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· nsull Ve ingiliz Gazeteleri 
Mücrimlere Aman Verilınez, Diyorlar 

,.,.., .... Str•pp'•n clbaleılellerl 

Müfliı banker lnıuU artık 
hvkifhaneye yerleşmiıtir. Dan de 
llçllDcG ıtloünil kitap okumakla 
~. lnaull dtba T&rkçe 
•• F r•n•aca bntna pzeteleri 
aldırarak ayn ayn relimlerinf 
tetkik etmif ~ fahri lercllman 
Taragano Efendiye terclime 
ettirmİftir. TGrk ıazetelerinia 
kendi hakkında pek milliyim bir 
liaan kullandıklan için çok mem• 
nun olduğunu aöylemittir. 

ln.uıı dün öğleden IODra 
Londradan uzun bir telıraf 
almıftar. Ba telgrafta keadiaine 

fmclan takip eclildijl için mllte
euir olmamaa bildirilmiftir. 

la.un bu telırafı aldıktan 
80Dra tevkifhaneye biraz daha 
rerl~ımek ihtiyacını cluylDUf .... 
eak ki tercllmanı vuıtuile tey. 

lalhane mndnrn Aziz Beye mllra
caat ederek: 

- bıtiyar oldujum için haaır 
ilkemle &zerinde oturamıyorum. -

Dün Bir Alman 
Profesörü lnsu1l 
Hakkında ilmi Bir 
Konferans Vere
cekti, Vazgeçti. 
Hakkındaki Kara
rın Kaziyyei Muh
keme Haline Gel-
mediğini Söyledi 

Motla ...,_ " u,..r. Prefalı' 
~· bir koltulc temin •demes ( ı.s >ta liarem flkelell -~ 
•ı•nı~? blkank Hme!W mluad.Ue 

Azi& Bey ba •liraeaatl la'al Sara bana De 8efikt&f ara-
etmif ve kenclisine bir koltuk 118~ " J)oJmabahçe lnllacle 
bulclunnQftar. d miri -a...:. 

Jf e •.......-· 
luun•ı s•tiren Miaotia •• a.zetecll• a.nk•rln Ha-

•aziyetin lakipfuu beklemek P~ tiranı Sordular 
biraz daha limanımızda kaimi;: Diba ..&ah R8yter ajama " 
karar vermiı ve dün sabah -t ( Denmı ıı laol •Jfada ) 

Paskalya MUnasebetHe Alınan Gaz~telerinde Çıkan Bir iddia= 

"Hitler Hazreti lsadır ! ,, 
-.000,, hne Evveı Mealh BUtUn 1 - Bu .. "n .aımanra için Onu Tem· lçlll ,.. .. T emaıı !dlıor.. Al naanıyet ı veklll De _ .. 

• man Bat- .u Ebneldecllr • ..--

., .. ""7 .......... ·-.--......... _ .. .-......- ............. ---~ 
t Berlin, Nisan ( Jumalua h.....ı 1 Alman l'Uetelerinin bir defa 1 celbeden hlllUiyet hakikat;' elgrafı ) - Paakalye yortulan bu umumi prenaibi ortaya albktan Nlllİml " matlalı: b!' ~ • 
~Dlan gazetelerine llyaal ft dini IOIP'a yapbldan ıey de bir ta- yuılm11 ılrlbunektedirffitlft •-~ 
öyle mOtalealar lUiain etti ki, hyor ki A1man7ada ere ~ 
b··-•-- b" _. ..... b·ı Alm lam manbk ve muhakeme oyan- •d onun L--•adığı eaerl llUIUll"a ar •v& a..., ı e an • • e en n -.. • 
zilmi:retl hakkanda tam bir fikir lanna, nıabet Ye tenullp kaide- nwaa kadar 16tllrmek içm 
edinmiy~ bol ~I klficlir. lerine mDracaat ederek: ~çbir teJclea çekiamemiye karar 

Bu, izhar edilen mltalealarcla - 2000 sene evvel Huretl enlerin .. ,_ milyonlarla ifade 
iapahna çalıtılan nokta, Hureti l.a blltlln cihan için neyi temsil ::.ecektir· 
l.aaın ba~ab .., • propaau ile edlyona H;t1er1n ele bagtln blittln Ba ....-betle plwı ,....ı-
Nazi ( M Ilı Sosyalıat ) fırkaemıa Al • . • • t __ :ı imli l•lf m•-6erek bir cim-. · (Hitl ) • ha manya ıçm aym pyı euwa ela a• .., .. 
•e bılbaıaa reıı er. m J•!1 etti... • me dana karmakbr. ..ı de tela'd edelim : 
•e programı arasında bır benze,.. lfllll Y ÇI le,,. ......,. mllnuebetlle ça-
llle•cut olduğudur. Ve bu benze- Kullancbklan ifadenin tekliae - ~~-ıar Alman miUetiDİll 
»it o derece mutı.ı.hr ld, • ........_ •J'Dİ mabaılaa cakıh- ._. ~ - ..... 
~ bile dlltbceye •vlr.ede- iıu ı.ııı.ıı.. edilelıllecM olu IM'"'.!.8 tPM•'8o· _ ,,. 
.... ... ,...... --··· 1rl'retf, .. -

Şehrin Plinı Ve Mimar 
M. Egli 

Kübizm, lstanbulu~ Hususiyetine 
Yakışmayan Bir Üslup Mudur? 

lstanbulun ıebircilik noktasm
dan plim mühim bir mesele olmut 
tur: Çünkl\ yapılan inşaabn . ~bri 
bozduğu şiddetle iddia edıliyor. 
Beyoğlu berbat olmuştur ve ıslah 
edilemez, fakat Oıklldar, lstanbul 
ve Bqiktqtaki inpata bilhaua 
dikkat ve nezaret etmek lizım
dır . hauaten bir mütebUSll 
marlfetile ıekil ve cepheleri kon
trol edilmelidir, deniyor " Ha
da ürar ediliyor. Biz. ba huau .. 
taki mOtalealara avdet etmek 
&zere clfln belediyedeki heyette 
dahil bulunan Mimar M. Egli ile 
1arnıttık. Bu zat bize dedi ki : 

- • latabul ıehir plAnı bak
landa çalıpn heyet. benim de 
bu husuataki fikrimi aormaktadır. 
Hatta diyebilirim ki bu mevzu 
lberlnde ben de meıgul bulun
maktayım. Ancak henflz iyice 
kat'ı ıeklini almaDllf ve yalnız 
resmi dairelerin aelibiyeti albna 
verilmif bir meaele hakkmcla kim
teye bir tef ıaylemek tarafdan 
dejillm. Bununla beraber benim 
pbal fikrime kalırsa ben tehir 
plAmm ceffelkalem oluverecek 
diye telAldd eclepaem. 
.... lrlerln Huenlretterl 

Şehirlerin kendilerine mabau 
1 pg ] lllH••ı- M 1111 1 llllTETll 

lewdllba 
Badm 

Çolc ••rlllr ve
ren, ... ,.. •• 
doluren, cenlı 
bir •-rdlr. P•k 
yakında Son 
Poata aUtunla• 
rında takip ede-

cekelnlz. 

Fiklrl•i11l ultda il. B,tl 

halleri, haauaiyetler nrdar. ller
kes tehirler; bByllk .. ,..ıaatar, 
caddeler, blytik Waela~ " devlet 

•---·- otmacagı evler, memur ......... 
apartr•a=h' ;.ter. Bliyük ..... , 

lııir.leaiaia yapılıf tanı iM &Jftduı 
fe Banun gibi liman tehirler, 
ticaret tehirleri, turist tehirleri 
hep biribirinden kolay ayırt edi .. 
len farklarla bina edilirler. 

latuabul aenuubelat elmıa 
-- eneli iklimi, ,.,.... 
Japacatı İfİ l'k ..... .,....... 
durmalıdır. 

Tllrkiyenill blylk .... ,ıw. 
toplanacağı tehir, f&phe 1ok ld. 
lstanbul olamaz. lstanbul par 
taht ta delildir. Şu halde 1. 
tanbulua liman, ticaret veya
hut ıeyyah tehri olup ola
mıyacajı dllfllntllmeliclir. Bupkl 
halile 19tanbul, TDrldyenin ancak 
Wm ve mektep muhiti, (Atmoefert 
itibarile de) laD'atkAr pbridir. 

Ba nu &zerinde açılacak 
( o • ., ... ' uncu aaJfada ) 
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M. Musolini 
Teminat Yine Döviz Kaçakçılığı 

Bir Yolcu, Harice Binlerce Drahmi 
Verdi, Fakat ... 

M. Muaolininin geçenlerde 
eöyledıği imlilı nutuk t'l'an gü
nün meselesi vaziyetindt dir. 
Gerçi İtalya Başvekıli bu hu
susta sefirimize teminat vermııı 
Tuıkiyenin bir A\'Iupa devleti 
olduğunu tıöylemietir. Bununla 
beraber biz bir de halkın fikri
ni öğrenmek i.stedık ve eunları 
teısbıt etbk: 

Mahir Bey (Sultaohamnmı Katırcı 
ağla hanı 83) - Muıolini geçenler• 
de bir nutuk ıöyJedi, Fatizmin Afri
kada ve Aayada görülecek işleri ol· 
duğu için ıulh ister z, dedi. Muısolini 
eenaplannın bu ıöz~eri çok lastikli 
idi. Afrikayı anhyorum. Fakat Aaya
dan ne kastediyordu. M. MuıoHni 
1afirimize demiı ki: "-Türkiye Av
rupa devletidir.,. Bence bu da pek 
Yazib bir ıey değildir. Bunda da bir 
dip omatlık kokusu var. Diplomntlar 
berıeyi açık konuısaJar daha iyi 
1aparlar. 

. )f. 
Sadeddin Bey (Siı keci Sancaktar ao

koğı 17) - Muıolini geçen gün nutuk 
ıöylerken1 Afrika ve Aayada tarihi 
waıifelerimiz Yar, dedi. Acaba bu 
Asya neresi olacak? Hence kilçük 
Asya Türlderin ezeli yurdudur. Buraya 
kimse göz koyamaz M. Musolini 
•efirimiıle yaphğl bir temasta bi:ıi 

J\syal& saymadığını söyliyerek müs
takbel bedefl~i arasında topraklan
ınızın bulunmadığını tasrih etmiştir. 
Fakat l:ıunu evvelden nzih o!arak 
CSyleaeydi olmaz mıydL Ne yapalım 
imalı ıöz aöylemek diplomatlık icabı 
imi• 

• Salih Bey (O küdar Bağla.rbnşı R) .. 
Roma mülakatından sonra Musolinin 
ıöylediı'ti müphem nutuk birçok Af
rika ve Asya milletlerini endişeye 
düşürdü. Ne ise sonradan tasrih et
miş ve bizim Avrupalı bir devlet 
olduğumuzu söylemiştir. Zaten biı. de 
ltalya Baıvekilinden bunu beklerdik. 

Sovyet Rusgada 
Staj Gören 
Gençler Dönüyor 

Rusyaya fabrikalarda staj 
görmek Ozere gönderilen ( 07 ) 
talebe gelecek ayın ilk haftasında 
ıehrimize döneceklerdir. Talebeler 
6 aylık mUddet içinde birçok 
fabrikalarda çalışmışlar, stajlnrını 
görmüşlerdir. 

Şehrimize döndükten sonra 
yeni kurulan fabrikalarda usta 
olarak çahştmlacaklardır. Verilen 
malumata göre bu kafile geldikten 
sonra yeniden yüz kadar gen~ 
Rusyaya gönderilecektir. 

Tir:ın Elçimiz Gitti 
Tiran elçiliğine tayin edilen sabık 

Rlyaseticümhur Umumi Katibi Ru§en 
qref Bey dün yeni va:ıifemine hare· 
ket etmiştir. 

Kaçırırken Yakayı Ele Verdi 
~frkaç gün evvel Galata yolcu ıalonunda bir lann nazarıdikkatini celbetmiş, içi açıldıği zaman 

dövız kaçakçısı yakalanmıştır: pamuklann tam ortasından 7 bin cırahmi daha 
PJeş ~ap~riJe P~rel e gitmek üzere salona gel~n çıkmışbr. Bu vazi)·et üzerine çıkan paralar müsa-

P~w~ayot ısm~nde bır yolcunun eşyası muayene edil· dere edilmiş, Panayot efendi hakkında da zabıt 
dıgı sırada, ıhracı yasak eşya olup olmadığı sorul- varakası tutulmuştur •• 
muştur. Panayot Efendi 25 Türk lirasından başka Birkaç gün evvel de, teşyie gelenlerden birisi 
hiçbir şeyi bulunmadığını söylemiş, fakat şüphe üze· hareket etmek üzere bulunan bir vapurdaki yolcu• 
rine eşyasının muayenesine lüzum görülmüştür. suna bir sigara paketi fır!atmış, bu hal memurların 

Neticede bavulun içindeki yeleğin cebinde 20 nazarıdikkatini celbetmiştir. Paket açılınca sigara-
Türk lirası, elbiselerin arasında da 1350 dirahrr.i larm arasında 10 liralık T"ürk parası bulunduğu 
bulunmuştur. Muayene sırasında bir yastık memur- görülmüştür. 

-------------------------------------
Kısırlık\ 

' 
Mazhar Osman B. Bir 

Konferans Verdi 
Mazhar Osman B. dün akşam 

Halkeviude, "mürereddi insanları 
kısırlnşllrmak düşüncesi ,, hak· 
kı~da bir ko .fcrans vermiştir. 
Mazhar Osman B. konferansı 'lda 
insanlnn tereddiye sevkeden se· 
beplerden bahsetmiş, ezcümle 
alkol, morfin, eroin gibi keyif 
verici şeyleri saymıştır. 

. Alkolik bir babadan doğacak 
çocuğun budala ve sar'alı olaca
ğım, bu gil.Ji bir insanın cemiyete 
faydalı olmaktan zi; ade mazar
rab dokunacağım söylemiştir . 

Frengi, malarya, verem gibi 
hastalıklara müptela çiftlerden 
doğacaklarda aynı halin vukuu 
muhakkak olduğunu da ilave 
etmiştir. 

ı Mazhar Osman Bey kısırlnş· 
tırmal< düşüncesine muarızdır. 
Nüfusu çok olan memleketlerde 
bunun tatbik edılebileceğini, fakat 
nüfusu bizim gibi nispeten az 
olan memleketlerde tatbık edile· 
miyecegını evvela keyfiyetten 
evvel kemmiyetin laz.mgeldiği 
kanaatinde olduğunu ıöylemiştir. 

İki Kişi 
Yaralandı 

Kumkapıda oturan yoğurtçu 
Sitrak rekabet yüzünden çıkan 
kavga neticesinde yoğurtçu Hay
darı sopa ile başından ağır su· 
rette yaralamıştır. 

~ Sultanahmettc oturan Emin 
isminde biri bir alacak yüzünden 
çıkan kavga neticesinde Hasan 
isminde !lirini bıçakla yaralamıştır:. 

