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On Milyon 

1 Yunan Muhalifleri Yeni 
Bir Teklif Hazırlamışlar 
Balkan Misakının Mecliste Bir Kere 
Daha Görüşülmesini İleri Sürüyorlar 

Atina, 12 (Hususi) - Yuna· 
nistanın dahili siyasetinde yine 
kara bulutlar belirmeye başladı. 
Fırka reisleri son günlerde, par
tiler arasında bir anlaşma ve ha· 
rışma temini için mebusan meclisi 
reisi M. Vozikisin teşebbUsile bi .... 
kaç toplanb yaphlar. Fakat uzun 

münakaşalar arasında geçen bu 
toplantıların neticesi boı çıktı. 
Çiinkü HükUmetin ileri ıllrdüğft 
bir teklif, muhalif fırkalar lider
leri tarafından tiddetle muhale
fete uğradı. Hükumet, ordudaki 

zabit kadrosunun yeniden tensik 
edilmesini isteyordu. Muhalif fır
kalar buna hiç yana~m~dıla•. 
Çünkü, bu suretle Venizeloa 
taraftarı zabitlerin kadro harici 
bırakılması gibi bir netice huıl 
olacağından korkulmaktadır. 

Esasen elyevm zabitanın ekse
riyetini Venizeloı taraftarları teş· 
kil etmektedir. Fakat hlikümet 
gerek muhalif partilerin itirazla-

Yunan Harbig• Nazın JI. Kondlli• 

gösterip giderken iki taraftan 
son gnnlerde Balkan misakı me
selesi tekrar ve yeniden milnaka· 

şalı bir şekil aldı. Pariste çıkan 
«Pöti Parizyen» gazetesinin, mi· 1 

sak hakkında çıkan bir yazıya 
cevap olarak Hariciye nazırı M. 

Makıimoı beyanatta bulunarak, 
Yunanistan tarafından meb'usan 
ve ayan m~clislerinde resmen ya• 

palan beyanatın Balkan misakının 
metin ve ruhunu değiştirmediği
ni izah etti. 

Bunun üzerine muhalif fırka-

Malcarlder ikibeti11• lcavaımalc linre dün gola çıkarılan lnnıll ( gakarıdtı 
saldo ) oapar m•rdlveninde, 11olca •olonandan çıkark,111, ( altla ) 

Toplaan• rılatımınJa 

olmadığım bildirmiftir. Villyet bir heyetin aeçilmemni iatemiştir. 
derhal Emniyet MUdllrlOğllne bir Emniyet mlldllrlOğll (lnaull) 8 
tezkere yazarak (luuu) il lzmirde 1'6t6rmek ipa betinci tube mD-
Ammlra qpurm ı..um edecek < De.... ' ... .,w. > 
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Yeni 
Nüfus Tahriri 
Yapılırken 

Hükumet gelecfk sene yeniden 
nufus tahriri yeptırmıya k11rar 
•erdı, bu hususta bir de k11ıma 
liyıliuı hazırlandı. llttlkm bu 
yeni karar etrafwduki mütalea 
ve dileklerini yazıyoruz: 

Sadeddın Bey ( Sultansdım Fıstık 
dibi 17 } - Memleketimiz çok gcn·ş
tir. Şimdiki nüfusun on mislini bile 
bol bol barmdıralilir. Dört leş sene 
evvel yapı:an tahriri nüfu&ta memle
ketimizde ( 14 ) milyon nüfus teılit 
edildi. Bu müddet zartında nüfusumuz 
(3) milyon artmıştır. Su.tanlar devr.n
de mütemai harpler, Yemen çölleri 
nüfusumuzu kemıriyordu. Cümburiye-
tin tesis ettiti sulh devresi nüfuıu
muz.u arbrmııbr Ye daha da artıra
caktır. Nüfusumuz artarken bunların 

lrf an itibarile de yükselmesine çalat
mahyız. Baarif Vekileti buna da 
ehemmiyet veriyor. .. 

Mediha Kemal H. ( Bamköy Cc· 
Tizlik mahallesi ) - 935 seneliade ye
aiden nüfuı yazılacaktır. Bunun için 
1eni bir kanun liyıbası bazırlanm17tar. 
Bu tahririn çok dikkatli olacatı anla
tıhyor. Tahrir l'finlerinde nzife kabul 
etmıyen:ere lef liradan elli liraya ka-
dar para ceuaa \'erilccekmit- Parayı 
Termiyenler bapıe ablacakmıt- Umumi 
harpten sonra düşmanlarımız Tiirk 
nüfusunu altı milyon kadar gösteri
l·orlarda. Cümburiyet devrinde yapılan 
tahrir bunun yanlıthtını gösterdi. Bu 
tahririn tam yapıldığına da kani de-
fildik. Bizim nüfusun:ııuz her halde 
(20) milyon kadardır. Son beş alb sene 
içinde de mütemadiyen arttı. Bütçemiz., 
lktaaat Yf' umran siyasetimizi nüfuıu
muu i'Öre btnzim edebilmemiz. için 
hakiki nüfuıumuzu bilmiye mecburuz.. 
Bu itibari• da hükümelin yeni ha:ıır
ladıtJ llyıhayı çok isabetli Luldum. 

>f. 
Salih Bey (Beşiktaş Ihlamur cad

cleei 27 } - Türk çok feyirli bir 
ırkbr. Ona refah n sulh verirsek 
kısa bir müddet içinde nüfusumuz 
Jiizde yGz elli niıbetinde artar. Son 
d6rt bet sene içinde bet milyonluk 
DÜfu• çotalmuı kaydedilmiıtir. İldi
.. di birçok yeni ve muazzam teıeb
büılere ıiriftik. Bunlano nüfusumuz.la 
cok yakından alika11 yardır. 

SahtekArhk w.ı, Deg· ı Mı? 
Ağır Ceza mahkemesinde, 

kambiyo mlibayaasına malı· 
ıus makbuzlarda bazı rakamlan 
değiflİrmek ve fazla kamhiyo 
verm~kten suçlu Adnan ve Burha· 
nettin Be}'lerin muhakemelerine 
devam edildi. Müddeiumumi mü
taleasını •öyledi. işte sahtekarlık 
değil, dikkatsizlik bulunduğu ve 
bu cürmnn de affa tabi olduğunu 
dermeyan ederek beraetlarmı is-
tedi. Mahkeme, karannı vermek 
here muhakemeyi talik ettiı 

Şahir fi.eclisi 
latanbul umumi meclisi dün öfle

den ıonra toplandı. Dünkü toplantıda 
eYYelce verilen ban takrirler okuna
rak makama hnale ed.ldi. Bundan 
batka 1931 aenesi kat'i hesabına dair 
baza müoakqalar oldu. 

• 
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Vergi Cüzdanları Hazır 
Bir Senelik Vergi Borcunuz Bu 

Defterlere Ayrı Ayrı Yazılacak 
Mükellef.e~e vergi .~ü;danlan verilm~si hakkında 1 danlar 20, meşin kaplılan 50 kunq mukabilinde 

geçenlerde Mıllet Mec.ısınde kabul edılen kanunun alınacaktır Kanun hükümlerine göre; cüzdan 
tat bikatma geçilmiş ve ihtiyaca } etecek m~ktarda d" k b. d b • b · et kt lst 
cüzdan hazırlanmışbr. Yale ız vasıtasız vergilerin e ın~e usuıun a . ır me~ uny yo ur. eyen• 
kaydedileceği bu .cüzdanlar bütün mal ıandıkl&nna ler cuz~&nlan tedarık ettikten sonra tahakkuk 
ve mal müdürlüklerine tevzi ed.lmiş, tatbik şekilleri ş~belerıne .mnracaat ederek. ver~i. bor~lannı ~~yd~t: 
hakkın.da da. b~er talimatname gönderilmiştir. tıreceklerdır: Ödenen vergıle~ açın yıne «:8kisı gıbı 

Yem vcrgı cuzdanlanna mükel!eflerin arazi, bina, makbuz kesılecek, fakat bu cuzdanlardakı ka\ atlar 
hayvanlar, kazanç, veraset ve intikal vergilerinin esas sayılacakbr. Maliye Vekaleti alakadarlara 
asılları ile, hazineye olan borçlan ve borçlara gönderd.ği tamimde bu itin ıüratle tamim 
'mukabil yapacakları tediyat kayıt edilecektir. CW:- edilmesini bildirmiftir. 

Üç Hırsız Binlerc;-
Binlerce Liralık Eşya Çal- Şişe 
dı~ar, Fakat Tutuk.ular • 

Birkaç gün evvel Yeniköyde Ge/ıgor 
mlibim bir hırsızlık vak'ası olmuş, Yakında şehrimize, bira, ga-
sandallar ile denizden yanaşan zoz ve bthassa müskirat için, 
maçhul hırsızlar Mü,hendia mek- muhtelif firmalar taraf andan ıi· 
tebi profesör~erinden Burhaneltin par.ş edilen mühim miktarda 
Beyin yalısını soymuşlar ve biç- şişe gelecektir. 
:bir iz bırakmadan l:inlerce liralık Yeni ölçüler nizamnamesine 
eşya ile birlikte savuşmuşlar<Lr. göre; bu gibi ölçü aletlerinin de 

Eunun fizerine tahkikata baş- muayyen tip ve hac:mde olması 
hyan polis ikinci şube memurları icap ettiği için ölçüler başmü• 
gece gündüz çalışarak bu hadi- fetlişliği bu hususla alakadarla-
senin suçlulannı yakalamıya mu· nn nazarıdikkatini çelmiştir. Şim-

diye kadar evvelce gelinmiş 
vaffak clmuşlard:r. Arap Mehmet. 

ş~şeler nzerinde yapılan muhtelif 
Paşabahçeli kayıkçı Ahmet ve kcntro:lar bunların matluba mu-
Altın diş Niyazi ismini taşıyan vafık olmadığını gösterdiği için, 
suçlular, bu soygunculuktan baş- yeni gelenlerin de ayni şekilde 
ka son .zamanlarda Eoğaı.içinde olacağı tahmin ed:lmektedir. Hal-
yapılan birçok hırsızlıkların da buki; ugunsuz şişelerin memlekete 
f aılleri olduklar.nı itiraf etmiş- ithaline imkan olmaması do la-
l erdir. Çaldıklan eşya!ar tama• yısile lunlar gllmrükten geçiril· 
men meydana çıkarılarak sahi- miyecektir. Ölçüler başmüfettiş-
bine iade edilmiştir. Hırsızlar liğinden aldığımız. malumata gö-
dün evrakJarile beraber Actiyeyo re; nizamnamenin neşrinden ev· 
teslim edilmişlerdir. vel sipar f edilen ı·ıelerin lktısat 

24 s. Vekildi tarafından müsaade 
aatin verildiği takdirde, memlekete it-

Hadiseleri 
Hacı Mehmet isminde bir ha

mal Haydarda kendisi ile alay 
eden 14 yaşında Şükrü isminde 
bir çocuğu , taşla başından ağır 
ıurette yaralamıştır, 

* Beyoğlunda Milli Garaja 
ait lbrahim Efendinin idaresinde .. 
ki 2102 numarala otomobil Kuru
çeşmeden geçerken Yl!suf ismin
de bir hamala çarparak ağır su• 
rette yaralamışhr. 

* Galatada kahveci Şevki 
kıskançlık yüzünden çıkan kavga 
net:cesinde dostu Fatma Hanımı 
fena halde dövdüğünden yaka· 
l&nmııtır. Bundan baıka şehrin 

muhtelif semt:erinde beş dövüşme 
hadisesi kaydedilmiştir. 

haline müsaade deilecektir. Fakat 
gelecek yüz bin~erce şişenin pek 
çoğu nizamnamenin neşrinden 
sonra sipariı edilmiştir. Bu şişe· 
lerin ithaline müsaade edilmeye
ceğine göre; tekrar ahndıklan 
yere iadeleri icap edecektir. 

f, aarifte Bir Toplanll 
İstanl:ul ilk tedrisat müfettiş

leri dün Maar:f Müdürü Haydar 
Beyin riyasetinde toplanarak Mil· 
let mektebi mezunlan arasında 
yapılmakta olan umumi yoklamayı 
:görüşmüşlerdir. 

Yeni E ir Profesör 
Fen Fakültesinde ldmya ted

ris etmek üzere Üniversite yeni 
bir profesörle mukavele yapmış· 
br. Profesör Amak ıebrimize 
gelmiş ve ~edrisata başlamışbr. 

f 

Ne Olmuş? 
Polis 200 Liralık Bir Me

seleyi Tahkik Ed.yor 
Eyüpte oturan Hamdi Efendi 

isminde biri polise yaptığı bir 
şikayete nazaran, bundan bir 
müddet evvel Bigaye gitmekte 
olan Fevzi Ef. isminde birine mü· 
racaat etmiş ve: Siz Eigaya gidi
yorsunuz. Sizden bir ricam var. 
Bemim orada Sami Bey isminde 
bir akrabam vardır. Ona iki yüz 
lir göndermek istiyorum, çok ri
ca ec. erim; bu parayı s.z gütürün,, 
demiştir. 

Fevzi Ef. bu teklifi kabul et
miş, Bigada Sami Be) e verilmek 
üzere Hamdi Efendiden iki yllz 
lir~yı almışhr. Aradan bir hayli 
zaman geçtikten sonra terar 
Fevzi Ef. ile kıaJ'fllapn Hamdi 
El., parayı tulim edip etmedi
ğini sormuş, Fevzi Efendi de ver
diğini söylemiştir. 

Bundan sonra Sami Beyden 
aldığı mektupta, paranın yerine 
teslim edilmediğini öğrenen Ham
di Ef. Fevzi Efendiyi araaııya 
başlamış ve nihayet E) Op tara
fında bulmuf Ye kendis:ni polise 
teıl:m etmiıtir. Polis iddia etra• 
fanda tahkikat yapmaktadır. 

Jimnastik şenliği 
18 mayıs cuma günO yapıla· 

cak 7 nci jimnastik ıenlikleri 
için lise ve orta mekteplerde 
hazırlıklara başlanmııtır. Bu ıene 
bütün Türkiyede şen!iklere 10 bin 
kadar talebe iştirak edebilecektir. 
Şehrimizde şenliklere iştirak ede
c~k ta:ebe adedi bin beş yüzdür. 
Her mektep talebesi, kendi saha· 
sında provalarını yaptıktan sonra, 
ma) is içinde umumi provalar ya
pı!acaktır. 

f/,isafırm Parasına Çalmış 
Barbn vapurunda ateşçi 

Sultan'a misafir olarak vapura 
gelen ltzeli Mehmet 7 lira para-
sını çalarak aavuşurken yakalan
mıştır. 

Niun 13 

Giiniin Tarihi 

Almanya Şark Tü 
tünü Alıyor 

Berlia, 12 (Hususi) - Türki
ye, Yunan ve Bulgaristanda 
iatibaal olunan ve Şark tütüntl 
namı veri:en tütnnlerin milbayaaa 
işile uğraşmak üzere Almanyada 
yeni bir birlik vücude getirilnıiş• 
tir. Bu birliğe eliiden fazla Almaa 
fabrikasındcin başka, diğer mem
leketlerin ve bilhassa Amerikanın 
tütün kumpanyaları da dahi 
olmuştur. Bu b.rliğin Şark lülün 
yetiştiren memleketlerde müme 
siıleri olacak ve bunlar vasıtasil 
mnbayaatta bulunacaktır. 

Cigara fabrikalannın vücude 
getirdikleri bu müb:m bir:ik BuJ. 
gafİ;'~D İçin mlimesa:Jini ta} ia 
etmııtir. Bu milmessile Bulgar 
kooperatifleri araaında bemell 
yapılan bir anlaşma neticesinde 
kooperatiflerin birlik hesabın 
doğrud•n doğruya köylüden 
bayaatta bulunmaları kararlqbf 
nlmıştır.. . 

latanbul Murahhasları 
Tütün kongresine şehri • 

namına İştirak edecek murah-
b.aalar .Nemli zade Mithat Bevi 
rı) asetınde bugün Ankaraya bar 
ket edeceklerdir. Kongrede bazd' 
bulunacak olan Atina ve Pir~ 
ticaret mümessilimiz Halil Mitba 
Bey de dün şehrimize gelmiştir. 

Var,ova Elçimiz 
Varıova, 12 - Mare11al Pi'suds 

Hariciye Naz.arı M. Bek'in huıuril 
Türkiye sefiri Ferit Beyi kabul e 
mittir. 

Kemalettin Sami Patar• 
Ameliyat Yaplldı 

Ankara, 12 (Husuai) - Gelen 
berlere göre Berlin ıefiri Kemledd 
Sami Paşaya midesinden ehemmi 
ltlr amell7at 7apal ... ıfbr. 

Prens Bibesko Mısara GI" 
Beynelmilel tayyare federasyOO 

relai Prens Bibesko dün sabah ta 
7are ile Mıııra hareket etmiıtir. 

Prenı Yetilköy i.taayonunda ta 
yare cemiyeti re:si, tayyarecilerim 
Romanya konsolosu ve birçok zeY 
taraftndan uturlaomııtar. 

Prena, Mısıra Eakiıchir, Konya 
lu ile gitmektedir. 

Bir Kaçakçı Şebeke•I 
Gümrük mu haf aza ınemurları 

rafından lülH eşya kaçakçıhtı yep 
bir ıebeke yakalanmıtbr. Roman1 
Yapuru ile ıehrimiz.e gelen Va 
lsnıinde birisinin ib~de 16 pak 
lüka pudra ve 26 kutu ruj bu!unmu 
tur. Yapılan tahkikat bu 9ebekea· 
diter adamlarını da meydana çık 
mış, bir gemici ile iki kaçakçı tev 
edilmiılerdir. 

Teberru 
Ve Yardım 

Tayyare piyangosunun ene 
.rtınkü ketidesinde iki yüz bin r 
kazanan Müddeiumumilik ilam 
katibi Hüseyin Şakir Bey Hima 
Etfal ve liilaliahmcr Cemiyetine a 
ayn yirmi beter lira teberru etmi 
tir. Teoekkür olunmaktadır. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Be1 Diyor Ki: 

- Azizim Haan Be1 beıWn 
~·Als••. 

-
---/ 

1 
... Hayatta ilik. elmıyaa .. ,... l 

lereel ........ 
_ Haui fÖ)le evim. d6femem.. 1 - Elbisem, çamqınm.. he1>9i, ı · Haaaa Bey - Aman, y• 

laepmi llkattr.. :z!e azizim. L,iteuler tleDi 
esn kacüc• uued 
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Tütün ihracatımız 
Niçin 
Azalıyor? 

--------------------· 

' 

lstanbuldan tütün almaya ge-
len bir ecnebi dostumuz anlatı
yordu: 
• - Ttırkiye tütünleri bütün 
dlnyaca makbuldllr. Fakat fiatçe 
rekibiniz olan Bulgar ve Yunan 
tlltünl~ne rekabet edemiyorsu
nuz. Bız Şark tiltlln alıcılan ih· 
tiyacımıza evveli Bulgaristan ve 
Yunaniatandan ahyoruz. Sonra 
çeşitlerimizi tamamlamak için si
se geliyoruz. 

- Peki, dedik, fiatleri kom
ıularımızın tiltiin fiatleri dere
ceaine düıllrmek için ne yapmalı? 

- Bu, okadar basit bir it 
deiil- Dedi ve izah etti: 

- Sizde ttltlhl abfmdan kaylll 
iltifade etmiyor. Biz faraza T q
ovadan tütnnn 15 kuruıtan ah
yoruz. Bu tütiln lıtanbula gelince-

• 

JON P()STA 

Resimli Makale 

Haksız bir muameleye dGçar 1 Fakat yeae kapılacak olursa-
olduğunuz zaman DzGlebilirainiz. I mı hata edersiniz. 

a Hakikat a 

1 
Unutmayınaz ki hakikat zeyt nyn• 

jlna benzer, suyun daima üzerine 
çıkar Ye dairesi daima genitler. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Gazi Hz.nin Tetkikleri 

s··zun K 

Hay Allah Sen'aen 
Razı Olsun/ 

Si 

··-Bu sevinç nidasını, Son" Poatada 
Mimar M. Egli'nin, iatanbul planı 
hakkında söylediklerini okurken çı· 
kardım. 

Şu, kübik denilen mimari uaulün
de yapılan evler aenelerdenberi bana 
da çirkin geliyordu. Ben de böyle 
anbara benzer evlrr, aparbmanlar 
yapmanın "lir tak!it bn~sinden bat
ka bir fey olmadıtını" düıünilyordum. 
Fakat kendim mimar, yahut batka 
herhangi bir türlii artiat olmadıtam 
için •esimi çıkaramıyordum. 

E., dost aruında, arada •rada, 
pea perdeden mlltaleamı aöyleditim 
vakitlerde de hemen biri çıkıyor Ye 
aöze atılarak: 

- Kiibik aan' alt diyordu, fimdikl, 
ilim ile, fen ile tekemmül etmlı c .. 
miyetlerin en ince zevkinla ifadHidir. 
Sen o kübik aan'atin manuanı anla
mıyorsun. Anlamadığın ite kantmu
san daha iyi ederainl 

Ben de kendi kendime : 
- Zahir, aylel diyerek auauyordum. 

* &nun için M. E,U tibl elbette )'• kadar otuz kurup çıkıyor fia
b uttaran en büyllk sebep nakil 
lcretleridir. Bi~haua hamaliye, 
liman llcretleri fiatler üzerinde 
matbiı surette mllesairdir. Size 
bir iki miıal vereyim: 

lzmir Çocukları Büyük Reisin Etrafında 
. . Coşkun Saatler Yaşadılar 

eallbiyet sahibi, aan'attea ye rüzel
likten aaladıtı, kübizm ND'atinin ne 
demek oldujunu bilditl fGphesb 
olan bir Gıtadıa aBzlerinl okuyunca 
içim ferahladı. 

