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Şehir Gürültüleri, 
1 L 

Belediyenin Ta- Ticaret Müdürlükleri Mülga 
savvuru Ve Halk 

Berblİ •izu eden gürültunüo 
&ıftne ptmek için l:ttanbul 
belftdıyeaaauı uferber hale ge
leceğmden bahffCliliyor. ita, 
bızce tatlı bir hulyadır. Nıtekim 
bu haberin ıuyouou mutuk · p 
halk aruuıda hueule getirdığı 
ueiilimali tesbit etmek lizete 
JaP rğ'11111& aakete ıu cevaplan 
aldık: 

Hali• Bey ( Sultaaalımet Park 
broısır da 2-1 ) - Allah tarafından 
lnsanlan uyandırmaya memar edilen 
horo.ıar bile •aktinde öterler, Yaktin• 
4e ltmlyen boroaua kafasını kopar
mak füedenberi bızde aüzel bir 
ananedir. Fakat istanbulun seyyar 
utıcı denilen koca aeali horoalan 
secenin •• lfGadiidia her dakikasında 
iterler, bun ana ..-. w.. kesemez. 
Beled ye bua ana prillt&.a.a -...11 
latiyormq. Efer belediye l>hl .. 
~ kurtavu bra•o derim. 

• K.W Bey ( Beyoğ)a Otnıibbir 
71 ) - latanl ul dünyanın en ailrl lil 
bir tebrldir. Vatman Yakidi Yakitsiı 
~ ...... '9tm; .... • ..... u. 
........... ,.. twttarw, ....... let 
makin sini iıtediji zaman tabaaca 
sibi patlatır. Seyyar nhcı denen enli 
..a-tkaalar haaçereleriaia ku•vetini 
Çok de:fa rw ,_, ı d• 90lll'a tec-
rübe ederler. Be'ediye 1llrf01s 4lefa 

•-.ı.-ıe..ı• menetmek istedi. Fakat mu
vaf a Şimdi bağırma saat· 
lerini tespit ılnı';lw. Fakat tebrin 

ııı-._.,_ ir sokağına ...,._ ... neWI"'° 
lann torba ıeçirmlye s..kla 
roktur kil. 

AJifRD Bey ( Sultanlla Mı Üçler 
..mahallesi 31 ) - Hayat pahalı, k•· .,...ç n.; Aile reialeri ak,ama kadar 

Jetinde kalıyorlar. 
S..ml ma ,.._ 
muf tur. Gece evine dönünce ralıat 

,._-.....,.._.~ ••be& kafilesinin ava· 
ıeleri baş'ıyor. Vatmanlar, foförler ....... ~ ......... ..._~--~--, .... 
kea çam çalar Ye koma öttürür! er. 

.,_ ........ Birçok ehremiolui, belediye reisleri 
e mefpl oldular. Gazete! r, 

mecmualar bu_HI&. ilk&~ ~"*· 
F..._ Wr ttilli lf halledılmedl. lnf&• 
allah bu defa haUdiJmiş olur. 

• Sadi Be,' (Sultauelim Kınımi\ ma-
aDeei ö) - &isde ae,yar eatıa o 

kadar çok ki bunları bağırmaktan 
menetmek İçİ4t bir ordu liamdır. 
Bılldlyenln buıGnlcD ıabatai he&MPn 
kadrosile b 

Bunlara Ait Vazifeler Yeni "Türk 
_Ofisi,, Tarafından Görülecek 

Verilea ... lümata g6re, lkbHt Vt:kileti tara
fmdan bazırlanaa ,eni tefiilitta mıntaka ticaret 
müdBrlOklerinin lağvı takarrnr etmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Ankaraya nakledilecek olan 
f stanbul ihracat ofisi memur kadrosu da dthı ali· 
kadarlara tebliğ ~tir. Yeni kadro a göre eski 

Bundan aonra t:caret müdürlüklerinin işlerini 
doğrudan dcğruya *'Tllı-k Ofisi,, teşkılah görecektir. 
Maamafih ticaret mildürlekleri haziran başlangıcına 

nıemurlardan "birkısmına ofis merkezinde vazife 
verilmişfr. İstanbul fUbe müdür:Uğüne Cemal, 

kadar bugünkll vaziyetlerinde kalacaklardır. Ozaman 
fimdilik yalnız fzmir ve fstanbul ıubeleri bulunan 
Ofis teşkilatı da genişletilecektir. Yalnız iktısadi 
faaliyetlerin kaynata bulunan bir mmtaka olması 
dolayısile lstanbul ticaret mGdlıritiiiha IAğvedil· 
miyeceği söylenmektedir. 

muavinliğe de raportörlerden Hayrettin. Şükrü 
~eyler getirilmişlerdir. Geride kalan birkısım me
murlara yeni vazife verilmediği anlapltnaktadır. 

Son vaziyete g6re; ihracat orm on gGn içeri
sinde Ankaraya tqınacaktır. Eurada kalacak b.-o 
yalnız istihbarat .iflerile meşgul olacak .. tetkikler 
yapacaktır. 

Bir Hırsızlık 
38 Çjft Ayakkilhı Çalan 

Bir Usta Yakalanch 
Enelld aktaın Y edikule civa· 

nnda deni) e ge.mekte olan polis 
memurlan, elinde büyük bir paket 

ile" fipheli bir vaziyette gitmekte 
olaa bir adamı çevinnitlerdir. 
Yapılan arama 'IW:ft~esto<1e pake· 
tin içinde 33 çift lastik ve 5 çift 
bez ayakkabı bullmaa k adam, 
kendiaini yakaİayan memurlara 
şunlan söyleyerek yakasını kur
tarmak istemiştir: 

«-Ben Gazlıçeş1Dedcki IAs
tik fabrikasında ustayım. ismim 
Ni~midir. Bu ayakkabıları bir 
m ..n'1mune olarak -cötü· 
rüyorum ve siz de görüyorsunuz ki-
bunlarıo Üzerlerinde ayn ayrı eti· 

ke dlıtu gibi numara ve boy· 
ları da ayndır. Rica ederim beni 
1f11Dden ahkoymayın. ,., 

Memurlar adamın b · zlerin· 
dea ......._ bütün vüpheye dGte
rek tahkikata başlamışlardır. 

Yapılan tahkikat neticesinde bu 
adamın ismi Nazmi olduğu ve baki· 
katım Gazhçetme lAstik fabrikamıı-

Beledigenin 
Eskiden Kalma 
Borçları 

İstanbul belediyesi, operatlr 
Cemil Paşa zamanında, Per.ye 
bankasında ı 1,5 mİl)On altın Jira 
ist·kraz e mit ve bu para o vakit 
yeniden açılan birçok yollara ve 
parklara ban:anmıştı. Aradan 
yirnıi reneye yakın bir zaman 
ge\:tiği halde bu para hala öde· 
nememi,.tir. Bunun s~bebi Periye 
bankasının faa!iyetini tatıl etmesi 
paranın da altından kağıda çev· 
rilmeaidir. Bir buçuk m~on a:bn 
lira timdi tahminen 15 milyon 
lira etmektedir. Bundan başka 

bu paranın birikmiş birçok ta fa. 
izi vardır. 

Periye bankasının kapanmasın· 
dan soara ~a bir takım hamiter 
çıkmış ve mesele Türk • 
Fransız mahkemesine intikal et· 
mi~tı. Uzun zaman var ki bu 
mesele mahkemededir. 

Aldığımız malumata göre be
lecliyeniD Periye bankasma olan 
15 milyon lira borca fiuıdi Fran
sada müteşekkil .. ecnebi istik-
ra~r.ları hamilleri cemiyeti ,, ne 
verilecektir. Ancak bu paranın 
6deme tarzı mahkemede dejil. 
bir anlaıma ile tesbit olunacaktır. 

Şehir Tiyatrosu 
ilci Ay için Bir T aıııaeye 

Çıkıyor 
Şehir tiyatrosu dün allfam 

haftalandanberi oyoaun "LükU.
bayat,, ı son defa O) nadı ve ti· 
yatro mevsimi de bu suretle ka
panmıı oldu. 

Şe'* tiyatrosu sanatkarları 
her sene olduğu gibi bu sene de 
2 ay sürecek bir Anadolu tuı
ceaiae çıkacaklarc:Lr. 

Trup: Behzat, Galip, Hazım, 

Vasfi, M. Kemal, H. Kemal Bey· 
lerle, Neyyire, Bedia, Şaziye, 
Zebra, Halide Hanımlar ve daha 
8 sanatkardan müteşekkildir. 

Bu he} et bugün Çanakkale 
vapurile hareket edecektir. 

14 Saatin 
lladiseleri 

Beşiktaşta Saman iskeles=n-
de Rahminin kahvesinde bir 
miktar esrar baluamUflur. 

Jf. Evvelki gün şehrim'zin 
muhtelif yu?erinde yapılan araş· 
tırmalar neticeamde bazı kim
.derin G&erlerinde tapl'••• ya
sak olan silahlar bulunmuf, bun
lar mahkemeye veri!m.flerdi. da ustalık ettiji a•laplwlft fakat 

üzerinde bulunan 38 çift lastik ve 
lbrahim Tali a ayakkabıyı fabrikadan caWatı aa· 

Ôjrendiğimize söre bükiimetin 
Oı ••• borçlan mesele&inde 
hlmillerle yaptığı avantajeli l..ı 
ıekli belediye ile meuabeM ... 
miller arumda da eaa tutula· 
c:akbr. Ba takdkcle belediye yirmi 

• Balatta Sabri Efendi i... 
mlacle Wriai, kendi evinde kira 
Ue otaran Şevket Ef.aclinin oda
mnın camlarını kırmıştır. B:riaci ..,.. ... amum mOfet· lafl~P· Şnam dikkat olan 

trfi iken ildnci umumi mületti"li·iae:"t-Mlda, hu !8 ~ ayakkabunıı 
ta,m edilen 1braWa B. ogün6 bizzat Nazmi tarafından 
GAlnibal IZmirdeo ıehri- ppdauf olmuadir. fU-1 ~ 
-. rehniştir. ~ift:if. 

ibrama 
rilfenlere lleaiiZ ikinci mıotaka Adliye MUst&,arı 
mOfettiş ijine tayin emr~ alma- AcW.,. V•k41eti lıllate.pn lul;k 
....... Aakar&,a sıldeceğini .a,. Nazif Bey tehri..W. selmiıtb. TeTfJk 
lemiftir. Nasif ae,-ı. 1tara•a bir milddd be 

İbrahim Tali B. Ankarada laeatı n yeni Adli,. W..• .-e-
tayia emrini aldıktan IODra derhal !esile de metpl elliHI' s3y:eamek· 
ıeDi vazifmine bqbyacakbr. tedlr. 

....,. ,alon bir zamana ait faiz 

....ekten kurtulacağl gibi, albn, 
kağıt değifikliği ciheti de norma• 
b'r derecede tesbit olauc:aktr. 
Kalacak m&leJMlri barca "belediye, 
aıuay~ tabltlerle öde3 ecektir. 

Bu hmustaki müzakereler An· 
karada yapılacakhr. Mürahbaslar 
Ankaraya gitmiılerdir. Perıeml>e 
günü Belediye Reisi Muhiddin 
Bey Aabnya gidecektır. 

* Kara,lmrükte FetlDJllllİİ
de birinde kalp bir • lmruıluk 
bnlunmuıtur. 

Serezli Ihsan imainde bİf' 
aabıkab Eyüpte lba. Sı•Na 
dükkanından ıaı. .-nen 1.a
lanmtfbrr 

lçtimal ilimler EastitusOnda 
Onlversitecle it.kak Fakllteallle 

bath oluak tema edllea ~mal Ye 

iktıaatll iliml• eutitlal dilacla, lti
barea tedriuta •ıı..lfbr. 

1 Giiitiin Tarihi 

Adliye Tayinleri 
Tebliğ Edildi 

Yeni Adliye tayinlerine alt liıte 
din lliWdelumamntte tellı&it ed.lmlt
tir. Bu lieteye 16re Betinctlliistanlik 
Necip Naclir •• Guiutep O... Reiai 
llMtafa Nwi Herler lllinhel '=1dunaD 
l•tHbal AaJf,. llalalreme.ı Rel•lllde
rine, Aal re uaaadaa Kemal BeJ 
latanbul lera Reialiti•e, Oıldld., 
Müdtleiw..W Barlaaaedclrn S., 
ter&aa ......... Aali,. azahtıoe, 
Biriacl Hakuk au ... daa Mehm 
A!J Bq OakGdar Cua Hiki•lifin 
Olkadar Ceza Hakim'eriaden Kee 
mal Be1 Aali1e •saLtına. Eakitelm 
Müddeiumumi MaaYiDleriadea Niyad 
Bey iataab\11 Sulh Hiklaalijiae, 
l.t-bul icra m•marL.nadan Sal&
haddin Bey Balye Müddeiumumi itbae, 
icra memurlanndaa MGnir Naci B. 
MudanJ• müddela••~e, Saray 
llilataatiti Huliai 8. Çllta!ca müı
taatiJdit.ae, aabak Bana Mahkeme 
reialerWea Arif Sam e. B..-. ..... 
keme reülitiae, -.laak Erzinc•n Mnd. ..._maisi Hamdi 8. Baadarma •ali-
19 uabima. Jıulcuk ......au.a.claa 
JiamJ 8. Akçecl•t müddeıamamditi
ne, Be,ot • bıriaci sulh hubk 
.w katibi v..... .., ı.. 
parta Salla ffılJriml tlae Hukuk me
md ••- Nald ZV• 8eJ F•ba. 
Huhbi Be1 Zafranbola lllcl:dillınıial"'-J 
mua..tallklerine, lzzettia S., Bandır
ma aza mülMimLtiat} &eclat ee, 
Sötüt. NeemetU. ISeJ Sa·te'i Müdd .. 
iu.....ı mua•ınliklerine ız..u. Datısaı 
&!Ahken eli Müıtaııtiji SGat Be.J 
letanhul btin\ak Hlkimlitlae.. la 
tanbul lkiaol Ceza azaauacl• Hayd .. 
Naki Bey Oeküw müddei· 
alilumiliğine, l.tanhal ınalh hlkiaai 
Şakir B. latanbul asliye aıa'ıj'1na, 
Kırtehir hukuk hikiml Kadri B. 
Balıkesir at-ceza azahfına, Balıkesir 
ihtiau hlkimi Murat & l.unbal uliye 
aza ıta, hukuk mezuna Abdürrahm•IJ 
B. YalHç müdd•••_.ilMe ta~• 
ye nakledilmitfAtrdır. 

Üsküdar Tramvayı 
••rket Geçen Sene Bir 

Miktar ~ Etti 
091ıectar tramvay tirketi .... mc 

heyeti umumiyesi dün aabah İdare 
Mecliıi Reiai Haca Ad 1 Be~la riya ... 
tinde toplanm1fbr. Eneli idare mec • 
lisi ve murakipler rapo Lın okunarak 
tasvip edilmiftİr. Bu raporlara gare 
1933 MDni içinde. bir aene eneli•• 
............. D-~aciMl,asde 
6,2 niabetinde asal...... Aulaıa 
yolcu miktarı (162457) dir. Bir Hne 
içinde tramYay!ar bu hatta (2471925) 
yolcu tafamlflardır. Şiıoketia bir ıene 

içinde.. t~mla ettiti ha1alat (173821» 
lfn.d... Ma•af lae daha fadadl1'. Ş r-
ket bu ._. (3262!1t lira sarar etmit
tir. Şirketin hfekklllDlleaberi seçea 
alla .... içiode İle aflll ıekODv 
'95Mllt llndır. 

eşri.gat 

Davası 
~ a Hayri 

Bey tarafmclaa C...hariyet 
pzetesi alqlııiae bir ubret daYMa 
.... b. DGaı ~ OılHI ~-
.alikimesinde a elan,. baflaa• 
•lfbr· 8-pi c.Jil BeJ dlY~G ma, ... 
lartl• aoma C"u-.i.Jel ıazefii._ 
pclerdiji tekzip lllektubunua aefh ••••_.JI flbl ker:..;- ~ ta.kar 
edUcliilai .ayıe ... ftir. lhliakeae.. h 

• 1 , • •• """drll....ı lçia Wik edil. --
J Son Posta•am Resimli Hikigesi: Pazar LUı- Has11.11 Be 1 Digor Ki: 

- Aldım ...... topla da 
.W..ımqa ,..... 11a ... Bey t 1 

.... Bup Nimamn biri oldu- ) ... Herke. rfhl ..... ela •b'r nlaaa 
fanclan- balıjı. JUlturu .......... korkanm. 
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\ 

H. 8. - Merak etme, dostum 1 ln-1 ... Onlar.- JUIDcla ufac k W. 
................... k ... kkabr. aan)ar hlrlbiıteriae lSyle Jalaaea dolma• 
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1 Niıaa 

Ruslar 
Halkı 

erg 

Nasıl Okuttular? '-----------4'---
Yeni neslin yetişip büyümesini 

bekleyemi) en milletler, tahsil çağı
nı geçirmiş olan halkın terbiyesi· 
ne büyük ehemmiyet verirler. Bu 
memleketlerin başında Amerika 

e Rusya vardır. Amerika, geniş 
sahada demokrasi ile idare edil· 
diği için rey veren halkın her 
eyi bilmesi, cereyan eden vak'a 

ve hadiseler hakkında f,kir sahibi 
olması lazımdır. Bu da ancak o
kuyup yazma ile mümkündür. 
Onun için Amerika da halkın talı· 
sil ve terbiyesi fevkalade ehem
miyet verilen bir meseledir. 

Sovyet Rusya, ihtilali ta köy
lülere ve köylere kadar yaymak 

bugünkü nesli kazanmak ihti
yacile halkı okutmak mecburi}~. 
tindedir. Netekim halkın terbiye 1 

hareketi Amerikndan sonra .n 
ziyade Rusyada inkişaf etll}i 9i.ır. 

Sovyet hilkiımeti ~anmilikle 
mlicadeleyİ d~et~mühim işle
rinde!. ~iri t~ı~kki etmiştir. Bu 
tş. l liars cepb esınde ralı«>an .. 