Nane Likörü 

iki Kişi 
Tevkif 
Edildi 

Geçenlerde bir apartıman 

dolandırıcılığı oldu. Nişantaşında 
oturan ve oğlu Fikri B. tarafın· 
dan hacir altına alınan Behiye 
Hanımın 24 bin liralık aparlımanı 
Ali Bey isminde Ur zata sahla· 
rak 18 bin lira dolandırıldığı 
iddia edildi. Bu işin hukuki saf· 

hasife Beşiktaş ikinci sulh hukuk 
mahkemesi meşgul oluyordu. 
Geçenlerde vesayetini iyi yapma· 
dığı ve validesi Behiye Hanımın 
malının elinden çıkarılmasına 

sebep olduğu için Fikri Beyi 
vesa) etinden aılc tmiş ve kendi
sinden hesap orulmasına karar 
vermişti. 

işin ceza safhasile Müddei· 
umumi mua\İnlerinden Sabri Bey 
meşgul oluyordu. Dolandırıcılık 
suçlulan Celal ve Medih ismin· 
de bir karı koca idi. Behiye Ha· 
nımın oğlu Fikri Bey de vasi 
olduğu halde valides:ni noterlere 
götürerek dolandırılmasıııa sebep 
olduğu cihetten itham ediliyor
du. Müddeiumumilik evvelsi gün 
bunların üçlinü de Sultnnahmct 
sulh ikinci ceza mahkemesine 
müracaat ederek tevlCiflerhi iste· 
miştir. Hakim ilk soruşmalannı 
yapmış ve Celal'la Fikri Beyin 
tevkif .ne ve Medih anın gayrimev· 
kuf oiarak muhakemesine karar 
vermiştir. Suçlular derhal tevifha· 
neye gönderilmiş:erdir. Tahkikat 
devnm etmektepir. 

8 l\m uşluk Sigaralar 
Dün bir sabah gazetesi, İnhi

sar İdaresinin hazırladığı 8 ku
, ruşluk halk sigaralarının her.üz 

İnhisar idaresinin Mccıdiye ' sabşa konulmadığını yazıyordu. 
köyündeki fabrikasında hazırlanan Halbuki bu sigaralar IS gün ev• 
yeni nane likörleri piyasaya çı· ve) piyasaya çıkarılmış ve az za-
~anlmıştır. manda iyi bir rağbet görmüştür. 
1 

Bir Günde 
Şehirde Yedi Muhtelif 

Yerde Husızhk O:du 
Azılı abıkahlardan Emin, 

Feriköyde oturan Hatice Hanı· 
mm beşibir arada bir altınını 
çalarak savuşurkcn yakalanmıştır. 

>f. Sabıkalı Hidayet Topane
de Münire Hanımın evine gire
rek öteberisini çalarken cürmü
meşhut halinde yakalanmıştır. 

Jıf Sabıkab Musa Bankalar 
caddesinde tramvayda lspiro 
isminde birinin cebinden 50 
lirasını çalarken yakalaomışbr. 

'lf Osman isminde biri Kun• 
dakçı harunda oturan Muhtann 
eşyalarını çaldığından yakalan· 
mışt.r. 

>f Sabıkalı Onnik Bostanba
şmda bakkal Rali Efendinin dük
kanından bir şişe kolanya çala-
rak savuşurken yakalanmıştır. 

Jf. Azıh gece hırsızlarından 
Yaşar, Kasımpaşada oturan Rabia 
Har.ımın evinden öte beri çalarak 
knçarken tutulmuştur. 

if. Arif, Hikmet ve Nazmi 
· isminde üç kafadar evvelki gece 
Tophanede Hüsnü Bey isminde 
birinin evini soyarlarken yakalan· 
mışlardlJ'. 

Yeşil 
Hiliilciler 

Yeşil Hilal ve içki aleyhdan 
gençler cemiyetleri tarafından 
dün akşam şehir tiyatrosunda bir 
müsamere tertip edilm~tir. Bu 
münasebetle içkinin fenalığı ve 
cemiyet üzerindeki tesirler;ni gös
teren bir konferans verilmiş, bir 
de piyes temsil edilmiştir. 

Sarkmhhk Ederken 
Muzaffer isminde biri Kasım· 

paşada kendini bilmeyecek dere-
cede sarhoş bir halde ötekine 
bel'.ikine sarkıntılık ederken ya• 

1 kalanmıştır. 

1,,__ ___ ___.. 
Güniin 

Tevfik Rüştü B. 
Balkan Misakı Hakkın 

Beyanat Yapb 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 

bir ecnebi ıazeteıi muhabirine vu 
bulan beyanatında Balkan konfer 
aından bahHderek demiftit ki: 

- "Balkan misakı münhası 
menli ehemmiyeti haizdil', gayeıl 
hudut garantileri gibi mütek• 
emniyetle Balkanlarda sulh 
nun teminidir. 

., Bulgariıtanın birçok metali 
Te ihtiyaçtan vardır. Ve iyice bili 
nız lıi BuJgariıtan ııkınb ve ızbr 
içindedir. Biz kendimia dünyada 
bir milletin maruz: kalmadığı ızbr• 
lan çektiğimhıı için bu ııkıntıl 
daha iyi takdir ederiL Bunun iç 
mevcut mukaveleler ahkimı dahilin 
Bulgariıtana her uman yard 
etmeğe amadeyiL 

"Size funu temin ederim ki biz:d 
bir kanı toprak iıtfyea herkese ka 
bütün itimadımın kaybederiz. 
hiç IUmıeye birşey vermeyiz. Bu 
mukabil de klmıeden birıey istemeyi 

Şnede Alaq Yetlftlrme 
• FaallyeU 

Şile, 5 - Kazamız:m ağaç yeti 
tirmek huıusundaki iklim kabiliye 
çok müaait olduğundan dolayı zira• 
memurlan tarafından iki ıenedenb 
yapılan teşvik netice i olarak, k 
içinde 400,000 fındık fidanı dikilmir 
tir. Bundan maada yabani ağaçlar• 
8fl yapıldığı gibi aahil mıntakasınd• 
çok miktarda bulunan kestane ağar' 
lanndan 2,087 ağaca Bursanın eti 
verimli kestane cinsinden kaleol 
aıısı tatlJk edilmittir. Bu sene d• 
ayni miktnrda kalem aşısı yapılacak• 
tır. Aşılanan kestane ağaçlannı• 
korunması ve bakılması iı!eri kö1 
muhtarhğı tarafından yapılacakbr. 

Sıtma MUcadelesl 
Konya S - Konya mıntakası ııt4 

ma mücndelesi heyeti 934 sene.« 
l;irinci devre muayenei umumiye.I 
için ha2.1rlıklannı ikmal ederek bütild 
şubelerde faaliyete geçmiştir. 

Okuma lşlerl 
lıparta, S - Bu sene millet mek• 

teplerine devam eden vatandaılanO 
imtihanlarına baılanmışhr. 

Himagei Et/alin 
Yardımları 

Ankara S - Himayei Etfal cemi
yeti umumi merkezi, 17 mart 9~ 
tarihinden 1 ni an 934 tarihine kad 
2,056 çocuğa yardım etmiftir. Bunld 
dan 201 basta çocuk v dın umu 
merkezin polikniliklerinde muayen• 
ve tedavi edilmiıtir. Dit muayene ~• 
tedavisinde 240 çocuğun dişleri 
muayene ve tedavi edilmiştir. 911 
çocuk ·~ anne umumi merkezi• 
banYolanndan istifade etmiıtir. sat 
damlan kısmında 228 çocuğa 827 kilo 
bedava ıüt tevz:l ~dilmiştir. YardılD 
için. müracaat eden fakir ailelerl• 
çocuklara 384 bin kişiye para yardım' 
yapılmıştır. Fakir talebeler için açılao 
aşhanedea .fı,r pn 145 çocuğa sıcak 
öğle yemeli ve aynca 43 fak:r tale<' 
beye de her gün 43 aadviç verilmif .. 
tir. Ana k.uvağı müe11u,ıinde gecd 
rndüz bakılan çocuk.lana yekCUı .. 
183 tür. 

t 

Son Posta 'nın Resimli Hikayesi: Ola Hasa~ Be ı Digor Ki:] Pazar 

Hasan Bey - Azizim bak fD ı 
psetedeki yauya •• 

... Vallahi okur okumaz, San-
kamıfta ormadığıma o kadar 

- yandikil. 1 
... Meğer orada daha iki ay ı 

kıt varmış.. 

- Demek kıtı bu kadar sevi-1 Haaan Be, - Kro• ~ ımyo dı!t'-
Um, orada ola• idim lair J'1fıu yas.ak 

yorsun; Hasan Bey? .. 1rafta• k•tal•at olmclml t1i7• dGtl..-. 
• 7erdu-. 
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Kadının 
Meb'us Olmak 
Hakkı ._ __________ ,. 

Geçen gün bir Ankara tel
grafı, Türk kadınınıo pek yakın-
da intihap etmek ve edilmek 
bakkmı kazanacağını haber ve
riyordu. 

Kadım esaretten kurtaran, ( nu 
hukuki sahada erkekle müsavi 
tutan Cümburiyet idaresi, şimdi 
onu siyasi sahada da erkekle 
müsavi vazi} ete çıkarmağı dü· 
şünmektedir. Bu meclisin sonla
rına doğru Türk kadınına intihap 
etmek ve edi.mek hakkını veren 
bir kanun çıkması ihtimali vardır. 

Bugün medeni dünyanın her 
bir tarafında şu veya bu şekilde 
kadına fikrini izhar hakkı veril
miştir. Yalnız bazı memleketlerde 
bu hak tatbikat sahasından ziya· 
de nazari sahada mevcuttur. 

lngilterede, Danimarkada, Nor
veçte, lsveçte, ispanyada, Ame· 
rikada kadınlar teşrii meclislere 
girmişlerdir. lngi~iz, A.merikan ve 
Danimarka kabmelerınde birer 
kadın nazır vardır. Amerikanın 
D~nin_ıarka, Rusyanın lsveç sefir
lerı bırer kadındır. Memleketlerini 
Milletler Cemiyetinde temsil eden 
kadınlar mevcuttur. 

Hulasa kadın her tarafta si· 
y~si ~ak~arını alma>a başlamıştır. 
Turkıyenın de kadınlanna bu 
hakkı tanıması, inkılabını tamam
laması noktasından lazımdır. Ka
dına yalnız ç.alışmak hakkını ver· 
mek, onu orta çağ zihniyetinin 
esaretinden kurtarmaktır. Fakat 
ona siyasi ve hukuki haklarını 
vermek, kadının hakkını tanı
maktır. .. 

Türk kadını hakim olmuş, 
avukat olmuş, belediye meclisle
rine iştirak etmiş ve her sahada 
muvaffak olmuş, kabiliyetini isbat 
etmiştir. Siyasi haklanndan da 
istifade etme~ini bileceğine şüphe 
yoktur. 

Yalnız kadının iş hayatında 
istismar edi.mesine mani olacak 
tedbirler henüz alınmamıştır. Yeni 
fabrikalarda kadınlar, yok baha
sına en ağır işlerde çalışhrılmak
tadır. 

İş kanununda onların bu hak
ları da temin edilirse, Türk ka
dını bütün dünyada hukukan ve 
siynseten en ziyade hak sahibi · 
kadınlar arasına girmiı ola-
caktır. 

Alman yanın 
Mevcut Parası 

Berlin, S ( A. A. ) - Raytbank'ın 
29 marttaki bilincoau fudur: 

Altın ve döviz atoku 17 milyon 
mark eksilmiş, 245 milyon olarak 
teabit ed.lmiştir. Banknotlar, 381 
milyon mark artmıı, 3,674 milyon 
olarak. teabit edilmittir. Senedat 
363 mılyo? artmıı, 3,144 milyon ola
rak tesbıt . edılmiştir. Senedat için 
avan 65 mılyon artarak 144 mil 
çakmışhr. yona 

Madam Staviski 
~ün Hayatının En Kederli 

Gününü Geçirdi 
Paris, 5 (~. A.) - Bu sabah, 

Madam Stavıski küçük Roket 
hapi hanesinden çıkarııarak, ko
casının Perlaşez rue:rnrlığında sa
tın nJmış ol ugu aile kabrine 
gömiilmesinde hazır bulunmuştur. 

Yanında iki sİ\il memur bu
lunan ve heyecaııını güç zapte· 
den Madam Sta\iski, tabut me
ıara indirilirken, pek ziyade ağ· 
larnıştır. 

Merasimin hitamını müteakip 
Madam 5taviski hapishaneye 
dönm·· tü uş r. 

Resimli Makale a Tasarruf Paraları a 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

M. Musolininin Nutku Ve Biz 
Har· ciye V eki imiz Millet Meclisjnde 

Çok Etraflı İzahat Verdi 
Ankara, 6 ( Hususi ) - Millet 

Meclisinin dünkü toplantısında 
Mahmut Esat Beyin bir takriri 
üzerine Hariciye Vekili tarafm
dan çok mühim ve şayanı dikkat 
izahat verildi. 

Mahmut Esat Bey, İtalya 
Başvekili M. Musolini'nin 
son nutkundaki imalı sözler 
karşısında hükumetin ne düşün
düğünü öğrenmek istediğini bıl· 
diriyordu. Bunun üzerine Tevfik 
Rüştü Bey kürsüye gelerek ltalya 
ile dostluk ve bitaraflık muaht" 
desi imzaladığımızı söyledikten 
sonra Roma Elçımiz Vasıf Beyin 
bu hususta gönderdıği malumat-
tan bahsetti ve İtalya hariciye 
müsteşarı M. Süviç tarafından M. 
Musolıninin nutkunda Türkiyeyi 
istihdaf etmediğine dair teminat 
veri.diğini sö~ ledi ve M. Musolini
nin şu sözlerini bildirdi: 

"- Ben Türkiyenin hakiki bir 

Başvekil Paşa 
lzmirde Çok Mühim Bir 

Nutuk Söyliyecek 
Ankara, 5 - Başvekil ismet 

Paşa Hz. lzmire mukarrer tetkik 
seyahatlerine on güne kadar 
çıkacaklardır. 

Başvekil Paşa Hz. nin lzmirde 
mühim bir nutuk aöyliyeceği ve 
bu nutkunda siyasi meseleler etra· 
fında izahat verirken M. Muso
lini'nin ahiren irat ettiği nutkuna 
da temas edeceği söylenmektedir 

Aıniral Gor<lon Öldü . 
Londra, 5 (A A ) U A h · · - mumı 

arp esnasında pek büyük ya-
rarlıkları gürülınuş 1 I .1. A . ı· s· o an ngı ız 
mıra ı ır Gordon Mur' 72 ya-

şında vefat etmiştir. 

Muame e Vergisi 
Ankara 6 ( Hususi ) _ Millet 

Meclisinde dün, muamele vergisi 
kanunu layihasının iktısat, maliye 
ve adliye encümenlerinden seçi· 
lecek azadan mürekkep muhtelit 
bir encümen tarafından tetkik 
edilmesine karar verildi. 

dostu olduğumu ve hiçbir "arier 
pense,, yani gizli düşünce taşıma-
dığımı size mükerreren söyledim. 
Dost olduğum zaman hakiki 
dost olurum. Bahusus Türkiyeye 
ve daima çok takdir attiğim inkı-
lapçı rej:minize kar.şı derin bir 
sempatim vardır. 

Nitekim aramızdaki dostluk mua-
hedesini de müddeti bitmeden 
memnuniyetle temdit ettim. 

