aldığım tiç kilo ettir, bmm ata
cak dejilim, ortada kudıticaret 
yoktur, eY<le yiyecellm, hiiaaeo
aleyh götürebilirim. 

* S.,tiye men! ' fi lıeals btlr 
lamlı olmasına nğmm hele ta
til gtmleriacle lstabalc:lan Adala
ra 1•-li •• eaaebi birçok •alk 
~.Ba'a.,.... 
ecnebiler çoktur. Mümkla olda
ğu kadar eğlenceli ve ikbaaclt 
eğlenmek için yiyeeelderiai mt
larmcla çaata••••rl• setirmel11i9-
clen balan ferli lallrtu tefrik 
etmek çok koJaycl&. 

BUBi & 
BELEDIYE81 

Suad. ticari. tarihi. 
zirai - Mled1 

~k .......... 
Bir Yllllk Çllulnror. 

• TÜCCAR 
ve 

SANA YiCiLERI 
1934 Bana .Bdadiye yıllığına 

ILANLARINIZI VERiNiZ 

Müracaat yeri : 
Belediye 1934 yıllığı Bürosu 

BURSA 

Reakll Sahifelerde • lllD la11111uada s 
Elana teralt. l.tifatle Mlab 1 
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SON POSTA Sayfa !) 

lTIBAB.Ki' Yem~n-~ica~. Harb~nde 
Nasıı Doıda?M Fıtnenın Kıymetı 

iTTIBAT ve 
- Her hakkı mahfuzdur -Gi 

............... --·-··········-............ Na$ıl Yoıadı? .. ~ .~~~~=~~ Dördi.:ncü Ktsım No. 87 11-5- 9'.14 Nasıl Ôltlü? .. " Ziya Şakir~==========================='# 
Zeki Beyin Katlinin Failleri Olarak 

Üç Kişi Yakalanmıştı •• 
Manasbrda dökülen Haşim Be-

yin kanları kurumadan lstanbulda 
~a yeni bir cinayet vukua getiri
liyo~; ~fkirıuaıumiye karşısında, 
ceuuyetin varlığına yeni bir darbe 
indiri iyordu. 

. • Temmuz a1ının birinci gUnil 
ınhşar eden lstanbul gazete!eri 
Bakırköyde, Hüban sokağında 
vukua ge!en feci bir cinayetten 
1 ahsediyorlar; Düyunuumumiyei 
mühimme müdürü Zeki Beyin 
.ıtatli dola1 isile sütun sütun 
yaza yazıyorlardı. Zeki Bey, 
memleket•n münevver bir ferdi 
idi. Uzun mliddet, Mizancı Murat 
Beye kitiplik ve fikir arkadaşlığı 
etmişti. içtihadı dolayısile cemi· 
yelle fikren birleşememiş; Murat 
Beyin izini takip ederek muhale
feti . kendisine meslek edinmişti. 
Katline tekaddüm eden günler
de, Zeki Beyin neşriyatı biraz 
daha tiddetlenrnişti. Ve nihayet 

Ko•va nhrasında blr Sı,.,,lının laançulle ,.hu olan iiçüncll Saltan 
Mııratlın ıneıhedl 

Hüban k .. ' 
• 

60 agının kaldınmian 
ü:ı.ermde, kanlar irind 

• • r e can ver-mı§b. 

Cinayet akşamla· yatsı vakti 
a~asında vukubul..uğu için Bakır
koy sokaklan henüz tenh • _ 

'1d· B b' a ce gıı 1
' una ıcaen silah seslerini 

işitenler, derhal cinayet mahalline 
şaap etmişlerdi. Bu cinayet kur
banının Zeki Bey olduğu şuyu 
bulur bulmaz, Bakırköyde büyük 
bir heyecan husule gelmiş •• artık. 
arkeaı kesilmeyen bu hainane ve 
kahpece cinayetlerin sinirler lb:e
rinde basıl ettiği tesirle, bir
ç~k halk zabıtaya yardım etmiş, 
bıraz sonra da katillerden ikisi 
~e. geçmiıti. Ele geçenlerden 
bırı, geçen sene Bahçekapıda 
Ahmet Samimi öldüren Çerkea 
Ahmetli. D:ğeri de Serez meb'
usu Derviş Beyin biraderi, Mua
tafa Nazım be)di. Mehmet iı· 
minde oJan cinayet arkadaş1an 
iM firar etmişti. 

Ele geçenlerin m6&it 'f'e nıu
taanip birer ittihatçı olması b 
cinayetin ağır yükünn de C~rn~ • ı-

yetın omuzlanna yükJetoıişti. 
Halbu ki Cemiyetin İstanbul be .. 
yeti merkeziycleri, Zeki Beyin 
muhalif neşriyatından memnun 
olmamakla beraber, bu zatin lcatıi 
hakkında hiçbir hüküm, hiçbir 
karar vermemişlerdi... Bununla
beraber, Cemiyeti idare edenler 
b . ' 

u cınayetin mes'u!iyetinden büs-
bUtü? teberri edemezler. Çünkü, 
Cemıyet dahilinde anarşi husule 
getir~n . ve şahsi düşüncelerile 
Cemıyetin muba'iflerini öldüren 
bu ~a~ ve idraksiz güruhu 
Cemıyetın sinesinden atmak 
Cemiyeti ancak münevver v~ 
fuurJu insanlarla yaşatmak • 
ederdi. Cemiyetin şahsiyeti ıcap 

. . . • ına-

oevıyesını, en ııddetli muhalif-
lerden daha ziyade baltal b 
k.. b •yan u 

usta ve pervasız aiiruh _ _ _ o- , cür-
·~ .. ·~ 

~··-... lstanbul < -

Havagazi Şirketi 
12 Mayıs Cumartesi günü 
saat 14,30 da Beyazıt'ta Elek
trik Evinde verilecek olan 
arne~i yemek ve pasta pişirme 
dersme bütün Hanımefendileri 
devet eder. 