Hocl\ ne pzel .aylemitl Her .. hrla 
kendi.sine mabıu• halleri, Jausuiyet
lerl vardır, diyor. Samaundan aldığımız tütün 

lttanbula gelinceye kadar .ki 
misli muraf later. T&ttintın ~e
poclan vapura Y6klenmesi; li-
man ficreti birdenbire kil 

lzmır, 12 (A.A) - Reiaictlm- noıuna geldiler ve saat 20 ye 1 lar, içten gelen ba hareket hal-
hur Hz. bugnn saat 18 e kadar kadar orada oturdular. km gBnWlerini t8f1rdı. Reisicüm-
istirabat buyurdular. 18 de ika- Saat 20 de phrin, lzmir hur Hazretleri iki saat ka-
metgiblanndan çıkarak nhtım Palas aalonlannda verdiği çocuk dar baloda kal:ırak çocukla~ı~ 
boyunda halk ara8111da yaya balosunu tqrif buyurdular. Bu ani oyu~annı .•e'"=ttileı·. Hi~belennı 
larak b. ziyaretleri tasviri ..r.ç bir sevinç takdirle dinlediler ve tertip ettik· 

o ır gezinti yapbktan 5 .. leri • • ti k ttiJ 
sonra otomobile binerek heyecanı uyandırdı. Zaptolunamı- pıyangoya lf ra e er. 

yeni yan bir çoşkunlukla çocuklar Aynı ıilrur ve hararetle te11i 
yapalan Gazi ilkmektebini ziya- Gazi Hazretlerine sanldılar ve edilerek ıaat 22 de ikametgAlı-
ret ettiler. Oradan tehir gazi- ellerini, yllzünn Bpmeğe başladı- larına avdet buyurdular. 

Elbette 1 Kilblk . mimarisi, belki 
Viyana tebrine yuqayor. Fakat 
lstanbul Viyanaya benzer mi? 

Bir yakitler ( art noanaa ) .ıı,. 
bir ıey çakmıfb. O vakit te Amapal' 
taklit bevHile burada ;.:!:"'t1rfbl 
çok dejiln de - o aı 
lıina Yapılmıfb. Buaı.na ea lıGyGjil 
olan, Botaziçiadelr.1. eski ~itan N• 

ayını lsteneais, ıımdl b11 kere rl
~infır 'de w6r0n0ı. Vaktile yeni lkea 
pzel birıey ıibi gCSrGaen, o bina71 

baımda yedi kul'Ufa Yakın b; 
fark yapar. latanbula çıkarm 
depoya yerleıtirme ve fstanb~ 
liman tlcreti bu masrafı bir mik
tar daha arttJnr. Heş kuruta al
dıj'lmız tütün bize onbq kurup 
mal olur. Bunun zaranm evveli 
köylü gCSrGyor. Çünkü ihracatçı. bu 
muraflaıı hesap ederek köylüye 
u fiat •eriyor. Saniyen fiat yOkı
ı~ldiği için barice ıatmak gflçle
~yo~ •. Bu yllzden Avrupa mlişte
rilennız gtlnden güne azalıyor. 

Bir Baba 
Oğlunu Öldürdü, Hapse 

Mahkum Oldu 
İzmit, (Hususi) - Ağır Ceza 

mahkemesinde oğluna aldnren 
bir babanın muhakemesi netice
lenmiştir. 

Yemende 
Kanlı Harp 
Şiddetlendi 

M. Meclisinde 
Yeni Kanun Layihaları Mü

zakere Ve Kabul Edildi 

iman timdi görünce kaclura ıörmiif 
rfbi geliyor. 

Hertey yeniliğinde gGzel ı~Mlne-
bilir. Yılan yavrusu bile -yeni ol· 
dutu için- gilzel görünüyor, derler. 

Onun rfbi yine Botuiçinde kabili 
tarzda -Mımar Hocanın dedltl riW. 
taklit beYeaile- yapılan yaldai cia 

Size diğer bir misal: Bizim 
lıtanbulda bir depomuz vardır. 
Bu •emtte çalııan hamallar gedik 
halinde çalııırlar. Hariçten buraya 
hamal getirmek miimkthı değildir. 
Hamal batı tntilnferi nakil için ne 
ftat biçene o ~· verilmek 14-
Zlmdır. Bir sene hamal başının 
İ8tediji Gcrete itiraz ettim. Hamal 
b8fl kabul etmedi. Hariçten ha
mal getirmek istedim, kapı önün
de kanlı bıçaklı oldular. Nihayet 
İfe polis karıştı. Ben de yapbğı
ma, yapacağıma pişman oldum. 

- Çare? 
- Çareai evveli liman ücret-

lerini indiriniz. 

Saniyen hamaliye itlerini ge
dikli olmaktan çıkarmız. Bu teş· 
kilitı bozunuz ve flcretleri azal· 
tacak yol arayınız. yoksa b 
Jidi~le, blitnn ibracahnız müt; 
madıyen za'fa uğranııya mah
kumdur. 

Evlenme 

Bir alacak ytlztlnden oğlu 
laJAmı tüfek ve bıçakla öldnren 
Fındıklı kCSyilnden Hfiseyin, uzun 
mliddettenberi devam edenmu
hakeme neticesinde, 18 sene 
atar hapse mahk6m edilmiftir. 

Feci Kazalar 
Aydın Civarında Üç 

Otomobil Devrildi 
....n-Ar~ın (Hususi) - Son birkaç 
...... ıçınde bu · d n f · otom bil k cıvar a uç ecı 
bu 

0 azası olmut, devrilen 
d k 

otomobilleria yolcularından 
o uz k• • k d 

rinden lf~ a ar muhtelif yerle-
lard ag.r surette yaralanmış-

ır. Bunlardan ikili • v 

lanlm11 b. nın ayagı 
mamen' d~k~ocuğun difleri ta
da ayakl m~ı ve birkaÇIDID 

an ezıJm· U B mobillerin b . • lf r. u oto-
bozuk oldu.ı:..~pa 0

1 
uı de fenerleri 

4 ... an •tılm,tbr 
Bahtiyar Bir Ha~ım 

. Bafra 12 ( A.A.) _ Tayyare 
pıyangosunun aon kefid • d 
100 bin liral k ikramiyenin-:•~ 
birini Kızılırmak muaWmJerüa:en 
Hayriye Hanım kazanmııbr. 

Londra, 12 (A.A.) - Rayter 
ajansının istibbanna g6re, M:di 
kasabasının sukutu ve lbnissuut 

kuvvetlerinin bu şehrin cenubunda, 
Loboya limanına doğru ilerlemesi 
&zerine, bu kuvvetlerin, davalı 
araziyi işgalden ibaret bulunan 
ilk tasavvurlanndan vaz geçerek, 
Yemen'i istili etmek niyetinde 
bulundcıldarı anlaflmaktadır. 

Mezkar ajanaın elde ettiği 
miltemmim maUimat, lbnissuut 
kıtaat1D1n bu hareketleri, daha 
ıimalde, davah Noyran bavaliaio• 
de bulunan Yemen kuvvetlerinin 
ricat batbnı kesmeye matuf ol
duğunu göstermektedir. 

lbnissuut kıtaabnın tank ve 
tayyare kullandıklan zannediliyor. 

Salih Paşa 
Eyi/eşiyor 

Ankara, 12 (Hususi) - Salih 
Pt- nın ulıbatinin dtlzeldiği gelen 
haberlerden anlatıfmaktadar. Nab
zı 90, hararet 36,5 tur. Mim. 
Kemal Beyle diier doktorlar 
yann Erzurumda olacaklardır. 

Ankara 13 (Hususi) - Millet 
meclisinin dünkü toplanbaında 
eneli devlet f\11'811 kararlarına 
ait salahiyet meselesi tetkik edil
di. Bu hususa dair tetkilAb eaa
aiye encUmeni mazbatuı aynen 
kabul edı1di. 

Bu mazbatada Deawi dai
rem müstakil bir mahkem~ 
vaziyetinde gösterilmekted•r. Mü
teakiben F evzipaşa - Diyanbekir 
hattının inşasım ikmal için dört 
milyon lira daha kabul edildi. 

Bundan sonra Hava Müsteşar
lığı bütçe li)ihasında bazı mü
nakaleler yapılması muvafık gö
rüldü. Ayrıca 933 bütçesinde de 
bazı m&nakaleler kabul edildi. 
MUteakıben petrol arama itleri 
için 200 bin lira daha tahaiai 
tnsipe edildi. Bu münasebetle 
lktısat Vekili Mahmut Celil Bey 
de etraflı b:r izahat vermiştir. 

M. Yevtiç 
Ankara 13 ( Huaul ) - Yu

goa!avya HariciJe Nuın M. 
Yevtiçin Ankara aeyahatiae ait 
program tanzim edlQp kabal 
olunmuftur. 

.~ariciye Vekileti hukuk mü
favın Avni Beyin kızı Rebia 

Hanımefendi ile .. Son Posta nın r·----:----------------------------------....._ 
aabiplerinden Selim Ragıp S:yin f ~TER .'f ~'AN /STER /NA NMA / '\ evlenme rasime2eri don iki tarafın ' t Y 
dostlan huzurunda Beyoğlu be
lediye dairesinde yapılmlfbr. Ni
kabı Beyoğlu Kaymakamı Sedat 
Bey, daima uğur getiren kalemile 
tesçil etmiş ve akti müteakip 
Yeni evlilere kısa ve o nisbette 
•eeiz bir cümle ile saadet di· 
lelb&.t• --, ır. 

can~Soa Posta" da çalışanlar, 
refik"" levdikleri müdürlerine ve 

a
11
"• •bedi saadetler dilerler. 

hmirden bir okuyueumu• J'aaJyon 
" lzmi~e tibi ahca memleketi olan Çeıme kazuı 

. Belecliyeaınha ve ÇqmeWeria JG&Gnl •tartan bir 
meaeleı 

"Öteden beri kaaaplann mezbahada hayvan keame
Jip turada burada veya dGkkinlannda keameleri ve 
keailen hayvanlan muayene ettirmemeleri ve bilimilf
külat satmalarıdır. 

" Geçen ailn bir kHabın keamif oldutu bir da-

iSTER iNAN 

nanın elde l'•Jrİ•allh oldutunu HGkGmet Tabibi Hilmi 
Bey raporla tevaık ederek aatbrmamat- Ertesi rflnG bu 
kuap çarıının orta yerinde doktorun yolunu . keaerekl 
" Ben danaJI fsmlrcle baytara muayene ettirdım. Elde 
salihtir, dedL Neden Hn b.na danaJI ntbrmadınl " 
diye doktora tecnGz cGr'~tinde bulunmu .. 

"V •• feainl l'aren bir memura fU dnirde tecari•• 
kalkqmak, bet halde cezasız btralulmamua lhımıelea 
en blylk suç dejll midir? " 

iSTER INANllAI 

timdi taze taze çlmentolarlle, ballcoa
lannın 6ni1ne l'erilmif, teateae riW. 
tek duvarlarile güzel prGnGyorlar. 
Fakat on aene, yirmi sene sonra ne 
olacak? Acaba onlar da, o bGyGk 
sultan ..,.,. gibi lasana kadana 
rfbi ni gelecekler? 

Halbuki bakınız, yine Bojuiçlndo 
Ortaköy camisi pzellijinJ biç kay
bediyor mu? Yeni yapaldıtı vakit 
naaıl l'Onlae, yine 6yle, elli nne, 
yQz •ene sonra yine ayle l"lzel ola
s:alc. ÇOalcG taklit heYeslle dej'il, 
ls~a!'bulun hususiyetine .are, Botu• 
lçanın kendi rfl•ellijine l'clre yaplllmfl .. 

Yine bir umanlar arap mlmarhk 
uaulün6 taklit etmek l.tanbulda 
moda olmuıtu. Şimdi Erkek liae.ı 
olan eaki Düyunuumumiye binan o 
zamanki modadan kalmıt eaerdir. 
Arap mimari usulü, onun inldtaf 
ettiti ispanyanın kızp ırGaefll 
topraklarında belki güzel r6rünOrdiL 
Fakat l.tanbulun buıuaiyetine uyma• 
dıtı için, denizden bakıldıjl nkit, 
koca kanatlarını açarak l.tanbul 
ilzerine çökmüı çirkin bir kua kut 
gibi görünüyor. 

Vakıa onu da Anupah mlmular 
yapmıfta. Fakat onlı r l.taabulua lau

suaiye tini dOtGnmemifler, yalaız o 
zamanlarda l.tanbalua .., tefd• 
Şarkla olmak he•esiıae taW olmqlarch. 

Kqke, buraya plen .... AYrUpala 
M. Ea-11 wfbl dotra .a.JI olaa n 
her cfotruyu Jklml•• karta •IJliy• 
bllsel 

M. Dumerg 
Sabık lngi:iz Sefirine Bir 

Ziyaf e. t Verdi 
Pariı 12 (A.A.) - lngiltere

nin Paris sabık büyük elçisi Lort 
Tirel'in müfarekati münasebetile, 
Başvekil M. Dumeg, dün, muma
ileybin ft:refine hariciye nezare
tinde bir öğle ziyafeti vermİf tir. 

Bu ziyafette, htlldimet erkl
nından birçoklarile, M. Berjeton, 
M. Leje, Kulonder Ye hariciye 
buaual kalem mOdUrl M. Vitalia, 
lıazar buluamUflardlr. 



l emleket Manzarası 

Muş Halkevi 
Ve Köylüler 

Muş (Hususi) - Halkevi lç
timsi Yardım ve Köycülük Ko
miteai faaliyete geçmiştir. 

İçtimi Yardım Komitesi Reisi 
Vali Mithat Bey fakir talebelerin 
kamını doyurmak ve elbise yap· 
tırmak ve bu sene buradaki kim
sesiz çocuklardan üç talebeyi 
vilayete en yakın yerdeki crta 
mekteplerden birisine göndererek 
bütün taha.l müddetince ) i} ecek, 
içecek ve pansiyon ve harcirab
larmı tesviye etmiye karar vel'
mişlir. 

Köycülük §Ubesi de Vali Mit
hat Heyden aıdığı ilham üzerine 
bi:ümum köylerin istida, mektup 
ve sair yazılarının meccanen ya· 
zılmasma karar vermiş ve ke} fi· 
yeti bilumum köylillere ilan ey· 
}emiştir. Komite Reisi köylü Celal 
Beyin nezareti albnda yevmiye 
yirmi otuz istida ve o nispette 
de ilimübaber, şehadetname ve 
aaire yazılmaktadır. Halkevinin 
bu teşebbüsü bütün köylüyü ıe
vindirmiştir. 

Köylüler bu hareketinden çok 
miltebassistirler.. Biıhassa lımail 
isimli ihtiyar bir köylü ile şube 
reisi köylü Celal Bey arasındaki 
ıu muhavere çok şayanıdikkattir: 

İhtiyar İsmail - Beyefendi 
bu ev kimindir ki köylülere mec
canen istida yazıyor. Ben ömrüm 
içinde böyle şey görmedim. Her
halde bu işin albndan yine bir 
ücret meselesi çıkacakbr değil mi? 

Komite reisi - Bu ev Gazi 
babamızın evidir. Onun emrile 
burası açılmıştır. Herkese yardım 
edilecektir. Bütlln yazılar 'bedava 
yazılır albndan hiçbir ücret te 
çıkmaz ve zinhar bir kimsenin 
sözüne kamp bq para olsun 
vermeyesiniz. 

Nazilli'de 
Dalca Köyü Erazisi f çin 

Eir Kanal Açılıyor 
Nazilli (Hususi) - Da!ca su

lama kanalının açılması için 2000 
lira sermaye ile teşekkül eden 
şirket faideli faaliyetler göster
mektedir. Şimdiyekadar mecra 
beş kilometreye vasıl olmuştur. 
Araziyi kolayca sulayabilmek için 
birçok tali kollar açılmış ve 
kanala bağlanmışbr. 

Bu kanaldan 10 bin dönlim ara
z.i ist:fade edecektir. Bu kanaldan 
istifade eden ciftiçi:er mahsulün 
yüzde 12 sini şirkete verecek, 
şirkette k1tzancının yüzde beş"ni 
Dalca köyü sandığına ayırdıktan 
sonra hissedarlrına tevzi edecek· 
tir. Şirket 50 ortaklıdır ve bisse
darlan, müessisleri hep Türktür 
ve ekscr:si Dalca köylüdür. 

Yiyecek · Fiatleri Çok Ucuz 
Tavşanlı, (Hususi) - Burada 

bütün } iyecek eşyalarında şayanı 
hayret bir ucuzluk vardır. Pera· 
kende yumurta 12 para, ha;is 
inek tereyağı 45 kuruş, manda 
yağı 40 kuruş, peynir 10 kuruş
tur. Çatlak } urnurtaların ı 2 tanesi 
yüz paradır. Zahire fiatlcri de 
çok ucuzdur. Arpa 40-48 paraya, 
buğday 60 para 2 kuruşa satıl· 
maktadır. Bittabi istih~al madde
lerinin ucuza saWışı müstahsili 
çok müteessir etmektedir. 

Gemlil<le Me=ıenjit l<almadı 
Gemlik (Hususi) - Mt>nenj:t 

mücadelesi devam ebnektedir. 
Hastalık tamamen zail olmuştur. 
Bu halden ıevinen birçok kadınlar 
fakir halka yufka dağıbnak sure
tile izharı mc ıerret etmişlerdi 

SON POSTA 

• 
E ABE LERI 

Burdur Hapishanesi Bir iş 
Evi Haline Getirildi 

Burdur (Husu· 
si ) - Müddeiu· 
mumi Ramiz B. 
malı pus hanenin 
faydah bir iş 
evi haline gel· 
mesini temin et· 
miş ve bütün 
mahpuslan ibl 
kalmaktan kur-
tararak faydalı 
birer unsur ha· 
line koymaya 
muvaffak ol
muştur. 

Hapishaneni4 
atelye haline ge
tir.len kısmında 
dokumacılık, tri· 

kendilerini eğ-
lendirici küçük 
işler yapılmakta• 

dır. Hapishanede 
mahkümları okut
mak ıçın bir 
mektep de var• 
dır. Hapishaneye 
cahil giren okur, 
yaz.ar çıkmakta, 
hünersiz giren 
bir sao'at öğren· 
mekte velhasıl 
BurdW' hapisha· 
nesi mahkumlar 
için eyi bir ıslah· 
hane vasfını ha· 
iz bulunmakta-

kotaj, marangoz• Bıırtlar lıopl•lıane•inlrt ttokrnnacılılt atelged dır. 
luk kısımları vardır. Dokumacılık mal Efendidir. 
kısmmın ıefi mahkümlardan Marangozluk atelyesinde çok 
Şefik Beydir. Mahkümlar içinde zarif işler yapılmaktadır. Stileyman 
günde 20 metreye yakın İş çıka· Ef. isminde bir ıanatkinn nezareti 
ranlar vardır. Bu atelyede mah· altında çalışbrılan bu atelyede 
kümlar gi:nde 50 - 60 kuruş mahkumlar büyük bir itina ile 
kazanmaktadırlar. çalışmakta ve hariçle rekabet 

Trikotaj kısmında her birisi edecek nefasette imalat yapmak-
750 liraya alınmış 3 çorap ve tadırlar. Hapishanenin atelye 
fanile makinesi vardır. Bu kısmın olmıyan kısımlannda da mahküm· 
şefi de yine mahkumlardan Ce· lar boş durmamakta, burada da 

Afyon'da !Birinci Umumi 
Bir Kaçakçı Esrarlannı Müfettişin 
Lağıma Atmışh, F ak!lt C' h t . 

Çıkaırldı 1Jega a ı 
Afyon (Hususi) - Köprü ha· Bitlis (Huauıi) - Birinci. um.u-

ıında helvacı KüpçO oğlu Nuri mi müfettiş Hilm.i Eeyin maıyetıle 
Efendinin Evinde esrar )'&kalan· beraber Muşa gıtmek ü:ı.ere şeb-
mışbr. Bulunan esrar ze) Un küfe- rimize geleceği haber alınmış, 
leri içinde Afyona getirilmiştir. istikbal hazırlıkl~nna başlan• 
30 kilodurr. Nuri yakalanacağını mı~tır. Bütün ıehrr baştan başa 
anJayır.ca bunlan aptesane} c at· dona~~ıştır. . .. y • 

mış, ÜZ( rr.e IU dökerek liğımlan Bıtlıs.n _vilayet olacagı ıayıa-
akıtmak istemiş, fakat tedarik lan da yemden b~şlamıttır. 
edi:en amelelerle esrann 8 - 10 Kaş ta 
kilosu lağamdan çıkarllmışbr. Ç y • Ad 

Adapazarında Av ay enne açayı 
Adapazarı (Hususi) - Avcılar Kullanılıyo~ .. 

Kulübü i1e Türk Gücü avcılan Kaş (Hususi) - Milli İktısat 
birleşerek bir sürek avı tertip ve Tasarruf Cemiyetinin hayırlı 
etmişler karmJanndan 15 yavru faaliyeti sayesinde kazamızın bü· 
çıkan 4' domuz vurmuşlardır. tün kah~el~rinde _çay yerine 

Adapazarhların Hamiyeti memleketimızde yehşen adaçayı 
• kullanılmıya başlanılmışbr. Ada-

Adapazan (Hususı) - Bu ae- çayı &)nı zamanda bazı hastslar 
ne Adapazan balkı Tayyare Ce- ve bilhassa sıtmalılar için şifa 
miyetine 31 canlı kurban, 500 verici bir maddedir. Bütün mem-
küsur lira da kurban bedeli ver• lekette çay yerine adaçayı kul· 
mişlerdir. )anılması pyanıtemennidir. 

Atelye için icap eden makine, 
alat ve edevat mahkumların ken
di aralarında topladıkları para ile 
temin edilmiştir. Ceza mfiddet!e
rini bitiren mahkUinlar buradan 
hem müstakbel hayatları için 
küçük bir sermayenin sahibi, 
hem de hayatlarım kazanmıya 
yarayacak bir san'atin bütün 
inceliklerine vakıf olarak çıka· 
caklardır. 

. ' 
1 

lpsala da 
Meriç Ve Ergene Nehirle

rinin Taşmasına Mani 
Olundu 

lpsala (Hususi) - Yunan ve 
Türk hududunu ayıran ve İpsala· 
nın beı kilometre ıimali garbi· 
sinde bulunan Meriç ve Ergene 
nehirlerinin birleştiği yer nehir
lerin coştuğu zamanlarda taş
makta ve İpsala ovasını istila 
ederek birçok zararlar vermekte 
idi. 