Ciddi ve açık bir dostluk 
yapmağa karar vermediğim za· 
man ne muahede temdit ederim 
ne muahede yaparım. Türkiyeye 
olan dostluğum Sincere, Loyyal 
ve net'tir. Buna katiyen emin olu-
nuz . ., 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Bey M. Musolininin bu sözlerini 
naklettikten sonra ezcümle şunları 
söyledi: 

11 
- Hulasa arkadaşlarım, mil

letimizin Büyük Reisinin etrafın-

!Tehlike 
Gittikçe 
Yaklaşıyor 

Moskova, 5 (Tas) - Sovyet 
Rusyanın Estonya, Letonya ve 
Litvanya arasındaki ademü teca· 
vüz ve ihtilafların muslihane halli 
misaklarmı 1945 ,nihayetine kadar 
temdit eden protokollar dün hari
ciye komiserliğinde imza edil-
miştir. • 

Bu münasebetle bır nutuk söy· 
leyen Hariciye Komiseri M. LitYİ· 
nof bilhassa demiştir ki: 

" - Sık· sık dünyanın beş 
kısmını tehdit eden harp tehlike
sinden bahsediliyor. Fakat yakla• 
şan bu felakete mani olmak için 
kullanılması li!zım gelen çareler· 
den bahsedildiği hemen hiç du· 
yuhnuyor. Hükümetler ve devlet 

· adamları bu felaketi kaçınılması 
kabil olmayan bir şey gibi karşı· 
hyorlar. Düşündükleri yegane şey, 
umumi bir surette silahların artı
rılmasıdır. Bu usul mazide harbe 
mani olmak şÖ) le dursun, onu 
daima teşvik etmiştir. 

--=---=-===·-~ 

iS 1'ER İNAN /STER 

daki birliğine ve hUkümetimizin 
teyakkuzuna ve Büyük Meclisin 
yüksek mlizahcretine güvenerek 
bu kürsüden açıkça ifade 
ederim ki umumi vaziyet bir 
güllük ve gül.stanlık olmamakla 
beraber umumi sulh için nikbin
liği kaybetmiyoruz. Binaenaley 
vatandaşlarımıza daima teyakkuz 
içinde, fakat sükunetle ve müs
terihane işlerile meşgul olmala
rını ve ikhsadi inkişahmızın hiç
bir suretle durdurulmamasını 

tavsiye ederim. " 
Bundan sonra takrir sahibi 

Mahmut Esat Bey de söz alarak 
bilhassa şunları söyledi: "Şefler 
sağ, Türk milleti ayaktadır. Dost 
ta, düşman da böyle bilmelidir.,, 

Dünkü celsede Maarif Vekili 
Hikmet Bey de inkılap derslel'.ine 
balkın kabul edilip edilmemesi 
meselesini izah etti. 

Radyum 
Kanada'da Zengin Bir 

Kaynak Keşfedildi 
Londra, S ( A. A. ) - Deyli 

Ekspresin yazdığına göre; Kana· 
da'da İngiltere imparatorluğunun 

ihtiyaçlarına yetecek kadar radi· 
yum madeni vardır. Grandurs 
gölü etrafında keşfedilen radyum 
madeni çok zengin olup, bunun 
işletilmesi de Belçika Kongosınd .. 
ki maden kadar masrafh olma
yacakmış. 

Yeni Bir Müessese 
Ankara, 5 ( Hususi ) - TUrki

yeden dışanya çıkarılacak ve 
dıtardan Tllrkiyeye getirilecek 
her nevi nebatlar ve mahsullerle 
hayvan ve hasılibru muayene 
etmek ve icabında temizlemek 
üzere icra Vekilleri heyetince tes· 
bit olunacak mahallerde Ziraat 
Vekaletince fenni müesseseler ku

rulacaktır. 

Eroinciler 
Dün şehrimizde birkaç eroin 

kaçakçısı daha yakalanmışbr. 

iNANMAI 
Senelik b 15nçolan neşredilen şirketler arasında 

hesapları dil kate şayan olanlar da vardır. 

milyon lira kazanınııbr. Ayrıca iki milyon liradan 
fazla ihtiyat akçası vardır. 

M scla Alpullu şeker fabrikaaınan bilançosuna 
göre bu fob ika geçen bir sene içinde bir buçuk 

urı Ali 

Bu kadar iyi vaziyette bulunan bu şirketin sermayesi 
3 milyon liradır. 

l&T•~ 1 AN I 

a ı Sö • n 

Münderecatımızın çokfu. 
gundan dercedilememis
tir. 

Gözü Pek 
Bir Katil 
Hapisten Kaçıp Diyarıbe
kirde Gezerken Tutuldu 

Diyarıbekir, (Hususi) - Bir 
müddet evvel Silvan hnpisanesinin 
duvarını delerek kaçmıya ve izini 
kaybettirmiye muvaffak olan aı.ıh 
bir haydut jandarmalarımız tara• 
fından yakalanmıştır. 

Firari, katıl suçile zan albnda 
idi. 1928 senesi zarfında Çelik 
köylü Alaeddin oğullanndaa 
Mehmet Musayı öldüren üç şerir
den birisi idi. Muhakemesinin 
cereyan ettiği zamanlarda nasılsa 
hapisane duvarını delerek kaçmıt 
ve takibine çıkan jandarma ku· 
mandanı Ahmet onbaşıyı yara-

lamış, müfreze efradından . İ~ 
neferle üç köylüyü şehit etmıştL 

Hapisanede kalan cürüm şerik
leri Teşrinisani 1933 tarihinde 
Diyarıbekir Ağır Ceza mahk~ 
mesince idama mahküm edil
mi~lerdi. Kendisi aıkı B1k1 ara-

nıyordu. 
Son zamanda bu haydat 

cesaretini Diyanbekirin içinde 
gezmiye kadar ileri gatür~ill 
olduğundan jandarınalann elıne 
düşmüştür. . 

Katil Alipaşa mahallesınde 
Ali ınarİı Mehmet Şerifin evinde 
ba!ırılmış, bin müşkülatla ele 
geçirilerek adalete teslim edil-
miştir. - Jf. 

Gandi 
Kendisini Siyasetten Uzak 
laştıranlan itham Ediyor 

Bombay, 5 (A.A) - Yeoi Kanuaa 
Esasi dolayısile Gandi, kongre re• 
lerini kendis"ni siyasetten uzaklaıtar
mak, 'yeni Kanunu Esasiye muhalefet 
etmek ile itham etmiştir. Bununla 
beraber Gandiye kartı kongrede 
açıktan açığa muhalefet edileceti 
zannedilmemektedir. 

Çelyuskin Kazazedeleri 
Kabarovsk, 5 - Çelyuslda 

kazazedeleri imdadına giden pilot 
vodopilonof ile galişef ve F oronin, 
Anadire muvasalat etmişlerdir. 
Tahlis heyeti Kamçatkadaki Pet-
ropanlovska gelmiştir. • 

Ha1k için Ucuzluk 
DUsseldorf, 5 ( A.A ) - H.&

lcın alım kabiliyetini artbrmak İçİll 
belediy~ gaz elektrik, su ücr• 
lerini, mektep vergilerini azalt-
mışhr. 

Kuduz 
Soma Köyleri Bir Tehlike

den Kurtarıldı 
Soma (Hususi) - Şehrimiz• 

Hatun köyünde birkaç glln e~ 
bir kuduz vak'ası çıkmlf, hidı ... 
nin hilkı'.imete haber verilmemea 
yüzünden az zamanda bütün civar 
köylere, koyun sürülerine ai~ayet 
etmiştir neden sonra vak ama 
çıktığı köye gelen vilayet baytan, 
ehemmiyetli tedbirler almış, ku-
duzun bir köpek ısırmasından 
çıktığı tesbit edilmiştir. Alman 
tedbirler meyanında köy köpekleri 
kamilen ö:dürülmüş, ayrıca k&y 
üç. ay müddetle kordon altına 
alınmıştır. - ~ ~ 

Bir Alim Öldü 
Roma 5 - ( A.A ) - Ayan 

azasından Lui Simonetta'nın 73 
yaşında olduğu halde öldüğü bil
diriliyor. Bu zat, birçok fe..S 

L ______________ .i----------------------------- eserler yazmışb. 



t lieınleUt Maıuar.:Sıt 
Jiirdin Yedi 
Kazasında Da 
Doktor Yok 

Mazinin mq'um 11eyyiab Jll
znnden bili ihtiyaçlar için,te kıv· 
ranan ıehirJerimizdea biri de 
Siirttir. 

Mazi Silrdi ihmal etmif ve 
ehemmiyet vermemiftir. Bu ,az. 
den halkımız 1(6rgüds kalmıfb. 
Bugau .eri hanelerle 1olduta 
arkaancla bırakarak kopn tehri
mizde laerşeyden ziyade doktor 
ibtiyaa •ardır. Memleket hasta
nesinde bulunan iki genç dokto
rumuz ancak bu fifa yurdunun 
ihtiyacım temin edebilmektedir
ler. Yirmi bin killar dfuaa malik 
olan tebrimizde Hrbe9t doktor 
olaralr yalna SahhiJ• mGdilrtl 
•ardır. 

Memleketimizin Sıhhat iflerl 
hakkında Sıhhiye M&dürll doktor 
lbrahim Bey dedi ki : 

- Bcıgln herşeyden ziyade 
1111mluk bu gizci memleketi 
mecburi pi•likler içinde bulundu· 
ruyor. Bu azim derdi naıanitibare 
alaa Yali Sakıp Bey su mllhen
cli8i celp ile projeler ihzar 
ettlrmif w tehre glizel sular 
akıtmaya ahdetmiştir. Su olma
yınca birçolı pialiklerin lnllne 
geçilemiyor. Şehirde muhakkak 
elzem olan liğım tetkillb ela 
,oktur. 

Elhamdülillah mıntakama cla
hillnde ud hiçbir hastalık yoktur. 
Geçen ıene mhur eden bir tek 
beyin hummaıının teveuO ettir
meyerek ba.tınlmuma muvaffak 
alduk. Sut Te aizll hutabklan 
ıaklalDak Adetinde olan birçok 
görgfisüz halkın da Drkmemeleri 
lçln mezkar hane halkım Beledi-
1eclea lqe ettirdim. Evvelce 
doktorlardan çekinen, haatat.kı .. 

·-· . . irf nm gııueyea n m•71n1• aaaız-

hta cahil kala ll•lkw•z timdi 
arhk hemea &loktorlara k0tuyor. 
C&mburlyethl on 11h Sürt'i bit 
.- Deri g6ttlrmllft6r.. Buna ben 
bizzat phit oldum. ilk plctiP.D 
aene berayitedavi pttipm evlerde 
hiç Tnrkçe bllme1en birçok aile, 
çocuk •ebatta erkeklere tesadüf 
edilirclL Halbuki buglln bir tek 
insan blmamqhr. 

Ea ,eni aplar hallan istifadem 
için gOnU g(hıDne yetiftirilmekte. 
fakir halka meceanea tevzi edll
mek Gzere .. ..... ..... san-
~-

Y almz en molaim ihtiyacımız 
doktonuzluktur. Yedi kazamızm 
1ecliliade ele doktor yoktur. Mer
kez ~illyette iae ne belediye, De 

hllkimet ve ne de serbest ebbba 
Yardır. 

Şehrimizde ~ eUi •be
tinde tralaom Tardır ki ha miktar 
Memleket laatahanelİllİD esaalı 

tedaYi •• ameliyattan ıayeainde 
8'aden pe azalmaktadır. S.t· 
.. Yillyet clehili11cle bazı maladut 
yeder ,ertıldotl ıibi baa çay 
keaarlarmclald kl:rferde de nna 
ela cle•amla .... ette kinin teniab 
iMi az oJaa idmanın tamamile 
lalae seçecektir. Mazi tehir bi
aalanma pyn llhbi yapdma11Da 
1ebep olmUfbır. B•a da nazan 
itibara ala idarecilerimiz bir 
tehir pllm ihzar ile memleketi 
1elli bir mahallede İDfa edilecek 
femd Ye aıhbi binalarla dala bir 
Jeıe naldedecekJerdir.-Y...ıı Faik 

Tavşanlldı Yumurta Fiatleri 
T aTfllllı. (Haausl) - Yumurta 

flatlerl çok dlf&ktllr. Bir yumurta 
20 paradır. Fakat tOccarlar 10 
paraya dlfeceğini l&ylemekte
clirler. 

• Diinqa Tatiin Haberleri 

MEMLEKET HABERLERi u-.._.._ ________________________ ._ ............. mm.,,Bulgaristanın 

UzunköprüHalkınınHamiyeti rt:!:ıa1, 
Canlı Kurbanlarını Hemen Kimilen 

Tayyare Cemiyetine Verdiler 

Uzunk6prl -
Gtızel yardumu

zua ea yalan bir 
llDJI' halkı olan 
Uzunklprll&ierin 
bu seneki karban 
bayramında Tay· 
1an Cemiyetine 
gWenlilderi all
ka ve yapbklan 

yaıdım ıükretmi· 
,. det•· Dlt-

~ 

g-..ıı,..._.iill!{..fj (700) kDsur deri· 
dir. Dercettiğimiz 

resimler UzunkCSp· 
rOIGlerin bu hu-

sustaki hamiyete 
lerinin canlı p
hididir. 

Resimler ma
aile: Zekatım 

heneae ta11are 
cemiyetine Ye

ren bahçıvan ffa. 

man istiWanmn ea aca bhırlanm glrmDı, ntan " 
lıAkimiyet 1evgisinin ae demek olclufanu daha IJI 
anlallllf bulman UmldSprlllllerin bu aeneki kurban 
bayra1D1nda gllzel waün•wzm mllclafaa nutalan için 
çabpa tanare cemiJetlne olan yardımlanmn bilb
COlll (436) eaab kurban, (600) lfrayı ıeçen nakit " 

. ... Ef-.di ile °' 
.enedenberi beilecliii kurbana ı yiae cemiyete ftND 

kalneci Mehmet aj'a71 w ( 1&0 ) adet lmrhanlanm 
dawl zurnalarla tanan ıabaine ptirea Mabatla 
aabiyai halldle afaiıcla lrlylet aıUmcla karbaala
ruu canJa Yermek yolmcla iJk adıma ata Dejirmend 
klyltllerini ftl 25 karbaalaruu ıw.IJ•· - • 

Diyanbekir' de 
Çok Fayd:ılı Bir Köy 

Seyahati Yapıldı 
Diyanbekir (Hususi) - Halk· 

evi reial T a&.in Cahit Beyin de 
iftirak ettill cloktor, muallim, ve 
gençlerden milrekkep bir grup 
kaycOler Fbai reisi ve Ziya 
Glblp ...m- kardeti Nilaat 
Be,la rt,...ıWe Bialll -hi1e
ıine gitmif ler ve bq klf clahl
linde tetkikat yapmışlardır. Ba 
seyahat anasında bCfyOzden 
fazla çocap at• tatbik edilmif, 
kinin Ye aıprin teni olanmuf, 

köy ~--· ba,...• tekeri 
•a:ilmiftir. Hqet araaaad• balo-
nu eY maaiki heyeti de kaylerde 
milli prkalan iht. •a eden komıer
ler vermiflerdir. Bu esnada ldSr 
lerde IÖJleaea balk türldileri ele 
tapit Ye BOta1a •bam•fbr. 

Tarsus Hastanesinde Tasarruf 
Tanua (Haauıl} - Vilayet 

meclisi taurruf mabadile bir 
baziranclaa itibaren Taran ...._ 
tanffİDİD 10 yatak .. dirilerek 
25 yatakb olmama, bahçıvanla, 
qçı yamapun Ye bir hula ba· 
kıcınm hizmetlerine nihayet •eril
mesine karar •ermiftlr. 