. t' IK r ~ muca• 
bitlere verınış ır. omşusunda d _ 
ha faıla bilgi sahibi olan ve :ah~-
mak istiyen herkes mUcahittir. J! 
itibarla bu iş daha ziyade mek~ 
tepte oku' an yeni nesle dlişrnUş
tür. Çocuklar, okuma yazma bil
nıiyen ebeveyinlerine, komşulanna 

e büyüklerine ders vermek ve 
onlara okuyup yazma öğretmek 
nıecburiyetindedir. Aynı zamanda 
köylere yayılarak okuma yazma 
6ğreten misyoner grupları vardır. 
Küçük ev kütüphaneleri adı al
bnda evlere kadar kitap götüren 
kütüphaneler ihdas edilmiştir. Bu 
sayede dört buçuk senede 29 mil
yon kişiye okuyup yazma öğretil· 
miştir. Ümmilikle mücadele eden 
mücahitlerin adedi bir buçuk 

milyondur. 
işçi kulüplerinin en mühim 

vazifelerinden biri de işçiyi okut
maktır. Bu kulüplerin tahsisab 
yevmiyelerden yüzde iki kesilerek 
temin olunur. Kulüplerin her odası 
bir müze haline çevrilmiştir. Bi
rinde din ale) hinde propaganda 
ve kitap ilanları, bir d~ğerin~e 
•eynbati teşvik ede~ neş~ıyat, bır 
li .. Ude l::eş senelık plan hak-

çunc • 'ki 
kında grafikler, istatıslı er ~e 
ıaire.... Kulübün ayrıd ~bn~n 
kütüphanesi vardır. Bun an aş a 
kulübün içinde büyüklere, çocuk· 
in• mahsus sınıflar mevcuttur. 
sı:.flar, amele fakültesinin riya· 
aeu ve idaresi altındadır. Dersler, 
teknik ve hars işlerine ait mev· 

ıtlhıra temas eder. . . 
İşçinin boş zamanı, kendısıne, 

karısın ki f dalı • a ve çocu arına ay 
eglenc 1 e erle geçer. 

Kulübü idare edenler, 18 ya· 
ıını bitirmiş genç komünistlerdir. 

1 
(11) ile (16) yaş arasında bu· 

un an ki k çocu arın çoğu genç bay-
ra tarlardır. Bunlar iktisadi pli· 
~ıo, ~nımilikle mücadelenin mes'u· 
uyetıni " 1 • ha uzer erme almışlardır. Da· 
• . genç çocuklar ayrıca " teş· 
nnıevvel l<l 
te k· çocu an" ismi aUında 

ş •!andırılırlar. 
( ınnı ·ı·kı de bu ı ı e mücadeleyi en ziya· 

d 
gençler sevk ve idare 

e erler. 

• Sovyet Rus) a, halkın terbiye· 
sınde radyoya büyük mevki ver
miştir. Memleket içinde bir mil
~ndan fazla radyo ahizesi vardır. 

. rıca şehrin bütün meydanlarına 
:: ~!ül~en .~Hoparlör)ler konmuş· 
k · ırnu dort saat radyo mer
e~lerinden halka muhtelif mev

zu ~~a ait konferanslar, dersler 
\'eJ-ılır. 

SON POSTA 

Resimli Makale a Hayat Feneri a 
Sayfa 3 

a ı 

Münderecatımızın çoklu
gundan dercedile~emiş- ı 
lir. ~ _____ _,,==----- aA 

IBalkan Hariciye 
1 
1 Nazırları Edirne-
de Toplanacaklaı 

Denizlerde gemilerin ~elametle yü~üyebilmeleri, kayalıklara düşmemeleri, onlara işaret veren tenerler saye& ode 
mümkündür. Hayatı da boyle bir ge~ıye ~enzetebiliriz. Biz bu gemide seyahat eden yolcularız. Gemimizin karaya 
düfmemcsi, kayalıklara ol?rmam.ası ıçin bır fenere ihtiyacımız vardır. Bu fener, hayatta kabul ettiğimiz gayedir. 
Gayesiz yaşayanlar, feneraız denız yolculuğuna çıkmıı insanlara benzerler. Bir gün mutlaka gemileri karaya oturur. 

• 
ON 'ELGRAF HABERLER 

Balkan Misakı, Bulgaristan Ve Komşuları 

M. uşanof, Balkan Misakını Lüzumsuz 
Ve Faydasız Buluyor, Diyor Ki: 

"Bal~~n Misakı, Muahedelerin Sulh Sevgisile Tashihi Hakkındaki 
S f 

ılletler Cemiyeti Düşüncesine Engel Teşkil Etmektedir.,, 
o ya, 31 (Bul . . . vekil M. Mu a gar aıansı) - Baş· 11üphe tcvlıt etmeyen daha basit ber komşulanmız bnşka bır yolu 

de harici eş ::f ~e~usan meclisin· vasıtalarla tekeffül alhna nlınaHlir. tercih etmişler ve kendi hudutlarının 
mün sebe~le t~esının müzakeresi Balkan memleketleri arasındaki mu- umumi tekeffülü için bir misak imza 
nutuk söyl . çt~ şayanı dıkkat bir allak meselelerin dostane bir surette etmişlerdir. Komşularımız bu misakı 

emış ır. M M f B 1 t ' . B Ik " · ' gariatamn m ti k · uşano , u - esvıyesı, a an sulbü eserine mühim mü bet bir sulh ve musalemet sıynseh 
yaşamak kau a surette sulh iç:nde ve kıymettar bir surette hadim ola· vnıııtası addetmektedirler. Fakat bu 
harbe bel r:;~~da. olduğunu, nrtık bilirdi. Teklif ettiğimiz adcmilecavüz yüzden aramızda bir suitefehhüm 
sulha samimi b. arn~dığını, milletin misaklan üs!übu sulhe sağlam bir yoktur. " 
hi kimse ır şekılde bağlandığını, zaman teşkil edebilirdi. Bahusus ki M. Muşanof Bulgoristnnın bütün 
1 ç d. . !e. kar ı taarruz fikri bcs- lıütün Balkan devi ti . M'll ti komşu devletlerle olan münasebet· 
eme ığinı sci l . e erı ı e er d bahsederek Tü 

dünya lh y emış ve Bulgar;ıtanın Cemiyetinde aza ve Kellog mi· !erinden e ayrı_ ayrı b 1 •• d • " Jr· 
su unu geni~ ·k k . k' ·ı lan munase et erını e şoy e 

matuf b" .. ., mı yasta temine sa ını ımzalamışlardır. Bununla l:era· ıye ı e o 
utun beynelmilel te ebbü 1 .................... anlatmıştır.: -

~.~~~=~ı~:: .~:;,~~~"z 1 mü:a~i; . Bi; .. K;·;·~................. kly;y-;;-b:·~:=r~~mv~u~::,.;,~n m~:~ 
M. Muşanof h ru··nel Yıkıldı, lkı· ile bağlıyız. Bir müddettenlıeri Türk 

l'kl . . arp sonu adalets" - · k k 1 ı erının sırası 
1
. ız matbuatının Bulgarıstana arşı u • 

• ge ınce mmetıe A 1 Öld ı ı r cemiyeti tarafından' t i . ~ meıe Ü !anmakta olduğu ga eyan ı ısanın 
ümidinde bulunduğunu a;: r _edıleceğı Ergani madeni, ( Hususi ) - Türklyenin başlarında Gazi M~stafa 
Bulgarist nın bilt" 1. soy.leyerek E Kemal bulunan münevver sıyaaet 
geçinmekt ld un 11omşularıle dost rgani demiryolunun on beşinci adamlarmın telakkilerine ve arzuJa-
lerin bu d:s~ ;ğukn~ •. ve 6•0 n hadise-- kısmında açılan bir tünel, hafriyat rına tevafuk etmekte olduğunu hiç 
diğini bild' ui u a ıyen ıhlal e~me- esnasında ansızın çökmüş, iki zannetmem. Bilakiı Türk devlet 
hakkında dır~ ş .v; :~ikan mııakı amele toprak albnda kalarak adamlarının Bulgar milletinin Tür· 

" 8 a emıt ır ı: ... l kı'yeye kar•ı beslemekte olduğu lh-
- alka · k uT o müş erdir. ., 

mahiyet' . k n mısa ı am Balkan,, * Maden •irketi bakır madeni )is ve dostluk hiHiyatını bilmekte 
B" ı~ı aldırmaktadır. 'il olduklarına ve yekdiğerinl tanıyan 

. ızd mıs~kı lüzumsuz addettik ve çıkarma faaliyetine devam et- ve mütekabilen takdir eden iki millet 
öyle a dedıyoruz. Esasen hiçbir kimse mektedir. Tcprak altından bakır arasındaki münasebetlerin istikbalde 
tarafından tehdit edilmemekte olan istihsali için bü} Ü bir tünel açıl· de yine iyi ve dostane olacağına ka· 
Balkan aulhü, ne itimatsızlık v d b "d' e ne e masına aşlanmıştır. nı ır." 

iSTER İNAN 
Bir sabah gazetesinde okuduk ı · 

"Şu kırk köyden kovulan Amerikalı, banger 
in ull'ün macerasını İstaobulda bilmiyen bir tek kimse 
yok sanıyorduk. Meğerse zannımızda ne kadnr aldan: 
mışız. Hepiniz, hepimiz biliyoruz ki. bu adamın hususı 
surette kiraladığı Miotis ismindeki Yunnn gemısı 
Akdenizdc dört döndükten sonra istnnbula gelmiş ve 

b niinu- KızkuJesi önünde demlrlcmf~tir. Bunu 
pe~em e 6 - • 
ıınlamnl< dinlemek için uzun boylu tnhkıknt yapmıya, 
6t kine berikine sormaya, telefon etmiye hacet yoktur. 
A:karn caddesindeki Anadolu Ajansının işgal ettiği 
binanın bir penccrc6inden biraz hava nlmak için Boğa-

I AN 
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iNANMAI 
ziçine doğru bir nazar atfedilse gemiyi görmek kabil
dir. Hadi diyeyim ki, iı zamanmdn pencereden bakmak 
adet değildir. Fakat Ajnnsta gazete okumnk ta mı 
adet değil .. Perşembe günü çıkan Akşam refiklerimiz 
buna dair uzun uzun tafsilat vermişlerdir. 

"Bu böylece malüm olduktan .ı;onra Anadolu 
Ajansının ayni günde verdiği şu habcrı okuyunuz: 

"Atinn, 29 ( A. A. ) - Henüz tahkik edilmemiı 
şayialara göre M. Samuel lnsull meçhul bir semte 
doğru gitmekte o!no bir gemiye aktarma etmiştir. 

"Miotis vapurunun bir armnteur tarafından kira
lanm ş olduğu ve halihazırda ftalyayıı doğru gitmekte 
bulunduğu •öylenmektedir." 

I I 

Ankara, 1 (Hususi) - Yugos· 
lavya hariciye nazırı M. Y evtiçin 
birkaç güne kadar geleceği hak
kında Hariciye Vekaletine malfı
mat gelmiştir. M. Y evtiç 3 gün 
kalacak ve Hariciye Vekilimizle 
Balkan misakı hakkmda görüşe

cektir. Misak mucibince Romanya, 
Yugoslavya ve Yunanistan hari
ciye nazırlarının bu ziyaretten 
sonra Edirnede toplanmaları ve 
müzakerede bulunmaları muhte

meldir. 

Dünkü Meclis 
Müzakereleri 

Ankara, 31 (A. A.) - B. M. 
meclisi askeri ve mülki tekaüt ka
nununun 3üncü maddesine ait bir 
tefsir fıkarasını kabul etmiştir. 

Buna nazaran mezkur kanunun 
28 ve 30 uncu maddelerindeki 
mal\ıliyetten maksat askeri ve 
mülki memurların kendi sun'utak
sirleri olmaksızın tekaütllikleri 
esnasında mevcut olup vazife 
esnasında hadis ve vazifeden 
münbais olarak dllçar olduktan 
malüliyetlerdir • 

İstanbul Üniversitesinde istih· 
dam olunacak ecnebi mütehassıs· 
)ar hakkında kabul edilen bir 
kanunla da ecnebi mütehass ı· 
larla 10 seneyı geçmeme

1
< üzere 

mukavele yapması için Maarif 
Vekaletine selahiyet veri mişlir. 

Denizli mebusu Mazhar Milfit 
B. bir sual takriri vererek İnkılap 
Esntitüsü derslerini balkın di 1leye
bilmesi için Maarif Vekaletince 
ne düşünüldüğünün izahım iste
miştir. Meclis pazartesi günil top-

lanacaktır. 

Müflis Banker 
İnsül 

Hakkındaki Evrak Henüz 
Mahkemeye Verilmedi 

Ankaradan gelen haberlere 
göre iki gündenberi Harem ilke
lesi önünde demirleyen ( Meotis) 
vapurunun misafiri mütlis Ame· 
rikah banker İnsül'iin Amerika 
hükumetine iade edilip edilmeye
ceği hakkında Asliye Mahkeme· 
sinin bir karar vereceği yazılmısta. 
lnsül hakkındaki evrak dün akşam 
geç vakte kadar Müddeiumumi· 
Jiğe verilmemiştir. Polis Müdüriye-
tinden öğrendiğimize göre, Yunan 
bandıralı Meotis vapuru serbesttir, 
istediği yere gidebilir. Yalnız lnsUI 
nezaret albndadır. 

Bodrum Ve Kiyefte 
Zelzele 

Bodrum 30 (A.A.) - Bugün 
sabah saat 4 le dokuz snoıye 
devam eden hafif bir_ ~elzele ol
muştur. 

Moskova 31 (A.A.) - Kiyefte 
bir zelzele olmuştur. Rasat merd 
kezinden verilen mnliımata naza• 
ran zelzele aynı zamanda Jitomir, 
Spola, Memerç ve Bolrinskte de 
hissedilmiştir. 

lzmir Hattının Sabn Alın-
ması Müzakeresi 

Ankara 1 (Hususi) - 1zmir -
Kasaba hattının satın olmması 
için Saracoğlu Şükrü Beyle şirket 
murahhasları arr;sında yarın mü
zakerelere başlanacaktır. 



::t Memleket Mozaraı\: 
Eskişeh.ir !'Jaari
finde Mühim 
Hareketler 

Eskişehir (Husuai)- Ealdşehiriıı 
830 talebe okutan bir lisesi, bir 
yab mektebi 
15 ilkmelrtebi 
Yardır. Rami 
14 mektepte 
4800, tahsisab 
Devlet demif. 

. yollarına ait 
olan yatı mek· 
tebinde de 270 
talebe mev· 
cuttur. Yatı 
mektebi Maa· 
rif müdür:n. Esldş.IW Maarif 
tDnlln müra- Müdürü Ha.,.a 
iabesindedir • Uluğ B. 
Bu oısktebe yeni bir pavyon 
Bive edilecektir. 

Eaqebir ftllyeti mülhakatının 
mektep yekônu 78 dir. Umum 
talebe 7e1dmu 9245 tiir. Vilayetin 
umumi nüfusuna göre mekteplere 
daha çok ihtiyaç vardır. K6~ler
deki mektepler tedricen tam 
tepilith yapılmaktadır. 7 tane· 
liacle yab kısmı açılmıştır. Yab 
meı<tebi otuza ibliğ edilecektir. 

ııı-~ı.411-.. kezi vaziyette olan bazı 
-~waekteplere civar köylerden talebe 

aevkedilmektedir. 
flllllll._.....,_ HaJkın maarife kar~ı rağbeti 

tasa ve tahminin fevktndedir. 
'32 de 4ôb den ibaret olan ta

..... ,,~ lebe yekGnu 933 te 7360 adedine 
ve ~34 te 9243 adedine baliğ 
olmoftur. Üç sene zarfında bir 

... .-.ı; ........ -tat demektir. Buna rağ-
men umumi ihtiyaç. tehall\k ve 

rajbet tatmin edilmiş değildir. 
Ba mektepler iki yüz bin lira 
gibi dar bir bltçe ile idare edil
mektedir. 

Her mektepteki himaye heyeti 
fakir talebeye teşekküre şayan 
bir halde yardım etmektedir. 
Geçen ıene 400 küsur talebe 
gel dirilmiı, 280 talebeye Himayei 
Etfalin de yardımile aıcak yemek 
verile bilmiştir. 

Eskişehir Muallimler Birliği 
muallimlerin ahenk merkezidir. 
Kardeılik ve mefkfıre yoldaşlığı 
yuvasıdır. Bo ~irJ,ğe merbut bir 
tasarruf sandığı bir de muallimler 
kooperatifi kurulmuştur. Tasarruf 
nndığı bir sene zarfında 4300 
liralık bir taahhüt toplamıştır. 
Müttehiz kararlarla muallimlerin 
ihtiyaca sandık tarafından temin 
edilmiştir. Tes!a edilen kooperatif 
iki bin liradan fazla aermayeye 
malik olmuıtur. Kooperata mual
limin hissesi nisbetinde kredi 
açmıı, harice muhtaç tek bir 
muallim kalmamıştır. Gittikçe 
taaızzuv eden bu teşekküller ayni 
zamanda tekmil vilayet muallim- . 
lerinia ihtiyacım karplamaktadır. 
Bir'ikte bir de kiitiiphane kurul· 
muıtur. 

Bu kütüphanede vilayet için 
aynen Murif Vekaleti seyyar kü
t&phaneleri. talimatı tatbik edil
mektedir. Aynca memleket kft. 
tnphanesine Maam Miidürlüğünün 
pyreti!c orta tahsil talebesi ih
tiyacı için bir kısım ve mua!Hm
lerin mesleki ihtiyaçlarım tatmine 
hldim ikinci bir ıube ve bir de 
çocuk kütüphanesi kısmı ilave 
edi:miştir. 

Ancak Eski1ebirde bir Kız 
Enstitüsü veyahut Kız ortamek· 
tebi açıidığı takdirde Muhasebei 
hususiyeye ait olan ve ta 'ır ye 
edilmek ütere bulunan bugünkü 
liae binası ba mektebe tah8İ8 

.. 

Mersin Limanı Günden Göne 
Ehemmiyetten Düşüyor 

Menin (Hu
IUSi ) - Ticaret 
Od.. limanm 
tubat faaliyetini 
tesbit ederek 
istatistiklere da
yab bir rapor 
yapmqbr • Bu 
rapora göre Mer
Iİll limanlDID 111· 
bat 934 .,. zar
fındaki ihracatı 

135 bin, ithalib 
İM 286 bin lira· 

Taşköprüde l 
Hayır Cemiyetleri 

Taşköprü ( Hususi) - Hilali· 
abmer, Himayei Etfal ve fAilli 
Tasarruf Cemiyetleri aenelik ko~ 
grelerini yapmışlardır. Himayei 
Etfal Cemiyeti reisliğine seç ilen 
maarif t.Jemmu Ahmet { :.:Jôsi 
Beyin himmetile bir çocuk L.ıb
çesi yapılması kararlaşhrıhmştır. 
Kazamızda Halkevi teşkil edile 
mediği için .. Gençler kaynağı " 
namı altında bir genç1ik teşekkiilü 
vilcude getir:Jmiştir. r~aynağın 

nizamnamesi tasdik edilmek üzere 
hükumete tevdi edilmiştir. 