~-------(16136) 

etlerini o derece arttırmışlardı ki, ı 
hoşlarına gitmiyen b~rhangi 
bir şahsa karşı derhal mü-
tecaviz bir tavır alıyor· 

lcr vermeye ba§lamıştı. Lakin ba 
esnada, yıkılan bir duvar arasın• 
daki direk parçası başına çarp
mış. Mahmut Şevket Paşa send~ 
liyerek düşmüş bayılmışb. lar; yalnız siJahlarile, sopa· 

larile, yumruklarile değil; tez
virleri ve iftiralarile de namuslara 
ve vicdanlara hücum ccHyorlar; 
kahbece bühtanlar ve ihbarlarla 
birçok temiz insanlan lekedar 
etmeye çalı{ıyorlardı. Bunların 
cezasız kalması, bu iğrenç ruhta 
yaratılmış olanların cürelini arttı
rıyor; cemiyetin mevki ve şerefini 
baltalıyordu. .. 

1327 senesi (10 temmuz) gtlnU, 
mefrutiyelin senei devriyesi şere
fine büyük şenlikler ve resmi 
geçaler hazırlanmıştı. Fakat o 
günü, akşama kadar memnun •e 
mesrur geçiren halk, akşama 
doğru derin bir elem ve ıztırap 
içinde kalmıştı. Çünki (Mercan) 
mahallesinde çıkan bir yangın 
birdenbire genişleyerek o koca 
mahalleyi yakıp kili ettikten 
sonra (Laleli) semtine de sıçramış; 
o havaliyi de bir barabezar ha· 
linde bırakmıştı... Harbiye Nazırı 
Mahmut Şevket Paşa, yangın 
de,·am ederken ateş!er arasına 
ablrnış; bu bfiyük felaketin önünü 
almak için itfaiye efradına emir-= 

Cidden takdire layık bir va
zife perverlik gösterm~ olan 
Mahmut Şevket Paşanın geçirdiği 
bu kaza, ortaya pek dikteate 
şayan bir hakikat çıkarmıştı. 
Çünki Paşa, o baygınlık esnasın• 
da yanında bulunanlara: 

- Aman.. Salan meb'ustan 
nazır yapmayınıL 

Diye mınldanmıfb. 
Mahmut Şevket Paşanın bu 

ı5zleri, ölümü hisseden bir ada
mın vasiyetine benzi}'or; ve bu 
z.atin en büyük düşünce ve şikl· 
yetini kısa bir cümle ile hulisa 
ediyordu. Demek ki artık, fırka
nın kabine O.Zerinde icra ettiği 
tesirden Mahmut Şevket Paşa da 
bunal'llış.. Ve bilhassa meb'us• 
luktan nazırlığa gelen; ve kabi· 
nede fırkayı temsil eden zevatın 
tahakküm ve tecebbllründen 
bıkmış usanmıştı.. Mahmut Şev
ket Paşanın bu kısa ve fakat 
samimi ifadesinde, halkın düşün· 

cesine de tercüman olan bir 
mana vardı. 

(Arkan nr ) 

[ 
11 Mayıs Cuma 

, RADYO 
1 fsT AN BUL - JZ.30 alaturk& pllk nq• r Y•tı 18.S[) 

le 1 ; 9 pllk D"friyatı, J9 ajan• haber• 
F hrl H!O ..::.-turka nıuılot! ne~r.yab (El za 

• H. Oıku H. S•v m H.) 2115 eJau Ye tı h • • 
lklra. abcrlcrl, 21.2.S muhhl.f •I· gaa muı ıL 

VARŞOVA (l4t5) - 19.10 haf"f mu•lkt 
19.50 muuhabe, 21.tS Vıart••• f.lbarmenlk 
takımı tarafından Jıonser, 23.tO daa• mı.ıaı. 
klı , 24 tayyare hücumlarına dair bahi•ler, 
24.05 dona muılklsl. 

BÜKREŞ - (!164 m.) 111 Slblc -no o"* 
kestrnaı1 19 ha' er:er, 19.15 orkeııtranan de· 
nmı1 19.50 On vereite dcral, 20.JO konferana, 
20.SO Romen os:er onda •erilecek tem•lll 
nakli ve7a p"lk Ug Wagner'ln •'fanııhaeuıer. 
operaunı netlr,1 

BUDAPEŞTE - (550 m.) 18.30 Keman 
~o::e~I, l8.SO neı'ell ne1ri7at, 19.20 •por 

a r eri, l9.30 piyano kon•erl, 20 1auaa1a .. 
be, 20.JO Operadaa naklen Verdiala • Doıı Garloa 0 takırnı: peraıı, 24.30 C.Tpat Toll algaa 

MOSKOVA 
orke•tra k - (l7J4 m.) 21 na11uhabo, 
1 on•erl, 22 Çek neşriyatı, 23.0S ngll zce neırlyat, 2._

05 1 1 amanca, 
V YANA - ( S 

01 111 ) 20.ıs karııık 
ht'frlynt, aktüalite, 21 Sıneana 

1 1 nıı:ı ue.r er n• 
den teganni:! ko ıer ( Eva H d b d A 

a ra ov , n• 
ton Konrat ) , 22.30 haf anıu haber lcmalJ, 
haberJer, 2320 Holıer orkearra•1. 