Somada Kadın YDzOıden Kaıga 
Soma ( Huauıi) - Karamanlı 

111ahallaiadea çali'CI lbrahimle 
biraderi Halil Ye Sabri bir bclua 
yüzlhlden mahalle kolDfU!an 
Kiirt lbrabim ile kavga etmifler
dlr. Kavga neticesinde Kt1rt 
lbnbha bapndaa ajar -ette 
,.,. ..... br. 

Kaş Gençlerinin 
Çok Sevdikleri 
Bir Memur 

Kq (Huntl)- Gençler Birli
iinin mlleui
ai ve Mim ta
aarruf ve ikh
aal cemiyeti
nin en faal 
bir uzvu olu 
Asliye Mah
kemesi kltibi 
Avni Beyin 
Karaiaah ka
zuma tayini 

takarrllr et- •·""·· 1c•ti61 mittir. Awl Aval B. 
Bey kazamızda balaaduia mlcl
det zarfında gençliie, bilbaaa 
•por tewekk611eriae çok hizmet 
etmif, bir apar aabua tandmine 
ma•affak olmUfbn'· Kuaamclaa 
aynhfı geaçl• ara•cla tee11lr 
uyancbnmtbr. 

Erciş'te 
Hill Kit Var Ve Zahire 

Kalmadı 
Ercit (Huaaal) - Hnalar çok 

iyi ıidiyor. Kapa zahire lothfın
dan çok 11lmıb çeken halle karlar 
eriyince tarlalarda ot kiki Ye 
pancar bulacatmı, ylyecejini te
darik ec:lecejıai amit etmektedir. 

Her Mile loı buralarda ma
JIN kadar devam etmektedir. 
Bu aene halk bahara daha çabuk 
kavueulacapu ve b• IJ içinde 
münablltm haebJ_.... ...,. 
maktadır. 

M. Kemalpaşa'da 
Bir Adam Diğer Bir Ada
mın Kulağını Isırarak 

Kopardı 
M. Kemalpap ( Huıua1 ) -

ıtDDnce k3ylbıde bir vak'a olmUft 
lemal iamincle bir adam AU Ap 
ilmindeki akraba•nm kulağım 
11mmı ve koparmıştır. Ali Ağanın 
tek kulaklı kalmuuıa sebep olan 
vak'a pdur: 

Ali Aia te•...O. ettiiJ: .n
nin uaa1111111 oada •& hil-
lelial akraba.+• olaa bir 
kadmclaa •bD almıfhr. Fakat 
bir mlddet IOlll'a ba kaduam ko
cell plmİf, Ali Ajaam •ercliji 
paralan iade etmif ve kendileriae 
ait hiaeyi tekrar s-1 almak içia 
evin avluauna .....,_ 1a .. •·...
br. Ali Atama .... bu boz
..,. muhalefet etmeli Daerine 
çıkan bvıada lamail tarafmdaa 
wnlmak ımetile dlb:ndea kopa• 
nl•afbr. Ali Aia blkamete mlı
racaat etmif, zabıtaca tahkikata 
ba .......... 

Finikede Pll1ôll Babçelarl 
Finike ( H--1 ) - Flaikecle 

portakal ihracab pek fazlalar 
llllfbr. Mltemadiyea portakal 
qaçlan dikilmektedir. Sıtma 
•lc:aclele teflrilAb tanfuadan 
125 ıer braı tibi etld bir para 
Ue etraftald bataklıklar da bru
tulmaktadD'. Bualarda da por
takal habçeleri ..... ptirile
celdir. 

Balgariatamn ıeçea (193 
-.ai tütlhı mamul&b iati 
aalib (3,374,291) kiloya b 
olmUJtur. Bu miktar (3,506, 
kilo olan (1932) aenui iatibsal 
tmclaa (132,372) kilo •ban 
Ba azbk ıigan tarftyatında 
aabftan ileri gelmektedir. lat 
aa!Atta en mllhim mevkii (30,94, 1 
kilo De &çlnct\ •evi m 
tatmaktadır. 

Çlnde 81 .. ra letlhlAkl 
Amerikanın Çindeki ticaret ml
mellili ba memleketill 8ipra ir 
tiblikAb hakkında dikkate dejer 
bir tetkik 7apllllfbr. Bu rapora 
g&e Çiain liıara iati•llklb otul 
Hile içinde ..,. bir ..., 
arbmfbr. (1900) aeneaiade Jalml 
(300) milyon adet olaa ba mmr 
leketla tıigan latihllld ( 1930) 
aenuinde (70,000) milyoa adede 
çıkmıf ve son ıenelerde ele .,. 
1e'fİyeJİ muhafaza etmittir. 

Leton,adtl TatUn 
-- - Let..,aam 8pn ..
nayii için IAzım gelen tOttm-
lerin hemen yan• Amerikadaa 
ve m&bim bir luamı da Sovyet 
Ruayadan ıetirilmektedir. Bu 
memleketia totOıı idhalit Ofill 
tarafından verilen haberlere ıare 
Leton1ahlar bilbusa Rua tütiinl
Di .-kleriae aygu11 bulma•tadu
lar. Letonya 8İpra lıarmanlanncla 
1930 9e0eaiade eyi ciD8 tlltlll 
ylhde 41 niabetincle buJunuyCJPt 
ken buhran Jli:dlndea ba Diabet 
•on 1e11elerde ythde otuza dDr 
mllfllr· Eaaaea ba nıemleketill 
atgara latlhallb - Azalmqtn'. 
1931 .eoesine kadar bir milyOll 
k"8ar adecle halli olan aigara 
lmallb 1932 11e11aincle dolad 
,ez bin adede cilfmlftttr. Şark 
ti\tlaleri ithalib eheaamiyebizdir. 

llollandaü Tlltlln R .. 
slmlerl - Hollanda hlktmetl 
geçen klnama enel aymda aldılt 
bir kararla tltlaclen üaaa re
liallerln haılarma arbrİlllfb. Btt 
karar Hollanda meclı.i tarafın 
ta.etik edildiğinden geçen aYttcua 
itibaren tatbik ........ konUr 

llnlfhlr· 

Muş'ta 
Hayvan Hastalıklan için 

Bir Dispanser Ve Bir 
Laboratuvar Açıldı 

Mut (Huaud) - Villyet Ba,. 
tar M&cllrtl HulW B. .. eıentea
bcri koyqn alrGlerinde tahribat 
yapaa kelebek hastalı~ ile ml
c.a.Jeye bati...., kelebek deni
._ ....... k için ele ..ııallinde 
t.-.ı mlmldlıa çok ucuz bir 
UI~ formGll tertip ederek t• 
dan imkbmı balmUt ve k&Jlllere 
clağıbmfbr. Hul6si 8. ha 1e11e bir 
ha19aa ~..pi açıl••• için de 
bamlaldar yapmaktadlr. 

u..mt bir &panaer açarak 
hUM181 mahı1ebe tabaiaatile tecla
rik olqnaa hir ecaa c!o!abı ile 
.... ,. kadu 521 ko1a. 148 at. 
120 merkep, ıa kedi, 2 k&pek, 
a lmt iki tavuk ... , .. ve iliç
lmm yermiftir. 
~ teftİİ için kllll-

1etl miktarda llAc ....Uyaa 
Hal6ai Be, senelerdeaberi aaa
clıldar içiade bakıwm ve metruk 
bırakılan alit Ye ecle•ab fennip 
ye mikroakoplan kAaıilen m~yda 
~arak çok aGzel bir bakt.+ 
,oıo; llboratu•an 'lcaıele ıetir .... ...., ....... 
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( Siyaset Alemi ) 
Leşler 
Diriltilemez/er 

BABİC:I 

Milletler cemiyeti l•mi verilen 
Cenevredekl tetekkülün gün geçtikçe 
nüfuzu zayıflıyor. Beynelmilel politika 
Gaeriode bO.yilk devlet:erin mileHir 
olabilmelerini temin edici mükemmel 
bir va•ıta olan bu cemiyetin bu dev
letlerce bu nüfuzunu kaybetmemeai 
fizımdır. Onun içindir ki fngilterenia 
Cenevreye olan ~rbutiyetini ifade 
•~İci bazı tezahürler yapılmak İ•te
nJyor. Bu maksatla bu ayın on iki ve 
on üçüncü ~ünleri Londranın merke
zinde biiyük mıtingler tertip edilecek, 
milletleri Cenevreden uzaklatbrmıya 
matuf muhtelif cereyanlara hücumlar 
Japılacak, tezalıürlerde bulunulacak
tır. Yapılacağı haber verilen bu 
R!i~io~i':l dört aafbaya ayrılacata. 
bırıncıaınde: 

Avrupa ve dünya aullıa mena• 
b.ahı ~dileceti, lngilterenin infirat 
•ıyasetıne taraftar olmadıtının i.ill 
olunacağı; 

ikinci Hfbada l.e mea'ullyetalz bir 
aulh fikri ıayanıkabul olıoadığına 

röre hakııı yere tecavüze uğramış 
bir milletin diğer bütün milletler 
tarafından müdafaası icap edeceği; 
lçGocfl ve d8rd0ncü aafhatarda ise ai• 
llh tahdit etmeden sulh temin oluna· 
••yacatı ve dünyanın terakk• • i . 

· ı ı J • ııı çın 
mı et eran te.ş rikime•a' . . 1 
1 

.. ısının e zem 
o duğu mütale~lan müdafaa ve iıbat 
olunacakbr. 

Bu maksatla ıaz ıöyllyecek olftn 
•danılann d 1 
L_ arasın a noilterenin en -na1n tah . tJ . • o 

fik . d •ıye era, a1yaaet, ilim, fen 
ır a anıl d ' yor ki MW an var ır. Bu da gösteri-

aıfıra indir:e~ Cemiye~inln tesirini 
baza milletler de.rec~lerınde uğraşan 
- • d L ' f.ındı, bu Yaıı:iyetten 
- zıya e .. endileri ' • 
1orlar. Meseli ç· . GıiLeenır olu-

. ının u~radıtı ı..kıbet, 
Mılletler Cemiyetini _ d f • 
bmhrakh mevzularda!1u •baha ıdçin 
)d 1 • a ıe en 

mse er yıne yüz kızartan bir • ti 
addolunmak gerekmez nıi? ın ha 

Kanaatimce Cenevreyi ine 
lllGdafaa ettiklerini iddia elenler °:ı~ 
dlrmOtlerdlr. - Süreyya 

Borçlarını 
Ôdemiyenler 

Amerika Bu Gibi Devlet
lere Borç Para 

Vermiyecek 
Vaılnrton. S (A.A) _ JIOl.~a 

•erıniyen eıbu ve milletlere tJ nnı 
para nrilmemeai bakkmdekl kaıaorç 
llylhaaı kabul cclllmfttlr. un 

Harielye ead__. reilll, Mld ~ 
lan"' vermp r•• oı... kaclar So 
ret Ruqaya laiçltfr aaatim bile a.._!: 
verffmlyeeeflal blldirmlttir. ~ 

Silahlar 
Meselesi 
Yine Canlandı 

Londra, S (A. A.) - M. Hender· 
ıon, milletler cemi1eti .Uiblara bırak
ma ıubeai müdOril M. Agııidea Ue 10 
nisanda toplanacak allablan barakma 
bürosu içtimaı hakkında wCSrGtmGtUlr. 

Her iki diplomat Londradan 6 
nisanda PariH slderek Franaız Harf. 
ciye Nazın M. Bartu u_. görütecek, 
müteakiben Cenevreye avdet ed 
ceklerdir. e-

Bükref, S (A. A.) _ Roman H 
i 

. N ya a-
r cıye azm M. Titüleako, a di-. d B yın ye 
sın e Gkreıtea Cenevre7e • d k 
•ilihlan bırakma ftlerile meı!ı e"::_ 
cakhr. •- o..-

Nazırın Cenevrede So-et R H . . k ·ı uıya 
arıcıye omiseri Litvinof yoldat ile 

l ulutacağı zannedilmektedir. 

Deniz Slllhlerına Gellnce 
Londra, 5 (A. A.) - Amerikanın 

1935 deniz: silihlannı tahdit konfe .. 
~ansı ~oplanmaıından evvel fntiltere 
~le ~·~ noktainazar teatisi yapmak 
ıstedıj'iile dair çıkanlan bahrler 
asılıızdır. Ancak V qıarton ,,. Lon
dr~ arasında yapılmakta olan aiSrÜf
me er 1935ten a;onra İnfa olunacak 
gemilerin hacimleri üzerinde b. 
anlatma ile neticelenmiı rörünme~: 
tedir. 

Muahedeler 
M. Titülesko Siddet!i Bir 

t~utuk Söyledi 
Bükref, S (A.A) _ Romen Ha • 1 N M. T' - flc • ye azan ıtulea! o mectiate •6y-

lem it olduğu bir nutukta büyük b 
te~ aonra Macariıtana imzalattı:lıio 
~rıa.noo muahedesinin Romanyalılara 
akıki haklanndan d.ıha az hukuk 

t~mln eden bir m ıabede teklinde 
gör6ndütiin0 aöy'emiştir. 