Tarsusla l efliş 
Tarsus ( Hususi ) - Mülkiye 

Baı~~ett;şi ı:aca Hüsnü Bey 
şehr.mıze gelmış, Müfett!ş Fuat 
Kamil Leyle Lirlikte Belediye ve 
Hususi Muhasebe dairelerinde 
teftitlere baılamlmışbr. 

edilebilir. Eski lise binasımn bu 
sene pansiyon kanununun tatbi
kile yahya tahvili Vekaletçe ka
bul edilmiftir. Mekteplerin müze 
ve levazımı dersiyesine ve çocuk 
kütüphanelerine ehemmiyet verJ
miştir. Sıla •e makul bir kontrol 
unlile eksikler bir taraftan ta
mamlanmaktadır. Maarif Müdürü 
Hfü.nllJ Uluğ Beyin bu mufd faa· 
liyetinden başka: 
Eaklfehlr Harslyat Ve 
Halkiyat KUlllyatı Yapıtıror 

Eskişt hrin Harsiyat ve Halki
yabna dair bilgileri toplamak 
llzere Maarif Müdürü Hliann Bey 
muhtelif sualleri muhtevi bir 
emirname U. vilayet muallimlerine 
müracaat etmiş Ye aldığı cevap
lan 12 {İf halinde tasnif etmiJtir. 
Başta köy hocaları olduğa hal· 
de müfit olabilecek bütün mü
nevverler bu işle alakadar tutu· 
larak derleme ve tasnif bitmek 
üzere bulunmuştur. Eser yazılma
ya başlanmışbr. Bu eserin tedvini 
hitama erince memleketin t•rihi 
tetkikab yine ayni liatemaük 

Bir Çamlık Davası 

Krrkoğat; belediyesinin ısrarla •hip olna•lc ldeılilf ÔV~çli ça .. lılt 
tarzla ikinci pf inda ikmal edle- J Soma (Hususi) - Öveçli çam-
cek ve tabolunacaktır 1 bğı yüzilnden Kırka!~ belediyesi 

Bütün bun!ardaıl başka ço- ile Ôveçri köyll • b~kı ar~sınd_a 
cuklara sinema ve projeksiyonla açılan ~ava Ôv~çli koylülen lehi-

d 
- t k 1 . dn .. - -ı ne neticeleamış ve mahkeme 

ers gos erme mes esı ~wıu • .. k.. • 
·· lis • 1cs· d çamlıgın oye aıt olduğuna karar 

muş ve e proıe ıyonun an v rmitti. Bunuo lizerine Kırkağ 
bir dereceye kadar ist~fade edil- be ledı" ·a Ô li k" lln" b ~ç · · A k . e yeıı e veç O)' un ag-
~~ştir. n~a • maar_ıf ~üdür~ h olduğu Somadan alınarak Kır-
gunce terbıyevı mahiyetinde go- kağaç belediyesine bağlan•ı1111a 
rülen filimlerin iraesinede mual· tqebblla etmif. Meclisi umwnidea 
limlerio nezaretindeki çocuk bir karar alnnya m~nffak ol-
gruplan sinemalarn sevkedilmil" muştur. Fakat kiyhiler menfaat-
tir. Bu nevi filimleri görmek için !erinin Somaya bağh olmakta ol· 
sinemaya gönderilen çocuklar, doğunu ileri elrerek Dahiliye ve-
görgülermi tahrir vazifesi ha· kiletine müracaat etmifler-
linde tesbit etmeye mecbur tu- dit". Dahiliye Veklleti vaki 
tulmuıtur. Parası olmayan tale- ır,!'ra':8atı tetkik etmit, ve 
benin sinemaya meccanen gir- vveçli k6ytinftn Soma kamına 
m • t · dil • tir bağlı kalmasına karar vermittir. 

esı . emm e ktmış • • • • Bu karar köylüleri çok sevin-
• M~let ~e eple"'!e ı~tiy~ç dirmiş bir gün bir gece tezahü-

nısbetinde kitap tevu edilmıl" rat yapmışlar ve daima k5ylilyll 
tir. Eskişehir muallimleri millet düıllnen COmh11riyet makamlan-
mektepler~nde tedrisah meccanen na şfikran ve tazimat telgrafları 
deruhte etmek fedakarlık ve fa.. çekmişlerdir• 
zilelini ihtiyar etmişlerdir. Eski- Zara IUftUsD FDcelen Oldu 
şehirde 65 mi:Iet dershanesi Zara (Hususi)- Müftü Fehmi 
mevcut ve bu dershanelere 3688 Efendi kalp sektesinden vefat 
talebe müdavimdir. e~tir. 

liı'lk ı 

1 
Arıcılık. Bahsi 

Kovan 
Meselesi 

1 : 

Fenni arıcıhğa yt>nl 1'aşlıyacak 
olanların nuandikkate alacaktan 
eEaslann en mühimmi kovaıı 
meselesidir. Her tür;ı fenni 
kaYaidi haiz olduğu halde dikkatli 
n hesaplı yapı'!mıyan kcwanlardaa 
fayda beklemek boştur. Şunu da 
arzedeyim ki fennt anc:hk yapacak 
kimse mutlaka muktesit olmab, 
yapacağı işin ucuz tarafım arayıp 
bulmalıdır. Fakat bu tercih: 

( Ucuzdur illeti var, pahalıdır 
hikmeti var!) kabilinden olmamah; 
para sarfı zaruri <ıl• şeyleri&: 
iyisini almak için pandan kaç· 
mamalıdır. Yani alacala şeyi bir 
defa almak için almalı. Bir misal: 

Me9da kona. Y apdacak kova• 
am sağlam, clayamldı olması için 
tald.aJana kalla, damarsız YO 

~tlabm olanlanna fada para 
Yet aektea çekinmemea ( bilhaaa 
~ çam tahtamn tere:h etmeli• 

dir. Çinldi ~''"' kclay kolay 
lmrtlanmaz. ) Fakat ucuza malet• 
mek için kovanlan ancı kendiai 
yapmalıdır. Kovan yapmak zor 
bir it değildir. Manµıgozluğa eli 
yatanlar az zaman içinde bu ifin 
ustası olurlar. Marangoza yaptın• 
Jacak o1aa beheri içm eza aşalı 
altı lira vermek lhımrelir. Hal· 
buki ancı kendi yaptığı takclircle 
aumi liz liraya maJedebilir. 

Alelekser kovanlar kap.wk,ilive, 
göwcle, tabla ve çerçeH sibi bet 
km•daa mirekk~pdir. 

""'' 

Kapalu (1) aumaralı kısım-. 

dlr. Lüzumunda hem gC:vde, ve 
hem ilave üzeriae konur. KoYaB1 
her türiil hava dejifildilderinden 
...,.Jıafaza eder. Yukanda gcrül· 
düğü üaere ufak delikler var
dır. Bunlann beheri iki san
tim kutrunda olınalı. Ma• 
yı• ayından itibaren anların ko
van kapısında toplaaıp başları 
içeri doğru aralancıklan ve ar
ka ayaklarım kaldırarak kanatla• 
nnı çırpıp vızıldachklan görülür. 
Bunu vaatilitor gibi içeri hava 
ftl'mek için yapl'riar· Sebebi ise 
topladıklan (Nektar) denilen tatlı 
mevaclm iç.bide bulunan suya 
açurmakbr. Yukarda bildirilen 
delikler buna hacet bırakmamak 
için yapılmıştır. l.tenildiii kadar 
açıp kapatmak için b.ir de kapağı 
vardır. 

lllve: (2) numarah kısımdır. 
Glme üzerine anlann hararetli 
bir mrette faaliyete geçtikleri, 
we amele anlana çoğalBll) a ber 
Jachldan ilkbaharda komar. Bunun 
Ozerine kapağa koy...,. evvel 
bir örtii iirtm~ ıazımdır. Zira 
anlar petekleri yakandan aşağı 
doğru yaptıklarından bu örtl 
olmazsa petekleri tavana yaplf-

C Deıraa 11 inci •arfada ) 
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igaset Alemi 

Uzak Şark 
Bulutlardan 
Temizlenigo 

Bir zamanlar beynelmilel ıiynset 
fkuou karartan uzak şark vazıy ti 
ttiltçe ~dmlanm• k istidadım gÖfi• 

tcriyor. liunun tıebebi Amcı ika ıle 
Japonya bariciyeleri arasında cereyan 
eden diplor.ıatilc muhalerelerdir. Son 
gfinlcrde Sovyet Ruyayı bile lıir 
nebze endi eye dGşüren bu muhnbe-
rdcre Japon hGkümelinin ön eyak 
olen hareketidir ki ısclebiyet vermi;tir. 

Şöyle ki: 
Çme k rf1 yaptığı hareket ve 

bundan doğan v ziyeti fili bir aurette 
kuvvetlendirmek !stiyen Joponya 

erek Sovyet Ruıya, gerek Amerikaya 
karşı meydan okur bır vaziyet alma tı. 
Onun, her gün bir parça dah rtan 
emelleri lmrşmnd1t Sovyet Ruı;yanıo 
i b adi ve lçtimat iddialıırıı.!dan 
muvakk t Ur zaman için fedakw-hk 
yapması zaruri oldu. B6ylece bir 
Sovyet Rusya. Amerika anlaşma ı 
imkan dahiline g:rdi. Bundan bnşkn 
Japony nın herhangi bir tecavüzüne 
'kar 1 koynliJmek için Sovyet 
Rusya, Avrupnda hem hudut 
bulunduğU devletlerle ndemitecnvüz 
ınisaktrırı ektettt. Geçen sene alela
cele tahkim ettiği Uzak Şark hudut· 
larını, arada geçen zamno zufında 
1 uvvetlendirdi. Bu ırada, Jrıponynnın 
" ıiyetl de pembe renk değildi. 

/\akeri bereketlerden doğan tiddetli 
bir mali sıkıntıya giriyordu. Ayrıca 
idare •• • , d • i k reJımını esasın an değışt rme 
•• b l" i erın k un salnbıyetleri mparatorn 
baf - irteyen oıkeri bir c reyan 

ost~'tni t' B' • . 'h 1 devres' d ş ı. ır neva ııb a e 
dev.etl~n enın memleketi iki büyük 
kin değildi. ~~.eye sokmak okıJ 
gayet besa 1 n her teşcbbüıunü 
miıletindenp d/at'ni:"' bilen Japon 
beklenemezdi. i t 1, bir hareket 
ile, japonva Aş e ~k arnt.lerin tesiri 

, merı ay bir t 
r~rdl ve Japonyanm lOtün devi t~eo ı a 
~~ mnnab~bet halinde bulunm:k 

f usunu ır kere d h tekrarlamak 
a!dalı telakki edildi. Amedka, l:u 

ma~~:c~~~n~ ~~l ced' vap vermedi, Oç 
• 1 ve •onra, Hari-

cıye Nnzırının diJ"ndeQ memnu . t 
b yan edici bir muk bele yanıyd 
ş· d' • 1 pı. ı. 
tiım 

1 
• ~·er bu ıofbodadır ve ağlcblib-

ın , ır müddet için iyUlk yolunda 
inkişaf d k l F b" • e ece t r. akat muvakkat 
kır ınkişd. Zira, Uzak Şarkta, bu iki 

uvvetin ~arpıfm 11 mukadderdir. 
Sureyy 

ş o lhtil fi 
Cen vre, 31 - Cenubi Anı rka 

d ki Şako ihtllöfa akv nı cemiyet'· • '" 
14 mayı• toplantuı.nd tetki e~~lan 

Ur. ı e-

.. 1~~stalığı 2amanmda daha 

b
m_u uyun, daha sakindi. Bir ipek 
OCeği 'b• d g. 1 örtüler, yastıklar ara· 
ın a süzülüp gidi) ordu. Hastalığı 

:ırasında onun bir kere hiddet· 
li ndiği, ğzından bir çirkin kee 
~ . çıktığı glSrlllmcmiş. işitilme· 

mışta. 

Fakat hastaneden çıldıktan 
nra Banki eski Necdet tama .. 

'?ile kaybolmuştu. Şimdi eve ge• 
iınc çizmelerini kadının yüzüne 
uzatıp çektiren eli kırbaçlı lay .. 
dan yetişme eski topçu zabitleri .. 
ne benziyordu. 

Kırıcı, hoyrat birşey olmuştu. 
Ruhi vaziyette nasıl bir deği• 

tiklik olduğu meçhuldü. F kat 
Münireye karşı olan evgisi bütün 

ararelile devam ediyordu. Genç 
1: bit ona verilmiş s5zün, ona 
çılrnış kalbin sadık bir bek~isi 
~ugunu en fimltsiz zamanların• 

ha~rlanuşh. fakat halindeki 

tavi ki 
Rezaleti 

Paris 31 (A. A.) - Stavi1Ski mel!lc
lesln:n tahkikatile meşgul bulunnn 
komisyon, dün de sabık Dnhiliye Na
zan M. Frot'yu dinlemiştir. M. Frot 
if de inde, Puvatu ve Franko Rum n 
bankalarının Staviskl tarafınd n n k
di yerdım görüp görmedi ini b.lme
diğmi .söyJemil1tir. Komi1>yon luıulan 
ıtonra polis komiseri M. S monu din
lemiştir. Komiser, Emniyeti Umumiye 
dairtsind bir çok namuuuz cşhaş 
bulunduğunu ve Staviddye ait tahki
katın her defaFöanda durdurulduğunu 
aöylemİf ve demiştir ki : 

" - Eğer, Stnvi&ki 933 k&ounuev· 
~elinde tevkif edilmek istenseydi, bu 
~ş çok ~olay olabilirdi. Vo yine zabıta 
ıslcscydı Staviski Paristen açamazdı." 

1f 

Pariı 31 (A. A.) - 6 ub tta çıknn 
karışıklıklar neticesinde ö .enler üze
rinde :t•apılan morg muayenuinde 13 
kişiden 12 sinin resmi ı.abıta kur4uo• 
lara aJc öldürüldüğü nnla§ılmıştır. 

• 

ta ya - İspanya 
Bir fvieseleden fhtilafa 

Düştü~er 
Mııdrit, 31 (A. A.) - itaJyan ıey .. 

ri efain irket:er:nin, yeni sene Ak
deniz ıııeferJeri yol tar.fesinde Bnrse
lon ve Valanıs'.ya limanlanna o ramuyı 
kaldırılm sı dolayııile burad büyül: 
bir infial hu ulc gelmiotir. itaJynnın 
bu l<rırarı geri almasına kodar, ha'yan 
mahsuJatına boykot yapılması ftatyan 
gemilerine yolcu binmesine v e ya 
yükletilmesine mani o:unm ı düşü .. 
D ülm ektedir. 

Böyle i 
Can K 

sanlığa 
rban! 

Pontevcdro, 31 - Hapishanede knn 
tüküren bir rıiyast mevkufun bn tn
n Y kaldarılmamn11, diğer me•kuf
lar rnısında heyecana ebep olmu~tur. 
VaU bu heyecanı teskin için h &tayı 
haıtaneye yabrtm fakat btinnf 
rnahkem 1, Val:nin buna alôh"yetll 
o1rnadığına karar vererek hastayı 
tekrar hapiıh neye göndermiştir. Biraz 
sonr hasta öldüğ(l lçio mr.vkuflar 
orası~d!1 mQthit bir heyecan btıtgös
term. hr. 

panyod 1 V 1 çl lhtil fı 
Madrit, 31 ln,aat patronları 

a~e·eye it Yermemek hakkınd ki 
muştcrek kararlarının tc.tb"la i 

d
• • ı o ayın 

ye ısıne bırakma lardır. 

hu değişiklik, bu 
sertlik ona L~ t . wç e 
mıyordu. 

hırçınlık ve 
gayritabii gel· 

* H~ydarp şada onlan Necdetin 
annesı ve ~ünire ile b" k d k ır ar a aşı 
arşıladılar. Necdet lstanbula ilk 
dımını atan Gülsümü elinden 

tutup vagondan indirirken onları 
gördü: 

- Oh.. Bizimkiler gelmisl 
Bu cümle Gülsümün gözlerini, 

sathına rüzgar esmiş bir deniz 

gibi dalgalandırdı. Etrafına ba .. 
kınıyordu. Kalabalık arasından 
süzülen kadınlar Necdetin yanına 
gelmişlerdi. 

İlk yaklqan Münireye Necdet 
Gülsümü gösterdi : 

- Bana ıbbatimi, hayabrnı 
iade eden Gülsüm H. budur 
Münire, galiba Fikret sana bnh
aetmiş. 

iki genç kız, biri ince, uzuo. 

S-ON POSTA 

a 
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• Musollninin r;====;::===============1 
ni Beyanatı 

Paris, 31 ( A. 
A.) - Pari - Suar 
gazete i, aon Ro
m görü{imeleri Ye 
orta Avrupada bir 
mesai iştiraki içiıı 
imzalanan proto
kollar üz.erinde 
lta'ya B vekili M. 
Musolininin bir 
nıü!akatuıı neşret
me ktedir. M. Mu
solini bu beyan -
tında ez.cümle di
yor ki: 
"- f taly nm, ııi· 

Uihlan bırak m 8 

meselesine dair 
olan plii.11 Fransa
nın noktninaza n 
hepı"ndco 18 

ya undır. Konf e
ranlilo i&mi ".ııiJiih

lann t hdidi ve 
ail hlanma nhıbe
tinin tcsbiti kon
fernnıı., olmalıdır. 
Avrupa badta61nın 1~=====;:;:::;::::;::::::;::;;;;============:!J 
halihazır eldinden Dir Ecnebi J{rırikntiirü: 
mlilee sir o ı an Hitle'1 Ve MusoHnl 
memlck tJcr için, muahedeleriı:ı tndili her zaman bir gün meselesidir. Bu 
muabed Jcr iınu edildiği vakit, hiç kimse onların ebediyetine iman elmiş 
deği!dL 

Fun ız - ftelyen mOn sebab düzelmiştir. Fak t bu münaaebab bir hGsnu
neticeye bağlamak için yalnız ıöıler değil, 15 ısenedenberi muallfikta knlan 
meıai.i mevzubahs edel iJecck hüsnüniyet ''e ef'al Jazımdır. Faşist rejimi, her 
halde, b rutu te9 iyecek değ.ldir. Fa~izmin daha görülecek birçok itleri 
vard r. Ve bunları da ancak u'h içinde başara\ ilir.,, 

;=:;~=;;;::=;;;;:==:-:===========-

• a ~ ........ ı..yre 
İ aya, Av ;tu~Y ... i~-e-- acar·stana 

gonlar a ilah Gönderiyormuş 
a-

BelgrRt 31 (A. A.) - Havas Ajan• içinde bulunan f tal yan nskcrl, bu 
sınd n: ftaJynnın giı.li bir .surette vag-onları Avu.!ilurya askerine teslim 
Avusturyayı Ye Macar~ tam ail hla~- etmiştir. Yine bu gazetenin ldığı 
dırmakta olduğu tafsılen temin edıl- ın Ilım ta göre Avuatury vagonla· 
mektcdir. Burad çıkan Politika ü 1 ..t d ki ö nı U •d r1nın zer enn e rtu er, nz e 
g zctesi Avuıturya tekzibine kı:rşılılt d ,.,. ti 11· k ı d b" .ır. • . be e6ış r ır en, vagon ar n ır yı6.n 
baı.ı mOhım ve fayanı dakkal ha r• karnabahar Jtı d 4 · h'· t b'I 
Jer vermektedir. 0 a zır u 

0 omo ı 
G ı.eleye göre 9 martta Snn ve muhtelif silahlar ve üniformalar 

Kandido hududu f ta yonunn (4) görülm~tür. Bu vagonun A\•usluryn· 
Avusturya ve (14) itatya vagonun- da ını kaldığı veya Ma<'ari.stana mı 
dan mürekkep bir katar gelmiş, ve evkedildiği henüz. meçhuldür. Di-

öteki yine boylu, fakat kalınca. 
Göz goze geldiler. Münirenin kli· 
çük eli uzandL GüJsümfin sert 
avuçları içinde çok kı!>a bir .za· 
man kaldı. 