Kaymakam Nurettin B. bu 
i.Jlc meşgul olmuş, nehrin ovayı 
istila etmesini kolaylaştıran yann
blan kapattırmıya başlamıştır. 

Ayrıca 400 araba ve altıyüz 
amele ile çalışılarak büyük setler 
yaptırılmış ve bu suretle çiftçiler 
tarafından işlenilen saba ve arazi 
genişletilmiş, zeriyat miktan 
arttmlmışt:r. 

Bir Doktor VekAlet Emrine Afmf.ı 
Mardin (Hususi) - Memleket 

hastanesi dahiliye mütehassısı 
Necip Bey görülen lüzum üzerine' 
vekalet emrine alınmıştır. 

Resimli Memleket Haberleri 

Nisan 13 

---'------1 Ev Doktoru 
-ı 

Cerrahi Tıpda 
Telsizin 
Rolü 

Viyanalı bir ilim gropu, kısa 
Viganada telsiz mevcelerin-

M-h. M den hastalık te-
a ı~ ıı· davisinde .ne de-

a/Jakıgetler rece istifade edi· 
Temin Edildi lt:bileceğini tel• 

kika koyulmuştur. Bunlann içinda 
mühim kimyakerler, fizikçiler, 
doktorlar, hayatiyat altimleri val'
dır. Bu alimleri böyle bir teşeb
büse sevkeden sebep kısa ve 
pek kısa telsiz mevc~lerinin bazı 
hastalıklar üzerinde ötedenberi 
yapageldikleri büyük tesirdir. 
Meseli ciğer iltihaplan, bafıf 
gırtlak yaralan, mafsal iltihap• 
larına bu mcvceler gayet &ür'atll 
olarak nüfuz yapmaktadırlar. Me· 
adi Prcfesör Scheminski baz:ı 
hazsta uzuiyetleri, cerrahi müd~ 
haleye ihtiyaç görmeden kısa 
mevcelerle pek kısa bir zamanda 
tedaYi etmeye muvaffak olmuştu~. 
Bu münasebetle dikkate değer 
bir de film vücude getirilmiştir. 
Bu film, bir tavuğun beyninin 
bıçaksız olarak çıkanlması ame
liyesini göstermektedir. 

Hayvanın başı elektrodlarla 
o suretle çevrelendirilmiştir ki 
cereyan verilir verilmez beyniıı 
arka kısmı kavruluvermiş ve 
mahvolmuştur, O suretle ki ye
rinde hiçbir ıey kalmamıştır; Bu 
da, bıçak müdahalesi olmaksıun 
elektrikle vücudün şu veya bu 
uz.viyetini tatil ve tebdil ameliye
sine imkan vermektedir. Şimdi 
bu tawk bir otomat gibidir. Ba
ıını suya sokarsanız su içmekte. 
ağzına mısır tanesi verirseniz-yem 
yemektedir. Bu sistemin bir iyiliği 
de elektrodların iyi seçilmesi sa
yesinde ve mevceleri değ;ştirmek 
ıuretile elektrik cereyanının isti
kametini ve tevettürünll idare 
etmek mümktlndür. 

Yine Viyana ruhiyat kliniği 
profesörlerinden doktor Veissen
berg kısa mevcelerin insan dima• 
ğı (berinde bliyük tesiri olduğunu 
ispat etmiştir. Bu usul iledir ki 
doktor Veissenberg muhtelif has· 
talann dimağlannın muhtelif nok· 
talanndaki hastahklan tedavi ve 
o noktalann hareketlerini temin 
ctmeğe muvaffak olmuştur. 

Diğer taraftan Viyana J:Iaya
tiyat Enstitüsü ProfeslSrlerınden 
Dr. Kieds Buna benzer bir tec
rübeyi de nebatlar fizerinde yap· 
mı~ ve kısa mevcelerin bunlann 
inkişafını esrarengiz bir surette 
tesri ettiğini görmüştür. Şu halde 
kısa mevceli elektrik şualan, istik
bal doktorluğu üzerinde derin bir 
tesir yapacağa ve büyük inkılar 
husule getireceğe benzemeklt · 

dir. - Jıf 
Bir Karllme Cevap 

Abdullah Beye: Tarifinize 
göre siz hasta değilsiniz. Daha 
doğrusu elle tutulur bir hasta• 
lığınız yoktur. Fakat i!erlemİf 
bir nevrasleniye müpteli görü· 
nüyorsunuz. Doktor Jak Barbut 
Beyi tavsiye ederim. Muayene• 
hanesi Perapalas knrşısındadır. 
Kendinizi ona gösteriniz. 

1 - Uşak Gençler Birliği sporculan şerefine 
Akşehirde kulüp binasında bir çay ziyafeti veril· 
miştir. Bu münasebetle Akşehir sporculan bir mil· 
ıamere tertip ve "Hanife Hanım Mahkemede,. ko
medisini tems:J etmişlerdir. . 

vakte kadar aahlep satarak geçinen bu ihtiyar artık GUmUşhacıköyde Gençlik 
çalışamıyacak hale geldiği için Belediye kendisi&e TeşekkOIU 

2 - Antalya'nın en ihtiyar adamı 1244 te~el· 
lütlü, yani tam 100 yaşında olao Abdüsseiim efen• 
diC.:ir. A tı erkek çocuğundan ikisi Yemen, ikisi Rus, 
ikisi de Ywıan harbinde fdıit olmuşlardar. Yalwa 

maaş tahsis e~miş.tir. • • GUmü hacıköy, ( Hususi ) -
3 - Eskışehır avcılan bırle~erek brr sn- K dş · bir spor kulu""btl 

30 ·ı·hı k- 1 azamıı a yenı 
rek avı yapmışlardır. Ava ıı a ı O) Ü" t ı_:ı dihniştir. Eeledi} enin Mil· 

b ti 60 k. . b 1.• ı;,, eşıu e d 
de iştirak etmiş, u sure e ışı ye a ıg let bahçesi sta l oma ka;bolun-
olan avcılar bir ormanı abluka ederek muştur. Yeni ku.ül:.ün adı Gü-
irine aığnunıı olao 4 yaban domuzunu öl- müşspor. forma rengi de aarı • 
., l .ıı. -=yerttir. cUirmlltlerdir. IAQ 
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1 ELG ( Sigaset Alemi ) 

Fas Meselesinde 
Son Vaziyet 

. . . - . ... .. ' .. 

Franaıınan baılıca müstemlckeai 
olan " Fas • ta altı iy e"'el başla
yan askeri hareket, bitmiş aayılabil r: 
Bugün hemen bütün memleket fii:en 
Sıgal altm almmıı Ye bu vazıyet 
•dllcn topraklard askeri kıt'alar 
•ücudc gefüilmi§t yollar eçılmıf, 
tell'ruf ve telefon hatları çekilmiştir. 

1 
.~rtık bu memlekette, asıl sahip-

etnnı1ıı hariçten gelenlere karşı isyan 
e mc eri ıh · l" 
Hatti uz k Lırn~ ı. yoktur, denilebilir. 
nokt d aba, çol açioe gömülmüı bir 

a a f.f bir b k • . telgraf •re et aezı dı mi 

ta k 
ve telefon derhal işleyecek 

n •c tay h • 
F yare emen yetiıecektir 
ransı:ılann idd" 1 • 

dl b 
1
• •nna göre tim-

ıırıı u nı 1 k . b:t eın e etı imara ve 
ta ·t· mÖendıbalarmdan istifadeye gel-
mı.ıJ ;r. o e genif ü . 

f k 
ve mat verici bir 

u u Yardır. Fuhak"a'- .. F Ka as" ın 
daha evvel işgal edi nı"t olan ban 
yerlerinde petrol bulunmuştur, yeni 
lfgal edilen yerlerinde de buJuuncağı 
Cimit edilmektedir. Yalnız ufukta 
kara b.r nokta var: Fas•ın Okyan 
• bilinde (60) kilometre uıunluğu~~ 
da ve (30) kilometre derinliğinde 
bir parçası aeoeoelerce evvnJ b' 
JülAf neticesi olarak 1 ~ ır 
yerilmişti, f kat ispanya b spanyaya 
ta 1 u toprağı 

mamen ve f.ıen işgal it 
ın flı - a ına almayı 

esro gor rek ancak ,_. ·kı 
ta d ı;ır ı nol • 

aın " tutmakla iktifa et . • . • • 
menıleketin d""' mıştı. Şımdı 
elin • ı6er paçaları Franııının 

e 2eçınce, bel b 
Petrol bulun e u topraklarda 

unca iog r fJU . 
karar vcrmitllr. Bu d:~.. eştırmeye 
mn bu karara it" ıkada Fransa
Lıpanyı1D1n lıu arazı yoktur. Fakat 

• . ınıntakada sükQnu te-
mın deceğtuden ve bi"bas . _ 
knçnkçıhkJnın <>nüne • sa • aalih 

.. h d ·· M gcçccetınden 
fulp e ekic.rbglorunmektedir. Ve anla-
tı ıyor u undutu aöy' 

b ı ·enen petrol 
mbüe~- abarı zengin çıktıkJ takdirde 

lwı u uıemleketin yekp , 
ı b' are o.arak 

)'a.mz ır devlete oit olması 1 d • cnp 
e ec ğı meselesi üzerinde müzakere 
açılmaaı imkan11z değildir. Para aa
rında yn11yoruz. 

Çin-Tibet 
Kalkuta, 12 ( Röyter) _ Tibet hG 

ltOmetınin, Tibet ordusunun l:ü -k b: 
"ısmanı terhis edeccnı Hind· yut d ır 
lthfil d"l ., 6 ' ıs an an 

c. ı en sı.iih mübayaatını tnbd" 
edeceğ• zannedilmektedir ıt 

Bu kararın, Tibet ı 'e ç" 1•0 
d 

n d · b · ernsın a ere e ıse u günlerde b" ki l • ır ya aşma 
0 atağına delnlet ettiği söyleniyor. 

lktı adi Harp Mı? 
h Londra, 12 - Japonyanan bütün 

dunyayn karfı giriştiği lktısadı raka
bete k rfı, iktıaadi bir harp ilan 
etmek me5c1caoini tetkik eden bir 
i'a:tcle, bunuu boş bir hayalden baş
ka bir şey olamayakmı yazıyor. 

11 
Son Posla ,, nın EdeLi T•·Irıkım: 41 

Amerika'da 
Küçük Bir 
Haydut 

Şikngo, 12 - 13 yaıında btr ço
cuk iki yqmda bir kız çocuğu 
kaçırdığım polise itiraf etmittir. 

Kız çocuğu oehir haricinde bir 
binanın blna arasına çml çıplak 
olarak rüzgara ie · yağmura maruz 
bir ~ekUde bırakdmııbr. Kızcağzın 
inlemeleri ild gencin nazarı dikkatini 
çekıniı, polise haber verilmiştir. Fet'J 
bir vaz:yette bulunan kız hemen 
kaldırıldıfı haııtanede ö!müştür. Ço
cuk mahkcrn~ye veıi"m;ıtir. 

62 Kişi Kurtarlldı 
Londrn. 12 - Moakovadan blldl 

riliyor: Şimdiye kadar Ç•lyu k' •- • 
d l . ... • ın •a· 

zaze e ermdeu allmıt ik" • ta --• ta ısı JYu.n:ıcr 
rafından lrnrtanJmıştır. 
Buzlar üzerinde lwrta 1 -•--b ki rı MAUUtnl 

e eyen 28 kişi daha vardır. 
Bir Tarihçi ÖldU 

Havana, 12 - Sabık küba Cüm• 
hur Reislerinden Ye meıhur tarihçi
löelmrd~ntüM. Alfred Zayu. 73 yaıında 

U§ r. 

BevnelmileJ 
fi# 

Zihniyet 
Dünya, Henüz Bu Zihni

yetten Çok Uzakmış ı 
Londra, 12 - Lortlar Kamarasın

da, AUJctJer Cemiyetinin himnyeıi 
altında beynelmilel bir polia teşekkülü 
\'Ücude getirilmes:ne lngi1tere hükQ
nıetinin taraftar o!up o!madıkJ bak
landa •orulan bir gua) üzerine hükQ. 
met namına fU cevap verilmi~tir. 

" y • 

. - Dünya, beynelmilel zihniyet-
ten. henüz pek uzak bulunduğu için 
l'1gıltcre hükQmeti böyle bir fe i 
kabul edemez.., y 

iş Kavgası 
• D~bl~n,. 12 - Nafıa lflerinc alınan 

i~ı ~bın lfsı~ ücretlerin artbralmamaı.a 
yuzunden lf müdürlüğüne t şla hü. 
cu':1 ~tmişler, po"is:n müdahalesi 
nctıcesınde bir kişi ölmü§, bazıları da 
yaralanmıştır. 

Japonyada Tevkif EdUen 
Bir lngilrz 

Londra, 12 - Hariciye Nnzın 
Avnm kamarasmda, japonyada tevkif 
edilen lngiliz Vilyam Maksvel'in ser• 
best bırnkılman veya muh"k • • 

k . . .. emesının 
Ja ın bır vakıtte yapılması b d usu.sun-

a sefaret tarııfından teşebbfislude 
l:ulunuldutuou söylemiştir. 

. ALAYho"E•'M R. 
~u akıbet onun İlleti nefsini tık Di ar b . 1 

ezdırmekten bHka bır" n_etice ~. . Y ı ekıre dönmek istedi· . -... _ gını söyledi. 
ftrmıyecekti. 

O h Necdet bu • k 
. nun er şeyi en sade cep- bini araştınn anı ararw sebe-

besınden gören dim w b __ 
1 

D adı. Yalnız: 
agı u gonu - aha · · 

macerasında ona yer 1 • d . C mevsımın en iyi gün-
ğini kestiriyordu \'ermiyec~ Aerınl eyız ülsüm hanım, dedi 

O • ce e etmeyin D b . 
nun eğlenen rok bilen k k • a a astanbulda 

insani ' "" gezece ço yerimiz var M·· · ar aras:nda • kt .1 • • b" .. • unıre 
lstanbulda daha f yerı yo u. ı e sızı ırgun adaya götüreceğiz. 
olsa belki k d wazla kalmış Gülsümün ince siyah kaşl 
yeniden kaybe~:::k~ı sıhhatini yukarı kalkh: an 

Onun yıpranmayan. v l - Yok yüzbaşıbey. Vazifem 
oııya•ı kafası hükmünü ene kyorut· • ide var. Bana bava tebdili verdi-

es ır- er am b"I' b me yoldan verebiliyordu. . . • ma 1 ınmez elki )erime 
Şeref;ni kurtarmak için bir 8~ ~ır.nı alıkrlar. Kimsesiz bir kızım. 

. b k" onra sı ıntı çekerim. 
evvel D~yarı e ıre avdet etmesi Necdet: 
Ifı1.ımdı. Gülsüm Altınkum gezin- - Öyle .:ıe • 1 · b k . y Y c-ı o ur acanım 
tisinin gecesmde una arar dedı. ~hekim bana isterse aJt; 
~ermişti. .. .. .. • • .. ay ~elmesin onun yeri emindir. 

Ertesi gün ogle yemegını Gok· Dedı. Vazgeç a canım. Belki a-
1Uda hep beraber yiyeceklerdi. kında düğünümüz '>lur siz Yde 
Daha sabahtan Necdet ile kah· bulunursunuz. ' 
YalttSını hazırlarken ıenç kız ar- Gülsüm cevap bulup vermek 

Amerika Meclisinde 

Japony;;;;JfŞ; Edilen 
Gizli Emelleri 

Bir hatıra: Eovelki stme Çin· Japon lıorbinden bir safha 
Vaşington, 12 ( Havaı Ajansı> - Sib?ry~yı, Fihpi.n ~dalan ve uzak Şark-

Deınokrat mebuslardan M. Siroviç takı dığer arazının müatııkbel Japon 
TicareU bahriye ı,omisyonund ıu nraziıi gibi tayin eden haritalan bana 
beyanatta bulunmuştur: gösterdiler. Hatta Japon mekteplerin-

" - Geçen yaz, Sovyet Rusyayı de, çocuklara, büt~n bu arazinin h~-
ziyaretim esnaamda, harp vukuunda, kuken Japonlara aıt olduğu öğretil-
üsJer teaisi için ve BirlCf

0

k Amerika mektedir. n 

ıbiiltiımetinin arazisini müdafaasız bı- Japon Sefirine Göre 
rak.masınden istifade ederek fimali Nevyork, 12 (A.A.) _ Amerika ile 
Alaskayı Japon ordu ve douvnmasının J d • 

1 nasıl işgal edeceklerini, tefcrruatile aponya arası~ ~ ımza. anan ilk tic -
gösteren planlar ve haraalar gördüm. ret mukavelesının 80 1nci yıldönümO 
Ş.mdiki ha!de Japonya ile vakında münasebetile verilen bir ziyafette Ja· 
bir harp tehlikesi yoktur. Fak.at Ale- pon sefiri M. Saito demiştir ki: 
uten adaları ve Alaska boyunca lstih· " - Japonya uzak şarkta sulhun 
kamlar )'apmahyız. idamesi için Amerika ile müştereken 

Resmi Sovyet fahsiyet1eri l:Utün çnlışmıya hnzırdır. n 

M. Ruzvelt 
Bir Senede Yaptığı işleri 

izah Ediyor 
Nevyork, 11 - Cümhur reisi M. 

Ru7.vcltin bugün neşredılcn millete 
bir senelik f aaiiyetin.n bir nevi hesa
bını veren raporunda bilhassa denili
yor ki: 

"Evvelce kullanılan tedbirlerden 
ve o zaman aranılan gayelerden baş
ka olmttk itibarile, alınan teJbirler ve 
eriş imek istenilen gayeler bakımından 
ııiyıısetim, belki ihtilalcidir. Fakat bu 
ne faşist, ne de komünist bir siyaset
tir. Bu s'yru>et, her türlü sınıf ve hu
susi ftrkanın ortadan kaldırılması 
şek:indo tezahür etmeldedir. n 

için çok sıkmb çekti. Nihayet 
gülümsemiye çalışarakc 

- Zarar yok, dedi. Düğilnü· 
nüz olduğu zaman ben gel.rim. 

- Deır.ek karannız kat'i! 
- Ôyle isti) orum yüzbaşı bey. 
O dakiköda Necdet kuman· 

danlığını, silahşorluğunu ele alıp 
ona: 

- Ôyle bir şey olmaz. Daha 
bir ay otur! 

Ojye sert bir emir vermiş ol
saydı, Gülsüm itaat edecEkti. 
Fakat anusı.nun bö le inceden 
inceye münakaşa edilişi davasın
da kendi fikrinin galelJe etmesi
ni temin elti. 

Nihayet Necdet işi latifeye 
dökerek: 

- Yok canım, daha kalırsı
nız. Balonız ne kadar istifade 
ettiniz lstanbu!dan.. Dedi. 

O aralık Münirenin hizmetçisi 
yalıdan bir haber getirmişti. Saat 
kaçta hareket edileceğini soru
yorlardı. Are.ya başka mevzular 
da girdi. Bu avdet knrarı ka
pandı. 

O giin Göksuda oldukça eğ• 
lendiler. 

Münire şimdi Gillsnmn ezmek 
onun hislerini kontrol etmek için 
başka bir metot kollanmıya baş
lamıfb. Böyle beraber bulunduk• 

Amer·ka 
Bütçesi 

Kazanç Vergisine Yüzde 
On Zammedildi 

Va ington, 12 - (A. A.) - Ayan 
meclisi, diinkü içtimaında, hail Ü· 

zak"!rede bulunan 1934 s~nesi mali 
müvazene kanununun metninde ban 
tadilat yapmıştır. Bu tadilıUa göre, 
irat ve kazanç vergisine fevkalade 
olarak yiizdc 10 zam edilmektedir. 
Bu yüzden tahmin edilen varidat 
faz'ası, SS milyon dolara baliğ' ola
caktır. 

ları sırarlada Necdete fazla soku
luyor, onunla çok teklifs:z şaka
lar yapıyor, sevmediğı nefret 
ettiği halde adeta hafif kadınlara 
yakışır lfılübali hareketler yapı

yordu. 
O zaman GillsOmün gözleri 

bu mahrem manzarayı görmemek 
ister gibi başka taraflara çevri· 
liyor, bir zaman dalgın ve har~ 
ketsiz duruyordu. Bu çekingen, 
içli hareketler Münirenin gözün· 
den kaçmıyordu. Gülsümün Nec· 
dete karşı derin ve gizli bir 
temaynl beslediğinden arbk şüp
hesi kalmamışb. 

Genç kız bunu keşfettikçe 
Necdeti kendi havasına ve koku· 
suna mahküm edecek aşın har~ 
ketleri arttırıyordu. 

O gün eğlentiden Münire 
derin bir yorgunluk Gfilsüm de 
ümitsiz bir ıstırapla avdet ettiler. 

Ertesi gün Necdet erkenden 
bir i~i için lstanbul'a inmişti. 

Öğle vapurile o, yemeğe dön
d~ğü zaman Gülsümü yan hazır• 
lanmış buldu. Genç kız çantala· 
nnı yerleştirmişti. 

Annesi: 
- O kadar yalvardım, dini~ 

temedim. Kuzum sen de söyle 
Allah aşkına! Ona öyle de alır 
bmdı kil 

Sayfa ! 

[ Gönül işleri ] 

Bir Evlatlık 
Seviyorum 
Nasıl Evleneyim? 

" O, zengin bir ailenin evlat
lığıdır. Ben 28 yaşında ufak bir 
dllkkan sahibi bir san'atkarım. 
Sevişiyoruz. Evlenmeğe karar 
verdik. Fakat kızın bulunduğu 
ailenin muvafakat etmiyeceğinl 

zannediyoruz. Kızı kaÇlrmak mü~ 
kün, fakat bunu da doğru bulmu
yorum. Ne yapalım ? 

Osmanelde M. A. 
Kız, eğer on sekiz yaşım geç

mişse, bulunduğu aile evlenmesi• 
ne mümanaat edemez. Kız ister
se evlenir, isterse evlenmez. Kı
zın sizinle evlenmek istediğini 
öğrenince, vereceği cevap "evet" 
ten başka bir şey olamaz. 