Na~1r, Bundan sonra, ltalya ile 
Ma car11tanın, muahedeleri yenlden 
tetkik arzularım abea ve tebllkell 
balınakta, kilç6k itilafa teminat ve
ren Franaaya takdir etmekt d. 

a :- TitGleako bir Uıtaaadt e a~İatma• 
1 onıanyamn her zaman hazır o' 
:u~nu aöyl!dilcte.. •onra muahed~: 
e:::fti~~tkikiae fiddetle mabalefet 

bG Nutuk neıredilmfı " memlekette Yek bir tesir uyandırmlfbı Med' 
:: uaı auretini her tarafta duvarı.:: 

rmata karar vermiftir. 
Au•yada .. kine Sanayii 

Mo•kova, 5 _ T bUd 
•nenia Uk ı~ 811 İ i d lrlyon Bu 
aanayli 4807 vagon Ye \'6 e maldae 
bitirm)ttir. lokomotif 
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ALAYEİt . 
• Mllnire oadaki bu değişikliği fazla ~ R 1 
ilk ~·~lede geçirdiği haatahğa Necd~:ldn!° .de teairi vardı. Fakat 
v~ti. Her astırap bazı ruhi buh· mazbut r.• ruhu ince, ahl&kı 
ran ar yapabilirdi. k6çük b. · il' Rencln aarlaofl kJa 
geçırd· enleTrde bile hassasiyetır :;:.. :;v:;~ni kaybetmesine •• 
1or u. abiati ·nf· ı . . mns • 1 ıa e, ınkısara Ondaki bu d .. . • 

ta 
taıt olanlar bilhaua hastalık- halde daha h ~gışıklik her 

n sonra r k h esas hır me b dan 
F 

~0 assas oluyorlardı. geliyordu. H m 8 

akat Necdet bu ü kn vazi· d . ayatının her nalda-
yette biç te böyle d gğiJ.ndi sın a . aynı dürüşt:llk vardı. Hatta 

H 1 e • anneıme kartı da a . 
. ~sta ığından eser kalmamışb. hoyrat muamele i ynı sert, 

Eskısınden daha sıhhauı· ld .. A b . y yapıyordu. 
Ü h 

o uguna ca a eskı s . • k imam 
1 P e JOktu. Fakat ahlikındaki mıydı? evglll 

8 
lf 

ve ruhundaki değişiklı1c: inkir M" . bu kta dil • k k unıre no ya vannca 
e mıyece adar gme babyordu. hafif bir Drper1114 geçi,ı:cli. 
k ti Hele kbu~nktı dlirtift hare- Yoksa Necdet kendWle: latan-
~ f çoktu ağırdı. Affedilecek bula kadar gelen fU hobat, battal 

a 1 yo • , kay kwm mı seviyordu? 
O kadar cllr etkArcL ki -"- Bu d&ıı.n-e 0 t b 

h k 
. . 150•- ..,...- nu11 za en eye-

lla mı unutturma ıçın çalııa- can içindeki ruhunu bllsbiltla 
cak yerde onu burada yalmz bulaudarcla. Buna ihtimal 
~qına • buakmak auretile daha melde ~abef Necdetin .;:::: 

8tır bu bak .. ı:ette bulunmuıtu. kBJ'fı muamelesi ile 81a~ayele 
anda belki de yemekte aldığı edince akıini de dltlbaemij~ 1 

Müstakbel Alman Donanması 
• 

Şimdi De lngiltereyi Bir 
Düşüncedir Aldı 

Almanpnm ln89hur cep 21rhh., ~çland, yakanda 
Alman Amlralı RBcler 

· Paris, S ( A. A.) - Degll Tel- kaooetl•rini de bir ııra takip 
FG/ gazeteainin, kıif1f1etll l>lr edftrek tekrar tesis etmeli Ja,an-
Alma11 donanmaş11un teltrar te- rneldedirler. 
•isi için Be,.linde diifiüıii/,,,. .,. "B• iiç lcaovet biribirln• •ılcı 
da~a ıimdid~n gapılm11 bil• 01011 6ir .arelte bağlıdır. Ve ln,;llz-
planlar lıakkındaki baı •akale- lerin lıatası, Almanla,.ın lıaoa oe 
•l~l tetlcilc filen Tan llU•l•ai d•niz lıakimigetini temin• çalı,. 
dıgor lci: malt istemeden sadece teluwr 6lr 

" lıte lngillzleri dl;,llntlilreeek kora kavoeti teıi• •tmelcle ileti/• 
bir m~ozu.. Almanla!' leor• kav- edecek/11rini zaıuaetoalı olnuılflr&• 
oetlerınden •onra haoa oe deniz dır • ., 

Müthiş Facialar 
Amerika' d~-5~·--13a;k;~~-Yiizünden 

Birçok Kimseler Boğularak Öldü 
tlmal •• cenubugarbl kıaımlannda clellnerek 11lalmı1t1r. 

Nevyork, S (A. A.) - Memleketin ı .W.ana l'etirdiji ataçlar n eaku ile 

buzlann ani olarak ~ilmeal JlzO.- B•d- bqb Oldalao•a',. tAW 
dea OD Jlİfİnlll 6lm0f olmuuadaa Elk Sltl'de bir anne Jle bq putunun 
korkulmaktadır. Tufaa fibl ,atan tafu •ularda bojula.rak kayboldutu 
yapurlar, ukin akan umakları haber verilmektedir. A)'nca Elle Sltl 
coıkun aeller haline ptlrmlftlr• vadialnde kamp kurmuı olan 23 
Seller evleri n •taçlan drllde- beyaı ve 14 larmm derlll insanın 
mektedJr. alobetindea endlf9 edllmelıtecUr. 

HGdaon - Yiaconain • de Ud aet; V aahiata armatımo ta1111w yGzlladen 

O halde Necdet neden doğ
rudan doiruya ona hakikati 
s6ylemiyordu. Erkek nıhlannıo 
asaleti yoktur. Onlar için aşk. 
bir an içindeki ht:yecandan iba· 
rettir, diye söylenen iddialan 
habrladı. Kim bilir belki Necdet 
te o ince, o busu tayyareci de 
bir kay kızına gön61 vermit ola· 

bilirdi. 
Fakat Necdet gibi temiz 

k~li bir gencin bayle bir ganlll 
buhranından kurtulamadığı tak• 
dirde hayahnı, &midini ve Wik• 
balini bağladığı genç kıza haki
katten bahsetmesi lwmda. 

Necdet bilikis bugün ona adeta 
bir metres muamelesi yapıyordu. 
Bugllakii hareketi baıka ne te
kilde te'vil edilebilirdi? 

Fakat Necdet kay kızım 
seviyorsa... Bu takdirde •.• 

Gene kız o kadar dalmıttı ki 
birdenbire arkadan sokulup göz· 
lerini ellerile kapayanın kim ol• 
duğuna anlayamadı. 

Fakat hafif bir ( Reve d'or) 
kokusu ona yfizlhıll kapayan elle
rin kime ait olduğunu aalatb. 

Adaya gelirken vapurda çan
ta11nclaki topten Necdete biru 
ılirmOıtt. Gazleriai irtea sert 
~ahibioldl. 

Sesdll cabnnada. 

Tazyik artı) ordu. 
Necdet onu sarsar gibi bqam 

ileri geri götürüyordu. 
Nihayet genç zabit onun ina• 

dım yenemiyeceğini anladı: 
- S6yle bakalım, dedi. Ben 

kimimi 
Miinire lmık bir ıeale cevap 

verdi: 
- Hekarete uğramq bir kı-

zın yol arkadaşı. 
N.pletin parmaklan çözüldll. 
Yamna geldi. 
EeJlerini tuttu: 
- Yaluaz yol arkadqa mı? 

Nifanlısı, sevgilisi deji) mı7 
MDnire omuzlanm kaldırdı: 
- Bir nişanlı weyalıut aevpi 

arkadaıına hakaret eder mi? 
- Ben hakaret mi ettim? 
- Bu bahsi tekrar etmiyelim 

olmaz mı Necdet! 
- Danlmadın yal 
- Hayır. Fakat anlamak r.-

tediğim bir nokta warl 
- Ne Jibi? 
- Eski Necdet değilsin. 
- Nasıl? 
- Her halin, hareketin, hatta 

dllşünlişnn değişmiş. 
Necdet kendi kendini tartmık 

kontrol etmek iater gibi durak• 
la ela. 

- Garip py, dodk Bola far-

Sa,f a 5 

( Gönül işleri ) 

Kariler le 
Baş 
Başa 

" O evli bir kadındır. Fakat 
kocasa olduğu halde beni çılgınca 
ıeviyor. Ne yapayım.,. 

Yusuf 
Kadını kocasına terkediııiz ve 

ona da bunu tavsiye ediniz. 

* "Ayni evdeyiz. Kız nişanlı, fa-
kat bana ilimaşk ediyor. Ne 
a5ylemeli ? ., 

H. Y. 
Eğer kız hoşunuza gidiyorsa 

ve ıizin de ona meyliniz vana 
nişsnını bozdurup sizinle nişan
lanmasım teklif ediniz. 

* 
"Dört aydır bir kızla •evfşl-

yoruz. Evvelce mektuplaşıyorduk. 
Şimdi mektup. göndermiyor. Ne 
dersiniz?,, 

Gaziantep A. N. 

Bulunduğunuz şehir gibi du 
bir muhitte bir kızın mektupla19 
masa ne kadar gOçtür bilmez 
misiniz? 

* "Kansından mahkeme kararlle 
aynlmıf bir gençle ııifanlaadua. 
Fakat Adliye evrakı meyanında 
talik karan da yandı. Nipnhmm 
hüviyet kağıdında evli oidafa 
yazıh, onun için nikila olamaJOl'Ule 
Ne yapalım.,. 

Melahat 
Tekrar mahkemeye müracaat 

edip kapının bqkasile evli buluo
dujanu söy:eyerek bopnma ka
ranm tazelettırirsiniz. Bu nihayet 
bir iki aylık bir iştir. 

HANIMTEYZE 

----·-···-· .. 11111•--··---··· ··-
J9dl larmıa derili kaybolmuftur. 

Birçok çiftlik, ular albada blmt 
ye sa7ıaz ha7naat hojulmattur• 

Ottario e7aletinde Konaval'cle '8 
kiti kadar feyezaa yGsfbaden evlerlal, 
barldaruu terke meebaı elmaf1 ..... 

Bir Soluk Dal9aS1 
Roma, 5 CA. A.) - Juli1• v .... 

dlk'inde bir sotak dalpaa •amit " 
derece Postimia'da eıfwa dGtmllftilr• 
Sotuk kırlarda çiçekler •e •taçlarla 
tezat tefldl etmektedir. Pola'da dence 
mflrdaa af"lldar. 

landa dejiliml 
- İlatimal. Fakat bllg&aldl 

hareketlerle lataabaldan ayrılma
dan evvelki gezintilerimizde bana 
karşı duyduğun hisleri kal'fllat
bnraan bu farkı daha çabuk an
lanm za1111eclerim. 

Necdet IUSUJOrcla. 
MDaire J&Y•f bir ..ıe denaa 

etti: 
- BiqeJ deiil. fakat ba 

hareketler, bu v.u,etler beni 
ıllpheye d&şllrlyor. 

- Nuıl? 
- Bilmem, bana lyle pU,or 

ki bunJan beni ainirleadirmek. 
beni ıoğutmak için bilhaua yapı-
yonua? 

Necdet irkildi: 
- Ne _....ebet? 
- OlabiHr ya. Bana verilmlt 

ı8d geri almak için bir vesile 
buırlamak ihtimalleri habra gelir. 

- Bunu nasıl habnndan ge
çirirsin Münire? 

- Hatınmdan geçirmek iste
mem, fakat ne kadar abngaa 
olduğumu bilirsin Necdet. Bea 
sana hatti nişanlanmadan '"el 
ciddi bir ark1adaştan başka bir 
his verd m mi? Ha11r değil mi? 
fakat biribirimiz için a&ı ver6 
tea aonra hislerimi eaklamıya ela 
llbum prmedim. 

(Arkua YU, 



6 Sayfa 

~ 1 Dünya Hlidiseleri 1-~--!-
Dalaylama'nın 
Pay tahtında 
Elektrik 

Lasa, Tibet'in merkezi idaresi 
ve yirmi milyon

Avrupalı la- luk bir nüfusa hnk-
rın Ayak meden Dalay• 
Basmadığı lama'nın paytah· 

Yer Kalmadı tıdır. Bununla be-
Vemektir raber Himal&ya 

dağları eteklerinde, aylarca de
vam edP.n bir yolun nihayetinde 
dünyadan uzak ve haber~iz yaşı• 

yan bir şehirdir. Öyle ki yakın 
zamanlara kadar mukaddes sayı
lan bu payitahhn eşiğinden bir 
ecnebi ayağı adım atmamıştı. 

Keşif maksadiJe bu yo\un teh
likelerine göğüs gererek Lasaya 
giden:er yerliler tarafından öldü
rülmekte idi. 

Son zamanda lngilizlerin meş
hur olan "hululü muslihane" ıiya
aetleri sayesinde mukaddeeı payi
taht kapılar nı ecnebilere bir va
kittenberi açmıı bulunuyordu. 
Alınan haberlere göre bu ,ehre 
ecnebilerden sonra şimdi elektrik 
makineleri de firmiş bulunmak
tadır. 

Bu İngiliz elektrik ıirketi 
tenvirat için imtiyaz almıt ve bu 
hususta teşebbüslere girişmiştir. 

Hindistan yolile I..ua 'ya hanl 
bani elektrik malzemem gitmek· 
tedir. 

• 
Fennin bu kadar çok terakki 

etmiş olma11na rağmen 

A 1. t bazı ilimler eski 
m11 ıga AJ' l . b'l • . . a ım enn ı gısmı 

Yerin• Of yabana atmak ta· 
raftan değildirler. 

Birçok Avrupa ilimleri eski 
tabiplerin, filozofların bugü~ 

killerle nisbet edilemiyecek kadar 
kıymetli ve kuvvetli olduklarını 
iddia ederler, Hayatlarını mf 
eaki nazariyeleri, itikat ve ilim
leri tetkik ile geçirenler, bDtlin 

zamanlarını bu işe baaredenler 
bugiinktı Avrupalı alimler arasın
da pek çoktur. Bu kabilden bir 
ilim, eski ilaçların bugünkti iliç
larıiı ' nazaren daha eyi olduğunu 
idiaya kalkışmakta, ve eıki iJiç
lan tecrübe ederek iddiasını is
bata çalıtmaktadır. 

Eskiyi öğen bu adamlara göre 
yaraları -eski hekimler ııibi· ot
larla tedavi etmek daha doğru 

bir tedavi usulü imiş. 

Bir cümleden olmak üzere ot 
ile tedavi teailbesi ilk defa bir 

hay•an üzerinde tatbik edilmiftir. 
Bazı kır otlarından miirekkep bir 
Uiç bir bez ile hayvamn yara11 
tb:erine bağlanmış, günlerce biç 
çözülmemiştir. Otlar yarayı pitir
mit kurtJandırmıı ve nettcede 
hiçbir ihtilata meydan vermeden 
kurutmuştur. 

Bütün doktorlar bu fikri kabul 
eder de tatbikine kalkıprlaraa 
demek ki bundan ıonra ameliyat, 
pek nadiren yapılacak bir fey 
olacaktır. 

=::TAKViM ::=. 
Glln CUMA Kaaı. 

30 6 NiSAN 834 150 - -Arabi Rumi 
il Zllhlcd IU2 24 • M•rt • JJSO 
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SON POSTA 

Tarlbl Miisababe 
Medet Mi, "Mes dettes .. Mi ? 

Tele kelim• Fransu:ca 6ilrnegen So.lalladdlra Beg, Hglece lmpo.rator Üfiincii Napoıgonun karıı.sına çılcarıltlı 

Osmanlı imparatorluğunu mu· l sın. O da başka bir ıey söylemez bulundurulurdu. Netekim Türki-
kadder ölümden kurtarmak için ve böylelikle senin dil bilmediğin yedeki elçilerin de yanlarmda 
çahşanlardan biri de Mustafa Re- meydana çıkmaz! papaalar ve sefarethanelerde bu-
şit Paşadır. Gün geçtikçe büyü- Fakat evdeki hesap çarııya ıusi kiliseler bulunurdu. 
yen tehlikeyi sezmiş, görmüş ve uymaz. Çemil Paşa, « Başkatibi- Cemil Pş. bizzat ıeçip Pariıe 
bir teyler yapmak istemişti. Tan· miz Salahaddin Bey » diye fran- kadar götürdüğü bu hocaya çok 
zimat devrini, o kaygu ile açtı. sızca bilme2 memuru takdim fazla ylb verirdi. Sofraa.mda bera• 
Memlekete garp harsını yine o edince imparator onun meşhur ber bulundururdu, tenezzühlerinde 
düşünce ile ıokmiya çalıştı. Babı- Eyüp oğlu Salahaddin soyundan arabasına alırdı, hemen her vakit 
aliye, Avrupa ıiyaıet cereyanla- olduğu zehabına kapıbr ve heye- kendisini gözden uzak tutmazdı. 
rını görecek göz verdi, btiyük canla aorar: Fakat imam efendi, bir tnrlU 
devletlerin biı·ibirile çarpışıp duran - Ya, siz o büyük hüküm· Paris' e ısınamamışb. Ne ara 11ra 

. menfaatlerinden Osmanlı lmpara· dann tonınlarmdansınız, ayJe mi? kaçamak yaparak gittiği barlar, 
torluğunu müstefit etmek için Salihaddin Bey, mınldanır: kafeşantanlar, ne de sarığına ve 
çareler buldu, lngilizJerle Fransız- - Oui sirel cübbesine kıymet vererek kendi-
lan ve İtalyayı bir müddet kendi Cemil Paşa, dayanamaz, t&1- sine · giiler yüz g6steren çefit 
arzuıuna göre kullandı, hatta bu hibe kalkıfll': çeıit kadınlar, onu f.tanbulu 
Uç , devletin ordulanm Osmanlı - Non ıuel d~nmekten ve özlemekten aJı.. 
ordularile bir ıafta bulundurdu. imparator ~ayret iÇinde, bat· koyamıyordu. O, Beyazıt meyda-

0, oğlu Cemil Paşayı da kAtibo döner: nında bir ağaç altında nargile 

Niaan 6 

: ı Ka,.l Mektup/tin 

Köylü Sigarala
rına Dikkat 
Edilmiyor 

inhisar idaresi k6ylü liıara .. 
lanna biç. dikkat etmiyor, bun
lann içerisinden tahta, çuval ve 
&aire parçalarJ çıkıyor. Bunlar 
acaba idareye varidat temin 
etmiyor, zarar veriyor da onun 
için mi böyle gelişigüzel yapıhyor. 
idareye istediği kadar ntımuae 
gönderebilirim. 