Necdet annesine dönmüştü. 
Ayni cümleyi ona da tekrar etti. 

Ruhsar Hanım evvelce oğlu· 
uun geçirdiği kaza ve sonra tat· 
bik ed.len tedavi usulü hakkında 
yarım yamalak bir şeyler .<>ğrenmiş- ı 
ti. Buna rağmen Necdetin yanın· 
da boyle bir genç kızla geli~ine 
mana veremedi. Gülsüm elini 
öperken: 

- Eksik olma kwm. Safa 

geldin! dedi. 
Onun vaziyetini ancak vapura 

gird kleri :zaman izah edebildi. 
O zaman, Ruhsar H. Gülsü• 

mün iki ellerini tutup gözlerinin 
içine baktı: 

- Allah eni anana, babana 
bağışlasın kızım. Sen hem ce ur 
hem şefkatli bir kızsın yavrum. 
Dedi. 

Münire onları d:kkatle dinler• 
ken Necdet ilave etti: 

- Gülsüm Hanım bir iki ny 
burada hava tebdi;i yapacak. 
Doktorlar yazın Diyanbekiri ağır 
buldular. 

Münire ilk defa lakırdıya ka-
rışb: 

- BlittiD o k ı.aya, tedaviye 

ait tafr-iJah hep başka yerlerden 
oğrendik. e garip oldu bil eniz 
Necdet Bey? 

Genç yüzbaşı onun ne mak
satla böyle söyled'ğini anladı: 

- Hakkınız var, dedi. Fakat 
herşeyi yazıp s:zi korkutmak iste
medim. ilk defa vaziyetim tehli· 
keli imiş. Beni okumaktan )•az
maktan menettiler. Fikret bana 
katiplik etti. Sonra da nasıl olsa 
gelecektim. Beni sıhballi görmeniz 
dnha İ} i olmadı mı? 

Ruhsar Hanım oğlunun gözle· 
rine bakıyor: 

- Çok şükür düny gözile 
gördüm. AIJab seni kurtaranlara 
da dert vermesin! Diye mırılda
nıyordu. 

Münire Necdeti biraz süzülnıUş, 
sayıf.amış buldu.. Buna rağmen 
eski oş'esi devam ediyordu. Genç 
laz onunl bir mı evvel y Jnaı 
kalmak istiyordu. 

Hisara geldikJeri zanıao Necdet: 
- Ben biraz dinleneyim. Yı

kanayım. Akşam yemeğine aize 
gelirim Münire J 

Dedi. ,,.. 
Tayyare macerasını bütün taf

silatı ile anlatan genç yüzbaşı ni· 
bayet sözü kan nakli meselesine 
getirince mftnire sordu: 

- Ondan evvel bu bnst ba-

( Gönül işleri ] 

Romancılar 

Bu Hiikümlerinde 
Haklı Mıdırlar ? 

Size, ecnebi romanlarında ka· 
duı hakkında ra t gddigim bazı 
fıkirJeri naklediyorum. Bu hfiküm· 
Jer, avrupanın bugünkü kadını 
hakkında yürütülmüş mütalea· 
!ardır. 

''Beraber yaşadık,, isimli ln
ilizce bir romandan: 

"Bir genç kız için kendisini 
giydirecek bir erkek buluomnma
ı ayıptır . ., 

Jf 

· Diğer bir romandan: 
" Bir erkeği evlenmiye sevket• 

menin en doğru yolu, onu ilk za
manlarda ihmal ediyor, ehem• 
miyet vermiyor örünmek, ve ni
hayet kendisine sizi elde etme .. 
nin çok gliç olduğu kanaatini 
,,ermektir.,. 

* Diğer bir romandan: 
u Evlendiğiniz zaman kocam

zın yapttk1armı görmemezlikten 
geliniz. Fakat bu kadım rahatsız 
eder. Onun içindir ki bedbaht ka•, 
dınlar, mesut kadınlardan faz} • 

dır.,, ,.. 
Diğer bir romandan: 
" Güzel kadıa erkeği yorar 

e fizer. Çünkü mütemadiyen 
takdir edilmek ve beğenilmek 
ister.,, 

Bir Taozilı 

Dlrçok okJ)uculanm1 Hanımte7ze.alo Sa• 
blh Zeker\ya Huım olduğunu zannediyor 
Ye mcl<tup'annı onun namına g5nderlyor ar.' 
~ablha Hanımın bu sütunla h çb r allkall 
yoktur. Okuyuculıınn yanlıı bir ı.ababa 
dü memeleri için tanlh olunur. 

H. T. 

ğer taraftan Graz ve Brüu den buna 
benzer birçok katrırların ge~tiği ba· 
bcr verilmektedir.. Bundan on giin 
lcadar evvel Tnlerhofa, ltalyan dip· 
lomatlan tarafından 13 tayy re ge
tirilmiş, pılotlar birkaç gün sonra 
imendiferle avdet etmişlerdir. Verilen 

rn Jümata nazaran bu tayyareler 750 
r beygir kuvıretinde Fiyat tayyare• 

]eridir. Bundan dıHJka tayyarelerle 
birlikte tayyare levııxımnb da geti· 
rilmi('tir. 

kıcı ilt: hıç tanışmamış mı idin 
Necdet. 

- Hayır. Hatta ameliyat olup 
bittikten sonra doktorlar hamı: 

- işte sana kanını verip ha
yatını kurtaran kız budur. Diye 
gösterdiler. 

- Onu bu fedakarlığa sev
kcden bir sebep olduğunu hiç 
düşünmedin mi ? 

- Hadiseden evvel kendisini 
tanısaydım. Yahut o beni tanısaY'" 
dı bdki birçok sebepler nranabi· 
lirdi. Fakat ben hastaneye ilk 
defa girmiştim. Değil bastabakı· 
cıları, doktorlı:ırı bile tanımıyor

dum. 
Münire önüne bakarak ilive 

etti: 
- İyi olduktan onı 

çok iyi ahbap olduğunu 
Jar. 

onunla 
öylüyor-

- Doğru söylemişler •• b nim 
için sıbhabnı kaybeden bu kim .. 
sesiz köy kızına teşekkür etmek 
kafi değildi. Onun benim için 
bozulan sıhhatini iade ettirmek 
benim için vaz;fe idi. Hatta yal· 
nız benim değil, bu vazifede all'" 
nemin de, senin de rolünüz olma• 
lıdır. Bütün Diyarıbekirde onun 
fedakarlığı bir destan olmuştur. 

Münire yenemediği bir infio.I 
içinde dudaklanm büktü : 

( Arkası ..... 
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Eski kurban Bagramlar11ıdan 

Kari Melr.tuplan 

reni Bir 
Keşif 

'' 
Hô.ıralar : ı 

Koçlar Ağlamıyor Oğlum, Allaha Yarı Yoldan 

Son zamanda denb. inşaatm-

Gemilerin da vanlan terakki 

b . . . d 1. derecesi çok ylik· 
çımı e ı,· 1 . . B . . • ae mıştır. u me-
tırılıgor yanda asgari ar-

fiyat mukabilinde azami aür'at ,.e 
randman verecek gemi biçimi de 
keıfedilmittir. Evvelleri gemi tek
nelerinin yapılıtlanna pek dikkat 
edilmezdi. Tersaneler gemiye 
ylizme kabiliyetini verdikleri ve 
muvazene şeraitini temin ettikleri 
takdirde gemiyi suya indirirler .. e 
işletmeye başlarlardı. 

BugOn yeni keşfe istinaden 
yapılan teknelerin sür'atleri fazla 
.. e buna mukabil kbınür sarfiyatı 
pek az olmakta olduğu için bu 
keşif yüzünden deniz inşaatı işle
rinde garip bir netice doğmuştur. 
Bu neticeye göre eski usulde 
yapılan gemilerin yeni esasa g&re 
boylan uzablmakta, biçimleri de
tiştirilmektedir. 

Birçok vapur kumpanyalan 
.. apur)annı boylanm uzatmak ve 
biçimlerini değiftirmek lizere ye· 
Diden kızağa çekmiye baılamış· 
lardır. Bu meyanda Hapag vapur 
kumpanyası Hamburg, Alber-Ba
len, Doyçland, Nev-York ismin· 
deki gemilerini kızağa çekmiş ön 
kısımlannı kimilen bozdurmuştur. 

Doyçland vapurunun boyu 12 
metre uzablmıştır. Ba ıuretle 
geminin (28000) beygir kuvvetle 
alabildiği (10) millik sür'ati şimdi 
yalnız (20,000) beygirlik bir ma· 
kine temin edebilmektedir. Yüzde 
otuz raddeainde olan bu tasarruf 
çok milhim addedildiği için bn
tiln vapur kumpanyalan gemile
rinin biçimlerinde ayni değişik
likleri yapbrmak üzere hazırlan
maktadırlar. 

Deniz inşaabnı kaktınden de
jiştiren yeni terakki hadisesi 
ayni zamanda birçok tersanelere 
yeni itler temin etmif sayılabilir. 

• 
Muazzam dtırbinlerile gök

leri tetkik eden heyet 
_D_ii_n_g_a_Y_ii--.. ilimleri güneşin 

•ande Ka- aat_bı~da ıardnk-
lerı sıyab lekele

~'!/dılc Mn- rin dünyadaki bazı 
•ımi hoş/adı bava hidiselerile 
alikadar olup olmadığını - birçok 
umandan beri - araştırm11 dur
muılardır. Sistematik bir tarzda 
yapılan mütemadi tarassutlar ne
ticesinde bazı nazariyeler meydan 
almıfbr. Bu nazariyelere: ıare 
,nnefte zaman zaman g&rlleo 
Iİyab lekelerle dOnya Gzerindeki 
bava tebeddülleri arasında yakın 
bir mGnasebet vardır. Siyah leke
lerin asgari ve azami hadlen bul
duğu zamanlarda dünya &zerinde 
garip hadisatı havaiye vGcut 

· bulmaktadır. 

Bu nazariyelerin iddialanna 
slre dlbıya yeni bir kuraklık 
mev11mıne girmeie başlamııbr. 
Bu devre (1936) senesi nihayetine 

- allrecektir 1870· 1883, 1893, 1904, 
1921, 1929, senelerinde olduğu 
sibi gilnet yeni bir faeliyet dev· 
reaine girmiş ve neticeten üzerin
deki siyah lekeler çoğalmıf oldu
ğu için 1936 senesine kadar bol 
bol yağmurlara intizar etmek 
faydasız olacaktır. 

Eskiden ba gibi f alcıhklar 
Firavunun yedi ıifman, yedi zaif 
manda11 sibi rilyaJara istinat eder- . 
di. Şimdi dOrbDnlerin ruatlanna 
w fennin nazariye .. e mlphede
...._ iatinat ediyor. 

-

B• • ı• • y } l t DönenTramvag JZlm ÇJD a varıyor ar••• tt . Karaköyden 171 numaralı bi-

"Eğer Koyunlar Altın Zincirl~rle Gökten lnmeseydiler, 
Her Sene İçinizden Birini Kurban Ederdik, Ya! •• ,, 

Bayramlar, artık bizim peti
mizden koşuyor.. Onlan biz ko
valamıyoruL. On beş, yirmi yıl 
evvel hayle günleri yatağımızda 
döne döne bekler, bahçede, 
mutfakta meleyen koyunlann 
seslerini dinliye dinliye ancak 
uyuyabilirdik.. Bütün dünya gibi 
biz de ileriye doğru gidiyoruz. 
Peşimizde kalanlar bizim için, 
bir kedi uyuşukluğu veren şey
lerdir. Şimdi daiına hareket, 
daima canhlık ve maddiyatçılık.. 
Bu bir devir icabıdır. Geriye 
dönemeyiz, geriye bakamayız, 
geriden hararet, can ve heyecan 
alamayız.. Ben bu yazımda, o 
eski senelerden birkaç hatırayı, 
birkaç kalem vuru~ile canlan· 
dırabilirsem, sizin için, genç neai) 
için bir .. adet ve örf,, eğlencesi 
olmaz mı? •• .. 

Evimiz o umanlar koyu ıel
vili bir camie bakardı. Kurban 
bayramlannda bu ıelviler, ekse
riya, kuzulann melemelerile aal· 
lamr, ilk sabah cami avlusunda 
sürü sürü kurbanlar kesilirdi. 
Hiç unutmam, kfiçük, kafesli 
pencereden bu avluyu seyretmeyi 
çok severdim: Tam karşıda bU
yfik, geniş, kocam11 bir ıelvi 
vardı ki, blltiin bayramlarda bu 
aelvinin dibindeki çukur adeta 
kan fıçısına dönerdi.. fakat ne 
tuhaf!.. Akşam üstleri el ayak 
çekildikten sonra bu çukurun 
başında anız aokak köpeklerinin 
oynaştıklannı, kaynaşbklarmı gö
riirdlim. 

Bizim evimizin yanındaki bü
yük konakta eaki nazırlardan biri 
otururdu. Şimdi hatırımda değil, 
bu adam inmeli mi aar'ab mı, 
öyle bir ıeydi. Bazı geceler, uy• 
kum kaçınca hep onun: "Allllab, 
Allllabl •• ,, diyen uzun uzun 
inlem~lerini dinlerdim.. sonra-
dan işittim k~ eıki bir ittihatçı 
imi.. ltilifçılann kabnna ujramı1t 
aokaia çıkmaz olmuıtu. 

H:ç unutmam, biz kurban bay• 
ramlan, yaldız boynuzlu, kmah 
bir kurban keserdik.. Buna mu
kabil konağa daha arife gOnU, 
alb koç birden gelirdi.. Burma 
boynuzlu, karagözlü vahp gibi 
görünen bu kurbanlara o zaman
lar bayılırdım .. Bizim evle konağın 
bahçeli.. ince bir tahtaperde ile 
aynlmıftı.. Bayram sabahına ka
dar burma boynuzlu koçlann acı 
acı melediklerini, tahtaperdeleri 
debeliyerek eıindiklerini duyardım. 

Daha arife gllnli gece•i, biz 
Gç kardq bir tllr)I uyumak bil· 
mezdik.. Mutf aktaa ıelen tencere 
tabak slrlltlleri. lilçlk peDce-

' titiıik konağm acı acı m4!leyen 
oçlannın aeai çarpardı.. Kaç 

defa anneme sormuştum: 
- Niçin böyle bağanyorlar 

anne?.. Y ann kesileceklerini bi
liyorlar da mı bağınyorlar? .. 

Annem bana her defasında 
ayni yeyi söylerdi: 

- Onlar bizim knnahlanmızı 
temizlerler oğlumL Bak, kuzular, 
koçlar ne kadar bağırırlarsa, bizi 
cenabı bak o kadar affeder! •. On
lar ağlamıyor, Allaha bizim için 
yalvanyorlarl. 

• Eakiden sabahlar ne çabuk, 
fakat ne kadar sisli ve gölgeli 
gelirdi.. yoksa biz mi çok erken 
kalkardık? .• O zamanlar saat da
kika bilmezdik.. fasılalı uykulan
mızın her kalkıtında beyaz per
delerle örtülen pencerelere bakar, 
ufacık bir aydınlık gördükmü ya
taktan fırlardık.. dışarıda keskin 
bir ayaz vardır. Yüzümüzü yıka
madan derhal evin dört köşesine 
dağahrdık.Bu sırada serin bir hava 
içinde tepemize doğru yükselen ca
miden ezan sesleri gelirdi. Bizim 
kalkışımızla evde bir gürültüdür 
başlar, merdivenler çınlar, mut
fekta, taşlıkta ayak sesleri, kah
kahalar, gürültülü konuımaJar 
duyulurdu. 

Bizim için yeni ve cici elbise
lerimizi giymek bir mesele olur
du.. Gtiriıltliler, patırdılar ara
aanda beyaz ipek gömleklerimizin 
yakasına kırmızı kurdeleler bağ
lamr. Ucivert ceketlerimizi bin 

Krırhalık lıo•••l•r• •it if prllnliı 
reli ahırda acı acı bufıran yaldız itina Ue aırtımua aeçirirlerdi .. 
boynuılu, kmah kurbanımız, 10nra, O uman bir brban derdidir 
tahtaperdeleri debeliyen vabıl bqlarcla. Blltlbı gece uykumuzda 
k 1 bab k dar eördOttımllz aabrlar, baltalar, 

oç ar bnttın gece sa a a klar be • b' d lir · 
b. • gul d d' y ttı" ıça ' psı ır en ge ' nşne 
ızı mq e er 1•• a gımız ağacmm dibine konardı.. K8çllk 

odanın VİfDe çUrüğll renginde pencereli ahırdan yaldız boynuz. 
bir komodini vardı ki, iki lu, kmab kurbanımızın yanma 
yanındaki kocaman karpuz kotar, ipek tibi tiiylerini, yuma-
limbuı, tavana kadar yllkaelmit pk alnım okşardık.. O bize 
yaldızlı aynasile, geceleri bazan n~sıl bakar, sabaha kadar atlıya 

. aglıya gaz pmarlan kuruyan 
b~nı çocuk korkul~n~ s~kler, gözlerini nasıl çevirir, meliil mab-
butiin bu nıalzemeyı gozlerı parıl :zun, hasta yUrilyiıile nuıl arka-
panl, yanakları tombalak .. dev mızdan gelirdi? .. 
anası" na benzetirdim.. işte bay- Ah o zaman hepimiz birden 
ramları, bu komodinin kapılan çığlık çığlığa . bağınr: 
daima açıkb ve üç gözünde de - K.eameyı':1 bunu, Allahafkına 
L • • • • lb' 1 • • keameyınl.. Dıye yalvanrdık. 
uwm ayrı ayn, cıc~ e ıse erı1D1z Fakat her defaaanda, halam 
dururdu .. Karpuz lambalann ölll ufacık boyu, yer yer lanalan 
ııığında durmadan oraya bakar, silinmiı beyaz saçlı bafile, 6n6-
Gtülil bantolonlarımızı ipek göm- müze dikilir, bize ayni teYI s&y-
leklerimizi, pırıl pırıl fotinJerimizi )erdi: . . 
•eyrederdik.. - Keamıyelim amma, Allah 

Nedenıe b&yle kurban bay· kurban bekliyor çocuklar!.. Eğer 
ı ' · · · · d d · b. bu koyunlar albn zincirlerle g6k-

ramı gece en ıçımız e aıma ır t • e eli 
h- d A ı en mmes y o zaman ne uziln yaıar ı. cı acı me eyen 1 .' . 
kuzular da acaba bizim kısa uyku- olurdu?·· b~~him aley~ıss~lim, 
lanmııda gördüğtimliz şeyleri Hazretı ls~8!1ı. kesece~ı •• bu: de 
görürler miydi?. Ben ekseriya böy- her sene .. !çın~den bırınıl.. Ya, 
le gecelerde, sabrlar baltalar olmaz değil mı?.. Aklınaz yatb 

b ki k ht 1 ' ö .. d'' • değil mi? •• 
ıça ar, an P.1 ~ •.n g ~ur um.. Halamın ince aeıile bize bun-

Bap kal'fl s~lvı dıbınde~ı çuk~ra ları her habrlabıında gözllmUa 
yatınlmlf hır koçun, bırdenbıre iSnilne iri ukalh biri, elinde bıça-
canhırat bir hınlb çıkardığını, ğile, bir kaya dibine yabrdıia 
sonra kan, kan, hee kan fııkır- aan kı'fll'Clk uçla bir çocuju 
dıjım ıartırdllm.. Bu kan beni kaerken gelir, aonra unki baçM 
uykumdan •platır, kulağuna ,U.. benim bota11ma ....... .,. ıtW 

rinci mevki Maçka-Beyazıt tram
vayına bindim. Sultanahmede bir 
bilet kestirdim. Bu biletin &ze
rinde kahverengi boya ve b&yOls 
punto ile 61 S, ıiyab boya ile de 
5978 numaralan yazıhdır. Tram
vay Eminönllne geldiği zaman 
arabanın döneceği, rötan olduju 
için Beyazıda kadar gitmeyeceii 
söylenildi ve yolcular indirildi. 
Biletin Sultanabmede kadar _. 
yahat için k~aildiğini söyledik. 
Ne yapahm efendim emir böyle 
dediler. Bu nasıl emir? Sultanalı
mede kadar ücret almır ve yolcu 
Eminönünde bırakılır mı? Bileti 
takdim ediyorum. 
Sultanahmet: Muallim Mustafa Nnnet 

[Son Posta: 7 kuruı 10 para
kıymetinde bulunan ve Sultanab
met zımbasım taşıyan bu bilet 
matbaamızda mahfuzdur. 