~ 
Adana'da Zeynep Hanıma, 
Kocanıza dışarsını aratmamak 

için, onu eve ısındırmak lhımdır. 
Kavga gürültü onu daha çok ev
den uzaklaşhrır. Eğer iylikle eve 
getiremezseniz, o vakit aynlmakla 
tehdit edersiniz. Madem ki size 
muhtaç vaziyettedir, yola gelme
mezlik edemez. 

lf. 
Anlrara'da Ş . .M. Beye, 
Arkadaşınu.to kansını caydınp 

evlenmek ahlaken doğru olmaz. 
Kocasını aldatan kadın yann sizi 
de aldatabilir. Bahusus çocuğu 
olan bir kadın başınıza bela olur. 

""' Ankara'da M. Ş. T. Efendiye, 
Yanlış yoldasınız. Bu vaziyete 

tahammül edemezsiniz. Kızı gör
memeğe ve unutmaya çalışınız. 

HANI.MTEYZE 

Yunanistan Ve 
Bulgar is lan 

Atina, 12 (Havas) - Her f1d 
memlekete müteallik, nıuatlak mese
leleri halletmek üıere, Yunanistan 
ile Hulgaristan arasındaki müzakere
lere ynkında yeniden baalanacağı ha• 
ber ver.ilmektedir. 

iki memleket beynindeki ibtılif 
iktisadi mahiyette bulunduğu cihetle 
gazeteler bu sefer, kat'i bir ltilAf 
zemini bulunacağını ümit etmek• 
tedirlcr. 

Diyordu. 
Gülsüm bugDn n~'cli görünO. 

ym"du. Daha Necdet müdahale 
etmeden o başladı: 

- Zaten yüzbaşı beye bahset• 
miştim ya.. Herhalde Diyarıbekire 
dönmem lazım. Burada kalmak 
isterdim. Fakat vazifem, işim.. 
Sonra biliyorsunuz, kimsesizim. 

Necdetin annesi hakikat pek 
alıştığı Gülsümden aynlmak iste· 
miyordu. Genç kızın çenesini 
okşıyarak: 

- Ne yapacaksın Diyanbeki
re gidip te, dedi. Kal burada. 
Kız evladım yok. Necdetimia 
mürüvvetini göre} im. Ser.i de bu
ra da ev, bark sahibi ederiz. 

Gülsümün esmer çehresi bu• 
landı. Uzun, kıvırcık kirpik!eri 
karıştı. Sesi titriyordu. Hislerini, 
heyecanını belJi etmemek için 
gülüm.semiye çalışh: 

- Ne diyorsunuz valdebanım. 
Köy kızı lstanbulda ev bark sa
hibi olabilir mi?. Biz yine 
kendi kasabalarımızda yaşaya
biliriz. 

Necdet kıpkırmıu olmuştu. 
Annesi farkında olmadı: 

- Ne demek, dedi. Kısmet 
bu •• köye, şehre bakar mı hiç, 
rahmetli anne Dağıstanlı bir kö7 
kızı imif. 
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Keçi Aşısı 
Yapıyorum 
Efendileri 

Amerika gaıe~el~ri Çarles 
inatçı Bir Mişinsiu adım ta• 

şıyan bir dokto· 
t· Doktor run sergllıiiştle· 
rinden bahsediyorlar. Yalnız ser: 
g\izeştindeıı değil, aym zamanda 
da inadından. 

Anlattıklarına göre bu zat 
keçinin guddelerinden alınma bir 
madde ile gerek insanları ve gt:

rek hayvanları gençleştirebilecek 
bir aşı bulmuş, bu aşıyı tatbik 
etmek üzere bir hastahane açmış 
ve hastahane hakkında da radyo 
Ue reklam yapmıya koyulmuş. 
Yalnız Amerikada radyo ile rek· 
J•m bizim memlekettekine ben
zemez, pahahdır. Doktora çok 
tuzluya malolmu,. Bunun üzerine 
doktor kendi hastahanesinde bir 
telsiz jatasyonu yaparak liendi 
vasıtasjJe reklama koyulmuş. Her 
akşam meseli diğer istasyonlar 
bir konıer verirlerken doktorun 
telsizi de harekete geçerek sesi 
kanştınr, konser arasında: 

- Keçi aıısı, geçi aşısı diye 
bağınp dururmuş. Neticede radyo 
aboneleri hükfımete mfiracaat 
etmişler, htıklimet doktom telsizi· 
ni susturmuı, doktor da hastaha
nesini kaldırarak Meksika'ya gö
türmüş ve orada da telsizle 
reklama başlamış. Meselenin bu 
kıamı artık siyasidir. Filhakika 
Amerika Hükumeti Meksika Hü
kumetine müracaat etmiş, Meksi· 
ka Hükumeti de bir cemile ola· 
rak doktorun telsizini susturmuş. 

Şimdi doktor ne yapsa beye• 
nirsiniz? Mekı.kadaki hastahane
llİni kapamıı, bir vapur tutmuş 
ve vapurun içinde yeni bir has
tahane kurmuş. 

Anlattıklarına göre bu vapur 
timdi Amerikanın kara ıulan 
haricindedir ve muntazaman: 

- Keçi aşısı, diye reklAm 
yapmaktadırlar. 

Amerika gazeteleri hidiseden 
bahsederlerken: 

Doktor keçi aşısı ile uğra· 
ıırken geçi inadına tutuldu, 
diyorlar. 

Alman gazeteleri bir Alman 
mübend:sinin bir kişi tara· 

,-e-k--J(-,-. ş_i_li_kı fından kullanılan 

B • .,.. k ve idare edilen 
" 

6 
an küçük bir tank 

nümunesi yaptığını haber veriyorlar. 
Bu tankın içinde iki tane mitril
yoz vardır. Ve tankı idare eden 
adamın elinde tnttuğu dümende 
mevcut bir düğme vasıtasile ha-
rekete geçmektedir. Alman gaze
teleri mühendisin bu tankı zevk 
için yaptığını söliyorlar. Mümkün
dür, fakat adedinin tezyidi ile 
binlerceye iblağ edilmiyeceği ne 
malum? ------· .. ··--·-··----·----············-·-
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Tarlbl Mlsababe 
-

Bir Güzel Sesin Hikiyesi ! 

Padiıala, lıayranigdle bu •ilıir dolıı nağmeleri dinlegordu . 
Kanuni Sultan Süleyman \•eli- büyük roller oynamıı olan sadır- diyordu ve Fransa kıratım bapae 

abt iken ale~usul Manisada bulu· azam lbrahim Paşa, bu güzel koyan meşhur Şarlken kendi8ini 
nuyordu. On alhncı asrın ortala· ıesli keman ustasıdır!... Yavuz .. muhterem yegenim ,, diye ıe• 
nna kadar Osmanlc Veliahtlarımn Sultan Selimin oğlile tesadüfen limhyordu. Bununla beraber o, 
valilikle Manisada bulundurulma· karşılaştığı vakit bir dul kadının bitmez tükenmez faaliyetile, em• 
ları adetti. Yavuz Sultan Selim evlatlığı sıfatına taşıyordu, henüz aalsiz zekisile kazandığı ıerefe 

. devrine kadar Vel:ahtlar değil, gençti, yirmi yaşlarında idi. Ana- liyakatini ispat ediyordu. Viyana 
bütün şehzadeler valilikle birer lığının ağlayip ıızlamaıına, yerlere ve Günet muhasarasını yapan 0 

vilayete gönderilirdi, idare işlC4 kapanıp yalvarmasına, «sesimi idi. Tebrizi ve Bağdadı alan yine 
rirıe alışbrılmak istenilirdi. Ya· gölüı'fiyoraunuz, yüreğimi çalı- o idi. Kanuni Süleyman biltiln bu 

· vuzun tek bir oğlu vardı, o da SU yorsunuz» diye b:r ter tepinme- harplerde, Maşrikten Majribe 
leymandı, Manisada valilik yapı· sine rağmen veliaht sarayına gir- gidip gelişlerde ehliyetli vezirinin 
yordu. O, tahta çıkrnca an'aneyi dikten sonra çarçabuk temeyyüz isabetli tedbirlerini alkıılamaktan 
muhafaza etti, kendi ogullannı etti, Yavuz oğlu Süleymanın birin- ve zafer sonunda iltifatlara boğ-
birer vaayete yolladı. Lakin bu cl Nedimi mertebesine yükseldi. maktan başka birşey Y•Fmıyor-
prensler, babalarının sağlığında Saltanatın genç prense intikal du. Süleymanm lbrabime merbu· 
post kavgasına giriştiler, güzel etmesi Uzerine kıymeti bir derce~ tiyeti o derece derindi ki biç bir 
Anadoluyu altlist ettiler. Bunun daha artb, has odabaşılık maka- padişahın hiç bir vezire yapma• 
üzerine yalnız Veliahtların Ma· mına geçti. dığı muameleleri ona !Ayık g(). 
nisaya gönderilmesi usul itt:haz Kanuni Süleyman ıeıine mef- rüyordu. Meaell ODU Mısıra yol-

öildi. Öbür şehzadeler Topkabı tun, kemanına meclup ve zekası- larken Adalara Ladar teşyi et· 
sarayında alıkonılmıya başlaml- na hayran olduğu lbrahimi, im· mişti. Barbaroı Hayrettine de 
dı. ÜçüncU Mel met, bu adeti peratorluğun birinci memuru ve kendi elini iSpdUrdükten son-
de kaldırdı, Veliaht olan büyük kendisinden ıonra osmanlılığm ra Halebe kadar gidip orada 
oğlunu taşraya göndermedi. yegane adamı yapmak istiyordu. karargah kurmuı olan lbrabim 

Gelel m hikayeye: Yavuzun Sadrazam, Piri paşaya, bu dile- Pa{aya arzı tazimat eylemeaini 

Niaan 13 

: f Kari Melrlapltın 
Serbest Liman 
Ve Bir 
Mütalaa 

Türkiyede iktııadt hayab can
landıracak ve lıtanbula eaki , .. 
faba kavuşturacak en mnhim ve 
müstacel İf, dütllndilğünllz ve yaz. 
dığınız gibi ıehrimizde ıerbell 
bir liman teıiıidir. Bunun i~ 
Beş altı ıene evvel uzun tetkikat 
yapılmış vo en münasip yerin ka
lamış koyuna bakim F enerbabçe 
olduğu tahakkuk etmiıti. Burau 
tren hattı ile Anadolu ıimendife-
lerine merbut olduğu gibi gerek 
mevkiinin güzelliği, gerek koyua 
mllsaadeıile ilk nazarda göze çar
par. Yapılacak tesisat, halihazuda 
harap ve metruk olan Fenerbabçe 
ve cıvanndaki arazide m&aait bir 
tekil alabilir. Bu miltaliam nazan 
itibara alınırsa ne mutlu! 

Kaıilerioiıden: K. Cotkua 

Sabunlara Talk Katılması 
Menedilmeli 

Mersinde bir sabun yapma 
evinin sahibiyim, memleketin ga• 
yet temiz ve güzel r.eytinyağla• 
nndan yapbj'ımır. sabunlara, kay
naiı lzmir olan, Talk dediğimiz 
toprak katıyoruz. Bugtın bu, btı
tnn Türkiye ıabun yapma evlerine 
sirayet etmiı 'aziyettedir. Talk, 
ıabunlann nefesetini bozmakla 
beraber, fiab dfişilren ve temi .. 
leme kuvvetini bırakmayan bir 
maddedir. Ş:mdi sabunlara %70 e 
kadar toprak Talk, katılıyor. 
Bununla beraber AvrupaclaD 
gelen silika d6 aud namın· 
daki maddenin de yine fiat 
dtışürmek için sabunlara kan,. 
tırıldığını görüyoruz. Bu iki mum 
maddenin bütlin sabunlanmızdan 
kat'iyyen kaldınlmaaı için mercii• 
nin dikkatini celbetmenizl rica 
ederim. 

Mersin: Sabuncu zade Kadri 

1 S 1 b g .. ini ıu suretle açtı: · söylemişti. 
genç oğ u ü eyman, ir gün la- Yıllar, uzun yıllu bu suretle ~-------..-----] 
lası güzel Kasımla Manisa kırla· - Lala! çok sevgili bir kulum geçti. İbrahim Paşa, tam 00 üç [ Ceıaplarımız 
nnda dolaşıyordu, baharın ılık var. Ona büyük bir ihsanda bu- ıene imparatorluğu ıahane bir _ _ 
havası içinde hülyalar yüzdürü• lunmak istiyorum. k d t Yavuzdan miras kalan zeki u re. ve parlak bir ehliyetle ida-
yordu. Birden klağına billüri bir re etti. İstanbul da ve efendisinin 
ses çarptı. Sanki önünde bulun· vezir, hemen yer öptn, ıu cevabı yanında bulundukra da hemen 

d verdi: ~ 
dukları bahrerjin derinliklerin en b ge · · fü P d. h "" - Bukadar muhabbetinizi ka· er ce sesının sununu a ışa a 
gu .. müş bir nag" me yükseliyordu. şılamakta en' kaim d K i zanan bit" kulunuza arcak benim 8 n g a ı. anun 
Genç veliaht, ihtiyarsız, irkildi. Süieymanın o sese karşı sönmez 

yerim layıktır! 
Meçhul fiskıyenin ruhlarda dal· bir zaafı vardı. Harp, zafer, eğlen-

Ertesi gün güzel ıesli usta 
galaumak için göklere püskürdü· ce ve it ona, bu sesin zevkini 

b k . d h kemancı, Sadrazamlak mevkiin.i unutturamıyordu. 
ğü erra zemzemeyı a a iyi 
emmek isler gibi duvara dayandı, işgal etmişti. Fakat Padişah, Bir gün ( 5 mart: 1536) efendi 
sessiz bir haz ve mahzuz bir sü· nediminin ıerefini daima ve daima ile köle yine birleşmiılerdi, Top· 

k .. t . . d b.11 .. arttırmak azminde idi. Onunla kapı sarayında bı·rlikte yemek u ıçın e o ı uri teraneyi din-
Jemiye koyuldu. geceleri haşhaşa kalıp sesini din· yemişlerdi, harem dairesine çekil· 

ledikçe ve keman tellerinde dalga- mişlerdi. lbrahim, kemanını elJne 
Sesin her titreyiıi onun yüre

gıne engin bir tat aşılıyordu, 
sihre tutulmuf gibi dalgındı ve 
bUtiln duygusu kulaklannda top
lanmııa benziyordu. Güzelce Ka
sım da Efendisi kadar heyecan 
içinde idi , adeta sarhoşlanmıştı, 
gözleri kapalı olduğu halde kır
ların Bükfınunu tatlı bir lisanla 
çerçeveliyen nağmeleri dinliyordu. 

Biraz ıonra o lihuti &es austu 
ve bir kadın niyazı titredi. 

- Oh, İbrahim! susma. Yalva· 
rırım sana, susma! 

Şimdi bir keman ağlıyordu ve 
tellerin hıçkırıklarını deminki 
billur ses, yanık yanık besteliyor
du, veliaht, kudretli bir hançere 
ile hassas parmakların birlikte 
yarattıkları bu hıçkırıklara daya
namadı, ağlamamak için bir prens 
tecellildü gösterdi: 

- Kasım; dedi; bahçeye gir, 
ııa keman çalan adamı ıetirl 

itte 01manb ultanatında çok 

lanan san'atkar ruhunu gördükçe alarak ıesinin alevlerini, rlizgar-
bu emeli kuvvetleniyordu. Binaen- larını, kahkahalarını dökmeğe 
aleyh lbrahim Paıayı orduya baş- kcyulmuştu. Padiph Manisada 
kumandan yaptı, vezaret ve sadaret vukubulan ilk tcsadilf uraıındaki 
payesine Beylerbeyliği riltbesini hayraniyetle ve hazla bu ıihir 
kattı, nihayet damatlıkla da ıe- dolu nağmeleri dinliyordu. Bir 
reflendiİdi. arahk ıözleri odanın perdesine 

lbrahim Pap lmperatorluğun ilitti ve orada bir çift kadın ıö-
hakiki hakimi idi, berJey ve her- zünlln •ık ile, ihtiraı ile yandıjını 
ıey onun elinde idi, şöhreti ve ıördli. 
kudretinin gölgesi lmperatorluk Erteli ılln, kudretli Yezir lb-
aırlan dışına taımıftı. Macar rahim paıa aaraydaki odasında 
kıralı f erdinant ona: "biraderim,, boiuJmut olarak bulundu. Cese-

_ .. , ..... "---~----.. ·- ·- __ din hali, ağll' bir bncuma uğradı-
r ğını ve hayli eziyet çektiğini == TA KV / M == gösteriyordu. işte Maniaah bir 
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dul kadının evlatlığı olan keman· 
cı İbrahim, şerefli ve uzun bir 
hayat geçirdikten sonra kendisine 
o hayabn kapılarını açan gllzel 
acsinin bir saraylı kadın gözOnde 
uyandırdığı iştihaya kurban oldu. 
Yükaek san'atkar ve yllksck ka-
biliyetli vezir, "sile kazandıklarını 
yine Hllle' kaybetmifti • 

M. T 

Kütahyada Şe3 h zade Hafü Ef. yeı 

- Mektubunuzu orman idare
ıine gönderiniz efendim. Biz net
rini mahzurlu gördük. 

* Beşiktaş Akaretlerde Ahmet Ef. yel 
Mensup olduğunuz askerlik 

ıubesine miiracaatla izahat alınıı 
efendim. 

Bedri Beye: 
Hariciye Vekiletl vasıtaıilt 

teıe b büıatta bulunabi:ininiz. .. 
Nejat Ekrem Beye: 

.Bayram toplan ıebrin umumi 
aurure İfliraki demektir Ye anane 
bnkmtlnll almqtır. Atam ma•U. 
lan mahalli belediyeler tarafındın 
temin edilir efendim. 

• 
lsmit piyade fırkuıoda kaçtık 

sabit V thbl Efendiye: 
Mevzuubaha yazı dopudur 

efendim. 

Beykozdan Dündar Beye: 
Sarih adresinizi yazmadığınaz 

için mektubunuzu neşredemedik 
efendim. 

Sinema opratörü imıaSJlo Ortakö~ 
den mektup gönderen kariimize: 

Mektubunuzu okuyamadall 
efendim, daha olninakL y~ 
mzı rica ederiz. · 



Ziraat Bilgiai (") 

Sorgulara 
Cevaplar 

Baki Baper Afet •as•Grlyorı 

Hitlerciler Benden Korkuyor! 
Bilmecemiz 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

- Rami Y etl.,Urebtllr 111lylz7 
Fen Hanındaki adı (Boebmeria 

Mln.a.) olan lif nebatina muhtelif 
• ....._tlel'tle Rami. ipek otu ve 

Çünkü Almanlar Beni Çok Seviyor 
ikinci\ Vilhelme Göre Günün Birinde M. Hitler Kenaisini 

Birer c1o1 ... ..Urellkepll ka• 
lem elacaklar. 

::a ::- w..ıw talulmıfbr. Nebat-
Birinci Adolf Unvanile İmparator İlan Edecek 

Gelenbevı m.ktebi talebuinden 
Halil lbnhim, Kıs ortamtktebi taW 
belİDden 418 !&det, Ltubul kıs o,... 
lliektep talebeainden 663 Nebahaı <W 
man, Çapa kız muallim mektebi taJeii 
beeinden 285 Semiha. Rqitpa .. mü
tebi talebesinden 145 Buan Kıs U. 
sinden 196 S•babat B. ve Beyler 

._ fa.U ..... meD.IQp olnn 

-·---·~--~ -r .. ~etJt ... ..a.t.a UUD ................... 
• 0 •eat Alemlacle ....._. ....._ 
mi)'et Yerllaalftir. Ea ~ 
deaizhadeld a...,_ Ye Çla•41e Japoa 
tlrilea Rami ba memlWct.tı _ _. Je!1f-

. lr ...... ft9• 
111pa1a aev olunarak .ı~ bU.. 
-.. pat:alca, kiflt Ye ,an ..,a 
malda kantbnlarak ta mobil,. ::: 
matlan imal edilmektedir. Rambüa 
baehca iki DH'l olup beyu rami de
Dllea mu kıaa boyla, .. Ufll ,,. 
mutedil 1erlerde Jetlfii. 

Y efil rami deaOea dij'er cba. ı .. 
bir baçak metre kadar boyla, çoli 
UfH te meale Jerlerde Jetitlr. Ha iki 
aeYicle tobum • tôlarUe Çofalblıı 
Toı..mlan llldıaharda bir YUbt • 
~ .tesl Ukbabua bdu .,: Ad• 
~dikten ıonra ıı.11..ı_ ra a 
...... b• .. ...... tar-

ırer buçuk metre fail) . 
açılan çukurlara diki)" 1 a ile 

ır er. Nebat) 
ara ara ıulandıfl gibi çapa) d .,. 
Çiçek açm.daa anır a. .. 
topnk .. v11fıfllıadeyvel n~batua nplan 
lardu lif Pkuılır. eaı:.uerek bu 1ap
llne ıBre Hnede "ı mba •l1aade
bdar biçlllr. Bir~= Lq defaya 
2000-7000 kilo kadar ku tar ~ladan 
bu uplardaa "20 lplllc ~-~p •• bu 
edillr. -.uab elde 

Rami nebab tarlU1Dcla 
HDe blabllir. Bu mGdd tte... alb 
Wldeylp yenilerler. Raa.~ n ıonra 

•- ut en 
ııca. ve Y•tııh iklimleri 
1 bi d · 11 nebatı • up ı e ııraati tecrilbe eclDmemi 

tir. Zira•tinin iktı11dl olup olamıy!: 
catını da ancak adana taraflannda 
J•pılacak fenni bir te.Gbe fiaterir. 