Bergama: Ramiz 
[Son Posta: Kariimizin gön· 

derd~ği bir nümune sigarası mat
baamızdadır. lnbisar İdaresi iste11e 
aldırabilir. J 

Bir Tavzih 
Aldıtımız mektuptur: "Guetenbtn 

3 • 4 - 934 tarihli nüıha11nda ıabık 
Nitde lnhiıar memurlanndaıa Mehmet 
Edip Ef. iıminde biriıiniD lnhinrlat 
Umum MGdGrG HGmG Beye tehdit 
mektubu yazdıtından nrakile dbett 
adliyeye te11im edildiji garillmü~ 
Ben de Nijdede lnhi1ar Mildörü ve 
Baımemuru olarak bulundupm için 
laim lltibHı Ue bu yanbt anl&Jll• 
meydan kalmamak Ozere bu cihetfo 
tavzihini rica ederim efenclim. 

Tütün İnbisarının 749 elcil Ne h 
aabıkNiğde Müdürü Mehmet Edip 

Yerinde Bir Sual 
Gaztepe istasyonunda Har 

darpapya gitmek üzere ı S • 20 
yolcu beklerken trenin latal)'OH 
muvaaalabndan enel gişe açıl
mamıı, ve tren iatuyona ıelince 
bilet verilmeğe bqlamııtar. Ancak 
bir kiti bilet alabilmiı, dije.r 
yolcular bir Mat IODl'a gelecell 
treni beklemek mecburiyetinde 
kalnıqhr. Gip trenia muv~ 
bndan birkaç dakika enel açaka 
olmaz mı? - M. Asım 

kendi fikrine uygun bir devlet - Onun torunu değilm.iıiniz? tokurdatarak veya bir · nıedrese 
adamı olarak yetiıtirmiye çahf" - Oui Sirel odasında çay kaynatıp kendi gibi- [ Ce 1 ] 
mıfb, iyi okutmuştu, iyi terbiye Cemil P,. yine mndahale lerle ıiga üzerinde çene yanflDa yap anmtz 
etmişti. Kendisi, genç yaJlnda eder: çıkmak iıtiyakile için için kavru• _______ ...,, _______ ,.. 

h 

Pari• elçiJiği yaparak birçok ders - Non sire luyordu. 
almış olduğu için oğlunu da ayni Bu görüşme sırasında , hazır En özlediği, ut ve tanbur gibi 
mesleğe sokmuştu, ayni vazife bulunan Başvekil ve Hariciye f81'k sazlan idi. Hicazden bir pe..-
iJe Parise yollamışb. Nazın gülüşürler, Cemil Paşa da rev, Isfahandan bir semai, uff&k· 

Cemil Paşa, dürüst bir adam işin doğrusunu anlatır ve kome• tan bir gazel dinlemek için derin 
. olmakla beraber babasının yUk· diye nihayet verilir. ve pek derin bir iştiyak t&flyor-

sek meziyetlerini haiz değildi, işte, Reşit Paşanın bu genç du. Pariı sau, . Paris nağmesi 
Belki babasından iyi dil biliyor- yaşta vezir ve ıefir olan oğlu, ona hiçbir zevk vermiyordu. 
du1 yine ondan yüksek bilgi sa· pek sevdiği hocalardan birini de Mozara murdar deyip geçiyordu, 
bibi idi. Fakat ıiyaset cereyan- sefaret imamı sıfatile Parise gö- Bethovene küfredip kulak bkı-
lanm kavramakta babasının yüz- türmüştü. O devirde her sefaret- yordu. 
de biri derecesinde kabiliyet gös- hanede ·göya beı vakit namaz Cemil Paşa ile müsteıar ve 
teremiyordu. Reşit Paşa, Parisin kılınıyormuş gibi· birer de imam maslahatgüzar gibi büyük ıah-
gözünü kamaştıran bir zeka idi. ............. - .......... -................................... siyetlerin sefarethanede bulunma-
Cemil Paşa, Pariste gözil kama- dıkJan geceler, imam efendi için 
şan bir elçi oldu. bayram neşesi verirdi. Çünkü on-

Bununla beraber Üçüncli Na- SON p O S TA larm yokluğu kendisine istediği 
polyon, onu çok seviyordu. Fran- . " _ --......__...... gibi gazel okumak fırıabnı veri-
samn o günkü devlet adamları Yevmi. Slya.t, HflfHlılla .,. yardu. Koca imam, ıefaretbane-
da kendisine hürmet ve mu- Halk p••t•ri nin bot kalacağı geceleri sezer 
habbet gösteriyorJardı. Çünkü •d • Jınaobtlı 

1 
Eski Zaptiye sezmez, gündüzden hazırlanırdı, 

Reıit' Paşamn oğlu idi. Hatta bu ara. Çatalç•flll~ ıoka.ğı No.2S-t hançeresini bir iyi temizlerdi ve 
sebepledir ki gaf veya iskanda! Telefon : - 20203 paşa ile beylerin gitmesini inn-
aayılacak bazı hareketlerini hot Poe\!l kutuım: 1stu.J.ul - 741 teakıp konağın 8st ltatuıa, baJ .. 

. görüyorlardı. Bunlardan biri de 1'tıJgraf : Istanb,ıl 80NP08TA konuna çıkardı, Kiğıthanede 
"Salihattin Bey,, hidisesidir. ~ veya çamlıca tepeainde bulunu-

Salihattin Bey, Paris Sefareti Abone Fiatı yormuş gibi bağıra bağıra gazel 
Başkatibi idi. Fransızca tek keli· '-'ÜRK 1 YE EON EB t · okumaya girişirdi. 
me bilmezdi. Fakat bu, Iİ:endisi- 1400 Kr. 1 Sene 2700 Kr. - Medet, medet. medet .. 
nin o işe memur edilmesine mini 750 ,. 6 Ay · 1400 ,, Sefarethanenin ya11ıbaşında bir 
teşkil etmemişti. Cemil Paşa,· usul 400 " 3 " 800 .. ~arki oturuyordu, kansı yufka 
ve idet mucibince, onu lmpera-

150 
• 

1 
" 

300 
" yürekli bir gençti. Haftada bir Abone bedeli peşnıdir. 

tora takdim etmek mecburiyetin- gece oamanh sefarethanesi bal-
d Gelen evrak geri Vımlmez. k b . ak--• de idi. Tayin olunan gün e saraya hlnlard•n me•'ullvet •lınm•z.. konundan yam ir seım y' RJ• 

gidilirken Salihattin Beye "şöyle l°!<'Vtll> içm meıdı.ı.plıua {10) kuruşluk eliğini ve - elçi paşa kadar tanm· 
bir öğtıt verdi. pul llave3i lazımdır. Dllf olan - imam efendinin bağ-

- İmparator, sizin gibi yaban- Adr•• dejiıtlrll"'••I (25) lcrıraıtıv. nnı d~ve döve "medet,, diye 
cılara daima ayni şeyi sorar: Ouetemızdeçıkan resim ve yaıiların inlediğini duyup gördilkçe mi-

- . « Pariıi beğendiniz mi? » bütün haklan mahfuz ve · . teeısir olmağa baılamifb. ÇOnkl 
der. Sana da mutlaka böyle diye- gazetemize aittir. imamın 11k aık pllskOrdGğli "me-
ct;ktir. Sen , ,adece: · · ; ;. det... kelim~P.P Franuç~ . ~·Mu-

."· it • ;.Oui S11e {( ~ersin, , SU8al'.:- .. , • . , ; ~~· •o·~ kabul ~#y~da Ye~ 

Mardin Ortamektebi hakkında melı· 
tup gönderen kariimizeı 

._ Mektubunuzda adresini& " · 
hUviyetiniz yazılı detlldir. Adre. 
ve hllviyetinizi gönderiniz, mek
tubunuzu nefl'edelim efendim. 

lf 

Akatlılar oifUiği eahibi A. Namılr 
Beyeı 

At bakımına ve biniciliğe · alt 
eserlerin en yenisi ~Sipahi Ocajl» 
tarafından nqredilmiş olan «Binici 
kitabı» dır. 

Oğlunuz için Sipahi Ocağına 
müracaat ettik. Hayvanı olmadığı 
halde ocağa aza kaydedilebUe-
ceğini öğrendik efendim. 

• '::t • .:. • • .................. • ... • .. .. • 1 1 •• ~ ... . ..., 

zavalh hotanın ''borçlarından,, 
tiklyet ettiiine zahip oluyordu. 

Mar\(iz, bir kere, iki kere, iç. 
· kere bu yamk, bu aoklı inleyip 
tabammlll etti, dardllncllde daya· 

· namadı, bir mektup yazdı, imam 
·efendinin borçlanndan dolayı duy .. 
duğu ııbrap llzerine Cemil Pqa• 
nın dikkatini celbetti ve ••zavallı 

' adamı bu vaziyetten kurtarmak 
için yardımda bulunmak istedi· · 
ğini,, bildirdi. 

Sefir, ancak bu mektup üze
rine imamın yaptığı edepsizliği 
öğrendi ve hemen puaportunu 
eline vererek yola çıkardı: 

- Git bre terbiyeaiz, dedi, 
m~dreıe<le zırla. Pariıte gaz~l 
okuyup ta aefareti ele gftne mOf
liı göstermek ne demektir? .. Sen-
de hi~ ~J ~~!'-J~IU fOk? 

~ M. ~T 
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Sayfa 7 

Ziraat Bilgisi (* J L Geçmiş Asrın Bir Mes~ği : Deniz Fenerciliği Resminizi Bize Gönderlnl2 ' 

.... "" 
----...... Şimdi Elektrik Sayesinde, Kule Bekçi- s~~~~~b:~;;::b~J.!;;~~:.m 

Yer Fıstığı L-------~ 
Ziraati !erine De Artık Lüzum Kalmıyor 

Birçoğumuzun acve seve yediği •e 
hergün pazarlarda kesretle teaadüf 
ettığimiz yer fıstıtrı, her bakımdan 
kıymetli bir tarla mahsulüdür. Fakat 
her nedense yctişt ri:mesinc pek 
müsait ol•m n emleketimizdc çokça 
istihsal edilmemektedir. Halbuki ça
palanan ve bak iye fa iledne mensup 
olduğu için toprağı kuvvetlend.reı-ı 
ve gerek tanesi.ıden, gerek yağanLan 
lı_üyü~ i~füadeler e .i en yu fısbğının 
:r.ıraa.lımıze knrışnınlil pek lazımdır. 
En :r.ıyade Amerıkada yet ştirilen \er 
fı hğından her sene elde edılen ser~et 
pels büyük olup mem'ekelimizc dnhi 
Araşit yağı namil f slık yağı sokul
makta ve sabun iınnlahnda :r.eyt n 
yağl.ı ı nııa amansız bır rakip olmak
tadır. Bır mecmu da: " Amerikada 
bir senede ekilen ( 5500 ) hektar yer 
f.'stığından bizim p ra ile (12) mılyon 
lıra kazımıldığını" görmüştüm. 

Yer fıstığı lrnmlu, meyilli hafif top
raklan sever. Mcyvaları doğrudan 
doğruya patates gibi toprak albnda 
yetışmeyip yer yüzünde açan çiçek
lerinden kalan sapçıklıırın toprağa 
girmesi ve orada meyva yapması iU:t• 
tinda olduğu için toprağının gayet jyi 
işlenmif olma ı lazımdır. Onun içiı:J 
ekilecek toprak müteaddit defalar 
aürülmcli ve ekimden evvel d<' üç 
dört defa demir hrmıkla tırtnıKlan-
malıdır. Bu 21nyede mubta<' ld k 
rutubet te temin edilir Ko ul u 
k"JU ı · umu-ı . ~ ~n to_praklar iyi işlenmek su-
rctılc zırantıne elverMi ol b'l' ç-&- b" 1 Y a ı ır. un-

u oy e topraklar ı;uyu muhafaza 
•derler. 

Q 'E\~r gübre verı .e .. cı\se iyi çQrll
but' keı~l~bre He gübrelemeli veya. 
mahsul ~bnden evvel o tar:ada olan 
d g relenmiı olmalıdar Mııır• 

nN~onra elr.ilirıe pek iyi ol~r 

d ısaSn aya ~kimine en müaait olan 
•)'. ır. mwarı ola k il ki 
bildiği gibi· 8 8 

r~ pu u • ekile
p il k ç P ıle de cldlebılir. 
1 d u ll~eya ap~nla ekilecekae tar-

ta e kışber sal nt!m aralıkla çiz.giler 
açı ar u ç zgıler araıına (30) 
tim al'atıkla birer ikişer fıshk 't a,n· 
V · il ki d" 8 ı ır. e yıne pu u a ort parmak -rtü 
Jür, f;apa ile ekilecek oluraa 

0 
(40) 

ıantım ralıkla muntazaman •urula 
f perlın altına iki üç tane ablmak 
ıuretile ekilir. 

1 TÔhumluk kıştan iy,i muhafaza 
edılmft -ve dolgun tan~Ji olmahdar. 
Talia faresi olan yerlerde toliuıntan 
ekmezden evvel soba kurumuna bu. 
lamak yahut Üzerlerine ıaz ve kat
r~ndan ibaret bır mahlill pGıkürıne-
ıdirk.I Böylece karınca ve fareler 

;uza &fırlar. 

Tohuınlar havaaına gör.e iki tekil
de haz.ırlanır: Eğer tav fazlaca ku. 
ralCaa taneleri yirmi dört •aat ıılat
aıalı. Sonra kabufunu elle hafifçe 
Sl\tl•tıp ekmeli. Yok eA-er tav rutu
betli lıe o zaman ıılatmadan ••dece 
fııtıklara ıkiye kırarak atmalıdır. 

Fıstıklar birkaç )'•praklı olunca 
hafif tertip çapaya batlamah. Ve ta 
çiçek açmurna kadar çepalayarak 
diplulnl de güzelce doldurmalıdı 
Her halde tekrar edilen r ) )r. 