12 Mayıs Cumartesi 
fSTANEUL - 18.30 franmca dere, 19 

Dr. Ali Şllkrll B<'y tarahlld.ın çocuklann 
bllyUtillme•'ne dJlr konferana 'Ye AJa ıa, 
19.S:> Alaturka muılkl ncırlyatı (kemençe 
Fahire ff., tanbur Refik 8, 1 ut Nevre• B. 
Fikret B. Safiye H.), Etref Şefik Bey tara
fından muıahabe ve Ajan• haberleri, 21.25 
Necip Yakup Bey orkestraaı. 

VARŞOV A - (1415 m.) 17.SS hafif 
rnuıl't~ koııferanı, 19.10 pili&, 19.35 Krel•ler' 
in keman mualklal (pllk), Milıahabe, 21 
Cboplo'lıı eaerler:ndea aenfoıılk kon•er, 21,30 
nıuıahAbe, 21.45 Smetanaaın uerlerlnden 
•eafonlk konıer, 2S pl!k, 24.0S dana muıfklıL 

BÜKREŞ - (364 an.) 18 Georgea Cor0 • 

loro• caz takamı (dan•) ı 19 haberler, 19,tS 
dan• mu•lldalnln devama, 20 Onıvcrılte deral 
20.~0 Me le J, Favele•co tarafından te1rannr, 
20.45 l Onferan.. 21 radyo Or~utrnaı, 22 
muHhabc, 2'1.20 daıı• plAklan, haberlu 
23 kahvehane mu•lki•L ' 

BUDAPEŞTE (550) - 18 çocuk bahçe
•lndeq nakil, 18.30 keman konaen, 1J •u
a:ıhabe, 19,2[) oper• ork:•traıı, mu .. habe, 
21.lS kantık neırfyat, 23.30 Rl1ro ··1ran ta
kuıu 24.lS Pol7dor ve Br11nwlk pllldarı. 0

MQSKOVA - (17'l4 m.) 19.30 mUuha
bc, ,ı:r, mu•lkl ~.50 musahabe, 21 piyano, 
kemJn ye teıaanl kon•erlerl, 

ViYANA <5•17) - 19 ıolo keman kon• 
.eri, 19.40 akıUalıte, kıaa habe ler, 20,25 bar 
muılklal, 21.0S • Rot· Weı .. • Rot ,. l•lm:t 
•k•ç 21.05 ... haberl•ı it.IS Helaer -~· 
Ol'kHtr ... 

f Battirafı 1 inci sayfada ) 
dosuna karşı gösterdiği mukave
meti, kendi askeri kabiliyetinden 
ziyade arazinin bu aarplığında 
aramak lazımdır. 

Vebabl kuvvetleri karşısında 
Yemenlilerin pek çabuk inhizam 
eseri göstermeleri meselesine 
gelince; uzun seneler müptela ol· 
dukları kötü bir adet neticesi 
hemen bütün Yemenliler Kat de· 
nileo yeşil bir ot çiğnerler. Bu 
Kat'ın tesiri, eroin ve kokainin
kine . benzetilebilir. Kat ziraati 
yemende o derece ilerlemiştir ki 
kahve ziraatini dahi gölgede hı· 
rakmıştır. Bu yüzden, Yeme~ 
halkı côzlaşmış, dejenere hır 
hale gelmiştİı'.. 

imam Yahyaya halkın göster
diği soğuk muamelenin sebebi ise 
şudur: 

imam Yahya bir müddet evvel 
Sovyet Rusya ile bir mukavele 
yaptı. Bu mukavele sayesinde 
Sovyet Rusya Yemende mhsus 
bir nüfuza sahip oldu. Bu yüz· 
dendir ki 1928 den beri ltalyan 
nüfuzu gittikçe zayıfladı. O de
rece ki f mam Yahya doktorlarını 
bile Mısırdan getirtiyordu. Bina· 
enaleyh imam Y ahyanın lbnissu• 
utla arasının bozulmasında ltalyau 
tesirinden ziyade Sovyet Rusyanın 

mUdahale ve teşvikini aramak 
daha mantıki olur. 

BUtUn bunlar, imam Y ahyaya 
karşı lbnissuut kuvvetlerinin daha 
elverişli bir vaziyette olduklarını 
isbat ederse de aşağıya kayde
deceğim hadise, cesaret noktasın
dan Vehabilerin Yemenlilere faile 
olduklarını ısbat eder. 

Bundan bir müddet evvel lı • 
giltere hükumeti lbnissuutla aı.• 
)aşmak ve Adeni her hangi bir 
tecavüzden korumayı düşünu• 
yordu. İbnissuut anl~şmaya ya• 
naşmayınca lngil:zler Vahabi kuv• 
vetlerini tayyarelerla bombardı· 
maa etme) e karar verdi!er ve 
kararlarmı Veha bil ere b.ldirdiler. 
Vehabi ordusunun başkumandam 
Abdullah lbnülfazıl şu cevabı 
verdi: • d 

«-Ben f ngiliz tayyarelcrın en 
korkmam. iki satırlık dua ile 
buıılan pıtır, pıbr yere dölcme• 
sini biJ:rim. 

Nitekim, ayni adam, bu 
defa Hüdeydeye geli;> te deniz 
üzerinde sallanan Zenbuk (Şap 
denizi kayığı) ları göriince ha} .. 
kırmış: in . 

- Bu donanma ile giltereye 
bile kafa tutulur. 