• 
Bana'da böcekçi Jıf. imzalı briea 

... ':: =:• Krlnlltlerlnden 
ltleediji ,...ı.,:'1711peb ~ koza11nın 

• • n"81ann bir 
arbfını da kozalann lçind• ..._ 
~izalitler teıkil eder. 

b Eheaamiyetli bir Jeldma Hlil elaa 
lh u aa.i •rbklar blade atedeaber1 

mal edilmlttfr. HalMld krlzalltJer 
brlalınmıaa en beclaYa M • la)'Dletll 
ltlr .Obre olmak lathlachadadın Bu 
ailbre •• mlkemmel bir çiftlilc '6b
ruiad• daha kaVYetlldlr. 
~ek.timi• topraklan halckı 

4a laJmetU tetkikleri bulunan k D• 

Gmer Beyin 1anlanna .-ar. to erim 
lanmıa en Ziyade azotça fakir ~;ak .. 
larıadan azotlu pbreJeq ....;.;: 
cDktar. Hele kalevi tablatteki to 
nldU iP• bu azotlu pbrelerba ..!; 
;a! ~ M78lc -bir lüzum YU'dar. 

m ıuetle • 1Us defa lafı:alitler 
ISer.Jıse ıuızandıkkatım&i celbeden 
KerilD 0.-, Bey krizalitleria .11:.., 
meYaddaeıaıiye ile birlikte en .. ::o. 
=.:!d~~" aGbre o~dutuna ftuet 

Kriaalltlert toplaJabWr."e.uz ,,...b 
olarak lltbnaJinde · •'" re 
..... Menbaiz. :., ~k fa1daJar 
llllo tlftlik rGbreıUe ..... 15 W. 

&iti K••••re 6're ••luınle lc.wil•I 
.,.lıd• •iülalchl Kagur ( AılolJ 

Niller) 

Almanyanın mqhur Kayseri 
ikinci Vilhelm, F elemenkteld 
Do~111 tatoıunda geçirdiği . mOn
ıevı bayata rağmen, ikide birde 
AvruP.4 ıazeteıerm.. dedikodu 
mevıuu olar. . 

Klb remden Almanya tahtnaa 
d6neceğinden, kAh servetin· k 
b 1 k · ın ay
.. o ma tehlıkesine maruz kalda-
gın~~n, kib evlendiğinden bah-
ıedılır. Denebilir ki Alm h k" • anya I· 
ımıyetini temsil eden bu eski 

~perator Avrupa harbinin .. rp 
ilihı ,, aıfatuu kaza 
dan d 1..._ nmaı olmasıa· 
~• o._,.. blltGn dllayaam met•'IQ olduğu hir mevzudur 

k,t'a ~erde Vilheıı:. dedi. 
kil rJ:- yenıden alevlenmittir ~ 
aUe eı!:':. ':~OllQoda İDperatonm 
ve varJyetlerf ar .::::::b ya pır aflar 
relerde bulu..., k ~ müzake
vermiflerdir. • "-arlar 

Bu topla .... bllhe =Ut fodor 45 ~o 
p...... • • 

__ uı..ı.:.~..! . a~ .. Ll.ı •• .. yam-.unm_. uurau; a' bfa 
hararetli ~ ··~ T9 
Henain'in ilk defa .. Prea-. 75 .... _ Ha}...... • _,. 

kilo krizalit .-eatr::..~t=• 5 Wa 
Hamw foıfor 80 Kil ettilf: 
Azot 129 o 
Potu 45 • 
Bu hakikat karp11nda • dur ... 

topraklanna çok kıymeW bi••mleket 
lhınal ettij"imiz afikhdar. L.:;::)'I 
tohum ekmeıden bir •1 •nel ta.a erl 
d6kmek ve hafriyatla kUlftıraa!: 
lbımdır. - Çi/tçl 

Edirnekapıda Tahıiu, Afyonda Ah· 
••t Beylere: 

Verdijiniı izahata teıekklrler 

-.,.m efendim. - Ç. 

P) Ziraat h\lluewııdald •lfklll ........ 
........ Son P•t•'DID (çiftçi) .. 
.. eeup "'•celltli. · 

Olanak ... 
Hobeqzol-. alles ulD bu t :I..:....":· 
.... _ •• .:..1_ op.,.... 
•UNU• iftir.. etmif buJunmaaaa-
dadar~ Toplanb eanamnda Vilhelm 
ateı .,nknrmn,, Almanya b 
idare eden rejim hakkınyıd ugtın 
tutm a abp 

uıtur. Çünka memleketind 
pkanlalıdanberi her en 
talebi reclcledilaaif olan -::u .:: 
perator, IOD lene zarfuıcla 
ebemmiye.taiz en 
reddedilmekte taleplerinin bUe 
tedir. oldujuna girmek-

Hele Jeni leYce.i p 
Hermin'ia Berlinde eaki NDlea 

. ripler menfaatine t.up ed-:; 
mUsamereye •Oaaade ... ..._ ... 

hanedan azuam k6plere bindir- imkin haricinde olduj'unu aalat-
miıtir. Halbuki yeni lmperatoriçe mak içle çok sıkıntı çekmif fakat 
izdivacından evvel her sene mun- Vilhelm Nuh demq, peygamber 
~azaman Berline gider, eaki mu- dememiştir. 
haripler, harp yetimleri ve dallan Ondan sonra Aohenzolem aile-
menfaatine balolar, müsamereler sinin bugünkü mal1 vaziyeti m&-
tertfp ederdi. Geçen ıene Al· zakereye konmuştur. 
manyada Hitler idaresi kurul- İngiltere ve Amerika hükO-
IDUf bulunduğu halde bile Ber- metinin albn esasını terketmeleri 
llne sitmiı ve mllaamerelerial ve dolar ile iıterlinin düşmllt ol-
•ennfttj. maaından dolayı ailenin aerveti de 
b Bu lelle ba hanım • hiçbir H- b&yllk zararlara maruz kalmlfbr. 
• ep ·~ bahane yok iken • Der- Dijer taraftan Almanyacla 

line gitmek h11111111Dda talepleri tatbik edllmekte olan mali ka-
reddedilmipir. ikinci Vilbelm ba nunlar Kayzer'in Almanyadaa 
maaeft'aJlt kendi,lle milJetl ~ ~ istediği 9eı'lllayellİll ele 
~ela mnmldbı . alacak herhangi ditAn pkmapna maai olmaktadır. 
bar banpnayı imktn haricine p-. Ba Yaziyet kaıpmda kayzer 

BerJin hnlalmetinden tekrar AJ
manyaya girmesine, yahut Ham
burg' da yerlqmeıine mil-de 
edilmeaini rica etmif, fakat rica
llDID reddedildijini aöylemiftir. 

Yllkortla •dl Biaulrlt, .,.ful• .... 
t111c6el Bl•rıetırlc (Girl111) 

karmak için, bizzat Hitlercilerlll 
çevirdikleri kanaatindedir. 

Toplanbda bunlan anlatırken 
Berfin hllk6metinden ,ayle fiki
Jet emu.tir: 

-• - Ne istiyorsam ıiddetle 
reddediyorlar. Kendilerine hiçbir 
aiyaal faaliyette bulunmıyacajum 
temin ettim, olmadı. BerliD laB
kftmeti hiçbir konuımaya J&Dafma
yacağuu bana her veaile ile ... 
latmak istiyor. 

Ôldllkten 10ma ceaedlmin AJ.. 

Birer kart alacaklar • 

letanbal im lieeei dokuzunoıa md 
tan Saime, Kabatq liaeeinden 884 K• 
mal, Alemdar 49 cu mek. fil O. Jt~ 
Sürt Gazi İJkmektebi talebelİDden llf' 
:Meanıre, Merein Ortaınektebi tale
liııden 2 lclil, Adana Necatibe7 me .. 
tebi talebeırinden 266 Nadide, Kmaluı• 
nbııektebi talebelinden M Şökrl, • 
kifebir Jiaeeinden 422 TiirklD, BeJOfli 
S1 inci mektepten ZOO Nuri, Wanh01 
kız Oıtamektebi talebtlinden I09 V eCllı 
bet, İzmir :f{qıyU& mektebinde 10 lİ1I 
vahhit Kimuraa, İzmit liWı tamiılt f•• 
ribll mtab8fıaa Jmı Moızez. BeJotl• 
48 inci melm:pten 122 Hmtit, Perte9' 
niyal Iİ8elinden !41 Ertu;nıJ, BakırköJ 
Birinci mektepten 8 irfan, hm\t lJb 
Gazi mektebinden !O Mücahit, ._. 
Bozkurt İlkmekıebi talebeeinden Bi
len&, Ankara Kurtulaı llkınekteptea • 
Nuilı, Guioemapaoa mektelai ~ 
lindea 41 K.ıri, .ı.taakl • lilıdt•• 
1817 Muteber. <Wal!a S.jorj liHll 
talebuindea 6'l Or ... Abdullah, X... 
tallloDU J(..,.ıa.ey .tJbıektebİ talebeliJı. 
deD 81 .AclaaD, .Aııkarı\ Şura11devlet 
mem~ Naciye, Beyoğlu IS~ 
mektepten 180 Sefa Ziya, Topkapı Cami 
ıokak 8 İffet, Ankara İnönü talebsin· 
den 198 Semiha, MuMelit Ortamektep 
talebesinden 393 Oaman H a1i1, 9 uncu 
tıkmektep talebeainden -l4 Hallik, 
Şı&rJd Karui•ı İDhİlariar ...... 
Bdat Bey km Sevim Se.P, Galatai 
IU'AY lileaiDden 1028 .Adiwa, Zeıtm. 
bmnu Bafitbey geçidi Naime, Puplla 
Bilesı°k 10kak M Siihıyli, KODJS • 
tamektep talebeliDden 818 AdYiJe, 
KaJllll merkes malmidüril Mutafa 
Bey km Nezihe, Tekirdıi Namıkk• 
mal llkmektep tale~den 181- MeJt. 
••t. Ltanbul lieeai taıebelinclea MeJı. 
met Otmao,Beyoğlu 87 inci llbu:k• 
tepten 87 Kbım, Fatih Anlanhaie 
llObk 1 Saime. Ankara lametpata tık• 
mektep taleb..uaden 198 SabahattiD, 
Adana ..._ek&ep talebeliaden H İrfa1I 
.Anbra .. •at mek.. talebe. 146 il._.,., 
Ayclm bap ıı.-.. efeMi laza UlvİJe. 
latuıbul erkek IİleliDdell 780 Fut, 
latanbul kıs Ortamektebi talelMlllDıl• 
895 Melibat, Lıuıbul 44 tiııcii mektep. 
ten 84 K•azces, Çanakkale 1etiklal 
mektelii tabelinden 40 suıı.v., x...,. 
MUmntoevketpa.. lıkmektebi talebe
linden 186 Mlhmet Naz1m, Tatbikaf 
mektebi talebeainden 286 Nezahet, Ay· 
duı Cemalettin mahalleli İnöntl caddeli 
14 Fatma, latanbul OrtameJdep talebe· 
linden 64 l Süleyman Bey ve Hammlar 

Bu laal ihtiyar hilkllmdarm 
fena halde linirlerine dokunmllf
tur. Bu 1ebepledir ki Hohemolera 
aileai toplanblanda ba a•biye
tlal Piemeye ltlzum ......... 

-· 1 •••• , •••• 1 1 11111 

hatta Hitler'ia keaclilli imparator 
ilin edeceiindm korktapaa bile 
afyle~. 

imparator keneli ~ 
herkeli lttirü ettirmek itia bir 
hayli kafa JODIUf, epeyce bap 
np çaimmfbr. Sakat hllkllmdara 
bhna lltikbalcleld Hitleii .. 
Almanya sarayun 11,ı. tutlr 
etnıektedin 

Hitler Birinci Adolf aavanile 
tahta p)daktaa IODra pmdild 
Pruaya Bapekili Garing, Blamarll
hk edecek, Propapnda Namı 
G6bela ise JeneraJ Moltelkenia 
yerini tutacaktır· 

Bu korku ikinci Vilbebiüiı Jijfuın 
da çok derin noı.Jara kac:W- itle
-tir. Eald veliaht ba tepWabcla 
• .......... ııs;.,.lcan ...... 

ru.,... aM ..,.., .,.,,_ .... 
.feHelM.ıa.(aa.ı.J 

manyada samaJmeaial ~ .. 
miftim. Heyhat! Buaa ela m18bet 
cevap elmaf değilim. 

Bana •• ÔIDn&z.. Ondan sonra 
bir ic:abma bakarız .. diyorlar .. 
B&tnn banlar İltikbal 11faklanma 
ıayet karanhk ve aiyah olduğunu 
ifade eden allmetlerdir. Garecek
aini:ı, dediiim olacak Hltler Jra. 
dini linpentor ,apaak.. ,, 

TiMillaedlblflne,.,.,.._ 

M AfJe ..ılll, Almaa,adaki 
• flarlpeld 1U11111D1 vaziyeti arlı 
.. amlk tetkik etmİf ve Adolf 
tlitleriD idareli albndaki rejimin 
devamı kabul olunmUfbır. •• 
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Ordu kanunlan mucibine 
nasıl hazırlandığım öğrenmek 
merakında iseniz burada kalabi
lirsiniz. Uyumuşum, azıcık geç 
kaldım. Ş.mdi acele etmek lazım. 
Onun için bir muavine de ihti· 

ce bir silah arkadaşının karı
sile evlendiği içm nisbeti 
askeriyesini katetmişlerdi.. Ilk 
günlerde, askerlikten çıkması 

Uy'ı pek müteessir etmemişti. 

Güzel olan Madam Liy'ın yüksek 
tabakadan birçok tanıdıkları var
dı. Bu ahbaplann deliletile az 
bir zaman zarfında polis merkez 
memurluğuna tayin idildi. Biraz 
c1a paraları olduğundan, bayatla· 
nnı iyi olarak ldnzım etmişlerdi. 
Lay, resmi poliı elbisesini kat'iy
yen sevemedi.. Rüyasında, bul· 
yasında eski zabit elbiseleri onu 
meşgul ediyordu. Bir kere daha 
a sker olmak, o elbiseleri giymek 
en büyük emeli idi. 

Resmi elbise ile gezmesi li-
%1m gelmiyen bir şubeye ayrılması 
l~in de karıs:nın ahbaplan tavas
aut ettiler. Bu yeni vazifesinden 
memnun kalmıştı. Bilhassa ken
dine pek yaraşan fralnnı sık, sık 
giyebileceğine sevinmişti. işte 
Emmi de bu sıralarda doğdu. İki 
büyük k.zı arka arkaya. genç 
yaşlarında iken öldüler. Hem ev· 
litlarımn acısını unutmak, hem 
de yem vazifesinde muyaffak 
olabiJmek için olanca gayretile 
ça:ışıyordu. Zekiıı kıt olmakla 
beraber, ça!ışma kabiliyeti fev
kaUide olan Layda, muvaffakı)'e--
tin en lizımlı prtı olan sebat 
Joktu. 

Harbin başlangıcından biraz 
evvel Emminin annesi ölünce, 
tekrar orduya geçti.. Cephede 
yaralanda, hastaneden çıkarken de 
tekaüt edildi. Tekaütlüğü gön• 
lünden bütün ümitlerini silmişti. 

ve olduğu yerde içi geçti. Biraz yacım var .. Mesela şu patatesleri 
sonra, hızla kapanan kapı gürül- a)·ıl<larsamz memnun olurum. 
tüsünden sıçrayarak uyandL Karşı· - Maalmemnuniye Matmazel 
smda hürmetle Eelim duran Rus Emmi! Yalnız bfr şartla: Bu hü-
talebesini görünce hayretle sordu: kümdar ziyafetinde benim de 

- Oo.. Nikolal Beni korkut· çorbam bulunursa size yardım 
tunuz.. Siz buraya ne zaman eddrim. S:z hiç (Blim Şikı1 yedi· 
geldiniz? niz mi? 

- Danlmaym Emmil Jçeriye - Bu nasıl yemek? 
~~be-rsizce girdiğimi zannetmeyin, - Bildiğimiz yumurta tavası. 
ıki defa kapıyı vurdum, kimse Yahut daha n2zikiue ( omlet o 
bir cevap vermedi. Ben de içe- konfitür) •. Birkaç tane taze yu• 
ride kimse yoktur diye girdim. murta getirdim, bu) urunuz. 
Sizi rahatsız mı ettim? O zamana kadar arka11na 

Emmi bu zarif gence gülerek sakladığı sepeti açb. Mutfağın 
baktı: kızgın yağ kokulu havasını süm· 

- Hayır. Kat'iyen rahatsız bül ve inci çiçeği kokusu bürü· 
olmıyorum. Eğer öğle yemeğinin müştü. (Arkası var) 

Gümrük Muhafaza Başmüdüriyeti 
Satınalma Komisyonundan: 
1 - 46 sayılı motörün teknesi 16/41934 Pazartesi günü saat 14te 

Muhafaza Başmlidfiriyetindeki komisyonda pazar JıkJa yeniden 
yapbrılacakbr. 

2 - istekliler tasdikli ve fenni şartnameyi hergün Komisyondan 
alabilirler. 

3 - Pazarlığa girecekler; işin Komisyonca tasarlanmış tutannın 
yüzde 7,5 ğu olan °32,, liralık teminab muvakkatelerile veya 
Banka mektup:arile gelmeleri. 111669,, 

İstanbul Üniversitesi 
Komisyonundan: 

Mübayaat 

Üniversite Merku Einasile FakWteler ve mliştemilAb için JQ.. 
zumu olan Elektrik malzemesile ampul pazarlıkla alınacaktır. Talip
ler 18141934 Çarşamba günl saat " 16,, da teklif edecekleri 
Fiabn % 7,5 o:sbeiinde teminatlarile beraber mübayaat komisyo
nunda hazır bulunmaJan ve malzeme listesile ıartnameyi görmek 
için hergün komisyon kitabet:ne müracaat edebilirler. '·1663., 

Nisan IS 

123 Nisan Çocuk Bayramı 
Halkevi Çok Zengin Bir 

Program Hazırladı 
Büyfik M:llet Meclisinin ilk 

açılış yıldönümijne rl!sUayan 23 
Nisan ayni zamanda Çocuk bay
ramı olarak kabul edildiği için 
ogütı Halkevinde merasim yapı· 
lacakhr. Bunun için de Halkevi 
tarafından bir merasim programı 
hazırlanmıştır. 

23 Nisan pazar günü Halke-
vinde saat 15 · te toplanılacak 
Halk Fırkası idare heyeti reisi 
Cevdet Kerim ve Halkevi İdare 

. Heyeti azasından Köprülüzade 
Fuat Beyler .tarafından birer hi
tabe söylenecektir. Aynı gün ıa· 
bahleyin çocuklar Fatihde top
lanacaklar BeleCiye. Fırka, Hima· 
yei Etfal, Halkevi, Vilayet Ye 

Kolordu merkezlerini ziyaret 
ettikten sonra Taksim ibideaine 
gid !erek çelenkler konacaktır. 
23 nisan günü şehrin muhtelif 
}'erlerine vecizeler yazılı levbalar 
asılacak ve tayyarelerle de atıla
cakhr. Bundan bqka her kaza 
mıntakasında ayt1c:a eğlenceler 
tertip edilecektir. Nisamn 26 ncı 

g6nii Himayei Etf al tarafından 

Maksim harda bir çocuk eğlentisi 
hazırlanmıştır. 

Çocuk bayramı münasebetile 
ilk ve orta mekteplerde konfe
ramlar verilecek. Himayd Etfal 
Cemiyetinin yardımile eğlenceler 
tertip edilecektir. 

Nisanın 24 linc6 günii Halk
evinde Kadri Rqit pap tarafın· 
dan bir konferans verilecek 
25 inde gürbüz çocuk müaabakası 
yapılacak, 26 sında Ihsan Hilmi 

Bey tarafından konferans verile
cektir. Bugünlerde bir heyet Da· 
rülacezedeki yavrulan ziyaret 
edelecektir. 

Nisanın 29 uncu günü Halke
vinde ilkmektep talebeleri içia 
bir güz.el okuma ve söyleme 
yarışı tertip edilmiştir. Çocuk 
bayramının ilk günü Şehir tiyat
rosunda çocuklar ıçın bir de 
müsamere verilecektir. 

Bir Tekzip 
Vatigton, 12 - Kolumbiya lıfikt\. 

meti tarafından Amerikadan tayyare
ciler gelirUnıesi münaaebctile, bunlanıa 
bir harp vukuunda Ko!umliya ordu• 
sanda lıı:ullanılacakları balıı:kındaki ıa• 
yıalar tekzip edilmekte. eaasen bir 
harp zuhurunda bu tayyarecilerin der
hal Amerikaya dönecekleri bildiri!· 
mektedir. 

...._.. ...... .._. .. ___....._ --·-
Yakında TÜRK Sinemasında 

YAŞAMAK iSTiYORUZ 

1 
Fransızca. sözlü 

llADGE EV ANS ve J. CAGNEY 
1 Ü dn b ır Prıing.ı kaçağıyım J tıl ıııırı· 
den daha muıızzam bır şııheser f,. 

"' (15686)--
·--------· ı•eree•M• .................... .-...._.. 

Şehzade başı 

Mi L LE T Tiyatrosunda 

. m· ~~: 
·~ ··.:.'' 
;f/ ~ - . f 

ISugtin ve bu akşam 
KOMiKLER 

MÜSABAKASI 
4 maruf komik b ir aabaede 
NAŞIT, F' AHRJ. DumbLI 11 

ı. 01.u ŞEVKi Be1 ., 
(D. ELDEN Osı 0ND0R) 

Keld&alıt.ıar plyeel 
\tuyctc, dan., bale - rak. • solo 

~------.(15615)--

, Bugün Pangalb T A N sinemasında 
Metro Goldwyn Mayer'in Fransızca sözlü 

RAMON NOVARRO ·HELEN HAYES .. LEWIS STONE 

tarafından temsil edilen ve Çin'in hayat ve esranm tasvir edea 

(Telefon: 43374) 4m 

ÇiN 
~- ilaveten : FOX JOURNAL 

GECELERi O günden sonra bayata küsmüş 
gibi yaşamıya başladı. Bütün 
serveti, karısının isabetsiz teşeb
büsleri yüzünden mahvolmuştu. 
Tekaüt maaşı az olduğu için 
çalışıp kazaooııya mecburdu. Po.
lislik zamanından kalma bir itiyat 
ile gizli işlere merakı ziyade idi. 
Bu merakı dolayısile o karışık 
1.amanlarda, pek lüzumlu addet· 
tiği hususi bir polis hafiyesi bfi.. 