.,ıpa ara 
toprak gayet yumuıak bir h l 
meli ve çiçekten sonra top ! e dgel-

k 1 ki ra.a ala-
ca o an a pçı ra lcolaylık t • 
edilmelidir. ernın 

Teşrlnlcvvclde ilatündeki ye •11.k 
ler aaranp kurumaya başlayınca f~ 1 

• 

ler de olmuştur. Köklerile ber ~e
•ökülerek bir iki gQn tarladc b er 
kılııl. Eğer bul akan ıu buJ .. n ıra. 
-n 1 k . .. urıa 
... r.e cc )'ı ayıp dört bet günd 
kuruulu,r. e 

Bir dönüm yere (8-10) kilo fııhk 
atılır. Bu yerden ıeneaine göre 
(150 • 250) kilo mPbsul alınır K••a 
lik (150 2 . • ...... 

. • OO) kılo kadar da sapları 
tutar kı bunları hayvanlar •eve seve 
1er ve çok beslenirler. Yüzde loıım 
fHtığın )'Dzde (60) • 1 b 
yüzde 40 

1 ıç o up undan da 
laa Y ğ alınır. KQ peaini de 

yvanlar yer. _ Çiftçi 

Sorgulara Cevaplar 
f{ayaeride Bürilngiizlii zade Meh· 

m .. t Beye: . 
Bahçeni d • 
d ı e rrıademkı .)'akında ıu 

• r ar. Bu k • • uyu a ıtınadıkça gilber• 
~ılenıo tuirini aıaltmıy imkin yok• 
tur. Şariyetle dalma yukan çıkar. 
~endek açamıyor anız bahçenin altına 

apah bir lağım açınız. Yahut bir 
buçuk metre derinlitindeki hendeğe 
Jaram metreye kıtdar fotelerde kul-
lanılan balast = kınlmıı .... •. _ . ~ ıomc-

relc uıtilne bır kısım çala ile dah 
••tUnü de toprakla örtilnQz. Tab~ 
IMınde§in ucunu akacak bir Jere 
.ı.ıbrınız dendim. - ç. 

~) Zlra~t huıuıuııdald mOtkau.rt.iaJ • 

9erunı.u:; S.n P"ta'111n C~lftp) al 
J 

at .. cen91 nı ... lltlı. 

Bir deniz Fenerini ve Fenerin lcalcl' 
sini döJ•n cuşkrın dalgaltır 

Deniz fenerleri ve deniz fe· 
nerlerfode ömür geçiren bekçi
lerin hayatı hakikaten tetkik edil· 
meye değer bir mevzudur. Çtinki L...!!!!!!111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:~~"~-,-i-
fenerler her zaman sahillerde 
veya 1ahile yakın yerlerde göz 
kırpan liirer işaret kulesi · de
ğildir. 

Denizci mUJetJer, Okyanusla11 
karıı kanı ölçerek akınblarını, 
rüzgirlannı hararetlerini, derin· 
liklerini ve daha bin türlU husu· 
aiyetlerini kaydettikleri vakit 
derin olmıyau yerJere bir işaret 
koymasını düşünmiişler ve kaya· 
lıklari1e seyrüsefer için tP.blike 
teıkil eden mmtakalar~ ,._. r 
birer kule dikmişlerdir. 1 

Şimdi dinebilir ki derınlikleri 
hemen santimi santimine bilinen 
Um~anla~ı~ en ufak bir ihtimalle 
gemı~er •.çın tehlike getireceği 
tahmın edılen yerlerinde muazzam 
fenerli kuleler inşa edilm. t• B ış ır. 

unlar geceleyin mütemadiyen 
yanan limbaJarı gu .. na'•t·-·· k • "-'un uza -
lar~an görülen hevbetli endam-
larıle ~elip geçen gemilere yol 
göaterır1er. 

Sisli ha ı d 
öttlirdükl .va ar a bu fenerlerin 
lardan d:rı dlidükler ta uzak-

b. l yulur ve ona aöre ted
ır a ınır. 

Yalnız, deni~ feneri • • l" 
1 erının a· 

zım ge 7" yerl-re perçinlenmeei 
kolay b r mesele .degv ·ıd· H ı ır. 

ırçı? dalgalarıle deliye be~ 
ze~en bUyUk denizler taıuı, top• 
ragın, tuğla ve çimentonun biri
birini tutarak 

1lİf klitı ~ halin 
gelmesine kol y kola,; imkA: 
vermezler. 

Bunun kın deniz. f ~nerleri ln
şaab baflıbaşma bir iştil'. Ve ha· 
tın .ayılır güçlükler, .mubataralar 
doğuran bir teşebbüstür. 

Derler ki bütün denizlerde 
liz.Jm geldiği kadar. fener inşa 
edebilmek için eu zengin devlet· 
lerin bile bütçesi mlis~t ileğildir. 

1 : * -. . -
• · 'Fc!ner~n inia ~ilntesi }~ı~ 
ı&J•• r ye~~tae'' mt y.., .... ~ak •• ,, 

o noktanın meddllcezir zamanla• 
nn~ tetkik etmektir. Denizin bazı 
yerlerinde öğlenden evvel au aat
hı üzerinde görillen kayalıklann 
lSğlenden sonra kaybolduklan gö
rUlllr. Çünkü mütemadi bir med
düceue tabi olan ummanlann 
bir ıeviyede durduklan vaki de
ğildir. lnıaata başlayaca fen hey· 
eti ilk evvel ml\hendialerini g8nde· 
rir. Kayalığın vaziyeti umumiyesini 
tetkik ettirir. Meddücezir vakitlerini 
tesbit ettirir, ondan sonra usta
lar, amele ve malzeme gönderilir. 
Bu fen heyetleri, ameleler ve 
mühendislerin bu inşaat esnasın

da geçirdikleri hayat ayrı bir 
sergüzeşt, meraklı bir destandır. 
Birçok defalar heyetlerden bazı· 
ları çok mUşklll vaziyetlerde kal· 
mışlar, hele bir defasında suyu 
çekilmiş kayalar üzerinde beton 
bir beden vücude getirmiye çalı
tan işçiler birdenbire denizin k1.t· 
bardığım ve kayalaran tepelerine 
doğru yükseldiğini görerek ne 
yapacaklar101 faŞirmlflardır. Etraf 
kayalık olduğu için vapurlar, 
hatti büyilkçe aandallar bile bu
ralara pek yanaıaınazlar. 

Oa ıekiz amele fırtınaya tu· 
tu)muı bir gemide imişler gibi 
U%Un mllddet C0f8D, kabaran Ve 
kayahklan d6ven denizle mOca· 
dele ettikten 10nra kurtulama
m\tlar. boğulup gitmiılerdir. .. 

AçJk denizlerin kudurmuı far· 
bnalarına ıabne olan ıine1inde, 
kut uçmaz, kervan geçmez. bir 
namütenahilik içinde dalgalann 
yeknasak seıi ve rtbgirlarm hır· 
çın ııhklarına dinliyerek geçen 
fen erci bayab ise bftıbUtün me
raklı bh' bayattır~ 

Dünya yüzllnde en ç.ok fenere 
malik olan lngilteredir. 

lngiltere sahillerinde gözlerini 
'8Çlp kapay•P ~nlerce feae.rdeb 
h•ıka tnfitwrl!11111 laiJcim o1•ıu 

kanaHarda ve gemilerinin gelip 
geçliği büyük denizlerde de bin· 
Jerce feneri vardır. 

İngiltere bahriye dairesinin 
fenerler şubesi mühim ve büyük 
bir şubedir. Burada ihtiyar ve 
emektar fenercilerin tercümeihali, 
bayat tarihçesi bilhassa merak 
ve alakayı celbeden birşeydir. Fe
nerciler arasında altmış seııe mü
ten:; adiyen kulesinden biryere ay
nlmadan yaşayan kimseler de bu· 
lunmaktadır. Bir İngiliz muharriri 
bu kahramanlardan bazılarını 
kendi yerlerinde görmek, onlarla 
yakından temas ederek yaşayış 
ıekillerini öğrenmek merakına da-

yanamamıı uyanık gözlerle müte
madiyen denizlere bakan bu k~ 
lelerden bazdanm bizzat ziyaret 
etmiftir. 

Muharririn anlattıklarına bakı
hraa fenercilerin hayab herkesin 
tahammOl edebileceji gibi bir 
bayat dejildir. Burada kendisini 
ebedi bir mahktlmiyete tealim 
ederek daimi bir mabpua ha
yatı yafamak iç.in inıan büıbü
tl1n batka tUrlO ve herkesten 
ayrı bir tekilde yarablmıı olma
lıdar. 

Deniz.lerin ortasında ezeli bir 
dalga ve rüzgar musikisi dinle
yen bu kalebentlerden bazısı 
uz.un ve yorucu bir hayat sergü· 
zeştinden sonra kendini dinleme· 
ğe ielmiş küsmüt ruhlardır. Rüz· 
girm elleri kadar oasırlandırdığı 
yüzlerinde irade ve cesaret nia· 
betinde mürdümgirizlik ve yaba
nilik hissedersiniz. 

Ceymes isminde bir fenerci 
bu mesleğe · nasıl girdiğini ıöyle 
anlatmııtır: 

···- Amcam benden evvel 
burada çahıırdı. Hastalandı, ay
rılacağı aırada fenerler idareaine 
beni tavsiye etti. Bana da fikrini 
ayrıca yazdı. Birlc:aç tere<ldlitlü 
pnden ıonra karanmı verdim, 
ıiu iti kabul ettim. tik gel<lijim 
geceyi bir türlü unutamam. Beni 
getiren romorkiSr birçok erzakı 
da bırakıp gittikten sonra içime 
derin bir hDziln çöktO. Romorkö· 
rU ufuklara kadar takip ettim. 
Artık dumanı bile g6z0kmez ol· 
duktan ıonra hüznüm dehıetli 
bir teessüre inkılap etti. Böyle 
dehşetli yalnız.lığa hayabmda asla 
düşmemiştim, derin bir kuyuya 
düşmllı gibi idim. 

Gece kulenin temellerine çar
pan- dalgalarla sar11byoru111 zan· 
nediyoruJL Kulağıma hirçolc 

·uiftltülar, klpek Y• lrorlnuaç 

15 Mcrainı Ruhi 
Efendi: Zekidir. Ta
vırlarındaki Badeli· 
ğe ve efıkinlıge rağ· 

men oyun oynar ar
kadaşlarile şakalaeırı 
boğazını sever, inti
zam kuyudatile yo
rulmak istemez. Dile
diği gıbi hareket et• 
meği tercih eder. 

• 
12 Eskiıchir: Ahmet Bey; Omit ve 

cesaretini kolaylıkla 
zayi etmez, hayattan 
çok şey bekler, mesu
liyet bahsinde atak 
değildir. İntizam dai• 
resinde ve muayyen 
sahada çalışmak ve 
muvaffak olmuk ister 
Amirlerinin tevE'ccÜ· 
hüaü kazanmaktan 
büyük haz duyar. 

• 
l3 Sa maun: Kim il E.f endi: Guıer 

yüdü ve sokUlgandıi. 

Tehlike ve ıararıa,... 
dan çekinir. Oanı tat• 
hdır. llie, heyecan 
ve intizam meselele
rine yabancı kalmaz. 
Kadın bahsinde kıs· 

kanç davranabilir. El
bise ve eşyasını hüı

nü istimal e<ler. 

• 
24 lıtanbul: Gülaüaı Hamm; 

(Rum inin derdal , ..... ,.,.) .. , 

Çok konuşabilir :takat 61kıcı değil
dir. Sitemi boJdur. Arkadaşlarile yav~t 
eesle ve sakin tavurla Lonuemaz, hır 
eeyi naklederken temsil ve tak.li& ytJt
par, bir parça da müstehzidir. M~alıa
ıa gerek oakalan ve gerek 1102.leri 
pek batmaı. 

• 
2 l.tanbul: Dotan Efendu 

( Re1mlala derci.al lıh.m'7ow ) 
Derli toplu ve çalışkan bir mek1.eı>• 

Ji hususiyetlerini izhar eder. Oyunlar~ 
pek rağbet etmez, kitaplarına meraklı• 
dır. Bir şey hakkında ıorup IOl"Uftu~r. 
Kafuile. çalışmakta muvaffak olabiJf'
ceği hiuini vermektedir. 

·- • ......,..ca..,... •• :'.4 .. ·~ ......... 

hayvan ıeıleri geliyordu. 
Bittabi o gece g6züme uyku. 

girmedi. Ve ilk gelen va•ta ile 
buradan aynlmayı kafama .ok· 
tum. 

Birkaç gün aonra romorkör 
yine geldi. Fakat na&1laa ben 
menf amdan aynlmadım. O zaman 
bu zamandır buradayım. Birkaç 
dafa lngiltereye gittim. Fakat 
her yerde artık benimsemit ol
duğum malikinemi, aevgili fene· 
rimi aradım. Denizin bitmiyeiı 
uğultusu, hrtınanın korkunç gtır
lemesi benim için bir ibtiyastır. 
Göklerin, bulutların rengini der· 
bal alan hassas deniz, her daim 
insanı uyandıran munis bir ar-
kadaştır. Onun kokusu ve hava, 
ciğerlerimin ıiddetle muhtaç ol
duğu bir devadır. » 

Bazı fenerciler yanlarında ar
kadaş olmak üzere köpek v• 
baıka hayvanlar bealerler. Gıda 
maddeleri hemen hemen yalnız 
balık ve konserveye inhiaar eder. 

Hulusa uzaktan bakıldığı va· 
kit mahbusluktan daha elemli, 
yapayalnız ve korkunç bir yaıa· 
yıf tarzı ki, evet, buna herkea 
td'hammül edemez! 

* Maamafih fen bugün fener· 
lerde insanların diri diri gömül· 
mesine meydan vermemektedir. 
ÇUnkü ayda bir ziyaret edilerek 
elektirik cihazları kurulan fener
lerde . yağa, gaza Ye her akta• 
fitil tutuıluracak bir iasana ı•&
yaç yoktur. 
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Ç rli, Sezayı, umyanın Olduğu 
Tabuta Doğru Götürüyordu •• 

Size kattı beslediğim aşkın 
ber zaman tesadüf olunur şeyler
den olmadığını daha sonralan 
anlayamadınız mı? 

Seza dehşetli bir heyecan 
içinde idi. Bu hMta adamı teskin 
etmek istiyordu: 

- Çarli siz hastasınız 1 diye 
kekeledi. Titreyen ellerile onun 
yanan elini yavaşça okşayarak 
devam elti: 

- Bütün bunlar hummamn 
teheyyücü! Kendinizi toplayınız! 
iyi olmamzı istiyorum. 

- Hayır çocuğum ben hasta 
değilim, sizi temin ederim ki 
aklım tamamile başımda. Haki
kati görmek istiyor musunuz. Eli
nizi uzabmz, şurada duran küçük 
çekmeceyi açıp ••• 

Seza dehşetle sözünll kesti: 
- Yalvarırım size.. devam 

atmeyinizf.04 BunJnn unutu~uz! 
- Sizden istediğim şeyi ya

pınız Sezal 
Seza bu sesten korkmuştu. 

Göz yaşlan biribiri arkası sıra 
solgun yanaldanndan aşağı düşü
yordu. 

- Seza o çekmeceyi açınız! 
Çarli'nin sesı gitgjde daha 

sert ve kuvvetli oluyordu. 
Seza titreyerek ona itaat etli. 

Küçük çekmeceyi alıp dizine 
koydu ve açb. 