Postadan şiklyet 
Bqiriye cumartesi, salı g&n. 

leri posta gelir. Her posta ! · 4 
gazete gelmesi icap ederken 
bazan biç ııelınez. Sekiii birden 
ikinci posta ile gelir. Ônce ge• 
lecek ııazete aonra, 10nra gele
cek gazete evvel gelir. Bunlara 
alışbk. Yalnız ahşılamJyacak ikin· 
ci bir nokta var: 

Gazetelerin yolda kaybolma11. 
Alakadarlardan edindiğimiz 

malümata göre İstanbul postası 
Diyanbekirde açılıp kapandıktan 
10nra doğru buraya geliyormut
Bu, d<>tru ise ıazetelerin nerede 
kaybolmakta olduğu biraz anla-
ıdıyor demektir. 

Beıiri: muallim Mustafa 
.-... -.__. ........ -... -···-····---------
huylanırdun. O 7.aman, yaldız 
boynuzlu, kınalı kurbanımır.ı yavq 
yavq vipe ağacının dibine kadar 
ıetirirdik.. onda artık deria bm 
tevekkül vardır. Ball d6fmtlf 
ayaklan iki tarafa doğru mecal• 
sizce açılmıştır. Zavallı böyle 
mel61, mahzun dururken iri .,_ 
bıyıklı kasap birden uzanır, yal• 
dııh boynuzlarından yakaladığı 
aibi 'fitne ağacının yanma çeker
di.. Bu sırada balam yavq yav .. 
gelir, elinde tuttuğu bembeyu 
bir tnlbendi, kınalı kurbanımızıa 
gözlerine bağlardı.. Ah, o zamaa 
ifte o zaman kasap birdenbire 
zavallı koçu, deviriverir ve ayak
lanm kıakıvrak bailardı.. iri bİI' 
tq üzerinde daran Dıçajma uza. 
mrken, hepimiz, sağa 10la kaçıp
dık.. Fakat ben neden.e, ba 
cinayeti glzllmle aarmek içha 
yanar, yepyeni elbiıaelerimle dut 
ağacına brmanarak, bu sabne,ı 
Hyrederdim.. Poe ba111di kaup 
bıçağı birkaç kere ko1unun tlly
leriae sllrttnkten sonra göt8 
1eıile tekbir abrch: 

- Allahllekber, Allahlekber, 
Allahüekber.. bab ••• 

Tekbir biter bitmez kaaabıa 
•ha bismillihl" Deyifbu, •011111t 
yumufAk bir teyin ikiye aynJd .. 
tuu, mnthif bir kanın fıtkırdıjuu, 
ıörtır ... duyardım!. Koçumuz, ya}. 
clız boynuzlu, kınalı koçumuı de
belenir, debelenir ve ba11 birdg. 
bire çukura clojru dtlfOverirdi •• .. 

Fakat bu cinayet naili biter 
nam.l anutu .. eririz, savalh kurbanım1 
zın parça parça etleri na11J c:la
jılır? •• Bunu dtlfilnmek içia vakit 
yoktur. Birdenbire aokajıa bqm
dan bir davul ıaelid;r bqlan 
.. Hayyt, anam babam, bayle 
bayramlara canımaz kurban o~ 
aunl.,, diye tıkırbh fenerine para 
dolduran tulumbacılar, iri ıalvarlı, 
sınk gibi boyu, iri sopasile diki
len bekçi, satıcı, çöpçli, po•tacı, 
biribiri ardıma kapı vurur, davu~ 
çalar, nara atar, mani okurlardı.. 

Hiç unutmam; babamın elinde 
10kağa çıkarken, arkamızdan an
nem, halam titirek seslerle sesı .. 
nirlerdi: 

Allala tirin ıa.tenin liziL. .. 
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Ağa Hanın Fransız Kadınından Doğan Dağda Kayadan Bir 
Heykel Çocuğunu Tebaası Kabul 

· Etmiyor 

Al• Htı,., Fran•ız karı•• oe aiirüllüge .abep Aia Han lıer 
olan çocala 

Ağa Hanın ismini elbette işit• 
aıişsinizdir. Bu adam dünyanın 
·~ zeng.n milyonerlerinden b:ri
clir. Hintlidir ve Hindistanda İs· 
i:a.b mezhebine mensup milyon· 
b:~ lllüsliimamn başıdır. F ~kat 1 
Lond 'd'Yahnı Avrupada, Pr n~te, 
k ra "• bilhassa Nis ve Mo ._ 

arloda geçir· E b" .. k "h r 
kumarbazlığı, ır~tl n uyu ıotird~ ı 

A w H an ve serve ır. 
d -:a . aıı • her aene Hindistan· 

an endı agı~hğlnca albn alır. 
Bu parayı fakır Hintlil k d" 
reislerine bir nevi ver!:°' len kı 
topl .. d . o· o ara 

ayıp gon erırler. O da bu pa· 
r~yı kumarhanelerde, barlarda, 
eğlence yerlerinde kadınbra 18,_ 
feder. 

Ail! . Han yqh bir adamdır. 
F :'kat 1"! llç aene evvel bir gOn 
bır magazadan şeker alırken 
Htıcnlı kızı boşuna gitmiş ve 
onu a evlenmiştir. O vakit b 
evlenme, Hindistandaki menıu u 
ları . arasında hayli dedikodu p
mucıp olmuştu. Fakat Ağa H!: 
kıı.ı lalim yaph, adını Begum 
~?~du. lsmaililer bir kadını bak 
ını~e . çevirdiği için Ağa Hanın 

bu ııdıvacını hoı prdlller, batta 
ona torbalar doluau mücevherat 
1i)11derdiler. 

Bu defa Ata Hanın b" M 
oJd H. u· . . ar o •• u 

u. ın ı reısınin ba•k ı ·eh 
olmadığı i . -- a ev a 
d" · . çın. bu oğlu ken-
ısıne varaa olacak la . A 

lerin başına ~eçecelc . v~- m~ılı-
lil b b tir. qte Hmt-

er unu a ul etınek "at • 
Jorlar. Ağa Hana le 1 

• ema-
balindedirler. Bu çoe:! ••yan 
...1_ 1 k •ıA ... n va-.-.. o ara ı anı takdiri d 
ke?diıine para göndermiyeee~J; 
rinı söylüyorlar. 

Ağa Han taraftarlarını teskin Ala Hanın •on Jrarm Beıurn'an 
gençlik r••mi 

100 Lira ya Bir Bisiklet 

Japonlar dtinyamn her tarafına acuz mal aevkederek Awrupa A• 

aayilai tehdit etmekted· Bu l'eliaacle sirdlljhh ~ieildetler A.-
"'J>aJ• tanui 100 liray. MYk •dU.ekteel;,. • · 

•ene Hindi•lanaan kendi afırlıjınea 
altın alır 

için onlara kiiçük fİşeler içinde 
banyoda yıkandığı ıudan hediye· 
ler göndermiştir. Hintliler, Ağa 
Hanı Hazreti Muhammedin aile
sine mensup bilir!er. Bu itibarla 
vücudunun suyuna mukaddes na· 
zarile bakarlar. Ağa Han senede 
bir defa yıkandığı suyu şişelere 
doldurtup zemzem gıbi onlara 
gönderir. Hintliler bu suyun fİşe· 
sini 50 liraya sabn alırlar ve 
parasını Ağa Hana gönderirler. 
Ağa Han bu defa onlan teskin 
için bu suyu kendilerine hediye 
olarak göndermiştir. 

Amerikada Ruınior dağında Vqington ipa byalu içinde yapdall 
muazzam heykel. Bu heykel dajdalri kaya.la~ yontularak yapılmışbr. 
Dünyanın en heybetli ve en bOyük heykelıdır. 

~Dünya Mat1 ..-atında Gördüklerimiz 
iki Sene Aşçının Su lçmigen 

'r o Bir Kadın Fasılasız vgka roli•ten Şika.qetl Amerikada Nebra•ca tehrinde 
Sikagoda Mis Patricia i•miode Budapeştede bir •Ki kadın, Wend isminde bir kadm on. bart 

bir kız iki sene fasılasııca uyu· kendisini öptüğünden dolayı bir yaıındanberi bir damla ıu ıçme-
muı ve hiç uyanmamıştır. Niha· polis aleyhine dava açmıfbr. mittir. Çünkil babaaı terli iken IU 

yet geçenlerde doktorlar tara· Kadının •ikiyeti polisin &pilşD.n- içmit ve ölmllştür. Kadı~ da o. glli 
fıadan uyancbrılmııtır. Bu uyku 7 d b · · · e yemın etnu.tir. den de.::.:•, öpilf ıeklindendir. en erı •u ıçmemıy .,. • ailesine, gıda ve doktor ftcreti au Jf 
olarak, 1000 lngiliz lirasına Çllnkll polia 6perken kadının Hem Eoli 
malolmuıtur. çenesini çıkAn1Ufbr. Hem Delil * * ŞimaD Amerikada laer b&kfr 

Bir Gemide 
400 Bongo 

lngilterede yeni yapılmakta 
olan büyük yolcu vapurlanndan 
birine 400 banyo daireai yapıl
maktadır. Bugün iflemekte olan 
dlinyanan en bOyllk vapuru Ma· 
jeıtikde 150 banyo dairesi vardır. 

Fransada metin kendine mabtu• evl~m.• 
Çocııkların Atlı kanunu vardır. O suretle kı bar 

fransada yeni dotan ~ufa, •akamet dahilinde kanunen evli 
hllk6met tarafından neşredılen v_e •ddedilen bir çift diğer bir hl-
gazetelerin iımini ihtiva eden hır bOmet dahiliade bofanmıt Nyıbr. 
listeden bir isjm takılmadıkça, Hatta aynı çift dijv bir bllkfımet 
çocuğun nüfus sicillİlle kaydına tarahndan taaddada zevcat cnrml 
imkin yoktur. iflemit olmakla itham edile~ilir. 

.. 
Ilerllle ••ler wöncellz? Solcalcta yurugn 
,,.aiti•• adaa Ônde g3riilen iinl/ormeh 
•tl•m rnakln~d•11 ada.,dır. Y•nı11tl•ltl h· 

Bir liraga etelclilr. Japonl•r 
Avrupoga it•• laaz,,. diklltrılı 
.tekliklerl •olıefil•or ve 
l•rt•d11I 6lr lira,,. Nlıgorl•r Net1,,.,lıt• S./.:11,. lflre/ırııla11 wril•• 

prh•• al••" .. .,. • .,. 6e1tJ1, .. •. ,. tlı• ti• ••• re/akal elılNldeJir. 



8 

Yezana s-ı Saza 
A,k .,. .,.e.n ....,,,..,., 

Dirilen Mıı•nıa 

~j No.-88-
ı -4-934 

Kıraliçenın Sesi Kesild. 
Binlerce kilometre 6teden bUtün tıat•llltil 

t.kip edilen bir cenaze m•r•alml 

Papirüslerde Fevkalide Meraklı Bir Fe!!:!~kSarayıBirAyMatemTutac;ık 
Kihin Hikiyesi Yazılı Bulunuyordu •• :1!fe=K:: 

Tarih kitaplan yazar ld Mike
rlnoı kızının ölümünden sonra ka
hine miiracaat etmiıtir ve o 
kllün oaa 1e11 alb mene aoma 
61ecebia demlftir. Ve o alb 
leDe detil OD iki HDe Jap) ip 
klhinia l&zlnll 7alaa ~karmak 
için ıeceleri ele ayka ayama
IDlf kendine bDJ&k 11 ...... ,.,. 
bnmt •• 1abaha kadar M llmbalan 
rakarak duna.dan .... ,eacllb 
içki lçmif Yul laanzlarda. bli11k 
•• slzel ormanlarda •alrtbd p 
çirm!ftir. Yanaa ml...mhleri. ba-
•• b1J1e r:wayet etmiflır6-. Hal
htlld balrlrat laalcle Mikeriw alta 
HDeJi Oll Od •••,. cakarmak 
içia. cleil. bilAlda bir dd MMJ• 
indirmek •• bu Maelercle ele 
kwlini taı..U. aatmak için ..,...te d'pzlftlw. Kmaa bir 
• enel bwtlMk ipi. 

Ylzl lmarmıfb. ~ 
bir noktap clkkade bakma1-. 
naıarlannm bedeli malOm ol

ıarlp bir pmlb nrda. 
Şiddtde Jeriaclen kalkh. Et· 

un nöbet •·•• olu bir ha
bir •• in tanr-

lanna 1-mlyorda. 0ds ı için
de ıiddetD, tiddetJi ..... 

- birclenhn 7aaıma geldi, 
cebinden fevkalade giizel bir si· 
pra tabakua çıkarda. Onu bana 

. ... Ilı 

- Bir sigara içma mWnlı 
mm? 

- Teteldclr ederi• efendim. 
Bir sigara aldım. Hali birden• 

bire sük6net kesbetmifti. Şimdi 
.ada n aiu' ap koaufaJordu: 

- Siz tea ... ha imar mıımvz 
._., tenuuhaenaha ? 

Bnttn .Ucudftm ba a&derle tit-
redi. Aylardanberi rliyalanma Ye 

ıtahtqşuuruma laAkim olan fikri. 
aabit beni muazzep edea lziiıato-
1e bir anda bir isim Yel'İlmİf Wr 
'tefhis koaulmuı gibi idi. 

Bihaiyonm neden kendimi 
.Udafaa et111ek ihtiyac:uıı ~uydum: 

-Bea mi cleüa baJI' asla. • 
.. bir ..... 

- Halbaki buna lan m•k ....,. 
"8riyetlndeyiz. •• Ruhlu-. hedenin 
llfım&nden _..., ~ok sonra bir 
bqka vtıcutta tekrar can buldu· 
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ğuna tekrar şuur bulduğuna inan
mamız lazım geliyor... Elinizde 
bulunan mumyanın lihdinden 
çıkan papirualar b6yle bir hiklye 
naklediyor. 

Sabrım ttlkenmiftlı 
- O praplrualarcla yaala olu 

aeclir Hen Graf dedim lOtfca 
bm ulabr r1•D11a 

- Ba popirularcla feybllde 
surette .. yam aenk olu bir 
Wkl1e 1udacbr Ye buna JUAD 

kendialne kAhin '•i•I Yeren eaki 
bir Mlllrlıdır. Ba ~ pr....U. 
lllmtldla Ye llBmladen sonra 
bqına ,..._. ldklyeaiııi anla• 
bror. Bu Papirualar ..._tarihinin 
mühim bir noktamm meydana 
çakanyor. O dewirlerclen kalma 
biç bir Yaika 1Ja Jaza!ar kadar 
kıymetli deiUclir. 

- 8'a hikAye nedir dedim. 
Genç koat .. arh bir mana 
tabe.nm ettls 
- M.kerinoıun km baba· 

amm klleler:aden T azan isınin· 
deki bir ıtı11ee slnllmii •ermiftir. 
Bu ıenç cllretkar •• çılgındıı-. 
Ve atkım bir a aklamaiJ 
aklına ıetirmeden Fıravnun 
kızına aalatm•ı ve prensesten de 
bu aşka mukabele gfirmüıttir. 
Fakat bir kul cinsine gönül Yeren 
map pren1e1 Ozüntiilüııden 
hutalanıp d6fekJere diifmüt 
d&afanm dört bir tarafıaclaa 
çağınbp getirilen tabipler, bOyU
diler, rahipler genç km glndea 
güne sararıp solduran bq .derde 
bir çare bulamamıpar ve bir gün 
prcmesİD bir köle için çarpmak 
zi)letinde bulunmUf olan kalbi 
clurmllflur. Babası, ıenç kwn 

talihsiz babası Mmrm en 11tıbir 
mumyacılarmı etrafına toplamış, 
ve çocuğunun güzelliğini ebedi· 
yen bozmıyacak yeni yepyeni 
bir usul ile mumyalanmasına 
emretmiştir... Ve yedi mumyacı 

bu genç kız vücudiinü ölümlln 
harap edici kudretinden koruya
cak, ona alll'lırca .. kllai kaybet• 
memek lmklDUU vwec:eklerdi.. V • 
yedi mumyacı yetmlı ,an bu fil 
difiaden kDçlk bir heykele ben
ziyen •OcudO eczalar i~inde !,arak· 
IDlflar we sonra o umana kadar 
Jretf edilmiyen bir usul ile onu 
mvmyalamıılarchr. Yetmiflnei gö
nll onun vtıcudllnll ilAç1ı bezlere 
sarm19?ar. Ve içi oyuk tahtadan 
bir tana içinde babua onu yanın
da muhafaza etmiftir. Fakat yalnız 
altı sene. Alb sene nihayetinde 
kahinlerin söylediği oldu. Firavun 
Mikerin<>MID ruhu da b&deıılııl 
terkederek oraya. yer altmclaki 
gOneşin grup ettiği ve bütla 
ruhlann birleştiği coktaya Oziri· 
sin huzuruna gitmek için siyah 
nehirlerin ilzerindeki aeyalaate 
çıktJ. T azana ıeliıac..;... 