Japon Gemileri LimanımıZda Spor 

Bugünkü Futbol 
Maçları 

1 

osu açmayı dl!şündü. 
Bu müesseseyi açana_ km 

için de eğlenceli bir it temin 
etmiş olacağına kanidi. Fakat 
parası olmadığı için bu planını 
mevkü btbika koyamadı. Bu 
ıerait dahilinde evin fazla oda
latmı kiraya vererek geçimlerini 
tanzim etmekten başka yapılacak 
bir iş kalmamıştı. 

Eğer iht:yann sefahat zama
nından kalma eski borçlan olma· 
saydı, bugünkü varidatlarile mD· 
kemmel yaşayabileceklerdi. işte 
bu uzun mAzi, zavalb ihtiyan 
bugün çekilmez, titiz bir bunak 
yapmışh. 

Emmiye gelince; o babasıhın 
dünkü idaresizliği yüzünden. 
gençliğinin bütün ümit ve hayal
lerinden vazgeçerek. acı hakikat· 
le karşı karşıya, her şeyden 
mahrum ya~auuya mecbur 
kalmıştı. 

içini çekti •• Ve ufak bir iıkem
leye oturarak patates ayıklamıya 
başladı. Neş'esizliği ve dımağından 
geçen bin bir Uirlü düşünce asa• 
bına bir gevşeklik vermişti.. llık, 
ilkbahar meltemi sarhoş olmuş 
~ibiydi.. Zorla uyumıya ç.alışma-

a rağmen muvaffak olamadı 

Vis Amiral Hacime Matauşi· 
kanın kumandasında Sama ve 
lvate isimli Japon mektep gemi
leri dün sabah 9,20de limanımıza 
gelmişler. Selimiye önünde top 
atarak şehri selimlamışlardır. 

DoJmabahçe önünde bulunan 
Hamidiye kruva.Wrü, gemilerin 
atışına mukabelede bulunmuıtur. 

Amiral saat 11 de viliyet 
makamında Vali Muavini Ali 
Rıza Beyi. mliteakiben Kolordu 
Kumandanı Şükrü Naill Paşayı 
ziyaret etmiıtir. 

Amiral Cenaplan nhbma 
çıkınca bir deniz mnfrezemiz 
tarafmdan aelimlanmıf ve askeri 
erkinımız tarafından da karplan-

- . 

mııbr. Müteakiben Amiral Cenap
lan tarafından Taksim abidesine 
bir çelenk konulmuş \'e bu esnada 
Japon bahriyelilerinden mnrekkep 
bir müfreze selam reamini ifa 
etmqtir. Buradaki resimlerde 
Japon harp gemilerini ve Amira· 
lıa karaya çıkıt vaziyetleriai g6-
rlyonmın. 

lstanbul Futbol Her U Riya• 
selinden: 

Buıün yapılacak mıntaka bir:sıcl• 
lik müaabakaları ıunlardır: 

Taksim Stacfrnds 
fatanbulapor - Galatnısarııy B T. 

nat 12,30 i Hılil • Altınordu 1 nci T. 
ıraat 14,15; fstanbulspor - Galataaara7 
lnci T. saat 16 da. 

Fenerbahçe Stadında 
Fenerhahçe - Beıiktq 1 ad T. 

.. at 12 ı Eyüp - Kaaımpaoa B T. 
uat 13,45; Fenerbahço .. Beıikbf 
laci T. ıaat 15.30 da. 

Be,lk.tı9 Şeref Stadında 
Hilil • Ah:ıorda B T. Hat 9 ' 

Betiktaı - lataabulspor Genç T. ıaat 
10,IS ı Feneryılmaz • Ortaköy lnci T. 
uat ıı,ao ; Karagiimrük • Sumer 
loci T. ••at 13,lS ; Bakırköy • Tiirk
aücil lnci T. saat IS te. 

Voleybol 
Feneryılmu - Vefa .. Kumkapı 

aaat 17 ; Topkapı • latıuıbulapor 
aaat 17,30 da. 

Basketbol 
Hilal .. i.taabulapor saat 11; 

lataaaray - Vefa - Kumkapı 
19 da. 

Bir DUnya Rekoru 

G .. .... 
Şikago.12 - Vqiagton hükümetl 

dahilinde bulunan Skattle tehrind~a 
yüzücü Jak Medika, 400 metre ıaabeat 
y-... dilaya rekorunu, bu aauafeyl 
4 d.ıkika '3 AAİ)'e 2110 da yaparak 
lurmıtbr • 
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- Her hakkı mahfuzdur - Nasıl Doğdu? •• 

...................................... -....... . Nasıl Yaşadı? •• 

·~~~~~~ DördCncü Kısım No. 59 ıs. 4- 9ı4 Nasıl Ôltlü? .• 
= Ziya Şakir c=::==~~==~===================• 

( Baştarafı 1 inci ııayfaJa ) 
dür muavini Vehbi ve komiser 
Nail Beylerle üç polisten müte· 
şekkil bir heyeti memur etmiş ve 

teslim ederek bir protokol iJDQ 
edilecektir. 

• 
Giz i Cemiyet Mensupları Devlet idare 

Edecek Ka iliyette Değildiler .. 

saat onda da lnsull'e hareket 
edeceği tebliğ edilmiştir. 

lnsull GUIUyor 
lnsu!I'ün hareket edeçeği daha 

erkenden halk arasında şayi ol· 
duğu için tevkifhanenin önü dün 
çok kalabahkb. 25 gazete mu
harrir "\'e fotoğrafçısile üç filim 
muhabiri sabahtan saat on sekize 
kadar tevkifhane önünde beki~ 
mişlerdir.Sabahleyin saat onda a\u· 
kat Ahmet Esat fe)le acentenin 
avukab M. Mango müf:is bankeri 
ziyaret ederek . tem) izin kararını 
bildirmişlerdir. Öğ:eden sonra da 
Meotis vapurunun kaptanile acen
tesi Çelebidis efendi tevkif hane-

işte bu program üzerine dlhl 
saat 18 i çeyrek geçe lnsull de
niz yollan nhtımına yanaşmıı 

olan Adana vapuruna getirildi. 
İnsull burada da fotoğrafçılardan 
saklanmak için elindeki muz pa• 
kelini yüzüne tuttu ve hiç bir 
yardıma muhtaç olmadan vapurua 
merdivenlerine brmandı, alt kat• 
ta kiralanan (E) nuıraralı iki ki· 
şük kamaraya girinciye kadar 
da paketi yüzünden ayırmadı. 

6 Ve sonra.. Hiç düşünül- bir kanunu, tasdikten başka bir 
m yordu ki o esnada çıka· 
cak ~:r ihlilAI, Osmanlı impc ra
tor~uguna mukadder olan akibeti 
tacı) t hnekten başka L· b· . ıç ır ne• 
tıce vermiyecekti?. Filhakika d 
1 . b , ev• 
etin linyesi mütemadiyen İS) an 

\'e ihtila.lerle sarsılıyor; her 
tarafta, bu altı yüz senelik 
binanın inhidam alametleri gö
ze çarpıyordu. fakat bu 
Devlet yıkıldığı zaman, Milleti 
kurtaracak olan . deha ve halas 
kuvveti, henüz ortada görfinmi· 
yordu. Bulanık suda balık av· 
lar gibi, bir taraf tan Şerif Paşa
nın Mısır altınlarilc yaşıyan, di· 
~~r tara~~o da Şeyhislimhk, Maa
rı ~azır ıgı makamlarına hasret 
~e . asetle bakan basit ruhlu ve 

ıptıdai. d~şüncel!(Cemi}·eti hafiye) 
erkanı, boyle buyük bir felaket 
karşısında bir miileti ku t k 
d -·ı k r arma 
egı ; endi yakalarını b0 J k 1 e sıyır· 

m~. • ze~a ve kudret:ne malik 
degıl.erdı... lttihatr ı J 

d b. k :.-ı.ar; ara a· 
nn a ır aç zeki aol 1 d 
b • ayışı a am 

ulunmak, ve henüz Abd"lh 't 
d . . t "b u amı 
evrınm ecru eli ricalı' d 

kl b ne ayan· 
ma a eraber, devleti f b' 

k.'d .d ena ır 
ıe ı. e ı are ediyorlard H Ib 
ki ihti~al yapmak ve ~~kii~et~~ 
idaresini ele almak istiyen Cemi
yeti hafiye erkinına gelincci bun· 
ların arasında, bir köy muhtar
h~ıoı idare edecek kahiliyelte 
bır tek adam bile &örünmüycır<iu. 

* 
• Hakkı Paşa kabinesi, fırtına 

l~ınde bocahyan bir gemiye ben· 
Zlyordu. Memlekete, hakikaten 
büyük bir şeamet getiren bu 
kabine, o fırtınanın kanla dalga· 
larından kurtulamıyordu. Arna
vutlukta dökülen kanlar heııUz 
kurumağa bqlaı.nadan Arabiata
nın mubte:if yerlerindeki isyan 
kaynaklan da taşmış, muhitlerine 
yeni kanlar aa~mağa baş!amış •. 
(Havran) da ay.ardanberi ese 1 • 

Yancın Başvekili M. Venizelos 
başgöstcrmişti.. Evvelce yazmış 
olduğumuz veçhile Rumelide se· 
nelerdenberi kanayan bir çıban 
vardı: Rumlar ve Bulgar:ar ara
madaki kiliseler ihtilafı .. 

Bulgarlann Rum kiliselerinden 
aynldığı gündenberi baş.ayan bu 
ihtilaf, geniş ve asude bir za. 
manda halleC:ilmesi laumgelen 
bir mesele idi. Fakat İttihat ve 
Terakki hükümeti - Rumelideki 
karışıklıklara bir aükiin temin 
etmek maksadile • bx ( kiliseler 
kanunu yaptırmış ve bu teh ikeli 
işi Mecliste kurcalatmıştı. Rum 
meb'uslar, bu kanunun müzake
resine mani olmak istemişler, 
fakat muvaffak olamamışlardı. 
Nihayet ekseriyet fırkasının tasvibi 
ile kanun Meclisten çıkar.lmışta. 
işte o zaman. Rumlar aras..nda 
bir telaı uyanmış; bu kanunu 
akim bırakmak için Patrikhane 
şiddetle faaliyete başlamışb. •• 
Rum Patriği Yuvakim efendi sa
raya koşmuş, kanunun tasdik 
edilmemesi için padişaha yalvar
mıştL Halbuki Eeş.nci Sultan 

Mehmet, ( tam bir hükümdan 
me?"utiyetperver) olduğunu söy· 
ledıkten sonra, patriğin bu ri-
cası01: 

c Mil'et Meclisinin yaptığı 

şey yapamam. 
Sözlerile karşılamıştı... Bmmn 

üzerine patrik istifa etmek iste
miş; fakat Patrikhanenin ruhani 
ve c:smani meclislerinin ricası 
iizerine bu fikirden vazgeçmişti. 
Arlık yapılacak yalnız bir şey 
kr l:nıştı. O da, - hiç olmazsa • bu 
k munun tatbikını tehir için hü· 
kunıet nezdinde tcşebbüsatta 
b.:ılunmakb .•• Yuvakim eferidi bi· 
raz mutedil ve muslihane barelcet 
e~miş olsaydı, belki de bu hu
susta mu\affak dacaktL Fakat 
kanunun tehiri tatbikı için Babıi-
1:. e yazdığı takrirlerde hükumete 
kırşı şedit ve tP.hditkar bir lisan 
kullandı. Funa binaen bu takrirler, 
ret ile karşılandı batta, derhal 
kanunun tatbikına br şlandı. 

Patrikhane, rı hani nüfuzına 
indirilen bu darbeden dôlayı bü· 
} ük bir tee~süre kapılm~ş, artık 
şiddetli hareketler icrası:ıa başla
n:: ıştı. Bir taraftan patrikhanenin 
idarei ruhaniycsi altında bulunan 
yer.ere haber gönderiliyor; ( Ki· 
liseler kanunu) aleyhinde hGkü· 
melin protesto edilmesi hakkında 
propagandalar yaptanlı) or: diğer 

~araftan cia patrikhanede bir (Mec• 
Jisi milli) toplamaya çalışıyordu .•• 
Hükürnet tarafından, patrikhane
nin bu teşebbüsü haber alınır 
alınmaz patriğe haber gönde
rilmiş: 

- Memlekette, yalnız bir tek 
Millt meclis vardır. O da, Meclisi 
meb'usandır. Patrikhanede bir 
mec:isi tcplamak, hükumet için
de başka bir hükümet kurmak 
demektir. Buna binaen bu teşeb
büsten derhal vaz geçmelidir. 

Denilmişti... Patrik, neticenin 
vahim olacağını görmekle beraber 
başladığı bu işten rüc'ati, pat· 
rikhanenin haysi}et ve ıerefi· 
ne yedirememişti. -

( Arka~ı ''ar ( 
.. _ . .h ren 

ıorunen ıayan, nı ayet patlamıştı. 

Arnavutluktaki isyanı çarça
buk kan ve ateşle bastıran Hakkı 
Pap kabinesi Hanan asilerine 
karşı da ayni . tedb:ri kullanmış •• 
Arnavutluktaki zaferinin müka-

[ RADYO 1 

~atı ol~rak padişahtan mücevher 
lflemelı bir kılıç alan Mahmut 
Şevket Paşa tarafından (Havran)a 
derhal otuz tabur asker yol:nıı· 
mı~ı... Bu ordunun kumandanlıgı" 
eski t• zap ıye nazırlanndan ve Ayan 
Mt:clisi Azasından E k:: h F l . F r an. arp 

er.' o aruki zade Sami Paşaya 
verılmişti. Sami p 
S . aşa esasen 
~rye.ı idi. O havai' . 1· 

ının ısan 
ve ahvaline vakıf ld - .• b. o ugu ıçın 
ır ç rpıda bu isyanı ba .. tınvere-

cegı. tahmin edi'mişti. Lakin 
Samı Paşa, kendisinde b ki 
f 1. . n e enen 
aa ıyetı çarçabuk g" t d" H t A • ( es ereme ı. 
a ta. :syan Ge_rek) mıntakasına 

da sırayet ettı. O civardaki 
Arap kabileleri birleşti. Asiler 
Gerek kasabasına hücum etmişler: 
mülkiye ve askeriye memurların
dan bazılarını öldürmUşler, Hicaz 

ıimencUer hatbnın da, altını 
listüne getirmişlerdi. 

Dürzil dağlarında bu kanlı 
mücadeleler devam ederken, 
İatanbU:da da yeni bir hadise 
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rl fSTANllUL - 12.30 a:aıurka plllı. ne,. 

J'Bh, 18.15 pile net lyah. 19,J5 Ajane ha• 
bu .,rl, •uutellf nc9rlyat, 19.30 Türk musiki 
nt9rlyata (Elin Hanım inci Ha O '-ü 
Hanını) 21 20 • nım, a 

Y 
1 

• aJane haber erl .21 30 N ı aku B · ı • ec p 
_ 1 P e7 orkeatraaa tarafından muhtallf 
~•er l'r, 

VARŞOVA 
luları, 17•55 1 

(l4U) - 17.35 Zenci 111,. 
pepü er Mac p •1& {aaloa muı klı ) • 18.10 

ar fark l 
18.SO mektepli 

11 
• 

1 •rı, 18.30 konferıına, 
musahabe_ 21 05 ~rı7atı, 19.10 pllJl. 19.50 
mının aenfo lk k •r· ova fUbarmonfk tala
muıahabe. 24.0S :"•eri, 2s.40 t •nı mualklal, 

.B0Kın: cı •na musikisinin denmı. 
• ........, - (364 ""·> 13 b 

p ' dk1 lı.ıb~rl~ r, p'I 18 Ora:ı haberini 
· • rady k 19 hııberler, 19 .. o radyo rk 0 or catraaı1 

versltc radyosu 20 20 a 0 es'Tası, 20 Onı-
2 J rj J 

1 
' P • 2:>,45 konferana 

1 o orjcs o fdarea nde • f 1 ,_ • 
en on" aon cc.ı bl ~illerde habcılu. •er, 

ViYANA (S 17) - 18 JS H 
K ·r • cdwlna mıc a tuafnıdan p iyano konıcr· o 
ıey1ab baber."rl 19 10 R • 18.45 
koııfera0,., 20 n d" · . oos.,velt'e dair 

J 1 B CJ l ınuıık • musahı1be 21 40 
u us ıt t n rr'ln 60 ıncı , ;. 
1i b Y•tına g rm. '11 

m nase ctilo •serleriııdcn mür kk k 
23.10 h b e ep onaer 

a •r e~, 21.25 •ı.tıın lu.naerl(p•lk ile) 
BUDAPEŞTE (5501 _ l8.30 p'ya I 

poplller hava'ar, 19 atenofrkfi de a ' n;9 ~; 
var7ete nuına 20 • • 

d ra arı, .30 !:udııpe~to opera 
•ın an nakl v d • • 
Caf' •ıı er 1 nln ~•er eılııdea • Do.ı 
V .oı. (Doa karloa) opera11 lıımıuı. 24.20 

crea •lgan takımı. 
BUESLAU - (516) 

•• U il 1?.30 Halk mualkl .. e u e .. _ı 1 ı 
., mua .. ., 18.35 1reaçlik 1 1 

neşriyat, 19.05 ak.Ualite 19 25 fl"t b ç IJ 
• tı 1 • • u •e arpa , , er. e konaer 20 .. y 
htınll bir aker 2ı ...n ti ea 1 L.SleJrmark • 

11 
•

00
" n ba11erlerl :ıı ıs Hamburıtan nak an lkiııcl bir k • ' 

radyo •lııutraaı, U.U haberi•• e~ 22.0S 
poe muUklal. • M .. ,.u 
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fSTAN~UL - 18.JS p lk netrlyah, 18.45 

fçanuzca derı, 19.lS Ajane haberleri, muh• 
te lf ne9ri)'ah 19.SO 'l Urk muı ki u,riyah 
(tanbur Refik Bcıy, kemrnçe Fahire Ha·mu, 
udi Nevres Bey, Fikret Bty), 20.U Saf.ye 
Hanım ( an rrupuaa tamameıı fttlrak ede
cektir. ) 21 Suat lamall lJ"y tarafıudan koa· 
fe anı, 21,'° radyo orkeılrau tarafından 
mııktelif eserler. 

VAnŞOVA - (1415 m.) 17.35 Tagannlll 
konıer, 17.SS trio od• aııs kel (Lemb•rgten) 
1&.30 konferaıu Ye mllaaheb•, 19.10 neşe.I 
P lk 11ıu1L .. lıl1 111Gaahabc1 21.:)5 ae.>fonlk oı
kea re koaHrf. 22 teknik konferana, 22.20 
Chopln'in eıerlerlnde .ı ınllrekkcp konıcr, 
23.05 m izahi neıriyat, muaababe1 24.05 dana. 

BÜKREŞ - (364 m.) ıs bo ea, p aıc, 
haberler, p lk 17,15 çocuk netrlyatı. 18 gece 
orkutraaı1 19 kıtdın aaaıı, 19.JS orkutraııın 
dev.unı, 20 Ürılveralte radyoııu, 20.20 p Ak, 
20.45 konferana, 21 raclyo orkeatra•ı1 22.45 
muhtelif .!unlarda haberler, 23 hafif mıııikL 

ViYANA- ( 507 m ) 18,15 Avua ury.a· 
Macar futl-ol maçının ikinci haftaymı elad-
7oındao n•klen1 19.lS aıliıuhabe, 19.4.S kuar
tet od muaıkla'1 21 • Vlytma ormıınıııda 
ilkbahar ,. lıimll leianalli temsil. 23.JS ak• 
ıam ha . erlerı. 23.SO Ado.f Pauachcr danı 
taıı.ımı. 

BUOAPEŞTE - (!550 rn.) 13.!0 Ae'<erl 
ko-:ıur 19.50 amatör ıaatJ1 20.20 mbahl 
mua kiden aıtrekkep koneer. 21 K8p~cd • 
Booc:ıı; takımı tarafından •etelı b r ıuvare, 
23.10 Pertl• al,aıa taloımı, 24 Pataky cas 
lalumı. 

BRESLAU - (316 m.) 17 hafif .. uılkl 
18.30 k!lılk daaa pa-çaları, 19.05 ıııGaahabe, 
21 l'Onlln kı .. haberler! 2J.10 •üıal111ek •ıh· 
hattır. I• mil ka ı ılı bir netrlyat, 23 muh· 
tel f tıaber'e·, 23.20 proıram arası..? 24 
dana mualklkial (<'ıld 'We yenl)0 l.IS muı kili 
••ıell n•tri:r•t (kııa dalrah Aha- morkeal 
el. •7.ı pa ....... Mkleöecelı.tır.J 

_ye gelmişler ve lnsull'e görüş
müşlerdir. 

lnsull iade karannı •oğuk· 
kanlılıkla karŞ&lam11 ve gülmüf
tür. Bundan 5onra da bavulun
dan &iyah elbisesini çıkarmış, 
tıraş olmuş ve hazırlığını yapa• 
rak teslim dakikaamı bekle
miştir. 

Saat on sekizde 
Öğleden ıonra da avukatlan 

ve kaptan ve acentesi yanında 

toplanmışlar ve saat 18 e 
kadar aohbet etmişlerdir. İn· 
sull dün çok kahve ve sigara 
içmiştir. Öğleden sonra tevk.f· 
hane meydam, civardaki aparb· 
man pencereleri ve damları hınca
hınç halkla dolmuştu. Bir aral.k 
lnsull elinde kahve fincanı olduğu 
halde pencereye geldi ve kalaba
lığı görünce göbeğini titrete tit
rete güldü. Saat (14) te iki resmi 
polis memurile M. Mango Meotis 
vapuruna giderek lnsull'ün orada 
bulunan ( 1 l ) bavulunu motörle 
ken~isini götürecek vapura naklet
mişlerdir. 

Dün sabahtan itibaren tevkif
hanenin önüne ve etraf .na iki 
muavinin idaresi altında bir po:U 
müfrezesi ikame edılmişti. Saat 
(16,5) da beşinci ıube müdür mu· 
avini Vehbi ve biraz 80nra da 
komiser Nail Bey gelerek lnsul!ün 
yanına çıkmışlar ve llendiaine 
saat 18 de hareket edeceğini 
bildirmişlerdir. 

lnsull bu tebliği dinledikten 

Gazeteciler de kendiaini vapur
da takip ettiler. Fakat b:ç biri· 
sile görüşmek iatemedi. 