Bu zihniyet, karşılıklı mu le 
· t almuı bulunan kuvvetle n vazıye "T • 

iptidalJğini göstcnr. - ll-

Bugünkü Galatasaray-F e;nerbahçe Maçı 
( Battarafı l fncl .ayf ada ) 

tebliğ Galatasaray kulübüne vll• 
rut etmiş değildi. Fakat bun
dan. Muslih Beyin bugün müsa· 
bakaya iştirak edebileceği neti
cesi çıkarılamaz. Çü;ıkil sahada 
dahi tebligat yapılabileceği için 
onun oyuna iştirak edememesi 
arbk mukadderdir. Esasen aya· 
ğından bir parça muztarip olduğu 
için oyuna girememesinin muvafık 
düştüğilnil söyleyenler varsa da 
bu fikre fazla iltifat etmek doğ
ru değildir. Maamafih Galatasaray 
takımı, Fener gibi, bu maç için 
iyi antrene olmuştur. Binaenaleyh 

İtalyan 

iyi bir oyun oynaması beklenir. 
Geçen pazar Beşiktaşla yaptığı 
idman müsabakası nazandikkate 
alınırsa, Muslih, kolu incinerek 
oynayamıyacak olan Fazıl ve ce
zalı T evfikten mahrum bulunma
sına rağmen humma kal'fl m -
vaffak bir oyun göstermesine i -
timal verilir. 

Bu münasebetle mıntakan 'l 
alelacele karar verişine de kısac ' 
ifaret etmek, teıkilitçı ve ~:·~ 1 

sıfatını tqıyan ıevabn vıw e . . 
aı noktaaandan tar:z.ıbareketlerı 1 

göstermek itibarile dikkate değer 
mahiyettedir, diyebiliriz. 

Ordusu •. 
Şimdiye Kadar Taşıdığı 

Değiştirdi 

•• 
Uniformayı 

İtalya ordusu bOyfik muhar~ 
be esnasında kullandığı kisveyi 
bırakarak yeni bir üniforma ka• 
bul etmit ve bu Onifonnayı da ilk 
defa olarak hava kuvvetlerinin 

yıldönUmll münasebetile yaphğı 
geçit resminde kullanmıştır. Yeni 
üniformada başlıca değiş.klik 
caketinin uzamasında ve yaka
sının açılarak gömleğinin üzerine 
kıravat takılmasındadır. 

Kiralık Kahve Ocaklan 
Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Kadıköy - Haydarpaşa, Adalar - Anadolu ve Yalova hatlar_ına 

işliyen vapurların kahve ocakları bir sene müddetle kiraya v~~ı~ 
cektir. Taliplerin şeraiti öğrenmek için bergftn Levazım Şef.ıgıne 
müracaatları. Pey ve fiatlannı kapalı zarfla 21 Mayu 934 Pazarte
Iİ 1llnU aaat u14., te Şefler Eıactımeame teYdl eylemeleri. ,..ll05,, 
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BIKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

Nakleden: Vecihe Ziga 

Kadın Neler Yltl·-.ıt.~ 
,_..~~~~-~~~--~---

- Nasıl, beni tammadınız mı 1 tesadüfi., Cevap verdım: ••Nimet, 
Camii Nari, res11m.. aana karp çok fena hareket ettim. 

- • • • Kim bi.ir kaıbinde benim için ne 
- itizar etmeyiniz; niçin ta- fena hisler varf 

my~dığının biliyorum. Al naya •• - Kalbimde hiç hirtey yokl 
bak ı~un zaman ha} alimi ben bile Ben artık o yolun yolcusuyum. 
ıor tanıyorum. Beni kaç yapnda Senin yerini baıkalan doldurdu. 
tahmin ediyorsunuz? Onlardan birİLıe bir haftaya ka-

••• dar bir Avrupa seyahati yapı· 
-:: w ~O .. Yafında olduğuma dü· 

fftndugunuz halde, nezaket gös• 
teriyor, 50 diyorsunuz. Halbuki 
bir ay ıonra 38 yaşıma gireceğim. 
Fakat gözleı i iıde merhamet 
ıulesi yakan bu vücut düşkünlüğü, 
dımağının inhitatı yanında hiç 
kalır: Hafızamı, malümabmı, izzeti 
nefsimi kayl:ett.im. Arhk ne 
iradem, ne merhametim, ne aşkım, 
ne de nefretim var.. Hatta yaşa
mak bıle istemi} orum; mel'un 
iptilamdan başka her §eye 
lakaydmı. - ... 

- Morfin mi, diyorsunuz? E· 
Yet, bu ~dretli hakimin diz çök· 
milş ea nyım. Baz.an devamsız bir 
çalO lfm~ arzusu bel nimi l akıyor. 

vakit kalemi elime alıp bu ka
ranlık mabudun hayalini t b•t 
t k • ti es ı 

e me lw Yorum. Muhayyelemde 
daha güzel bir kadın, yüzünde 
ıeytani bir ifAde 0 an UUUtqlmaz 
bir çehre, ölume tebe•um eden 
gözler dolaşıyor... Fakat devam 
edemiyorum, çalışmıya tahan.mü
lüm yok; arhk birşey yapamıyo
rum. Gençlik arkadaşlanm ben
den bahsederken: Cemil mi? O 
çok müstait bir çocuktu, önünde 
iyi bir istikbal vardı, d'yorl r, 
istidadımdan, istikbal mden mazi 
8igasile bahsediyorlar.. Haklan 
•arl Tabiat bana birçok şeyler 
Yerm:şti. Ben onlan bud:ılaca is
raf etli~. Sıhhatimi, dimağımı 
h?~ap ethm. Bunlar n"çin oldu 
bılıyor musunuz? Bir ikindi üzeri 
evime giderken, kısaca söyliye
yim, Sultanahmelten Y erebatarıa 
ıapacak yerde Divanyolunclan 
dolatbğım için. •• 

.- ... 
- Evet, ba bir hiklyedir. 

Vakıa Adi bir hikaye.. F akaf 
kinin bir kadma aeler yaptırabi
leceğini gösteren bır hikaye... O 
ınn Yerebatandaki evime, anne
min, babamın, zevcemin oturduğu 
evim·ze gid"yordum. Sultanahrnet
te tramvaydan indim. Yerebatana 
ıapacak yerde, Divanyoluua doiru 
yürüdüm. Ogün çok muutt11m. 
Sergide teşhir olunan bir poıadım 
iyi bir fiatle eablmıftı. 