Bu isim genç koatua ghled
mİD içine bakarak tekrarladığl 
bu is:m beni deli ediyordu. Ye
r:me mıblanmlf ıibl idim. Bu 
adam neler anlabyordu yarabbi.. 
Kulaklarımda müthif bir u;ultu 
Te wücudümün her azamda son
suz bir rehayet Yardı. 0.lua yti
zlinü suaki bir Afyon aarlıQfluğu 
rüyaı.ı arasında işitiyornuııum gibi 
uzaktan ge!iyordu ve kontun ba
reketleriDi ıörebilm,k için göz-
JerUni kl8mık mecbariyetiude 
idim. (M .. var) 

--------·-----------·--,-------------------·--------··••••11••--··~· 
Deniz Lisesinde 

~---------,~~~~-

Son Sınıf Talebesi, Deniz Talebeliğine 
Terfi Etti 

Tallfbe te/tiı halinde ve frııp t•ıldl etmif fHIZl~lla 
Heybe!ide1d Denk ismimin - ..... ı t.I.,_ dia. ~ 

bitirerek deniz talebelitine ter& etmiş, bu mlnasebetle meruım 
yapılmqtar. Geaç denizcilerimize muvaffakiyet temenni ec:leriz. 

liçe Eaıma ge-
Çtll isafta lldQ. 
Epice zama~ 

dınbıri ltl'Olltlt-
te o ı~hrap ~e
kiyordu. Esasen 
yetmit beş ya· 
şanda idi. Bir 
sabah hastalığa 

taham•Dl •dımlytrM llalp 
pttL 

Pelemealdibr uae karaliçeyl 
pek 1everlerdl. V • '"'llUD Hilede 
iki ~ defa lelalz telefonla .. p
cuklar., ma Yerdfil aalibatJerI 
dindarane Wr hnrmetle dinle,.. 
lerdf. Bu itibarla lllmDaden çok 
mlltee11:r oldular v' keadiai için 
herkain candan iateji Ue •mi
mi bir eenue meruimi yaptılar. 
Bu meraıim loıa clalııb ra&IJO 
ile Felemengin binlerce kilometre 
uzakta bulunan müstamereleri• 
verildi ve oralarda dahi bütün 

t.flilltile takip Mildi. 
FelclMDk ıautelerlnha Caqı. 

du aldaldan t.lsraflara l"
merulmcle ~ılın•a pnlar, •vaat 
... ,. .... aal ,..ı.;, iki kiti ..... 
.anda 1apdaa t.allr tı.abı...,. 
lerl bile bta mk 1k•1mt1w•11 
dlQ'ulasllftur. 

F elemeak Ml'aJI timdi ma• 
temdedir. Bu matem bir ay sO
recektir. Resmimizde gördüğünüz 
ihtiyar Hanım 6len Anne kıra
Jiçedir. YanmdakiJer kıraliçe 

Vilhelmi.Q ile Mvei ve 1aıa pren• 
se. J•liaudır. 

Yangın Yerinde 
Adliyenin Yalnız Bir Tek Kasası Kaldı 

k: • •• ...... • .............. ...__ 
Yanan Adliye enkaanı aabn 

alan müteahhit mahkemelere ve 
icra dairelerine ait bütün kasa· 
lan Ye , .... , .. clo.yalan tama
tpea çakanufbr. Çakanlaa 18 kasa 
arife fld aplmlf ve içleri tetkik 
edilmipir. BlltlD lrwlarclaki ki· 
lttlar Ye kltıt paralar tamamen 
7a1UD1f Ye kDI obatlftar. Made.nl 
paralar bile ksanalfbr. 

r-. .. t daireslaia MIJ8k ka
.. _ lcladekl kalıt paralar ve 
do1plar ela 1anmlfbr. Y abıaz kasa 
içindeki mlcnherlerle· alt• 1Pt· 

fer ayn aJn lmtalara kooduia 
için boaJaıa11111lardu. 8-lar bl 
torba içinde mllcldeiamomlll
t• naldedilmiftir. Odaca Mehmet 
Ajanın cesedi tamamea ,... ... 
oldup lçi.ıı kemiklerine bile tesa• 
düf edilememiftir. Hararetin fid
detinden duvardaki blltila ~ 
merlerin do kireç. ~ teapit 
edilmiftir. Şimdi enkaz albnda 
7alaız İki11ei if;AI dair•ita b
... kabwftir. S. .. ~..,_ 
tan 10nra müddeiumumilik müt.. 
alshicle binayı tamamen yakmaya 
..... de edecektir. 

DA L RIN KIZI 
Ne& ........ w ,Ozel çıguı mu~ild~i ile herkeein botuna gideoek le.alide 

ltir ftlrnılır. Bu Çarşa111ı.. aktarıuodau itib~reo 

SUMER SiNEMADA 
( üld Aı&tlk) Heyeti temsiliyesl b .... cla : 

Snimli ....., yıldıı NANCY BllOWN, BETTY STOCKl'l!LD w 
( Duglei FairlNuab) ıo rakibı HARRY WELCHMANN • 
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KON VATUAR 
KONSER HEYETİ 

( Yllylı sazlar oıkestraaı) 
Binnci k...en 

Şef Dorke•tr: CEMAL REŞiT Bey 
Solıst FIEJlDI Bey von STATZER 

Şilociıden l>iletJ ... eatilmaktadıı. 
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Tal Ketr11at1 
Hak ve ce...,.a - Har oa ... 

g1,,1e bW M redd.a bu ı.kuk, ıkıwat 
.,. ıçınn iyat rnec ua ınırı 2ı nci •~ıtı 
da çıkmı tar. Bu Myıda pıuı-ör Ho
n" ı'ıo, H•yd , Rafat., BüaamPUID n.,. 
dur, Alımet Ekrem ve M. Eşref bf'.Y• 
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- Her hakkı nıal•fuzdur -- Nasıl DoğJu? 
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Dördüncü K·sım No. 47 Na.1ıl Öldü? •• I 

a 
or Nazım ... eyi T d·p Fikri i 
l tm ·ye Arkadaş;a ı Vardı .. 

B:raz sonra, Doktor Na-
2.ım Bey de oraya gelC:i. E.ir müd
det afaki şe} ler üzerinde c!önen 
mükaleme, bidcnb re Arnm;utluk 
mescles:ne intikal etti. Doktor 
Nazım Bey, yine kendi diişüncc· 
lerindeki isabeti izah ettikten 
sonra Mcrkeziumumi nnır.ma 

Talat Be}İ sıkıştırma::; a b<:.şıa<.. .. 
Hatta, ) umruğunu ş;ddetle ma· 

anya vurarak: 
- Bütün Arnavutlukta büyük 

bir tarama hareketi yapılmalı .• 
AmavuUarın elleri.ıdeki silahlar 
kamilen toplatbrılmalı 

Diye bağırdı. Talat Bey, dok
tor Nazım Beyin bu mufrit 
düşünce in birdenbire iştirak 
etmedi: 

- Korkuyorum. Başımıza bil· 
yük bir gaile açarız. 

Dedi. Fak at doktor Naz m 
Bey noktainazarını okadar şid· 
detle müdafaa etli ki; nihayet 
Talat Bey buna süküt ile dav· 
ranrnak mecburi~ etiı:i hissetti. 

NA Ne kadar gariptir ki, doktor 
azım Bey,· M k . ~ n er ezıumumı na· 

mı~ ileri ilrdüğü bu ( :;iddetli 
tedıp ve ıslah ) f"'--~· • .. es ııuıne ayuı nıu-

seseye mensup olan en nafiz 
~vattan itiraz edenler de vardı. 

e eli, doktor Bahaedd" ş k' 
Be b ın a ır 

y, u fikre tamamen muhalifti. 
Bu meselenı"n b ft er tara a velvele 

hayandd~rdığı günlerin birinde Ba· 
ae dm Şakir E A.. . • • . . ey yan Mec ı· 

ııne g&tmışti. Encümen oda d. 
ıızadan B sın a 
Ek esarya ve Ercüment 
Sö;e~ Beylerle konuşuyordu. 
B b dud~eseleye intikal etmişti 

a ae ın Şakir Be fik . : 
a"ıkça .. 1 d" y, rıru 
~ soy e ı: 

it 1- Arnavutlar, Avusturya ve 

B
a ~aya karşı birer siperd' 
enım fk · ır. d ı rıme göre; orada k~f 
crecede asker kııvvetleri b 1 a 

1 

durmalı. Arnavutlan zapt~ un
altına almalı. Her yerde b urapt 
dan birer milis teşkilah unlar-
Eu suretle • t f d Yapnıah. 

ıs ı a e ,. . 
bakmalı. ~aresıne 

Dedi, Bahaeddin Şak· B . b .. • tr eyın 
u soılerıni Besarya Efe ,. d 

tasdik etti. naı e 

.. Kabinenin reisi s.fatilc en 5 ıoz" on 
• u söylemek hakkı kendisine ;•t olan Hakkı Paşaya gelince: 

u nıesele etrafında en kuvvetli 
cereya T IA Be . 0.a . uymaktan ve a at 
k Yın fıkrıne tabi olmaktan baş· 

a şahsen hiçbir varlık göste
rernernişti. 

. l<açanik Boğazının asilerden 
~sti~~at. edilmesı, hükumet namına 

at ı bır zafer temin etmemişti. 

Bir taraftan Çırııaluvada, diğer 
taraftan da İpek ve Y akova ta· 
raflarında asilerin içtimaı devam 
ediyor.. isyan, had şeklini muha· 

...... 1 ........ 1. ı-..::ı 
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Arnavullugıın idare tarzı lıak.kında. Abdülhamit devrine ait bir oesika 

faza e} liyordu. Tedip kuvverleri, raber getirdiği Erkanı harbiye 
muhtelif gruplara ayrılmışb. Ha- heyetine tevdi etti. Heyet mü· 
rekab tevhit ederek asilere kat'i :zakere}e girişti. Mustafa Kemal 
bir darbe vurmak lazımdı Beyin mütalea ve teklifleri ka-

Mcclisihassı vükelada· Mah· milen kabul edi:di. Tanzim edi· 
mut Şevket Paşanın ask~rce bir len. pi.an, Mahmut Şevket Paşaya 
nutku ve Talat Beyin de bu nut· verıldL l Arka"l var ) 
ku tasvip etmesi iizerıne, Har· ................................... - ........................ . 

biye Nazırı sıfalile Mahmut Şev· ~ 
ket Paşanın Arnavutluğa azime· Resminizi Bize Gönderiniz 

,.. .\1 

tine .. ve oradaki kumandanlarla Siz~ TaJlatPıızı Söqligelim 
bir harp meclisi aktederek isya• Rurnın·:ı.ı :kupoo ile gönderlnlL 

Kupon dlğu uyfamıı.da;;iar. 

nııı sür'atle intacı için laumgelen L- ...J 
tedbirlerin ittihaz ed.lmesine ka· 4 Samsun: Zıya Hey: Ağzı i lt'r, 
rar verildi. ku ur görllr ve tenkit 

Bu karar üzerine lstanbuldan yapar, gurur ve ozemeti 
hareket eden Mahmut Şevket )Oklur. Sudeliği ve te· 
P.~şa, mayısm yedinci günü Selci· , vazuile etrafını sıkmaz. 
nıge geldi. Erkanı harp binbaşı- Büyüklerinin kohıylkla 
l d emniyet ve itimadını 
ar~n an Mustafa Kemal Bey ile uysal harekeUerile te-
Azız Saınih, Bur alı Bahaeddin vf ccühleıiui kawonbilir. 
Cafer Tayyar, Nuri Beyleri Erka~ Mü~küller karşı ıoda i~i 
nıharbiye Müşaviri sıfatile yanına olduımeğa çalışan bir 
alarak üç gün sonra Üskübe azmi vardır. Va• 
muvasalat etti. Vaziyet hakkında zife bahsinde mesuliyetten korkar, 
icap eden malümab aldı. Ve tevdi edtlen ioleri ;şarınağa çalı~ır. 
onra Ffrzovika gelerek kuman· 21 Kadıköy : Y. O. H.: 

daalan orada topladı. Bu top- ( Reamloln de:cfol Jst ·mlyor) 

1 
bd t d' k Kibnr tnvur ve edalorile t'trafmı 

an a e ıp uvvetleri kuman· kolaylıkla kendisile m«'n;ul edehılır. 
danı Turgut Şevket Paşa ile, Çdıresinde oyn ayn güzcllık yoktur, 
Kaçanikte Arnavutların baskınına fakat Jıeyetı umumiyes!ndc bir c!1zıb.e 

ve sevimlilık vardır. lyı ve temız gı· 
uğrayan Erkanıharp Livası Esat yinmenin de sırnna vakıftır, bu itibar-
Paşa, Osman PaŞa, liva kuman· ta ne giyse yakışır. Zeki ve men h 
danlarmdan Hasan Tahsin Bey, bakışları, his ve fıkirlerindeki ioceJıği 

pt:k güzel ifade etnıPktedir. 
Kosva Valisi Mazhar Bey vardı.,. ., 
Umumi vaz"yet hakkında daha 27 Eskişehir: ~. Fadıl Efendi: 

( Re•ınlnfn dercini latcmlyoı) 
e~ash malümat aldıktan sonra Yarnmaz.l ğını Jıa~arilık mertebPsine 
asilerin tedibi için umumi bir vardırmaz. l<u halile de Bevınıliılir. 
hareket planının tanzimi lazım· Sokulur, zeki hnrekeUcrile kenıiiııiai 

sevdırmenia yolunu bulur. Çok söyler, 
geldi. Mahmut Şevket Paşa bu giiler, oyoar, sıhhatli ve DC§eli bir 
planın tanzimini, Seliinikten be- çocuk tipini ınuhnfaza eder. 

"Avrupada Demokrasi 
O .. ı .. .. ' 

muştur .. ,, 
( Ba§tarah 1 lr ci uyf da ) 
Biz ne vakit yalnız kendi iş

lerimizle uğraşmışsak, mutlaka 
sü~üna ve refaha erişmişizdir. 

"Vaşington,, un vazettiği u ha
rici işlere kanşmama" düsturu, 
"yalnız kendi işite uğraş,, ihtarı 
ile de ifade ecLlebilir. 

lf 
Eğer biz harici işlere karış

ma::ıaydık büyük muharebeye gir
mezdik, bü} ük muharebeyi takip 
eden karışıklıklara uğramazdık. 

Kendilerine yardım etmiş oldu· 
ğumuz. m"lletlerin bast lam~ış 
kudretleri arasına karışmış ol· 
mazdık, borçlarını vermekten is· 
tinkaf eden namuslu garp dev• 
letlcri ile feci bir tecrübe yap
mış bulunmaz.Cık, kendi milleti· 
mizi zoraki vergilerle ezmek 
mecburiyetinde kalmazdık, pa· 
ramızın kıymetini alçaltmak 
mecburiyetine düşmezdik, Ü· 

kun ve demokrasi için birer 
tehlike olan ( Komünizm ) in, 
(Sosyalizm) in, (Faşizm) in ve 
"ızm,, ile nihayetlenen nice siyasi 
akidelerin tehdidi altına düşmez· 
dik; memleketimizin içinde doğ· 
duğu ezeli sul ve sükun içinde 

yaşardık. 

Cümhur Reisi Vi!son'un gaip
ten aldığı ilhamla demokrasiyi 
kurtarmak için bizi büyük harbe 
soktuğunu düşündükçe cı bir 
tebessümden kendimi alamıyorum. 
Ve görü} orum ki ümidin hilaf ma 
olarak büyük muharebenin yap
tığı en büyük eser demokrasiyi 
yıkmak ve yerine islipdadı getir
mek olmuştur. 

Jf. 
Siz otokrasiye - nasıl boşu

nuza giderse - Komünizm, Fa iz.m 
veya Sosyalizm gibi bir isim t • 
kabil:rsiniz. Bence bunlar bir sını
fın kontrolu veya şahsın htrsı 
üzeri:ıe kurulmuş, hürriyet ve de
mokrasi binalarının enkazı ile ya· 

pılmış birer istibdatbr. Avrupada 
demokrasi ölmüştür. Ancak yeni 
bir ihtilalın uğultulan, ve acılan 
arasında tekrar doğabilir. 

Amerika da kendi işleri ile 
uğTaşmakta, tarihi siya etini t • 
kip etmekte e nefsini diğerleri· 
nin uğradıldan felaketlerden ko
rumakta serbest bırakılmnlıkır. 
Akvam meclisine gelince; o da 
bir A,·rupa iş~dir; biz.imle alakası 
yoktur. ,, 

== 

uhranı 
............................................. ". 

dört büyük kaoıyonU_!IU bu İş 
tahsis etmiş ve semt t!emt dolaş
tıroııya başlamışbr. Kibrit §İrke
tinden aldığ mız malumata göre; 
fiatJerin bu şekilde ucuzlaması 
kibrit ı tışını mühim miktard 

( Baştnrah l inci sayfaJa ) 
daire ve çakmaktaşın satan bir 
müessese neden yoktur? İnhisara 
tabi bir maddeyi atılması f ,len 
memnu bir madde haline getir
meyi biz doğru bulmıyoruz. Eğer 
yanlışımız varsa lütfen sö~leyiniı. 
Tashih edelim, değilse kanunun 
hükmü tatbik edilsin. 

DUnkU Kibr-it Buhranı 
Bugünden itibaren kibrit fıat· 

ları yeni tenzilatla atılmıya baş
lanmıştır. Maliye Vekaletile kibrit 
şirketi arasında yapılan anlaşmıya 
göre; büyük kutu kibritlerin fiah 
(70), küçüklerin de (60) paradır. 

Fakat eski fiatlarle sahlan 
kibritlerle yenilerinin değiştiril
mesi piyasada bir kibrit buhranı 
doğurmuştur. Dün şehrin hemen 
h:ç bir yerinde ne yeni ne de 
eski fiatlerle kibrit satışı yapıl
mamıştır. Bunun sebebi sudur : 

Şimdiye kadar şatılan kibrit 

kutularının üzerinde fiatleri yazılı 
değ,ldi. Tenı.Hat y.ıpıldıktan sonra 
piyusaya } ir.e ayi kıbritler çıka· 
n' acağı için satıcıların evvelce 
almış oldukları kibritlerin geri 
iadesi ibtendi. Çünkü aksi halde 
birçok ba}ilerin elinde eski fıata 
göre alınmış kibritler kalacak, 
satıcılar kadar halk ta zarara 
uğrayacaktı. 

Buna meydan vermemek için 
Şirket bir aydanberi müteaddit 
defalar ilan etmiş, bayi ve satı· 
cıların ellerindeki kibritleri (1) ni
sandan evvel İo!ide etmelerini 
bildirmiştir. 

Bunun üzerine herkes elinde 
bulunan kibritleri dün sabah saat 
dokuza kadar iade etmiştir. Yeni 
fiat üzerine kibrit tevziatı bu 
sabah saat dokuzda başladığı için 
bu bir günlük müddet zarfmda, 
evvelden tedarikli bulunmıyanlar 
kibritsiz kalmışlardır. 

Bu sabah şirketin acentelerin· 
de saat 9 dan itibaren bayi ve 
satıcılara kibrit tev7.İine başlaml· 
mıştır. Fakat müracaatların fazla
lığı yüzünden dağıtma işi bir hayli 
müşkül olmuş ve kargaşalıklara 
yol açmıştır. Maan:afih Şirket 
bütün isteklere yelişebilmek için 

artıracakmı 
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Givur Mehmet 
Y ~dl (Aşık) lar Şirketi 

Her hakkı mıhfuz ltu 1 4 t34 

No. 85 Tefrik 

Odadan Gelen Sesleri 
• 

Glvur Mehmet ile HUsnü Efendi, önünde 
durdukları odadan Karmenin sesini işittiler .. 