Muhabirler De Glttller 
Vapura, kendisini hmir \'İlA

yetine teı im edecek olan polia 
heyetile beraber kendi.im Ame
rikaya götürecek olan Vis koa
IOI M. Berry ve Ekael6na vapu
runa teal m ederken protokola 
imza edecek olan Amerika sefa
reti Atşemiliteri Kolonel Kran da 
bindiler. Polis beyet.miıe bir de 
tercüman verileli " vapur saat 
tam ( 19)da hareket ettL 

Ayni vapurla Asoyeted Pru 
muhabiri M. Loyd, Entcrnuyonel 
muhabiri M. Kilkallem ve Yunar 
led Pres muhabiri M. Jan, Şikap 
Tribon muhabiri M. Sipk de 
kmire gitmiflerdir. 

Vapur saat yirmi d3rtte Bu· 
dırmaya vad olmat ve aababa 
k d lmaJI vapurda kaldıktaıı 

a ar ubahJeyin İzmire hareket 
sonra dil • . 
eden trene aktarma e mıştir. 
Bugün aaat lS te tren lzmire 
muvasalit edecek ve buradan 
giden heyet lnıuU"ü lımir vilaye
tine teslim edecektir. Viliy et bir 
motörle kendisini kara ıulanmız 
haricinde demirliyea Ekaclöna 
vapurunda Amerikan memurlarma 
teal:m edecek ve bir protokol 
imı.a edilttektir. Ebelöaa vapura 
ancak ( 18) glnde Amerikap 

_ gidebilecekti_·_r ·--

S ta vis kİ 
Rezalet T ahkikah B~teceJq 

Gibi Değil 
Paria, 12- Sta Yiaki meaelealDl tah

kik edea komwyoa, eakj it aazın il. 
DalimyeDio kalemimahauaunda, Ba~on 
belediye bankam bonolanm tavaıy• 
eden bir telefon muhabueai hakkında 
aorfturmalar yapmııtır. 

Bundaa 80Dra bildm Prenaia 311-
mile alakadar olarak .. bık Başmild• 
dciumumi M. Pre•san dinlemiftJr. M. 
Pressar lrendiıine iınat olunan fena 

hareketleri daima reddetmit. esaaea iL 
Prense karft daima teveccilh be.ı .. 
diğiui söylemittir. 

Yeni Ne,rlyat: 

sonra: .. E\'et. Hazırım ne vakit 
isterseniz gidebiliriz. ,. Demiş~ir. 
Saat tam 18 i on iki gece tevkif· 
hanenin önüne ( 2075 ) No h bir 
otomobil yanaşb. Polisin müma• 
niatına rağmen kordon koptu ve 
halk tevkifhanenin önüne doğru 
i:erledi, fotoğraf ve film makine
leri hazırlandL Nihayet İnsull 
tevkifhanenin kapısında göründü. 

k k Holivut - Holivutun 11 Niıaa Şapkasile yüıünü apıyara otomo- nüshası en ııon kadın modl'Jleri ve gil· 
bilin soluna geçti ve yanına Vehbi zel sinema resimleri ile intişar etmiştir. 
ve otomobilin önilne komiser Nail Kadro - Aylık " Kadro mecmu-
Bey oturdular. ( 2393 ) numaralı a~ınıo 27 inci HYl81 o ktı. Bu sa-!1da 
otomobile de ( İnsllll )ün üç bü- Scvket Beyin "" açık betçedeo mute-

~aziu büt,.,.ye ., 1 Vt.>d..t Nedim Deyill Yük ve üç küçük bavulu yerleş- v tJ • ·ı ı d 
" çımenıo Ranayü devle ~ştın ~e ı ır" 

tirildi. Ve avukatları da binerek baş ıklı iki etüt fayııuı dıkkatlır. Yıne 
birinci otomobili ve on!an da ga· bu sayıdıı, İsmail Hu-trev Deyin " beı 
zetecilerin otomobilleri takip senelik iktıaadi program ,. , Ilurhıuı 
ettiler. Asaf Deyin •• oklar nı yi göı;tPrir " , 

Revki Beyin " makineh~rin mulı Lceretl-
lnsull Adana Vapurunda ~i ,. , Yııkup Kadri Deyin " Allah ve 

Amerika sefaretinin Hariciye şeytan ,, başlıklı güzel bır neeri •ard.ır. 
V ckiletile yaptığı temas netice· J{arılerimize tavsıye ederiz. 
sinde hazırlanan teseJlüm pro- 0 

--- -- ... ---

gramı şu idi: ' lstanbul <--~ 
Amerika bOkOmeti, Suriye ve H Ş k • 

Amerika araı,ında nakliyat yapan avagazİ ir eti 
Amerikan Ekspor kumpanyasının 
Suriye limanlarında bulunan 
Eksclôna vapuruna telsizle 
İzmire hareket etmesi emrini ver
miştir. Hükumetimiz de Bandırma 
ve lzmir yolile kara sularımızm 
haricinde ve vapur içinde (İnaull)ü 

14 Nisan Cumartesi güntı 
saat 14,30 da Beyazıt'ta Elek· 
trik Evinde verilecek olan 
ameli yemek ve pasta pifirme 
dersine bütUn Hanımefendileri 
devet eder. 



IO Sa,& 

Gavur Mehmet 
Yedi (Aşık) lar Şirketi 

l_ Her hııkkı mahfuzdur 
13- 4· 934 

No. 94 Tefrika 

Gece Yarısında ... 
Her taraf zifiri karanhktı, Tünel başındaki 

Sokaktan iki sarhoş çıktı •• 
---·---

- Bu gece çarşamba gecesi.. fürler yağdınyorlar, ara sıra 
Hüsnil Efendi dairede nöbetçidir. biribirlerine saldırarak sonra 
vakıt geçirmeden bu meseleyi tekrar ayrılıyorlardı. Hastahane 
kökünden halletmeliyim. binasının önüne geldikleri zaman 

Diye mırıldandı. Ve sonra bu kavga bir kat daha artmış; 
yerinden fırladL Bir dolabın ka· sesi titreyen bir adam: 
pağını açtı. Bu dolapta karma - Utanmaz.. arlanmaz herif .• 
kanşık bir takım eşya vardı. Benim gibi ihtiyar bir zavallınm 

Gavur Mehmet bunlan karıt- parasını zorla elinden almak sana 
brdıkten sonra uzuo bir takma yakışır mı?. 
sakal çıkardı. Çenesine takb. Diye bağırmıya başlamıştı •• 
bapna eski bir fes giyerek na- O zaman hastanenin üıt katındal..i 
tüne sımsıkı bir yemeni sardı. pencereler açılmış, gecenin ka-
daha sonra da bunlara uygun ranlığmda birtakım başlar uzan-
bir elbise giyerek hiç tanınmı- mıJtı. 

yacak bir hal aldı. ihtiyar adam bağınyordu: 
Evden çıktL Yüksekkaldırım - Alacağın olsun, senin •• 

yokuşunu sür'atle indi. Karaköy• Y ann sabah ben sana gösteririm. 
den bir nöbet kayığına binerek inşallah, sabah olur olmaz doğ· 
Sirkeci iskelesine geçti. Zaten ruca Galatasarayına gideceğim •• 
oradan, Zaptiye dairesi uzak de- Senin nasıl bir katil ve hırsız 
ğildi. Buna binaen Givur Meb- olduğunu haber vereceğim. 
met beş dakika •onra daire ka- İhtiyar bu sözleri bitirir bitir-
p18ıDJ da geçmit. aerteftişlere mez öteki adam derhal iki adım 
mahsus odaya girmişti. geri çekilmiş.. Belinden çıkardığı 

O gece nöbetçi olan HUsntı tabancanın namlusunu ihtiyara 
Efendi, odada yalnızdı. Dirseğini çevirerek iki el ateş etmiş.. Ve 
masaya dayamış.. Küçük bir pet- sonra, gecenin zulmeti arasında 
rol lambasının ıanmtJrak zıyaaı kaybolup gitmişti. 
altında kitap okumıya dalmışb... - Can kurtaran yok mu? •• 
İçeri giren Gavur Mebmedi bir- Diye bağıran ihtiyar da, bir 
denbire tanıyamadı. Sonra: anda yere serilmişti. 

- Hay Allah mllstahakım Silah seslerile ihtiyarın istim-
•ersin.. Gel bakalım.. Üç, dört dat feryadını, hastahanenin üst 
ıUndür nerede idin?. kalındaki pencerelerden gelen 

Deye söylenerek ayağa kalktı. kadın bağırışmaları takip etmişti .• 
Givur Mehmet bir sandalye Bağırışan bu kadınlar, hastahane-

çektL Hüsnü efendinin karıııına deki rahibelerdi. 
yerleşti. Cebinden meşin tütün - Aman, koşalım.. Belki za-
kesesini çıkardı. Hem cıgara sar- vallı adamı kurtarırız. 
mıya, hem de SÖ}lemeye başladı. Diye haykınyorlar Ye .Ur'atle * giyiniyorlardı. Ayni zamanda, has· 

Her taraf zifiri karanlıktı. tahanenin kapısı açılmış; kapıcı 
Vakit, gece yarısına yaklaşmışb. da gecelik kıyafetile sokağa uğ-
Sokaklarda gelip geçenler eksil- ramışb. Silahı atan adam ortadan 
miş; ses seda tamamen kesilmişti. kaybolmuştu. Kapının önünde, 

Beyoğlunda, kule kapısındaki yerde yatan bir ihtiyar inliyordu. 
İtalyan hastahanesinin bulunduğu Koşa koşa merdivenden inen 
aokağın başından birtakım sert rahibeler kapıcıya emir verdiler, 
ve öfkeli sesler duyulmaya başla- bu ibtiyan içeri naklettirdiler. 
mışb. Biri önde, diğeri arkada Kapının arkasında dayalı duran 
olan iki sarhoş biribirlerine kn- bir sedye indirildi. İhtiyar, içine 

yatınldı. Rahibelerin hepsi, bu 

Son Posta 
YeYml, alyaat, Handl• YO Halk gazetul 

Eski Zabtıye, Çuttılçeşaıe sokağı, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı 
ve resimlt:rin bütün hakları 
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meçhul adamın etrafına toplan
mışlardı. 

Başrah:be. hem bu adamın 
kalbini ve nabızlarını muayene 
ediyor; hem de endişeli bir sesle: 

- Nerenizden yaralandınız? 
Diye soruyordu.. ihtiyar, bir 

aralık gözlerini açb. Etrafına 

toplanan rahibelerin yüzlerine 
minnett.trane birer nazarla baktı. 
Ve sonra tekrar gözlerini kapa
yarak kesik bir sesle: 

- Zannederim ki yaralı deği
lim.. Çünkü hiçbir yerim acımı· 
yor. Yalnız, çok bitkin bir hal
deyim. O mel'un herif beni çok 
hırpaladı. Biraz istirahata ihtiya-
cım var. 

Diye mmldandL 
Baş rahibe çok dindar ve 

merhametli bir kadındı. Hem~n iki 
ellerini semaya kaldırdı. Atılan 
kurşunlara rağmen sağ ve salim 
kalan ihtiyarı kurtardığından do
layı ( Eb • ibin - ruhülkudüs) e kı
sa bir şükran duası okumayı 
unutmadı. Sonra belindeki gü· 
müş haçı ihtiyarın başı üzerinde 
üç defa gezdirdi. Daha aonra da 
hademelere emir verdi: 

( Arka~ı var ) 

SON POSTA 

Eyi Etmek 
Değil, Buna 
Öldürmek Derler 

Ameı.iyatınıza elli lira ah• 
nm. 

- Aman bel Y ozllnü seveyim 
doktor. beni oldürmek isteyor
sunuz?.. Ayda, bir de cenaze 
mesarifi iste ! .. ..... -............ ., .......... 

Dıinga lktısat Haberlttrl 1 
1 

Avrupa 
Memleketlerinde 
Şarap Mahsulü 

inhisarlar Umum Mndilrlüğil 
muhtelif memleketlerin (1933) se
nesi ıarap mahsul vaziyetleri 
hakkında etraflı bir tetkik yap• 
mıştır. Bu rapora göre (1933) 
senesinde Bulgaristamn şarap 

mahsulü cins itibarile fena ve 
miktar itibarile orta o!muş• 
tur. Bu hali meydana koyan se
bep, (1933) senesi yaz ve son 
baharının bu memlekette yağ'
murlu gitmiş olmasıdır. 

Avrupanın başlıca üzüm müs• 
tahsili olan F ranaa 'da (1933) 
senesinde (55) milyon hektolitre 
şarap elde edilmiştir. (1932) 
mahsulünün (52) milyon hekto:itre 
olduğu göz önüne getirilirse bu 
seneki rekolte (:i) milyon hekto
litre fazladır. Maamafih en nefis 
şarapların yetiştiği Bordo ve 
Burgonya'da şarap mahsulü ge
çen senelerden daha azdır. Bu 
şarapların hektolitresi (100) Fran· 
sız frankma sablmışbr. 

İtalyanın cenup mıntakasında 
yetişen mahsul, şimal mıntakasın· 
dan noksan olmuştur. (1933) 
senesi mahsulli (37) milyon bek· 
tolitredir. 

Bu miktar ( 1931) senesi rekol
tesinin ayni ve (1932) rekoltesine 
kıyasen de (9) milyon hektolitre 
noksandır. Maamafih bu memleke
tin ( 1932) mahsulü nadir görülür 
derecede iyi idi. ltalyada bu sene 
şaraplar ( 14 ) derece itibarile 
bektolitresi (120· 150) liret arasm· 
da satılmıştır. Bu fiat Fransadaki 
vasatinin fistündedir. 

lspaııyanın mabsulO ( 1932 ) 
senesi rekoltesinden takriben 
yüzde yirm noksandır, fakat bu 
seneki ispanya şarapları cins 
itibar:le geçen senelere faiktir. 

Portekizde tarap mahsulü bu 
sene (6) milyon bektolitreyi bul• 
muştur. Fakat mahsul şekerli 
olduğundan az rağbet görmek· 
tedir. 

Komşumuz Yunanistaoın (1933) 
şarap mahsulü miktarca bir sene 
evvelki mahsulden fazladır. Fakat 
cins itibarile geri bulunan bu 
malların ihracı zorlukla yapılmak
tadır. 

Macaristanda bu sene bilu
mum şaraplar ve bilhassa T okay 
şarabı az olmuştur. Eski şarap 

ıtokları da azalmıthr. Bu yllıden 

Nisan ıs 

Yunan Muhalifleri Yeni 
Bir Teklif Hazırlamışlar 

( Baıtarafı 1 inci sayfada ) 
lar lideri M. Venizelos, hariciye 
nazırına bir mektup yazarak faz
la izahat istedi. Çünkü M. Veni
zelosun fikrince, hükumetin meb'u' 
san ve ayan meclisindeki resmi 
beyanatı, misaka merbut mahrem 
protokolu:ı üçüncü maddesini izah 
maksadını güdüyordu. Fakat ltal· 
yan hükumeti günün birinde Arna
vutluktan geçmek suretile Yugos
lavyaya taarruz ederse Yunanis
tanın bitaraf kalması nasıl temin 
edilecektir? 

M. Venizelos'un bu mektubu 
siyasi mahfelleri alt üst etti, 
ortalıkta bir bomba gibi patladı. 

Hariciye Nazın M. Maksimoı 
ise M. Venizelos'un mektubunu 
al.nca Başvekil M. _Çaldaris ile 
uzun boylu görüşerek cevabını 
verdi. Bu cevapta, misak hakkın-

da meclislerde yapılan resmi be
yanatın, misakın metin ve ruhunu 
haleldar etmeyeceği yolundaki 
sözünü tekrarlamakta, ve hatti 
demektedir ki: 

" - Eğer bu sözüm aksi bir 
manada kabul edilecek olursa 
bu, Yunanistanı, misaka imza 
koyan diğer devletlere karşı teş
hir etmekten başka bir ıey 
olmaz.,, 

Son vaziyet ise şudur: Kuv· 
vetle tahmin edildiğine göre, 
muhalefet liderleri Balkan Misa• 
kının mebusan meclisinde tekrar 
müzakeresini istemek emelinde
dirler. Diğer taraftan M. Venize
los Balkan Misakının Yunanista• 
na fayda ve ya zarar mı verdi
ğine dair makaleler yazaca;ım 
söylemiştir. - A. V. 

Bir Gün~h Uğruna .. 
. -~· ·=--,,.....~---

( Baıtarafl t inci aayfada ) 
Salih oğlu Mustafa ve amcazad~ 
ai Emin oğ:u Haaanla gayrimetru 
mUnasebete baılıyor ve bir müd· 
det aonra gebe kalıyor. Bunlar• 
dan Mustafa evli. Hasan bekirdır 
ve çocuğun hangisinden olduğu 
malum değildir. Hatice bir miid
det, ;hamileliğini saklamıya mu
vaffak oluyor. Fakat ıimdi ge
belik altı aylığa basmıı oldu· 
ğundan gizlenmesi müşkGl bir 
hale gelmiştir. Bundan dolayı 
Hatice. Hasanla Mustafaya mil· 
racaat ederek bu işe bir netice 
vermelerini söyliyor amma kızın 
ayni zamanda her iki~i ile müna• 
sebette bulunması ve Mustafanın 
evli olması yUzUnden mesele bir 
türlü halledilemiyor ve failler kın 
avutm1ya, oyalamağa koyuluyor
lar. Fakat beri tarafta da vaziyeti 
gittikçe müşkUlleşen Hatice mil· 
racaatlannı sı klaştırıyor. ısrarlar
da bulunuyor. Bunun üzerine 
Mustafa ile Hasan bu badireden 
kurtulmak için kızın vücudunu 

birleşik Amerika tarafından 
Macaristana az kontenjan aynl
mış olması memleket için bii
yük bir zaran mucip olmamışhr. 

Romanyanın bu seneki mah• 
autn gayri kafi derecededir. Şa
raplarm cinsleri de bozuk oldu
ğundan bu vaziyet daha fena bir 
şeldl almaktadır. 

Yugoslavyada da vaziyet Ro
ınanyadaki gibidir. Fiatlar da bu 
sebeple aşağı bir seviyede bu
lunuyor. En iyi Dalmaçya ıarap
lannın litresi ancak beı dinara 
kadar satılabilmektedir. 

Hülasa etmek lizımgelirse 
(1933) senesi Avrupa şarap re
koltesi (1932) senesi istihsalitına 
kıyasen miktarca noksandır. Ve 
Bu yüzden mühim merkezlerde 
şarap fiatleri bir sene evvele 
kıyasen daha yüksektit. 

* Belgrattan bildiriliyor: Yugos-
Yuıoslavga- lavya. ticaret v~ 
d S la sanayı nezareti 

a ~gga turizm otel aa-
J ~leri n.ayii ;e otomobille 

yapılan seyyahatlara müteallik 
bir kanun projesi hazırlayarak 
meclise tevdi etmiştir. Bu proje 
ile hergün bir az artan ve Yu
goslavya tediye muvazenesine 
aenede (300) milyon dinardan 
fazla bir gelir temin eden seyyah 
işlerine yeni bir inkişaf verilme
ye çalışılmaktadır. Yugoslavya 
istatistik dairesince yapılan he
saplara g6re bu memleketin (1933) 

ortadan kaldırmaktan başka bir 
çare bulamıyorlar. Bu ıgrenç 
karar nzerine bir veaile ile Hati
ceyi köyden alarak kıra götilrtı

yorlar. Orada iki canh olan biça• 
reyi bıçak ve tahra denilen bir 
nevi balta ile parça parça edi
yorlar, derenin içine stirllkleyerek 
bırakıyorlar. 

Hildise meydana çıkınca ya• 
kayı ele vereceklerini anlıyaa 
Mustafa, gelip merkeze teslim 
oluyor. Verdiği ifadede kızla yal
nız Hasanın münasebette bulun
duğunu, cinayetin de Hasan tara
fından yapıldığını bildiriyor. 

Ertesi sıilo, takip müfrezesi 
tarafından yakalanan Hasan ise 
bu işin başından sonuna kadar 
Mustafa ile beraber yapıldığım 
söyliyor. 

Mesele bu tekilde Adliyeye 
intikal etmiş bulunmaktadır. Adli 
tahkikat facia hakkındaki ıu iddi· 
anın hakiki mahiyetini tabii blltün 
iç yüzil ile meydana çıkaracaktır. 

senesi ilk on ayı zarfında seyyah 
işleri yüzllnden olan geliri (500) 
milyon dinara baliğ olmuştur. 

* 
lngilterede Londra Ue Mancis

Marşandiz 

Taggare 
Seferleri ._ ____ _ 

ter arasında bir 
havai ticaret eşyas 
nakliye yolu ihdu 
olunmuştur. Müte-

ıebbis bir grup tarafından işletil .. 
meye başlanan bu hava nakliyat 
postalan büyük bir rağbet kazan
maktadır. Bu hatta tahsis olunan 
tayyareler büyüktlir ve her biri 
birer ton ticaret eşyası hamule 
ile havalanmaktadır. Saatte (260) 
kilometre siiratle giden bu yeni 
emtia nakliye vasıtası sür'atle 
sevkolunmak istenen mallar için 
tercih olunmaktadır. 

Bu iıe batlayan şirket müdürn 
gazetecilere vaki beyanabnda gör
mekte oldukları rağbet devam 
edecek olursa diğer şehirler ara
sında da seferler temin edecek
lerini ve Avrupayı eşya nakli için 
hava yolu ile de İngiltereye bağ'
layacaklanm söylemiştir. .................................................... _____ 

r 

Jandarma Zabiti Ol· 
mak istiyenler 

Fırka A•kerllk Dalre•loden: 
528, 529 dof umııa kwa hizmetlilerden 

l•tekll olanlar mıaYH&af jandarma sabJUl
rlne a,rılaca ·dardır. 

Arını edenleri• mıntakuında balıaa

duklan aakerl.lı tubelerlae mllracaatlan 
IUaumu illa oluallJ'. 
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rrenses Meri Seyahatte! 
lngilizKı- . ,, 

! 

ralın1n Kı- 4 

zı Arap 
Camileri
ni Gezi

yor! 
İngiliz kırahnın 

kıu Prenses 
Meri, zevci E.arl 
of Harvood ile 
bir.ikte Mısırda 
ve Filistinde bir 
ilkbahar seyaha
tine çıkmıştır. 