Birden titredim.. Kal'fıdan 
yamma doğru gc'en kadın, eski
den beraber yaşadığım Nimetti. - ... 

- Evet, mektepte bulundu
ium mesut günlerde onu size 
tak~im _ e~tiğimi hatırlıyorum. Ni· 
meh g. runce birkaç saniye tered· 
~Ut etti!D· Kaçmak, yolumu değiş
tirmek ıatedim. Çünkü ona karşı 
dürilat hareket etmenıiıtim. O 
bana blitün geçliğini vermişti· 
110nra, bidenbire Milrvetlc evlen: 
Dlek için onu terkehnittim. Son 
dakikada. za 'fımdaa korktuğum 
için l.tmbuldan kaç1111f, Ankara
dan 1azcLjım bir maktupla miiıı ... 
aebetimizi kesmiştim. Ben c'flen
dikteo sonra, Nimetten bir iki 
mektup almış, okumadan ateşe 
atmıştım. Ve artık ondan bahse
dildiğ:ni bir daha İfitmedim. 
Şimdi, onu gördüğün vakit niçin 
kaçmak istedığimi anladımz. La-
kin geç kalmıştım. Nimetin göz
leri &zerime dikilmişti. Kim bilir, 
beni. ne ağır sözlerle karşı1aya
cakbl Hay", yalnız ince siyah 
~~an bir istifham itareti ç.lzdiler: 

yoruz. 

.. insanın ne zıt hisleri var: 
Memnun olacak yerde canım 
sıkıldı. Nimetten aynlıp evime 
kcşacak yerde, onu Beyoğluna 
eiirükl~dim; gözlerinde, geçmiş 
saadetin korkunç hatıralarını 
uyandırdım. 

•••• 
- Tabii, dostum, bu kadında 

a~kın .blsımı var. O, Avrupaya 
gıtmedı. Ben de e\ ime gitmedim, 
onun tekrar e3 ri oldum ... Karım, 
mevkiim, şerefim Nimetin tebes· 
sümleri önünde ne kadar ehem· 
miyetsiz gl rünül ordu ! ilk tesa· 
düfümden bir ay sonra - bugün 
gibi habrhyorum - Nimet çanta· 
sından küçük bir tiringa çıkardı. 
Onu bir ampülden çektiği bir 
mayile doldurup kendine bir şirin· 
ga yaptı. 

-
41 Nasıl, dedim. Sen morfin 

mi kuUanıycırsun?,. Cevap verdi: 
- .. Seni unutmak lazımdı!,, 
"Ona morfinin mazarratından 

bahsettim, iknan çalıştım. Lakin 
Nimet, morfinin verdiği zevki 
okadar kvvetli anlatıyordu ki, bir 
gün de den, morfin şiringası yap
mak arzusu önünde sürüklendim. 
Bilirsiniz ki, insan, bir defa bu 
zebire başlayınca bırakamaz •• - ... 

- Evet, Nimet ihtirasımdan 
çok memnun görünüyordu. Mor
f~nin miktarını günden güne 
artırdım. Dostlarımı ihmal ettim; 
işlerimle alakadar olmadım, zev-
cemi terkettim. En nihayet mah
kemelere düştük ve &} nldık. 

- Dediğiniz gibi, bu aırada, 
zehir, bütün şiddetile tesirini 
Yapıyordu: Zayıflıyor, hayallerin 
esiri olu~ or, çıldır.yordum. Bazan 
korkar, N.mete şikiyet ederdim. 
O şaşkın tavırla: 

- • Herhalde baıka bir se
bep olmaı.? - derdi· bana bak •. 
Senden daha evvel morfine baş· 
ladığım halde bana hiçbir şey 
oluyor mu .•• ., Ve. o, hakikaten 
d_e~tmiyordu. Yüzii, vücudu eski
sının •)'ili, hatti eskisinden daha 
rGzelcli. - . . . 

- Ona da bq vurdum. Bir 
ftın Ni~e~e haber vermeden dok
ora 21ttim. Doktorun tüyler 

üt pdert~ci tqhi i karşısında kend~mi 
e avı e"=- w k . 

H •wnııege arar verdım. aıtaneye aı .. dim bır· rf" . 
"k •- ' ay mo mın mı tan :ravq yavq az ld. "f • • 1 • a ı, tı a 

ümıt en arttı. Fakat bir .mt.n N· t 
b. . t• 6... ıme 

•r zıyare ı eanaamda baab•bakı-
cılann dikkatsizliğinden istifade 
ile elime birkaç ampul sık thrdı. 
Yeni den çıldırdım. Hastahaneyi 
bırakbm •e artık tamamile mah
volduğumu anladım. Sukuttan 
sukuta, uçurumdan uçuruma yu· 
varlanarak bugfin gördüğünüz 
hale geldim... Bu, size anlatbğım 
maddi bir hikaye.. Asıl facia 
burada deği.I Nimet beni terket· 
tikten sonra, evet biitOn dostla· 
nm gibi, o da beni bırakmıştı· 
birgün evvel çantasından çaldı~ 
ğım a1mpulil tahlil ettirmek iste
dim. çerisinde ne •ardı, biliyor 
musunuz? - ... 

- Su.. aaf aut. 
O, kendiaine aa ..,..._ ,.. 
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Kudurmuş Mu? Akd Hastahanesindeki Cinayet 
Bir Merkep Bir Çobanın 
Parmaklannı lsınp Kopardı 

Dün Harbiyede bir facia 
olmuş, kudurmUf olduğu zanne
dilen bir merkep, bir çobanın 
parmaklannı koparmııtır. 