- A, oğlum.. Ne bilirdik? 
- Evet.. Bilemezdik.. Fakat 

Wraz düşünse idik, lıiasederdik. 
Çnnkn Salih te•kif edildiji zamaa 
lıltG aranmlf, Ozerinde bir ç6p 
Mle bırakdmamııta. Şu halde bu 
kapının anahtarla açılmaa llzun 
relmit olsaydı, Salih aaahtan 
aereden bulacakb? 

- E, ya bu anahtar de&lden"? 
- GlrmOyor musun? •• Onlar, 

ubte.. bizim gibi aptaUan aldat
mak.. n kapımn dibinde llsw 
IUZ yere atı~ için. •• Nehal 
ile.. timdi ona da '-mhm da 111 
.... diwene brmanahm. 

- Fakat dikkat et, Glnr 
llehmet.. m.-a aklım karma ka· 
,.k eden ba ..,taa icatlarmm 
--.da bir çıkmaza p.iyeliai. 

- Ylrl 1-.0anil Efendi •• Alla-
lam dediği olur. 

Gl•ur Mehmet, andea gidi-_,,.,.,.,.,,,,.., 
•• Hlmıü Efendi de onu takip 

ediyordu. H.dz, Oçilnc& d6rdlla
baamaklara a,U buar ba... 

... 'IArkalarında kalan kapı, biı
clenbire ..,_mışb. Hlianll FJea-
•, metin bir adam olmakla be
nber, ricudu bir uda bm ke
llldi: 

- Ben ıana demedim mi, 
Mehmet.. itte kapa ka

pandı. Şayet önümüz tıkah ise.. 
Geri d6nmemiz de lizımgeline 
H yapacağız ? 

Gavur Mehmet, merdivenleri 
pkmakta devam ederek, mlite
vekkil bir sesle : 

- Aldırma.. Allah kerim. •. 
Diye homurdandı. 
Merdivenin son baaamajına 

kadar çıkmışlardı. Önlerinde. ae
kiz on metreden ibaret bir dehliz 
ve dehlizin .onunda da bir kapa 
nrdı. Gavur Mehmet, birdenbire 
duraladı. Dikkatle kapaya dopa 
baktı ve aonra dudaklannda 
memaun bir tebeulmle Hilsnü 
Efendiye dönerek ı 

- Müjde Hüsnfi Efendi •• 
tık, bu yeralb zmdenlenadaa 
korkacak b""1 kalmadı. 

Diye mınldandL HOIDI Ef. • 
..,.akla 10rda: 

- Neclea aaladlia ?-
Glwr Me~ tabaDc:8mma 

llCİle dehlizin IODUDclaki kaplJI 
,Werdi: 

- Bak.. g&rOyormuma.. llal-

·---
mtızdeki kapımn aralarmdan ha· 
fifçe ıpk görünüyor. 

- Hakikaten lyle.. hemen 
atılalım. 

- Y ook.. o kadar acele de
N hele evveli, o kapının arka
•nda ne olduğunu ulayahm? •• 

- O da doiru ya •.• 
Yavq yanı ileılediler. Kapı

ya kadar geldiler. Büyük bir de
mir kaplDID arkuma kadar açı
larak öylece bll'akıldığım n ikin
ci talata bir kapuun da aımaıla 
kapalı oldajarna alrdaler. Ba 
çifte kapıdan, ka.,.aı olu tahta 
kapımn ilat tarafı hafifçe aralık 
bld•iı için ince bir lflk aızıyor
du. Givur Mehmet, kapuua arka 
tarafmda bir ıezinti hiAeder gi
bi oldu. Derhal elindeki mumu 
16ndürerek cebine koydu. Şimdi, 
kapanın bor yerine giz sezdiriyor 
ve içersini g6rebilerek bir delik 
arıyordu. Ba mada içerden bir 
ayak aeai dUJQldu. Snratli bir yll
rDyüfle gezinen bu ayak aesi ha
zan da uzaklaşıyor .. dolap kapıla· 
ruu, ağır sandık kapaklanm 
açıp kapıyordu. 

Glvur Mehmet, Htıınil Efen
dinin kulağma eğildi: 

- lı:tiyor musun?. içeride 
gezinen biri var. Ne yapacağız. 
timdi? 

Dedi. HüsoU Efendi, ayni 
suretle cevap Terdi: 

- Ne mi yapacağız?. Bir anda 
kapıyı açıp içeri dalacağız. 

- Kapıyı nasıl açacağız 1 
- Maymuncukla. 
- Mümkün değil.. Çünkü 

kapıda anahtar deliğ"ne benzer 
hiçbir şey görilnmfiyor. 

- O halde omuzlarımızı ka
pya dayarız. Bütün kuvvetimizle 
çullanırız. Nasıl olsa, bar, içeri 
dalarız. 

- Tehlikeli iş, Hüınil Efendi. 
Ei• kapıyı bir anda kınp içeri 
athyamazsak. bqamm derde 
sokanz. 

- Eh, pekali •• Sen ne dDtD
Dl7onua?. 

- Ben mi?. Ben diyorum kL. 
Glwr Mehmet, llzGn& bir

denbire kati. H...a Efendinin 
kolunu fidclele unarak: 

- Dirile. 

' ......... ...._ .... _. . "' ... .. .••..... . .... Dedi. iki zabıta memuru, ku
laklaruu kapıya dayamıtlar Ye 

o zaman hayretlerinden dona 
kabmflarch. ftittilderl ayak aeaine 
bir clijer ayak le8İ daha kant" 
mlf, bir erkek H.i, ilkeli lfkeU 
.llylenmiye bqlamatb: 
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- Çok fena dllfllnilyoraun 
Karmen.. arkamuda bir kan izi 
daha bırakmayı İstemiyorum. 
Hem arbk bıktım uaadua, hu 
cinayetlerden. Mademki herif 
una bir iyilik etmif.. aeai bapİ9-
ten kaçırarak but•J• ptinDif.. 
biraz para •erelim, b ... mııdan 
defedelim. 

- Bot fere çene yorma Sa
lih.. eğer ba ad•mm ricudunu 
ortadan kaldırmazsan, benden biç 
bir eey bekliyemezsin.,. 

- Camm Diçba buna ltlzum 
ıirlyonaa? .. 

( Arba war t 

A.tim ... 

V az ortasında evden çıkarken 
mendil yerine, şemsiyesini almıfb. 
~ ...... •••• ..'.9 • -

Dünya lktısat Haberl~rl 

Buhran 
Hafiflegor Mu? 

Alman iktısadi tetkik enstitii
Çalışmada ıU tarafından dün
Artmu Var yanın sanayi sa• 

._ ___ _. ha11ndaki faaliye-
t1ne ait şayanı dikkat bir rapor 
h8ZU'lanmıştır. Bu rapora göre 
dünya sanayii son buhran yıilan 
esnasmda kaydettiği azami dur
gunluğa kayasen 1934 senesi ilk 
ayında umumi olarak yllzde kırk 
niabetinde çalışmasını arttırımıbr. 
Faaliyetin artma nisbeti, lngiltere 
~ç!n yliz.de altmıı iki, Almanya 
ıçan ytız.de kırk, Amerika için 
yüzde otuz, Sovyet Rusya için 
yüzde 28, ve F ranıa için yüz.de 
yirmi yediye varmıştır. 

* Milletler cemiyeti altın komis-

i ln1ilte,11nin yonu tarafından 
Altın ithalatı yapıla~ hesap____ _. lara gore dünya• 
n•n en büyük altın pazan olan 
lngilterenin (1933) senesi alhn 
i~halAt .f~l~sı (191) ~ilyon (344) 
ban İngılız hrasına babğ olmuştur. 
(1932) senesinde bu miktar yalnız 
(17) milyon (858) bin lira idi. 
Böylelikle geçen sene lngiltereye 
giren altınlardan orada kalan 
miktar (1932) senesinden (173) 
milyon ve küsur lira fazladır. 

~ 

Paristen bildiriliyor: Ecnebi 
Fransa ithalitını takyit 

Kontenjan ve tahdit eden 
Komi• kararlar çoğal· 

!--~-:g._o_n_a_. mıştır. Her gün 
bu~arın kaldınlması, değiştiriJ. 
meaı •e ikbsadi siyasete göre 
~rt~maaı icap etmektedir. Bu 
iflenn daha 1eri bir aarette gö
rllbnesi için Fransız Nanrlar 
Mecliai kendi azasından bir Jm. 
~ ~11 .. işleri g6rmiye memur 
~tm_i~· Kontenjan komisyonu,. 
~IDIDI lllflyan bu heyete Bafvekil 
nyuet etmektedir. Heyette tica• 
ret, deniz ticareti, ziraat ve mfis
temlike nazırlan da aza olarak 
bulunmaktadırlar. Kontenjan ve 
diğer ithalita ait itlerle bundan 
80nra bu komisyon uğraşacak ve 
bunlann &zerinde değifiklik yap
mak halda yalnız bu heyete ait 
olacaktır. 

• Alman Milli Baokaaı Reisi 
lma11ga lçı f:!oktor Şaht'ın 
00 000,000 nıaan ayı aonJa-

Me;lclı/c Bi f'!0 • doğru. Am': 
J t · /cr nkaya gıdeceğı, 

• 
1 az iyi haber alan 

mali mahafilde duyulmuttur. Milli 
banka reisinin bu seyahatinden 
mabat. Amerika bankalanndan 
beş yOz milyon marklık bir istik· 
raz yapmaktır. Ttırk parasile iki 
y&z elli milyon lira tutan bu para 
ile Alman unayiİDİD ihtiyaca olan 
iptidai maddeleria tedariki için 
kredi açalm.. mffnabalaibr. 

BIB Ti 
Bu Sütunda Herg ın 

Nakleden : Nimet Mmtafa 

Zavallı Kardeşim _...___. __ 
Makineler yeknasak bir ahenkle nin içindeki iyi kalplerini biriblr-

takırdadıkça, makaralara sarılı terine göstermek iatiyen bir 
ipekler çözülilyor ; makinenin bir halleri vardı . 
tarafından ipek giriyor, 6bür ta• 
rafından ipek çorap çıkıyordu. 
On beı ile otuz yaı arasındaki 
irili ufakh kadınlar, kızlar bir m· 
raya dizilmişler, makineden çıkan 
çorapların arka dikişlerini diki
yorlardı. Ara aıra biribirlerile 
birkaç kelime konuıuyorlar, sonra 
yine baılar.nı anilne ijiyor. işle
rine bakıyorlardı. 

- Sabahat seninki pldi 1 
Sarıpn bir im ipek ıaçh ba

pm ipek çorapta blcbnlı. Kapı
dan giren uzun boylu, amele ,a .... 
lekli gence baktı. Hafif bir gtl
lnmaeme oldu. Suqm im utandı, 
amele göm· eldi genç hiçhir feY 
1ezmemit gibi bir makinenin ya• 
nma gitti. 

- Sabahat bakayorl 
Sabahat bakb, amele g6mlekli 

genç baktı. 
- Sabahat ne nldt evlen .. 

cebiniz? 
Suqm im, yanında oturan 

ufak tefek kadına döndQ: 
- iki ay sonra! 
- DOğilnthıilzde bol bol et-

leniriz.. 
Sabahatia licivert pzlerinde 

bir ayduılık lıual oldu: 
- lnşaallah, kardeşim. 
Yine bapm eğdi, yine ipek 

çoraplann arka dikişlerini dikmiye 
bqladı. 

Saat iki oldu, nç oldu, altıda 
zil çaldı. Makineler durdu, siyah 
önlükler lizerindeki beyaz ço
raplar yerlere abldı. Eski çanta
lardan aynalar çıkarıldı, pudra 
kutulan açıldıı ruj parçalan du
daklara stirfildll. 

* Fabrikanm kapısınde bulup 
lar. Erkek rengi ıolmuı bir elbi
ae, kız yakaaının kürkleri dökül
müş bir manto giymişti. 

- Necmil 
- Sabahat! 
Kol kola girdiler. Beraber ,a. 

rlldGler, evin arkasma çekilmek 
lzere olan gGneşin kml lflklan 
bu iki insanın yOzlerine ....,.,_. 
du. Suqm im ,a.eldi. Uzun boy· 
lu erkejin Ptiı bir WU.. bul
mak içia pir ml .. llp•eat bir 
ık&la mun zamaa .._... •
IAamda. 

- Az kaldı.. 
- As blcla.. 
Ne oldujuata Wrlbirlerlae an

latmadılar. Çlnldl ayni menaa e 
kadar fazla konu111u11lardı ki; Od 
ay aonra e•lenec:elder, ldıçlk iki 
odab bir evleri olacak ve arbk 
mes'ut JllllY•caldardı. Bu ...... 
yanlanndan bir bqka çift pçtl.. 
Onlar da ıeaç bir bclmla senç 
b• erkeldiler; belki oaJar ela nl
palıychlar. Erkeiia elbüeai -çok 
yeni, bchnm mntOR çok 11kb. 
Erkek, Necmi gibi gkel dejilcli. 
Kaclm. Sabahattan b,lld J1b kat 
çirkindi. Amma tak maato. iJ1 
ppka, mlikemmel tuYalet ona 
Sabahat kadar detu.e bile Jhae 
bir gheDik Yeriyordu. 

- Ne gtlzel manto! 
- Ne gtlzel elbiael 
- lapnah bizim de olar • 
- ....... b. 
iki nifenh Wribirleriae bir• 

daha ıc'nHal91r" F ... elh....._ 

"' Zaman seçmiş, evlenmek için 
kararlaıbrdan giln yaldaşlDlfh. 
Bir sabah Necmi, fabrikada 
Sabahah bekliyordu; Sabahat se
lince eline sanldı: · 

- Yapdık Sabahat •• 
- Ne varl 
- Hani Samsunda bir amcam 

var sana anlatmıtbm yal o. 
&imli• Benden batka miruça11 
yok, anladın mı? 

- Şimdi ne olacak ? 
- Bupnden tal yok. Bta 

Samsuna gideceli& 
- S81D1UDa mı gideceksin? 
- K..-luna canım DÇIDIJ8 

gitmiyorum yal oradaki İflerlml 
1oluaa koracatım, epe,ee para 
kalmıt oaa alacağım. 

* Necmi Sam ıma ıittL Sabahat 
yapanla onun elini ala .. tat
muı mütemadiyen aym .ad tek
rarbyorda: 

- Çabuk ıelecelma deiiJ mi? 
- Çabuk gelecefim. 
Necmi hakikaten çabuk gelcH. 

On bet gGn IODl'8 latanbala ge
len Gülcemal vapanuam birinci 
mevki aalonunda temiz giyinmlf 
ıenç bir erkek vardı. Ba erbk 
Necmi idi. Amcumdan kalan 
ae"ete sahip olmUf. lstanbula 
dönllyordu. Rdıtama a1ak buu 
basmaz ilk İfİ fabrikaya gitmek 
oldu. Dotru fabrika aahibinin 
odasma çıktı. Vaziyeü anlatb. 

- Tebrik ederim azizim, fÜD
di ne yapmak fikrindesin ? 

- Bilmem; daha bir teJ dD-
tlinmedim 1 

Fabrikanın ıabibl dutnodll. 
- Benimle ortak olurmamm? 
Necmi dDttbıdG : 
- Olunıml 

* Glnler geçti, fabrikada ,--. 
lilder meydana setirilcli. Dalaa 
birkaç tezgah, daha birkaç ma
kine saba almdı. 

* - Seb.laat seninki pldi.._ 
Birçok lana bir .,..._ .. ._ 

bjı 7eı-e. tak a.JiJl•if, uzua 
a.,M l>ir erkelr gtfmifti. 

Herkel ..ta. SanM ...... 
~ ~ · cWij>lara '* 
kat daha eidi. 
-w.t ...... ...,.... 
Sabahat balmaaclı, .... ,... 

mif pıç ........ 
- SaNlaat evlemaiyeeıM 'ı 

IİDiz lyle mi? Seni almaktaa 

•uc;: im yawwdald afala: 
tefek kadına dhdl: 

- Eftt: IJle, bir fabrika ..W. 
IHnia bir itçl kaile evleFFMll 
doira defilmıt. 

- Zayalh brcletiml 
Cevap YS1Dedi, bopuaa blke 

ti. Y ualdarmdan .aa&lea _. 
yatlara ipek çoraplarm 8zerleıine 
damla damla dlldddtL 

Küba'da Vaziy 
Fena 
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Diya ıbekire ir Ba iŞ 

Kalelerde göze çarpan eski bir kitabe 

1 
Osrnaniyeden Diyanbekir tam 

8
. tmış beş kilometred;r. Dümdüz 

bır sahra. Bu düzlük üzerinde 
köyler serp lmistir Adeta k 

'b"d" I D ~ • yo 
gı 1 ır .e~. }Yarıbekir~n tarihi 
kalelerı ıse ta uzaklardan görü-
lüyor. Şehire dağ kapısından 
g;ra;yor, bu kapının sur.lan yıktı· 
rılmı~ ve şehir harice taşmışhr. 
Genış caddeler açılm1ş, müte-
addit mekter.-ler yapılmış, hangar
lar, müskirat fabrikası, vali kona
ğı, askeri mabfel geniş caddel~.r 
vücude getirilmiştir. Elekttik şehri 
avrupai bir belde haline koymuş
tur. On sene evvel Diyanbekire 
gidenler, katedilen terakki mesa
fesine hayret erlerler. ileride, sur 
haricinde Alipmar köyü vardır. 
Orada birçok sayfiyeler yapılıyor. 
Çünkü yazın sur dahili çok sıcak 
olur. 

Diyarıbekir, Dicle nehri kena-

1 
sadareti zamanu:da, 
bıalideki makamına 
miidürünü çağınr: 

bir giln Ba
gelir, kalem 

- Daha gelmedi derler, mu• 
avin ve mümeyyizleri çağırtır 
yok cevabını verirler. Son derec~ 
hiddetlenir, hademeye: 

- Dairede kim var? Diye 
sorar. 

Diyanbekirli bir efendi var
mış, arkadaşlan bu efendiye, 
DiyanbekirJi olduğu için Amidi 
Efendi derlermiş. O da; 

- Efendim Amidi Efendi 
var der ve Sadrazamın huzuruna 
getirir, OiyarıhekirUer gibi bu 
zat da, zeki, kuvvei kalemiyesi 

yerinde imiş. Bir maruzat kaleme 
aldırtır. Yazısından ve kitabetin· 
den memnun olur, ve sadaret 
kalemini ikiye ayırır. Bunu bi-
rine müdir tayin eder. 

Bu zat artık Amidi Bey olur, 
İşte Ametçilik de buradan çıkar. 