Prenses Meri 
ile zevcinin bu 
ıeyab~tte en 
çok ehemmiyet 
verdikleri nokta 
müzeler ile eski 
camilerin tetkiki 
ol"Duştur. 

''Bir Polisin Eli Titrememeli ............... ,, 
ğı:!lerika Zabıtas~Y;~r·sı;ı~m Bir "Atış 
Agr~nme" Aletini Kullanmıya Bacladı 
merıka 'da ~ 

polis nıesleğine 
kabul edilmeyi 
istiyenler arasın
da aranılan baş
lıca üç şart \'ar
dır. Eunlardan 
birisi cesurJ ikin
c:si soğuk kan!ı, 
tiçüncüsü de bir 
cambazhane de 
hüner göstere
cek derecede ni· 
şancı olmaktır. 

Amerikalılar 
ta!ibin wbu meziyetlc.-e malik olup 
olmadıgım anlamak için muhtelif 
tıb~i a:e~Jer ile tecrübe yaparlar, 
Ye ılk ıkı şartı 'haiz olmayanı bi· 
litereddüt reddederler O .. .. • • çuncu 
şarta gelınce bunu iktisap için 
her namı:ede polis mektebinin ilk 
devresini bitirincive kadar müh
let verilir Ye bu ~ühlet esnasın
da nişancılığı 6ğrenmesine çabşt. 
hr. Bu maksatla kuBamlan gayet 
hanu bir alet vardır. Resmimiıe 
bakınız, bu aleti dört köşe çer· 
çeveli bir camın artasında açıl
mış bir delikten ibaret zanneder-

gİtdı. Hakikatte bu çerçeve ince 
bakır teller ile yancı bir maki
neye merbuttur. Eu makinede 
revolveri çekerken elin ihtizazı 
derecesini kaydetmektedir. 

Pclis namzetinden bu makine 
vasıtasile muhtelif öğrenme dev· 
relerini geçirdikten sonra istenilen 
pdur: 

- Emri aldıktan itibaren bir 
saniyenin onda biri kadar kısa bir 
t:~n zarfında nişan almadan 
teltgı çekmek ve (20) metre öte· 
de bulunan yanar bir mumu ro
\'e]ver kurşunu ile &{ n :lürmek. 

"'T l · e sız,~ de yeni Bir Merhale 
Telgraf Çekebilmek·~v~Aı·-b-ı .. 

Staja L ·· 8 1 mek ıçın 
lngilterenin UZllın YokJ 

L~ mpn adını ta· 
ııyan telsiz tel· 
graf merkezinde 
uzun tecrübeler
den sonra yeni 
sistem bir Telsiz 
telgraf alma \'e 
verme makinesi 
kabul edilmiştir. 
Bu makine aleli· 
de bir yazı nıa
kinesi esasına 
istinat etmekte
dir. Ve o dere
ce ba.;tur. fiJ. 
hakika makine
nin başına ge
çen bir adam 
mesela ~A» har
file başhyan bir 
kelime yaımak 
istedi rni? parmağım «A» düğmesi· 
ne basmakta, fakat makine 
telgraf usulünde ~ A » harfi 
lçlıı mutat olan hat ve noktalan 
~et ederek mürsileye vermekte
dir. & nı.akioe sayesinde telgraf 

memurluğu edebilmek • • 
l ıçın aene-
erce telgraf iııun·etl • • b ll ...,-.. erını e eme 

ve kulak alışt:rmaya lüzum kal
mamııtır. Telgrafın verici ld w 

'b" al d • --r o ugu 
gı ı ışı a aynı derecede b ·ı 
bir iş haline pmiıtir. ası 

SON p·osTA Sayfa 11 

• Amerlkanm DahlU işlerinde J k J A D J • 
Mağlubiyetinin n ı .. ap ers erı 

Sebebi Recep B. "f;ik!filM"clb;~u Hakkınd 
Cümhur Reisinin Fev· Ç '' . 
kalede Salahiyetlerini ok Etraflı izahat Verdı 
Mütemadiyen Kullan· 

masıdırl 

•&ınuınleyh teklif ediyorum ı Tlcart 
tayyarecillı. • herhangi blr I, artınln mü da• 
haleal dütOoceaı dcrbal bertaraf edilme
lidlı'." 

Son 24 saat zarfında Ameri• 
kadan gelen telgraf haberleri 
siyasi ufukta iki sene evvel par· 
lıyan bir yıldızın sönmeye başla
dığım göstermektedir. Burada 
bahsi geçan siyasi ufuk Ameri• 
kadır. Sönmeye yilz tutan yıl· 
dız da reisi cumhurdur. Hadisenin 
sebebine gelince: 

Amerikada sabık muhariplere 
munzam bir teka~diye tahsisi için 
bir kanun yapıldı. Fakat cumhur 
reisi bu kanunu fazla masrafı 
intaç edeceği için reddetti. Ayan 
meclisi ise, reisi cumhurun red· 
dine rağmen kanunun tatbik 
ed...lmesine karar verdi. 

Avrupa gazetelerinin mütale-ı-. 
alarma bakılırsa ayan meclisinin 
fimdiye kadar birçok arzulanm 
münakaşasız kabul ettiği reisi 
cumhura karşı bu tecellütkirane 
\'aziyeti almasının iki sebebi var• 
d.r. Birincisi ayan azasının bu 
kanun ile bir kısım taraftar
larını korurı:ak istemeleri, ikincisi 
de fevkalade salahiyetlerini mft. 
temadiyeo kullanan Mister (Ru:z:• 
velt) i itidale davet etmeğe ka
rar verdiklerini gösterme arzusuna 
d.işmeleridir. 

Hükümetİll icraabna karşı 
r meşhur otomobilci .. Hanri Ford,. 

gibi, mqhur tayyareci .. lJndberg., 
gibi e!kan umumiyede tesir yapan 
adamlano mücadeleye geçme:e
rinden sonra Ayan Meclisinin 
bu karan vermesi Amerikada 
yeni bir siyasi cereyanın başladı· 
ğını, daha doğrusu eski an'ane
lere tamamen avdet arzusunun 
galebe ett:ğini gösterecek eser· 
lerdendir. Dercettiğimiz resim ge• 
çen hafta alın~ıfbr. Lindberg'i 
ReisicümburuD bır tasavvuru aley• 
hinde nutuk .&ylerken ıöater-
mektedir. 

··-·····-····-.. ····-····· .. ···· .... ··--
Cümhuriye halk fırkası Umu

mi katibi Recep Bey dün akşam 
İnkılap tarihi Enstitüsünde ders
lerine devam etmiştir. Recep B. 
dünkU dersinde btiklaJ mefhu· 
munun ruh ve manası fizerinde 
durarak misallerle izahat vermiş~ 
tir. Racep Bey demiştir ki: 

., - Vatan kelimesi, memle
ket ve Yurt kelimeleri gibi bir 
takım aziz mefhumlar arasında 
bir de «İstiklal» mefhumu vardır. 
istiklal mefhumu tam m<m:tsile ve 
i1ice anlaşılabi:melidir ki Vatan· 
6everlik te iyice an:aşılabilsin .. 
müstalriJ bir devlet olmak için 
birici şart emniyetli hudutlar 
~çinde milli bir toprağa sahip ol· 
ınaktır. Bu toprağın genişliği veya 
maddi zenginLği mevzuubahs ola· 
maz. Yalnız. genişliğ , zeı.ginliği 
ne olursa olsun, milli bir toprağa 
sahip o!mak Jizımclır. Bu topra· 
jın içindeki· emniyet, bu devletin 
b.zzat kendi kuvvetlerile temin 
eC:ilmelidir. Bu nokta üzerinde 
hiç bir harici müdahale ve yar· 
dım ınevzuubabs olamaz. Bundan 
başka bu memleket içinde tam 
manas:le milli bir dahili s:yastt 
yürümek lazımdır. Bu topraklar 
dahil.ndeki, devletin memleket 
içindeki rejimin bütün dahili 
işlerinde tamamen müstakil ve 
ıerbest olması şarttır. 

lmperatorluk devirlerinin ba:z.ı 
zaman1armda olduğu gibi, devle· 
tin iç unsurunda, hiçbir vakit dış.
tan gelen bir ecnebi talep veya 
nüfuLu bulunmamalıdır. 

Devlet, MiJi harici politikada 
serbest olmalıdır. Tam b:r müs
takil devlet dışanda hiçbir hi· 
mayeci devlet tanımaz. Devlet 
kendi teşkilat ve vasıtalan ile dış 
ı:olitJkayı idare eder. Dış pcli· 
tika da sebestliği söylerken, eski 
devirlerde vezirlerin nasıl ecnebi 
polilikaıannı takip ettiklerini ve 
her vezirin bir ecnebi poJitikasına 
alet olduğunu habrlamak laz m
dır. Bu vezirler, memlekette, I 
bir ecnebi politikasını güderJerdi. 
Bu şekilde, o memleket, dıı po
tikada tam bir i&tiklile sahip 
değildir. 

Müstakil bir devlet olmamn 

bir şartı da mutlaka kendi arzu 
ve hesaplanm temin edecek milli 
bir orduya sahip olmak lazım· 
dır. Milli orduya sahip o.mak 
esasını, milli orduyu terkip eden 
unsurlarda da aramak lazımdır. 
De\'let, vatandaşlan istec!iği usul 
dahılinde askere alahilmelidir. Bir 
memlekette, devletin isteğine rağı 

men mecburi hizmeti askt:riye temiz 
edilemezse, o memlekel te istıklal 
mevzuubahs olamaz. SJahlaıuna 
vasıtaları da mfibimcir. Bir dev· 
let, kendi bütçe!İ dahil:nde, lazım· 
gelen bütün silahların cins ve 
nev'ilerini, miktarını kencisi tayin 
ve tesbit edebi.melidir. Dış bi
ecnebi nüfuıu silahların cics ve 
nıiktan ilzerince mtessir 'OlmZl· 
malıdır. istiklale malik bir devlet 
ancak bu ıekilde varl:ğını ispat 
e~ebilir. Müstakil bir devlet, 
kendi hayalını, mutlaka kendi 
mil~i haklarını, kendi milli irade
sile temin etmelidir. 

istiklalin bir şarb da, devlet 
mahkemelerinin yalnız mrli ka· 
nunlar dairesinde hareket edebil·; 
mesidir. Kaza h~kkı da müstakil 
olarak mahkemelerdedir. Müstakil 
bir devletin karalannda, havala
rında ve kara su!annda ancak 
kendi hakla kazası \8rdır. " 

Recep Bey bundan sonra İs· 
tiklile dair daha bazı mülahaza· 
Jar da serdettikten sonra dersine 
nihayet vermiştir. Recep Bey 
cumartesi günü dersine devam 
edecektir. 

Yugoslavyade Ceviz Ağacı 
Kesilmiyecek 

Belgratta.n bildiriliyor: Bano
vin ve Drav mıntakalarında ceviz 
gütüğü para ediycr diye son za• 
manlarda mühim miktarda bu 
ağaçtan kes:lmişti. Memleketin 
ziraat servetlerinden birinin böy· 
lelilde mahvolmak üzere olduğu· 
nu gören Yugoslavya hükumeti 
ceviz ağacı kat'iyatım nizam al· 
bna almıştır. Bundan böyle ceviz 
ağacı kesilmesine ar.cak hususi 
ferait dairesinde müsaade olu· 
nacaktır. 

Memlekete binJerco faydalı umur 1etifUl'eD en uld " emektar 
hocalanmızdan tarih mual.imi Ihsan Şerif Beyin hocalığının 48 inci 
yıldönnmii münasebetile diln Erkek. muallim mekte.bi . •~onunda. b~r 
«Baba günll» tertip edilmiş, güzel bir mGaamere verilmıştır. Resmımız 
bu müsamereden bir görünüştür. 

1 Emlik ve Eytam Bankası ilanları J ...._ ________ _ 
Pazarlıkla Satılık Ga~aj 

Esas No. Mevkii ve nevi 

451 Şişli Büytıkdere caddesinde 2408 metre arsayı 
muhtevi 401 No. lı Garaj 

Teminat 
Lira 
2916 

Yukarda yazılı garaj pazarlıkla satılacağından tnliplerin iha!cye 
mOaadif 16 ~isan '934 Puarteai pnü saat on birde tuben-.ize 
mllracaatbat( (237] 
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1 BÜYÜK 

TAYYARE PİYANGOSU 
Yeni tertibin 1. inci keşidesi 

11 M AY 1 S 1934 tedir. 
Binlerce insanı 

piyangoya 
zengin yapan 
iştirak ediniz. 

bu 

200.000 Lira kazanan 7.451 No. h Biletin 6 parçası lstanbulda 
birer parçası lzmir ve Ankarada satılmış iki parça11 
s:ıtılmamışhr. 

25.000 Lira kazanan 11.845 No. h Biletin 5 parçası lstanbulda 
l irer parçası lzmir, Malkara ve Balıkesirde satılmış iki 
p uçası satılmamıştır. 

20.000 1 ira kazanan 1.153 No. lı Biletin 3 parçası lstanbulda 
Birer parçası İzmir, Samsun, Sandıklı, Bursa ve Rize'C:e 
satılmış iki parçası satılmamıştır. 

15.000 Lira kazanan 18,694 Numara Biletin parçası fstanbulda 
Birer parçası Trabzon, Alaşehir ve Adanada satılmış 
iki parçası satılmamıştır. 

ı 
1 
1 
1 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONİM ŞiRKETi 
fstanbul Acentalığı 
Liman Han, Telefon: 22925 

Karadeniz Yolu 
SADIKZADEıs~i~: 
Pazar günü saat 20 de Galata 
nhhmandan kalkacak. Gidiıte 
Zonguldak, İnebo!u, Ayancık, Sam
ıun, Ünye, Ordu, Gire•on, Tirebolu, 
Görele, Trabzon ve Rize'ye. Dönüıte 
bunlara ilaveten, Sürmene, Of 
ve Pulathaneye uğrayacakhr. 

• 
DOYÇE ORIENTBANK 

Dresdner Bank Şubesi 
M9rkezi: Berlin 

TürkiyeJ cki ı;ubeleri: 
lstanbul (Galata ve lstaobul) 

Deposu: Tütün Gümrüğ'il 
fzmir. 

Her tUrJU banka muamalJtı 

BANZUK 
Yeni Deri 
Merhemi 

D 
CD .. 
:r 
m -

Niaaa 13 

1:) 
CD .,,, -· .. -· .. 

Ekıama, tıraş yaralan, alelftmum yanıklar, meme çatlaktan ile el ve yüzdeki 
deri hastalıklarım birkaç günde tamamen geçirir. Her eczanede hıılunur. 

~--------------~(15542)-

l _____ ı_s_t_a_n_b_u~ı __ e_e_ıe_d_i_y_e_s_i __ l_ıi_n_ı_a_r_• ____ ~I 
Süleymaniyede kain Siyaviş Paşa medresesi kiraya verilmek 

Dzere açık müzayedeye konmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak 
üzere Levazım Müdürlüğüne, müzayedeye girmek için de 34,5 liralık 
teminat makbuz veya mektubu ile 16/4/934 Pazartesi güofi saat 
on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. "1382 

" 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Hopada Peronit burnunda 12 deniz milinden görülecek karak

ten haiz şimşekli bir fener tesisi kapalı zarf usulile ve iki ay 
müddetle nıünakasaya konulmuştur. 14 Haziran 934 tarihine mll
ıadif Perşembe günü saat 14 te ihalesi icra kılınacağından taliple
rin şartnameleri görmek üzere Galata'da Çinili Rıhtım hanındaki 
ldarei Merkeziyeye müracaatları. 111624,, 

10.000 Lira kazanan 971 No. lı Biletin iki parçası lstanbulda 
birer parçası İzmir, Bafra, Denizli, Adana ve Amasyada 
satılmış Bir parçası lstanbuldan satılamayarak iade 
edilmiş iki parçası satılmamıştır. 

S.000 · Lira kazanan 6.418 No. lı Biletin üç parçası lstanbulda 
Birer parçası İzmir, Diyaribekir, Nazilli, Adana ve 
Edimede satılmış iki parçası satılmamıştır. 

E~~~n~ ~a~d~ 2.~.~~!.;\ 1 
~---. yamnda• (15570) J inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

; BUOAPESTE BEYNELMilEL SIRGiSi ~, 
Avrupa satış merkezi 
4·14 MAYIS 1 

Her nevi tafsilat, ziyaret ve sergiye iştirak içiıı fahri mümeaaili bulunan 
Ollle.ta'da Kutu Hanında 5 Numaralı 

1 N T R A K 
Beynelmilel Nakli)·at Bürosu - Telefon: 42173 

~---. D. AXELRAD 

SATILIK 
1 Motör A E G 1112 Beygir, 1 kah•6 
detirmen 1 pctra kaaaıı ve dükkin 
vitrin!eri pek ucuz 1atalıktır. 

Ortaköy Uncu ıokak 14. (15659) 

Son Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 

Neıriyat Mü.iürü: Halil Lutn 

Cibali ambarımıza teslim ( 20,000) kilo benzin sahn alınacak
tır. Taliplerin şartnameyi gördllkten sonra pazarlığa ittirak edebil
mek ilzere ( % 7,5) teminatlarile beraber ( 18/4/934) Çar• 
şamba günU saat ( 15) to Galatada alım sabm Komisyonuna 
müracaatlan. "1666,, 

Sultanahmet sulh UçUncU 
hukuk mahkemesinden= Lüıi 

Siyon hanım ile Ali bey ve Fatma ve 

Binnaz ve Perihan ve Belkıı ve Raife 
hanımlar ve Ekrem Emin ve Kemal 

beylerin şayian ve müştereken mutn
ıarrıf oldukları Beyoğlunda Şehitmuh

tar sokıığıoda eski 171, 178 ve yeni 

199, 201, 203 numaralı altı daireden 
ve kattan ibaret ve alt katta kapıcıya 
mahsus oda Ye iki büyilk koridor Vfl 

iki hel& ve bir kiler ve bir ıandık 

odaaı ve bir yemek salonu ve bir 
hamam dairesi ve bir mutbak ve iki 
numaralı dairede bir sofa ve ilci kori• 
dor ve iki salon ve bit mutbah ve bir 
kiler ve bir undık odası ve beo oda 

ve bir beli ve bir banyo dairesi ve 
üçüncü ve dördüncü ve beşinci katlar 

ikinci katın tertibinde ayni §€kilde ve 

altıncı katta bir sofa ve iki koridor ve 
beş oda ve bir taraça ve bir mutbah 
ve bir hela •e tekrar bir kapı ile geçi
lir ayn bir koridor üzerinde dört oda 
ve bir çamaşırlık dairesi tabimath su 
deposu ve çamaşır kurutma mahalli 
taraça ve zemin katta bir kalirüfer da
iresi ve asansör makine daireleri ve 

bir aralık mahalli ve ü9 kömürlük Ye 

iki odunluk ve bir heli ve bir odayı 

ve ayrıca her katın servia merdivenini 
ve derununda elektrik ve havagazi n 
terkoı teıiaatım havi bir bap aparti
man ve önündeki on ü9 arşın mahal 

ile Pangaltıda cedidiye sokağında eski 
132, 134 ve yeni 152, lM numaralı 

bir kıt'a arsanın izalei şuyuu zımnında 

füruhtu takarrür ederek müzayedeye 

nzolunmuştur. Apartırmanın heyeti 
umumiyesının kıymeti mubamminesi 
11" bin n arsanın 1260 liradır. Birinci 
açık arttırması 15-5-9a4 tarihine mıisa

dif salı günü saat 15 te icra kılınacak

tır. Kıymeti muhammineaiııin yüzde 
yetmiş beşini bulduğu takdirde ihalei 
katiyeıi yapılacaktır. Bulmadığı takdir
de en son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere on be§ giln müddetle 
temdit edilerek ikinci açık arttırması 

80-5-934 tarihine müaadif çarşamba 
günü saat 15 te icra olunacaktır. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer 

alakadarların gayri menkul üzerindeki 

haklarını hususile faiz ve mesarife 
dair olan iddialanoı evrakı müsbitele
rile yirmi gün içinde bildirmeleri lazım· 

dır. Aksi takdirde haklan tapu sicille

rile sabit olmadıkça satıı bedelinin 
paylqmaaındao hari9 kalacaldardu. 

Anmma ........ iPu ilia tan-

DenizyoJları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karaköy KBprObat 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühilrdanade 

Han ToL 22740 ...... .. .... 
Trabzon 
lr'at Yolu~ ·~ 

EGE vapuru 
Yalntz Bu Haftaya 

MAHSUS OLMAK ÜZERE 
14 NiSAN CUMARTESi 

20 de Galata rıhtımından kal· 
kacak. Gidi$le İnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon, Rize, 
Hopa'ya. Dönüşte bunlara ili· 
veten Pazar, Of, Polathane'ye 
uğrayacaktır. ( ı 681) 

Mersin Yolu 
ADANA vapuru 15 

Niaan 
Pazar ıo da Sirked nh· 
tamından kalkacak. Gidiıte 
Çanakkale, lzmir, Küllük, Bod
rum, Rados, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kaş. Fınike, 
Antalya, Alanya, Anamur, Mer
sine. Dönilıte bunlara iliveten 
Taşucu, Kuşadası, Gelibolu'ya 
uğrayacak yalnız Anamur' a 
uğramıyacaktır. "1679,, 

Ayvalık 
Sür'at Yolu 

ANTALYA vapuru 14 
Nisan 

Cumartesi ıs de Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. "1680,, 

Or. A. KUTiEL 
Karaköy, Topçular caddesi No. 3S 

(15165) .......................................................... _ 
hinden itibaren mahkeme salonuna 
talik kılınoııştır. Talip olanların kıyme-
ti muhamm.ineııiııin yüzde yedi buçuğu 
nisbetiode pey akçesi hamilen yevm , .• 
saati mezkfirde Eminönünde Gülbek• 
yan hanında Sultanahmet ıulh üçüoofl 

hukuk mahkemesine 93'-18 numara 

ile müraoaatlan ilia olwuıı. '116• 