Katil Hasta~Bu işi Nası 
Y. ğını Anlatıyor 

c 

Hadise f6yle geçmiıtir: 
Tarabyada Sumer Palu ıabibl 

Torna Efen dinin merkebi diln 
bahçede otlamakta iken birden
bire ipini kopararak sokağa çık· 
mış, kaçmıya baılamııtır. T oma 
Ef. bunu görllnce bahçede bir 
işle meşgul olan çobanı Rizeli 
Mehmedi, merkebi yakalamak 
İçin koşturmuştur. Sokaktan ku· 
durmuş gibi sağa sola çifteler 
savurarak koşmakta olan mer· 
kebi, Mehmet nihayet bir çıkmaz 
sokakta sıkıştırarak yakalamak 
istemiş, bu sırada merkep ansı
zın durmuş ve Mehmedin üzerine 
hucum ederek adamcağızın ıol 
elinin bütün parmaklannı kapmlJ 
ve koparmıştır. Mehmet tedavi 
altına, kudurduğu tahmin edi:en 
merkep te müşahede altına 
alınmıştır. 

"Beni Kıskandırıyordu, Fena Hald 
Kızdım Ve Bir Gece Y csrısı ... ,, 

. _, __________________ __ 

SON POSTA 
lstanbuJ 

BORSA Si 
10 • s -1934 

Paralar ( Satıf) 
kııruş kuruş 

1 fst~n. fi40,- ~0 Jı.,•O't 104,00 
r dolu rıı,- 1 •'i'11 Ayu& 25,00 

~O "· Fraıııı:ıı 168,- 1 p•ut.a 17,25 
:-r il ei 11 {.- 1 Mıırk 47,-
'O fr, I' elçllca 116,- J ıılotl 23,00 
rn drı:hml ~.oo l Peıaı5 V,OJ 
a fr. lavlçr• E13,- :o ler rn,-
1l le .... 25,fJO :W d.n:u ~5.-
1 iLorla 63,- 1 Çeıvonet. 

Çekler 
Lo .. dn 841,'lO \ Pralf 
r-:ev • rorlı o,79~ Vl7ıaa 
P•r'a I:.' ,00 ~· a.Jr,a 
Mil net 9,3634 Be ı1ı1 

B rU ul :S,tl Var GYa 

A\inı 

Cenevre 
SoC7a 
Amıterdam 

63,49 p,'. 
~,459 60 reı 
f.S,544 Be.grat 
1,175~ •• o ... o ... 

19,078 
4,3 .. 96 
5,8223 
2,0123 
.f,20:l5 
3,91!4 

79,4331 
35,191 

IODu,~O 

BakırkölJ'ndeki akıl we asabi 
hastplıklar baataueaisaJle geçen 
hafta bir facia ol®, + de:iler
den bir kadın zıpçirini kopardı, 

kendisi gibi ağır hasta olan 
yatak kom~na saldırdı, 0.val
Jıy1 boğarak öldürdü. f acıanm 
tafsilibnı o zaman yaz~rk.en 
adliye tarafından da işte hır ih
mal olup olmadığı noktasından 
tahkikat yapıldığını haber ver· 
mİf lik. Bu tahkikat henüz devam 
etmektedir. 

Bu i~tilmemit cinayeti işleyen 
Naciye Hanım gerçi çok ağır 
haatalardandır. Fakat aakin kal
dığı, hiç hasta değilmiı gibi düz
güo ve muhakemeli bir ifade ile 
konuştuğu zamanlar da vardır. 
Ufak tefek yapılı, esmer ve zayıf 
bir kadın olan Naciye Hanım, 
yaptığı işin ağırlığını, durgun 
zamanlan:ıda anlamakta ve ışın 
iç yllztbıtı töyle anlatmaktadır: 

- Boğup öldürdüğüm Lütfiye 
hanıma ne zamandır kızıyordum. 
Çünkü bu kadın bana nisbet 
veriyor, kovuştaki Arap kadın ile 
sıkı fıkı konuşarak beni kıskaıı
dınyordu. Halbuki hepimiz de 
ayni kovuşta oturuyoruz. Aramız· 
da aynlık gaynlık yok ki •.. 

Onlar sıkı fıkı konuşadursun

lar, ben de Liitfiyeyi boğup öl· 
dürmeye karar verdim. Bir gece, 
iki gece, kimbilir kaç gece bu işi 
tasarladım, durdum. Gece gilıı
düz hep onu nasıl öldüreceğimi 

düşündüm. 

Hisse 6enetlerl 

LirR 

Nihayet o gece .. Amma hangi 
gece.. Saat kaçtı o gec~~ Bile
miyorum ki.. Burada bızım ne 

1..ira takvimimiz, ne de saatimiz var. 
it Bank. (Nama) ıo An""o"u '6100V. 43,JU Ne ise, i•te 

0 
ıece karar&Dll 

ıHAmlleı 10, t'ı rk D. v. •ıa,CJJ " 
: (MUeH • > hll,- lıt. 'lraınn1 "'8,50 yerine getirdim. 