Bu havalide, eski zamanda 
mevcut Bekir ismindeki serger

denin isminin bu şehre alem 
olduğunu iddia edenler de vardır. 
Velhasıl yol üstü olduğu için tür

lü inlalabata uğramış, elden ele 
geçmiş. franın, Roma imparator

luğunun, Bizansın, Arap1ann, 
Selçukilerin, Artıkoğullannın Ak 
ve Karakoyunlulann idaresinde 
bulunmuş, Timur ve Safevi isti
lasına uğramış ve nihayet Os-
man~ılar tarafından zaptolun
muştur. 

Surlan çok muntazam ve 
türlü türlü yazılar ve resimlerle 

doludur. Ga) et metindir, içinde 
kışlala__n, odalan, mazgalları vardır. 

Dag kapısı, Mardin kapısı Ur--

lelırin lculı ir man.ıaran 

nnd • 34 bin kadar nüfusa m • ı fa kapısı e Yeni kapı mlarii 
liktir. Denizden irtifaı 690 met- d .. t t d e 

• or ane e kapısı mevcuttur. rcyı. buluyor. Bu ıebre cs1-1°den Evvellen· ak d b A 'K şam ezanın a u ka-
mıt fehri derlermiş. Evleri ve pılar kapanır, kimse ne içeri girer 

kaleleri kara taştan inşa olundu- ne de dışarı çıkabilirmiş. Şimdi 
ğundan Kar amit tesmı"ye olu"- kapılar "1k As:ıy' .. k ı 

&.r r • lf mu emme • 
uş. Şehir, harice taşmıı birçok 

Am tçlliğln Esası yeni sri binalar ve geniş yol-
Bilyük Reşit Paşa merhum larla bezenmiştir. 

[ Emlik ve Eytam Bankası llinları 1 
Çirpıcıda Satılık Çayır, Tarla ve Bostan 

Çırpıcı Çayırı cıvarında Bnnkamıza ait tarlalar ve bostanlar 5 
illi 50 dönüm miktarında ufak parçalara ifraz ed.lmiş ve peşin be
?elle sablmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Taliplerin SO lira 
~e 200 lira arasında depozitoyu hamilen ihaleye müsadif 5/4/934 
eı"fenıbe günij saat on birde Şubemize müracaatlan (318] 

Sayfa 11 

Koca Sinan ihtifaline it canlı 
intiba tar 

J 

............................. " ..................... . 
Arıcı!ık Bahsi 

( Baştarafı 4 üncü sayfada ) 
tınrlar, ki o zaman kovar..ın h • 

Mimar Sinan İhtifali 
yın kalmaz. ilavenin alt kısmında 
pervazlar vardır. Bunlar gövde üze 
rine iyi yerleşmes"ni te'llin içindir. 

lerce • 
1 

e asın 
Dun büyük Türk sanatkarı 

Mimar Sinarun ölümünün 346 ncı 
yıldönümü idi. Bu sanat dehasının 
mezarı başında dün büyük ve 
samimi bir ihtifal yapılmıştır. 
Evkaf Mimarı Vasfi Bey tarafın· 
dan büyük dahinin şöhretile mü
tenasip bir sur.ette tamir edilen 
Süleymaniyedeki türbesi önünde 
saat on ikiden itibaren büyük bir 
kalabalık toplanmıştı. 

Halk Fırkası, Halkevi, Milli 
Türk talebe Birliği, Güzel Sanat
ler Akademisi tarafından wrbenin 
önüne ve i!stüne çelenkler kondu. 
Sinanın merkadi üzerine Türk 
bayrağı örtülmüştü. Tam saat on 
dörtte Milli Türk Talebe Bir
liğinden Zeki Beyin outlcile me· 

•• ur 
e tti 

1 
rasim açıldı. Bundan sonra Bele
diye İmar Şubesi Müdürü Mü· 
bendis Ziya, Şehir Meclisi aza· 
sından lsmail Şevket Beyler de 
birer nutuk söylediler. Bundan 
sonra Halkevleri Reisi Ali Rıza 
Bey merasimin bittiğini biJdjrdi 
ve halk dağ.lmıya başlarken pro-
grama dahil olmadığı için evvelce 
söz verilmeyen Güz.el Sanatler 
Mimari şubesinden ismet Hüsnü 
Bey hararetli bir hitabe irat etti. 
Her cümlesi alkış!arla kesilen bu 
nutuktan sonra merasim bitti ve 
çelenkler merkadin üzerine nak
ledildi. Merasim esnasında tür· 
benin önüne koca sanatkarın bir 
resmi asılmıştı. 

t 

Gövde: ( 3) numaralı kısım· 
dır. Altı ve üstü açık bir san-
dıktan ibarettir. Ön ve arka 
cidarlarında çerçevelerin oturmas• 
için istinat yerleri vardır. İl ivede 
de böyledir. Bu iki türlü yapılır. 
Biri cidarlar üzerinde yat .. k aç
mak, diğeri aynca b ·r. parça 
çakmak sureti.edir. lkı usul 
daha kolny ve elverişlidir. 

Tabla: (4) numaralı kısım· 
dır. Bu düz bir tahtadan i~aret
tir icabında çıkanlıp temızlcn• 
mesi için müteharrik y .. pılır. 
Maamafih sabit yani gövdeye 
çakılı o\an\an da vardır. 

Çerçeveler: (S) numara ile 
gösterilenlerdir. Bun~ar kovanın 
en mühim kısmını teşkil eder. Ne 
kadar hesaplı ve düz~ün yapılırsa 
muvaffakiyet o nisbette artar. 
Biıhassa çarpık olmamalarına 
dikkat etmelidir. • 

Çerçeve; bir üst, iki y~n,. hır 
de alt çubuktan müteşeklcildır. 

Orhan 

Si d 
Karyesi veya Tamama tahmin Mevkii Hududu 

mahallesi Cinsi 
Bereket Nısıf tarla 
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Camikebir Hane 

Oçdibek " 

Miktarı 
200 
300 
ıso 

400 

100 
180 

10 
150 
150 

10 
80 

200 
10 

35 

1975 
Zira 
500 

1200 

olunan kıymet 
4000 
4500 
1500 
6000 

Yekfm 

ıooo 
9 o 
100 
6)0 
600 

100 
800 

1500 
100 

70 

1700 

Saksılı pınar. 

Kayak vakası. 
Olaçın ağzında. 
Bereket arzisinde. 

Göl başmda. 
Bereket ovası. 

Harmnn yerinde. 
Söyütlü tarla. 
Melek dere içi. 

. Harman yerinde. 
Bereket tarlasında. 
Alaca özünde. 
Hannan yerinde. 

Bügdü2 bereket 
civannda. 

Maha.l'"·de 

.. 

Çay ve cebel keza, keza. 
Kuruçeşme tarik ve cebeL 
Tnr.k, cebel. 
ÇntaJçeşme ve bereket ini ve çay 
ve tarik. 
Bereket ini ve çay ve tarik. 
Bey pınarı \e ciz boğazı keza •e 
bo) lus mezarhğL 
Çatal çeşme ve çay ve bereket ini. 
Boylusun mezarlık, cebe~ çay, tarik. 
Katran çukuru ka}JŞ yolu çay ve 
tarik. 
Saçlının tepe çay ve cebel • 
ilice özü Hasan sipahinin borun çay. 
Bereket ve çay ve cebel. 
Alaca öz ağzı ve tarak ve dere 
çay cebel. 
Hebip çeşmesi ve çal tepesi kilim
li dere ve kaya . 

Sagı haCJ Nasuh z.ade Mehmet 
ıolu ve önü yol arkası bacı N sub 
ı.ade Mehmet ve Tayyar zade Sü-
leyman ve Abdurrahman bey ka
rıs. Nimet Hauım. 
Sağı Mehmet Ef. evlitlan solu 
Demir Z. Hakkı B. arkası yol önii 
Arif hanesi, 1728 de 1476 sı ba
kiyesinin 252 de 46 sına. 

z· t B kasımn Doktör Cevdet Bey ve kefillerinin zimmetlerinde ipotek suretile alacağı olan 
b ı~~d:n d~ayı taht. hacze alınıp bu kerre paraya çevrilmesi mukarrer olan balada gö ter.len emvob 

me ~ g enkule açık artbrma ile ve peşin para resim dellaliye müşteriye ait olmak üzere satılacaktır. f :~~bi °:rnndan itibaren otuz gün sonraya müsadif 7151934 Pazartesi günü saat on beşte ihalesi icra 
kılınacağından talip olanların Yeminli ehi! vukufun ta~dir ettiği ~ymct ~ub_ammenenin 9o 7,5 pey ak· 
çesi veya banka teminat mektubuna hamılen yevm muzayede de ıcra daıresınde hazır bulunmalarını ve 
mezkiır gayri menkule tasam.ıf veya temellük iddiasında bulunanlann ilan tarihinden itibaren 20 gün 
zarfında büUin ves;frnlarile birlikte icra dairesinde hazır bulunmaları ve bu müddetin hitamından sonra 
vaki oJacak iddianın kabul edilmiyeceği v müzayede kaimesinin herkesin görebilmesi için açık bulun
duğu ilan olunuı-. 0 1406., 
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Far Hasan ile bütün FARE ve SICA LARIN sülalesini imha ediniz 
Hasan fare ~e~irin~n- bu_ğday nevi serpil~rek ve macunu ufak ekmeklere sürülerek farelerin bulunduklan ı~halle bırakılırsa tareler aeve seve yerler ve derhal ölürler. Ve bu r tl f J • 
BlÇanlann butun sulalesı mahvolur. Kat'ıyyen kokmaz. Hasan ecza deposu 25 kuruştur. Toptancılara tenzilat. su c e are erın ve 

NEDEN 
Bütün mütehassıs diş tabipleri 

RADYOLİN 
diş macununu tavsiye ediyorlar? Çünkü : 

RADYOLIN 
Dişleri beyazlatır. Diş etlerini 

kuvvetlendirir. Dişlerin 
çürümesine mani olur. 

Ağız kokularını 
defeder. 

Muhtelif sergilerden 
18 dipfoma, 42 altın 

madalya 
kazanmıştır. 

Mustafa Kemal Paşa Belediyesinden: 
Madde - 1 - Mustafa Kemal Paşa Kasabasının Nafıa Ve

kileti celilesinden tasdikli ve 0 89024,, lira bedeli keşifli elektrik 
tesisab olb<ıptaki proje ve şartnamesi fenni ve evrakı müteferriası 
•e münakasa şartnamesi mucibince Nisanm onuncu Salı günU saat 
On yedide Mustafa Kemal Paşa Belediye Encümtnince teklifler 
muvafık görüldüğü takdirde ihalesi yapılmak üzere Yirmi giln 
müddetle ve kapalı zari usulile münakasaya çıkarılmışbr. 

Madde - 2 - Talipler teklifnamelerini işbu tesisat için kava• 
nin mevzua dairesinde verilmesi muktezi bilumum evrak vesaikile 
birlikte ayni müddet zarfında kapalı zarfla Belediye encümenine 
vererek makbuz almaları ve bedeli keşfin dipozito akçesini veya 
teminat mektuplarını yüzde yedi buçuğu nisbetinde ita etmiş 
olmaları meşruttur. 

Madde - - 3 - Talipler projeleri Yirmi Beş lira mukabilinde 
latanbul Taksimde lstiklil Aparbmanında elektrik mühendisi Hasan 
Halet Beyden, Münakasa şartnamesini Mustafa Kemal Paşa Beledi· 
ye Encümeninden alacaklardır. 

Madde - 4 - Taliplerin Bir kaç yerde muvaff akiyeUe tesisat 
yapmış olmaları şarttır. "1375,, . 

. LiNOMANTOL KA~lUK 
( Romatizma ilacı ) 

Had ve müzmin adele, · mafsal ~ğnlarile soğut 
algınlıklarından mütevellit ağnlarda ve siyatik· 
lerde tesiri şayanı dikkattir. 

Her eczanede bulunur. 
.~ .. ' . (14980) 

Cinhisar);;-U. Müdürlüğünden: 
Tahmini miktarı Bulunduğu mahal 

500 kilo Cibali Fabrikasında 

440 " " " 
460 " •• " 

3081 adet Kabataş Levazım anbarmda 
826 " ,, " ,, 

t 9077 " " " " 

70000 
" " 

865 kilo 
" " .. 

416 
" " " 1 adet 

" " 

N 
E: 
o 
K 
A 
L 
M -· 1 
N 
A 

KAŞE 

Orip 
Baş ağrı lartna 
Diş ağrılarına 
Romatizmaya 

Vegane 
ilaçtır. 
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12 kaşelik 
Kutuları isteyiniz 

,_DenizyoJları 
iŞLETMESi 

Acentc-leri Kııraköy K6prübat 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

~n Te!. 227 40 ... ~ ~ ...... 
Trabzon Yolu 

EGE vapuru 3 
Nisan 

Sah 20 ie Galata rıhtimın
dan kalkacak. Gidişte Zongul
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon. Rize'ye. Dönüşte bun· 
lara iliveten Sürmene, Pulatha
ne,Ordu ys uğrayacakbr." 1439,. 

İzmir Sür'at Yolu 
GOLNiHAL vapuru 3 

Nisan 
Sall 11 de Galata rıhbmın-
dan kalkacaktır. "1440 

Zonguldak 
Bartın Yolu 

BURSA vapuru 2 
Nisan 

" 

Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıhtımmdan kalkacaktır. (1441) 

istanbul Asliye mahkemesi 
UçUncU hukuk dairesinden: Üil· 
yn hanımın kocası Klearlıoa efendi 
ııleyhine açtığı 934/289 No. ya mukay
yet boşannıa davası üzerine namına 
gö(jdcrilen dnva arzuhali ikamekgfıhmın 
ml•çlıul olduğu beyanile bilıi teblığ iade 
edilmesi üzerine ilanen vuku bulan teb
liğ üzerine de müddeti zarfında cevap 
vermediğinden talık kat günü olan 26 
Nı~an. 9~4 Perşembe s~at 1~ de tayin 
edılmıştır. Yevmü mezkurda bızzat veya 
bilvekiilo gelmediği takdirde gıyaben 
talıkıkata devam olunacağı Hiin 
olunur. (ı5245) 

Beyoğlu UçUncU sulh hukuk 
hakimliğinden: Madam Mnzıılte 
tarafından TarJabaŞl maliye tahsil 
şubesine iza!etle hazine vekili ve yeni 
çarşı linardi eokak (37) No. hanede 
mukim iken vefat eden Hacı Ahmet 
ef. veresesi aleyhine ikame eylediği 
istihkak davasından dolayı müteveffa 
veresesinden Hüseyin ve Ali Asgar 
efendilerin hali hazır ikametgiiWan 
meçhul bulunduğu anlaşılmakla her 
mucibi talep (20) gün fasıla ile ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiş oldu
ğundan mumaileyhlerin yevmi muha
keme olan 19 - 4 - 934 tarihinde saat 
(10) da muhakemeye gelmedikleri ve 
tarnflanndan bir vekil: göndermedikleri 
takdirde gıyaplannda mahkemeye de
vam olunacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (15217) 

······························································ 
Son Poata Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 

Netriyat Mildürü : Halil Lütfi 

KANZUK Öksürük Şurnbu 
(Siropektoral) 

En ~uannit ksürükler Bronşit, nefes darlığı, 
ve Bo~maca'nın kat'i ilacıdır. Göğüsleri zayıf 
olanlarda, vikaye edici tesiri .şayanı dikkattir. 
Her Eczanede Bulunur. (14980) 

ili lY/ AllKADAŞIH//ı KUHBAJ}AD/11 

BÜYÜK 

TAYYARE PİYANGOSU 
16 ncı 'I ertip 6. ncı Keşide 11 Nisan 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 200.000 Liradır. 
Aynca 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 5.000, Liralık 

ikramiye ve 50.000 Liralık bir mükafat vardu. 
~ ................ am ........................ ., 

Topçubaşı Abdülmüminağa Vakfı Müte
velliliğinden: 
Evkafı mülhakadan Topçubaşı Abdülmümineğa vakfina ait Tophanede Topçu

lar caddesinde 32411, 826 ve 328/2 numaralı üç bap dükkan bir sene iki ay müddetle 
13 Mart 1934 tarihinden itibaren 2 Nisan 1934 Pazartesi günü saat 16 e kadar 
20 gün müddetle müzayedeye konmuştur. 'l'alip olanlar her gün İstanbul Evtaf 
Müdüriyetinde mülhak Vakıflar kalemine ve yevmü ihale olan gün ve saatte 
Encümeni İdareye müracnatlan ilan olllnur. 

1 lstanbul. Belediyesi llinları 1 
Karaköy Köprüsünün Eminönü cihetinde son taraftaki kişe pa· 

zarlıkla kiraya verilecektir. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere 
Levazım Müdürlüğüne, pazarlığa girmek için de 63 liralık teminat 
makbuz veya mektubu ile 2/4/934 Pazartesi güofi saat 15 t kadar 
Daimi Encümene müracaat etmelidirler. 111292,, 

~-.. Beyoğlu istiklal .__, 
caddesinde 391 No. 

EPREM 
KUrk Ticarethanesinde 

Gayet zengin ve müntahap ÇPŞitlerde 

ARJANTE TiLKiLER 
tethlr edllmektedlr. 

Fiatler gayet elı vendir. 

Kadıköy ikinci sulh hukuk 
hikimllllnden: Kadıköyünde Züh
tüpaşa mahallesinde Kördere sokağın
da 32 numaralı hanede mukim iken 
25-2-934 tarihinde vefat eden Sahure 
hanımın terekesine mahkememizce 
vazıyet edilmi§tir. Mumaileyhaya hali 
hayntında emanet veya. rehin olarak 
menkul eşya bırakmış olanların bu bap 
taki iddialarını müspit yetlerindeki ve· 
eikalarile birlikte tarihi ilandan itibaren 
bir ay hitamıoa kadar mahkememize 
934-10 numarasile müracaat eylemeleri 
lüzumu ilan olunur. 

Zayi: 1928 senesinde Bostancı ilk 
mektebinden al<!.ığım şahadetuamemi 
kaybettim. YeniRıoi alacağımdan hükmü 
yoktur. Boıtancu Cami ıokağında Suat 

, ......... ._ ....... ~ 1 KiRALIKve GAZiNO 

:~~!!!c~ Ali~~b~~~~~:e 
ve gazinosu kiralıktır. Nitantaıı 
Meşrutiyet mahallesi Hacı Mansur 
aokak No. 94 e mektupla müracaat. 

lstanbul ikinci lflAs memur
lu§undan: Mahkemece iflfuııııa karar 
ver len Beyoğlu Yeniçarşı sokağında 
10 No. A. Silvelli ve S. Stanbolu şir
keti ile şürekanın tasfiye edilecek bir 
malı olmadığından tasfiyenin tatiline 
karar VArilmiştir. İcra ve iflas kanunun 
(217) inci maddesi mucibince alacaklı
lardıın her birinin tarihi ilô.ndan bilitibar 
otuz gün zarfında iflasa müteallik m~ 
amelelerin takibini talep ederek mas
rafları peşin verildiği takdirde iflasın 
kapatılacağı bilinmek üzere ilan 
olunur. (15211) 

Or. A. KUTiEL 
Karaköy, Topçular caddesi No. 88 

IU1". 