Oıma lı l.ı.n« • • s,- lıkUJaı '" 11, .ı O gece ayaklanmı kıskıvr~k 
~elAn < • !\15 ... eli • 1 k 
Şirketi Ha7'17e 15,10 ·,ukoı 26,7., bağlayan kayıf1 ·ılenm e wemıre 
h. u, ·~.11 Ha,.~gııaı n.- k mı·re kopardım. Sonra ugraşa, 
Aıuıuol ı "OOV. 25,9:') Tt: efo11 IJ,75 e • . d dı 

• ,. 6ı) P. 24, 8J Bomoot .,. u 1 le.. uğrat• gxmlegw ımı e sıyır m. 
E.&b&m va l ahvUJI Artık ellerim de, ayaklanm da 

Lim 
1933 ikramiyeli 911,511 

lıtlkrau 

lıtlkr-ıu Dahili 9!",2S 
l>lyı nu ldu. :.2,~ 

b;.iual te• tip 1 G9, O 

,..,, 
TrsmY&J 
lh tı il 

Oıklldar .. 
Te1koa 

Lira serbest kalmışb. Eir parçacık 
!:~ yatağımda doğrularak rahat bir 

Zi.» nefes aldım. 
1!\::; Hay aksi şeytan tam karyo-

• • u ıc.oo E eAlrlll -,- ladan ineceğim zaman bir de ne 
BORSA HARiCi 

tahvlılt • MeakOkll 
Liri\ 

TUrk aitim 920,0ı> 

lnır. 10,38 
Fr. • 8,42 
k"9 • ll,:15 
••ccldlye 36.Jo 
Baokı ot (OL B. "311 

~l n betlbırJ." • .u 

\ C.üwhuu,ı M) 
(Aıı.ıa) 

(hım.t) 

Liri 
fR .. ••) ~ 'v. ıt) 48,l.S 
lece b'fl':t'r'I" alt.ı• 

( LU b11. ·7•· ) 45.73 
( h•ıı it) armalı ~2,50 
(h•tatı • ~1.~ 
(V ault) • 49t IJ 
Mı... K,.f • 1&16 138,0U 
• • • 190J 111.:W 
• • .lill ~ 

göreyim?. Gece devriyesi koVUf"' 
tan içeriye girmez mi? Hemen mt 
Ostl\ uzanarak tilki uykusuna dal
dım. Devriye hempre ıöyle bir 
dolaıtıktan eonra çıkıp gitti. 

Bapmı yavaıça kaldırdım, et· 
rafı ıöyle bir dinledim. Ayak 
sesleri keıilmişti. Sırtımdan çıkar
dığım gömleği elime aldım. kar
yoladan usul uaul indim ve L6tfiye 
Hanımın yatapa yaldaftım. 
Kachnca;ı;,... m•cıl ınıııl uyuyordu. • 'al ıa ıt a eıll .,., buııtıa 5- .,, k 

r~rmenılttlr. Gısmleğin pridini yayqçaa 
-,...·_-_ ... _ .. _ .. _ .. _-_·--·-··-··-··-··_· .. _·_··-··-··-·-·---_.,..,. Lôtfiyenin boynuna geçıriverclim 

mıuı.ıe 

Askerlik Yoklaması 
ea,ltyor 

Fırka AııkerJik D.ıireei Riyase
tinden: 

İhtiyat zabitan ve askeri memur
lanıııo yoklamahm j kanunu mahtusu 
mucibince 1-Hazirao· 934 ten itibaren 
başlanacağından alikadaranın, ukeri 
fı kalan nüfue hüviyet oUzdanı, 

v 
1 

, 1 "h . lk h k'm ve baytar arın ı tieu ve• a-
l e 1

1

e birlikte mukim ve mukayyet 
arı ı:L b 1 . -

b .. ı dukları uk:erua ıu e enne mu-wun b .. tı 
racaat e&aıeleri ve u muracaa 
amanında 1apmıyanlar haklaruıda 

z ıo ncu maddeli ahkf.. tat-
::'::._,. illa ohuıur. 

Ye lihzede btitiln kuvvetimle aık· 
tım aıktım aıktım. Ôyle bir aık· 
tım' ki L6tfiye ıak bile diyemeden 

boğuldu, 6beldl. • dinip yata-
Sonra D yme • 

• dlm biru .onra devnye 
~ma. P' tehar koVUf8 geldi. Ben ;':':.8ki uykusuna .daldım. Kadııı
catız hiçbir ıeyin farkına varma· 
da. çakıp ıittL 

Ben sabaha kadar hiç uyu
madım. Sabah karanlığında bem
tireler kovup ıeldiler, bizi ban
yoya kaldırdılar ~e ifte ozamu 
olaphitml~. 

birinden hoılanmam. Vakti 
hep ibadetle geçiririm. Usl 
akhm batımda milslüman b 
kadınım. Onlar hep biribirle ' 
benziyorlar. Ben ise hiçbiri 
benzemiyorum." 

işlediği cinayeti bu ıeltJld 
anlatan Naciye H. henüz otu 

ı yaşıodadır. Hastaneye gireli d 
Uç ay kad•r olmuştur. ....................... ·····················-·-······· 
ADAPAZARI 
Türk Ticaret Bankası 

Serınage•i: T. L. 1.200.000 
Ihtigat : 130.000 

MERKEZi 
ADAPAZARI 

Şabt1lerl: 

HANUIRMA, BARTIN, BiLECiK, BiGA 
BOLU, BOZO'YOK, BU~SA, oOzeı:. 
ESK'"'"'Htn HENDEK, Jz., JT, KARA· 
~ •n, 0 y A llUDUı<NU. 

JılURSAL. K TAH ' GEMIJ(, 
KEllAL PAŞA. GA .ATA, 

il, yVE, sAf'Jt.AN,.OLU, 
GEREDE. A GEO~ODAR, YENıŞEHlR 
tEJdRD.Au, 

• 
/.tan6al Şa6esi: 

4 Uncu Vakıf Han. Zemlnkat 
Tel. 22042 

Onla ta şubesi: 43201 
Üı;küdar şubesi ı 60590 

• 
MiUait şartlarla: 

Tııh:Sıle senet alır - ıkraz moame)e i 
-Havale ve mevduat kabul eder. 

yapar d". t 
M vdunt faizleri mu ırıye te 
gö~ü~ülerek tesbit edılir. 

• 
Komisyon ve ticaret kısmı 
Her nevi ticaret emtıası satışıua 

delalet eder. 
Tel. 23623 

iTiMADI MiLLt 
Bankarııra lcend l aigortasıdır. 

Tel 41937 

Denizyolları 
1ŞLETMESl 

Acenteleri ı Karaköy K3prilb•t 
Tel 42362 - Sirkeci Mühirclarzade 

l•---Haa Tel. 22740 ..--.. 

Mersin 
iNEBOLU 

Yolu 
Yapuru 13 

Mayd 

Pazar ıo c1a Sirkeci • ~ 
elan kalk•cek. Gıdifte 

bmm ı _L- Kllllk. Bod-
Çanakkale, IDlll"t • al 

n_..1_ Mannana, D yan, 
ram, ftllUV.. fi "k 
Fethiye, Kellrea. ICaf, ım e, 
Antalya, Alanya, Anemur, Mer-
. D&ılllte bunlara illveten 
;--~ Kapc:luı, Gelibolu'~• 

,.., acak yalnız Anamur a 
a •• ay .. 2389 
u;raauyacaktır. " 

Ayvalık 
Sür'at Yolu 

ANTALYA vapuru 12 
Mayıs 

Cumartesi ıs de Sirkeci 
nhtımından kalkacaktır. '-2390,, 
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Söğüt Belediye Riyasetinden: 
SöğUt kasabaaı Elektrikle tenvir edilecektir. isteklilerin bu işi 

ifaya iktidarlarını göıterir veaikalari!e müracaatları. cc2355» 

SON POSTA 

&on Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 

Neıriyat Müdürü: Ta1alr 

.. 

Sevimliliğiniz, Teninizin 
Yalnız mükemmel bir pudranın 
istimalı s:ze:, güzel bir ten 
temin eder. 

Hemen bugUnden 

Yeni Tokalon pudrasını 
tecrUbe ediniz. 

Hususi terkibi sayesinde cildin 
parlaklığını izale ve diğer 
pudralardan dört defa daha 
fazla sabit tutar. 

inceliöl ve hafifliği ile cilde 
hemen hissolunmıyacak de• 
recede yapışır ve cilde yu• 
muşahk ve tazelik vermekle 
beraber aranan ve sevilen 
mat bir yUz temin eder. 

Mayıs 11 

Güzelliğile Kaimdir. 

f 
t 

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
. Biri~ci • taksitleri alınarak müskirat bey'iye ruhsatiyelerinin 

Hazıran .~ptidasmda değiştirilmesi kanun iktizasındandır. Kolaylık 
olmak uzere bu muameleye 15/Mayıs/934 tarihinden itibaren 
~~şlanacakbr. Eski tezkerelerin nüfua ve esnaf cüzdanlarının ve 
ıkışer adet fotoğrafın beraber getirilmesi icabeder. ar valCt 
tesadüt e~er.ek .~imsenin zarar görmemesi için bu muamele Hazi· 
ranın Beşıncı gunüne kadar devam ettirilecektir. İşbu gilnlln saat 
24 dünden sonra yapılacak yoklamada tezkeresiz içki ıattığl 
görUlenler hakkında kanuni muamele yapılacakbr. cc2200~ 

üzel i..,. 
ırr ! 

Senelerdenberi, kibar mahfellerin 
aeve seve kullandıklan kıymetli 
bir müıtahzar 

KREM BALSAMIN KANZUK 
Çilleri, lekeleri izale ve tenin tazeliğini muhafaza eder. Deposu: Kanzuk 
Eczanesi. Tanınmış parfümöri mağazalarile belli başlı eczanelerde bulunur. 

~---------------... (16237) 41111-'! 

Kiralık Büfe ve Dükkanlar 
Akay itletmesinden: 
Köprüde Kadıköy • Haydarpaşa iskeleleri dahilindeki bllfe ile 

Bahçekapıda ecza deposu Bllyükada iskelesindeki 3, 8, 9 numaralı 
dükkanlarla Bostancı iskelesindeki dükkin 1 Haziran 9S4 tarihin· 
den itibaren 111 - 3,. sene müddetle kiraya verilecektir. Kiralamak 
iıtiyenler şeraiti öğrenmek üzere hergün Levazım Şefliğine vo 
müzayedeye iştirak içio "10 Mayıs 1934,, tarihinde idare Encüme
nine gelmeleri. "216 l ,, 

KANZUK 

U RU U 
(ViTA iN) 

Çocuk ve büyükler için en mü
kemmel kuvvet ilacıdır. 
lştahsızhk, kans'ızlık, kemik ve 
asabi bastalı.klarda en tesirli bir 
ıuruptur. 

&er eczanede balanar. 

Lokantacıların Nazarı Dikkatine: 
Ankara Yüksek Zireat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Bir Haziran 934 tarihinden 31 Mayıs 935 tarihine kadar 12 ay 
müddetle Yüksek Ziraat Enstitüsünün 150 - 350 talebesile 100 
kadar müstahdiminin sabah, öğle ve akıam yemekleri kapalı zarf 
usulile mevk!i münakasaya vazolunmuştur. 26 Mayıs 934 Cumartesi 
günü saat 15 de ihalei kat'iyesi icra edilecektir. Talip olan ve 
fazla malümat almak ve ıartnamesini görmek isteyenler Enstitü 
Rektörlüğü Muhasebesine ve ihale günü de % 7,5 teminatlarile 
Enstitü'de idare ve ihale Komisyonuna müracaatları. "2167,, -
Mustafa Kemal Paşa Belediyesinden: 

934 Haziranından itibaren belediyemize ayda yllz sekiz lira 
ücretle bir mühendis almacakbr. Talip olanların vesaiki kanuni}le
lerile Mayısan yirmi beşine kadar Mustaf akemalpaşa belediye riya· 
setine müracaat •)'lemele.ri ilin olunur. "2266,, 