- Onun i\;inde ne var görtı
yor musunuz? 

- Hayır! 
Çarli yerinden fırlıyarak du

nrdaki meşaleyi kapb ve genç 
kadının yanma gcldiı 

- Şimdi daha iyi g6rDyorau
nuz değil mi? 

Evet Çarlioin ha~la vardı. Bu 
~ekmeceden biraz evvel bahset· 
iDİi oldu~ papiriislar vardı. 

Seza dehşetle haykırarak el
lerile yüzünü örttli: 

- Naaıl Seza, hakkım var nu 
imiş! 

- Evet. 
- Seza o papirflılen almız. 

Yanındaki tercümelerini de bera
ber alınız okuyunuz. 

Seza ellerini kavufturmuıtw 
- Y alvannm size beni rahat 

bırakınız. Ben bi11ey bilmek ve 
-görmek istemiyorum. Baııa aıer
lıamet ediniz. 

- Fakat Sezal 
- Hayır... Hayır artık ahi 

dinlemek istemem. G6rmiyormu
mnuz ne haldeyim. Esasen bura
daki vaziyetimiz beni deli ediyor. 
Sabnm ve kunetin kalmadı ••• 
Şimdi siz böyle çılgın şeylerle son 
gayref ve kudretimi mahvetmiye 

Resim Talı/ili Kııpona 
• 'V.»u u •uc •••••••:Auueuuz• 

Tabiatioiıi öğrenmek jstıyoraanıı 
re!miniıi bu hpoodan tO adet 
ile birlikte gönderiniz. · R~nıiniz 
ııraya tibidır ve iade edilmez. 

laim. meslek 
veya eno'at 

bulunduğu 
memle'ket 

Resim intişar 
edecek mit 

Re1mhı klişeai 30 •wüetuk 
pul mukabilindo gönderilebilir. 

" 
kalkışıyorsunuz. Çarli siz hastası· 
nız d;yorum s:ze... Hararetiniz 
var... Ya .siz de öteki gibi daha 
fazla hasta olursanız ne yaparız? 
Ben ne o!urum? •• Yarabbi böyle 
müthiş birşey düşünmek bile beni 
harap ediyor. Yalvanyorum size 
artık bu inanılmaz hikayeleri bir 
tarafa birakımz ve kendinizi top
layınız. 

Çarli birdenbire yerinden m
çıradı. 

- Seza size yalan söyleme
dim, diye haykırdı. Hakikati 
kendi gözlerinizle siz de görmeli 
ve bana inanmalısınız! 

Sezayı kollan arasına ahp 
mumyanın olduğu tabuta doğru 
sürüklüyordu. 

Seza büyük bir dehşetle: 

- Yarabbi.. Deli mi oldu ? 
diye düşünüyordu. 

- Geliniz Seza, siz de emin 
olunuz. Mumyayı görünce keneli 
yüzünüzü görüyor gibi olacaksınız. 
Tıpkı bir aynaya bakar gibiL 

Çarli bir kolu ile genç kadını 
tutuyordu. Öbür elinde meşale 
vardı. 

Sezayı, tabuta yaklaşırken 

dehşetli, deli edecek kadar mUt• 
hiş bir korku sarmışb : 

- Çarli bana acıyınız! 
Diye haykırıyordu. Mumyanın 

yanıbaşında idiler. Çarli emreden 
bir sesle: 

- Çekiniz şu 8rtnyü1 
Dedi. Seza aklını kaybetmek 

Gzere olduğunu hissediyordu. 

Çarlinin deliliği onu da sar
mıya başlamışb. 

Ya Çarlinin hakkı Yaraal 
Ya sahiden bu örtünün alhn

dan çıkacak olan çehrede ••• 

Ve Seza bütün sesile bağırdı: 
,.Hayır •• Hayır ••• istemem, görmek 
istemem... Beni bıralanızl,, 

D~zleri lizerine yıkıldı. Gözle
rini kapıyacak kadar bile kuvveti 
kalmamışb. Başında bir kıyamet 
vardı! O da bir şeyler hahrhya
cakmış gibi idi. 

Birdenbire çıldırmış gibi ayağa 
kalktı. 

Çarlinin elinden meşaleyi ka· 
parak tabutun örtüsünü açtı. Ve 
kristal kapağının üzerine doğru 
eğildi. Eğildi.. Ve dehşetli bir 
feryat kopardı! 

(Arkası ... ., , 

• 
"Karar, Yapılmak için 

V ·ı· ' erı ır .,> 
Buzlu su içinde on yaşında çocukların 
iştirakile yapllan bir yüzme müsabakası 

Geçen ayın ilk gllnn ( Slıuyo
juku ) ismını taşıyan meşhur 

Japon spor kulübünün ( 15) inci 
yıldönümüne tesadüf edi)ordu. 
Bu hadise, büyük merasimle 
tes'it edilecekti. Bu meraaımın 
içinde yüzme müsabakalan da 
vardı. 

Bu münasebetle daha evvelden 
hazırlıklar yapılmıf, davetiyeler 
gönderilmişti. Fakat aksiliğe ba
kınız : Şenlik gününden bir hafta 
evvel havalar tekrar soğumıya 
başladı, barometre sıfırın albnda 
( 20 ) dereceye indi. Bu vaziyet 
karşısında şenliklerin tehir edil
mesi düşünülüyordu. Fakat spor 
reisinin mütaleası şu oldu: 

" - Karar yapılmak ıçın 
verilir, şu veya bu gibi bir bahane 
ile bozulmak için değil ! n 

İngiliz gazetelerinin anlatbk· 
lanna göre bu yüzme müsabakası 
(10) yaşında çocukların da iştiraki 

ile sfır alb (20) derece IOğuktaJ 
yapılmıştır. 

Resmimiz buzlu derede yll
zenlerden bir çocuğu . gC>ıtcr
mektedir. 

.._,_ .......... ..__..,_ ............... _. .. ,_ 

ZONGULDAK 
HAVZASI 

Kömür servetimizin knlb~ 
Bu kitapla tejrih ed!Ji,yor. 

HUsnUtablat 
Matbaa Si 

15 Kr. 

Nisan 6 

Şehir Meclisinde Tram 
vay Şirketine Hücum ... 

Azadan Bir Kısmı Beleaiyeyi De 
Kabahatli Bulduklarını Söylediler 

Şe'lıir Meclisinin toplantısından 61,. gö,iinüı 

lstanbul umumi meclisi dlln ettirir. Birinci mevki arabaların 
ı>ğleden sonra toplanmışbr. Dün- fazla işlediği noktasınn gel:nce: 
kü toplantıda tramvay şirketi Bu noktayı da tetkik ettirdik. 
meselesi etrafında hararetli mü· Elde ettiğimiz rakumlnra göre 
zakereler cereyan etmiştir. Bun· umumiyet itibarile şehirde yüzde 
dan bir müddet evvel azadan, altmış nisbetinde birinci mevki 
şoförler cemiyeti re:si Senihi Bey araba, yüzde kır1c nisbetinde do 
tramvay şirketinin vaziyetini izah ikinci mevki araba işlemektedir. 
eden bir takrir vermiş ve ma· Bunun da makul bir nisbet dahi-
kamdan bazı şeyler sormuştu. linde tanzimi için şirket nezdinde 
Dün, belediye reis muavini Ha· teşebbUsler yapıyoruz. ,, 
mit Bey bu takrire cevap ver- Hamit Beyin izahntından sonra 
miştir. Hamit Bey demiştir ki: takrir sahibi Senibi Bey söz aldı. 

"- Tramvaylardaki izdihamın Tramvay ücrdlcrinin esesen pahalı 
önfine geçnıek için tetkikat yapı· olduğunu, birinci ve ikinci me,ki 
yoruz. Fen heyetimiz bu hat- farkından dolayı fstanbul halkının 
larda, şehrin bugünkü şeraiti senede yüz binlerce lira fazla 
altında fnz~a araba tahrik edil- para verdiğini söyledi ve şiddetli 
mesine imkin olmadığını bildiri- hücumlarda bulundu. Kara Or 
yor. Tramvaylann sür'atini ço- manzade Suat, Avni, Galip Bah-
ğaltmak için baza tedbirler düşü- tiyar, Nureddin Münşi Beyler de 
nülüyor. Sür'at çoğaltılırsa, fazla tramvay şirketine şiddetle büculll 
araba tahrik etmek imkinı olacak· ve Belediyenin yazifesini yapmr 
br. Fazla araba tahrik etmeden, cLğını işaret ettiler. Hamit B. 
izdihamın önüne geçmek için, vazi yetin tetkik edildiğini, mlbD" 
yolculan tramvaylara bindirme- kün olan çarelerin aranıp bu-
mek lAzımdır. Bu da halkın, so- lunacağını söyledi. 
ğukta, yağmurda bekleme yerle- Meclia pazar gtlnll tekrat 
rinde saatlerce beklemelerini icap açılacaktır. 

r.4111--. Bugila Paugalh TAN Sinemasında e•a 
Piyer WolWun maruf eıerinden mukte"bea dünya ıinemalannda büyük safer 

kazanan (Fransızca sözlü Ye ıarluh) hini büyük film 

KiRiK KANATLAR 
Oynıyanla: VICTOR FRANCEN- ALİCE F;ELD - ABEL TARRIDE 

______ .. 1Javeten: FOX JOURNAL • (Tel. 4337 4 ) 

• 
Bugün 1 P E K sinemasında 

haftanın büyük muvaffakiyeti 

LiLYAN HARVEY 
tarafından temsil edilen 

SARiSiN KUKLA 
zengin sahneler - muhteşem dekorlar, nefis bir eser 

Ayncaı Yunanlstanın 10 uncu Cumhuriyet bayramında 
TUrk Teyyerec:lleri ve lzcllerl. 

-----• Bugün: saat 11 de tenzilatlı matine • ( 15469) 

Koyun ve Keçi Satışı 
Türk Tayyare Cemiyeti Uzu!lköprü 

Şubesinden : 
Muhterem Uzunköprll kazası balkı tarafından kurban bayrr 

mında şubemize teberru edilen 321 adet koyun ve koç 111 adet 
keçi ve 2 adet manda ve dana ki, cemau 434 adet kurban 1 nisall 
934 taribindan 10 nisan 938 tarihine kadar on gün ID'1ddetle aytl 
ayrı müzayedeye konmuştur. Kat'i ihale 10 nisan 934 salı günO 
saat 16 da şubemizde yapalacakbr. Talip olar.lann ve şeraiti 
üğTenmek isteyenlerin lstanbul Tayyare Şubesine veya fubemiı• 
müracaatları ilin olunur. 



1 AT RAKKi1 

Nasıl Doğdu? •• 

••••••••••••n••••tt•••••••n••• ..... •••-•••• .. Nasıl Yaşadı? .. 
Dördt_;ncü Ktsım No. 52 6. 4 - 9~4 Nasıl Ô!Jü? •• 

~========~ Z'ya Şakir ·<===========================# 
Çerkes Ahmet Kimdi ? Ve Ahmet Sa-
mimi Hangi Sebeplerle Öldürmüştü? .. 

Demiş ve bilhassa son sözle- mağazası önün· 
rile bu af ve temiz ahlaklı gen- de katili arıyor-
cin gururuna dokunmuştu. du. Halbuki bu 

Bu esnada, bazı mlifrit İtti· esnada siyah ve 
hatçılann Samim Bey hakkında ıivil elbiseli bir 
ağır sözler SÖ) ledikleri işitilmiş.. adam büyük bir 
Hatta, komite tarafından idnm sekinetle oradaki 
edileceğine dair kendisine pembe karakolun ka-
bir kağıt üzerine yazlmış bir pısından girmiş; 
mektup gönderilmişti. Samim doğruca kara· 
Bey, bir taraftan Talat Beyin kol kumandanı 
teklifleri, diğer taraftan da ko- yüzbaşı Abdili· 
mitenin tehditleri arasında vazi· kadir Beyin 0 • 

yetine bir muvazene vermek iste- dasına g:tmişti. 
miş; fakat Kozmidi fendinin Abdülk dir Bey, 
ıehirli telkinleri has bile bu mu- odasının pencere 
vaıene)i temin ıe tesi ede- sinde ayakta du· 
memişti. ruyor; on beş 

Nihayet... Mayısın 10 uncu adım ilerideki o 
perşembe günn akşamı (alaturka) kanlı cinayet 
aaat ikide Samim Bey matbaadaki sahnesine bakı-
işlerini bitirmiş; dostlarından ve yordu. Oda ka· 
Tanin gazetesi muharrirlerinden pısının açıldığım 
Fazıl Ah t B duyar duymaz lk· me eyle birleşmişti. geri çekildi. Ka· 

1 ark.adaş kol kola girmişler, 
B b A pıdan giren ada· 

a 1 caddesini İnmişler, Bah· ltıerham Ahmet Samim B. 

!ekapıda dört yol ağzındaki bo- ma doğru ilerledi. Memnun bir ilanından evvel ltrhat ve Terakki 
gaçaçı fı çehre ve gülümseme ile: 

nnın önüne gelmişlerdi. 
O anda, Ahmet Samim Beyin - Aferin, Ahmet.. Hem ça· 
pek yakınından iiç el silah pat- buk hem temiz bir iş oldu. 
lamış.. Bu zavallı genç ensesin- Dedi •.. Ahmet denilen bu siyah 
den giren ve dimağından geçe- ve sh il elbiseli adam, bu sözlere 
rek sağ gözünü tamamen tahrip hafif ve soğuk bir tebessümle 
eden kurşunla bir anda yere mukabele etti. Ceketinin c;ebinden 
yuvarlaomışb. Samim Bel in sağ çıkardığı • henilz namlusu ılık -
tarafında bulunan Fazıl Ahmet Brovnik tabancasını oradaki kar-
B Y can korkusile kendisini fırı- yolanm yasbğı altına soktu. Ma-
na atmış, tesadüfen oradan geç- sanın üstünde açık duran paket• 
mektc olan sauaf Bodos isminde ten bir cigara aldı. Bü}'llk bir 
bir karamanlı da, kaza kurşunla- sükunetle yaktı. Karyolanın ya-
nndan birile ayağından yaralan- nındaki eski bjr kanapenin üzerine 
mışb. boylu boyunca uzandı. 

Katil, kimdi?.. Bunu g6ren ol- Bu Ahmet, kimdi?.. Bu feci 
mamışh. ÇünkU, bu kanlı facianın cinayeti niçin •• ve, kimin emrile 
vuku bulduğu zaman-on beş adım 
Herdeki • ( Bahçekapı karakolu)- icra etmişti?.. Bu suallere verece-
nun önünde bekliyen lbrahim on· gimiz cevaplar, bu güne kadar en 
başı isminde bir asker, ilk silah ko} u ittihatçıların bile taşıdıklan 
patlar patlamaz ko;a koşa, cinn- yanlış bir zehabı tashih edeceği için 
,et yerine gelmiş; elile Oroıdi· çok şayanı ehemmiyettir. (Samim 
bak mağazası tarafını göstermiş: faciası) nı yaratan Ahmedc, (Çer-

Koşun.. tutun.. katil ka- kes Ahmet ) denilir. Bu adam, 
çıyor. senelerce evvel Sereze gelmiş, 

orada yerleşmiş.. Meşrutiyetin 

cemiyetinin teşkilab yapılırken 
cemiyete girmiştir. Pek cesur ve 

cür' etkar olduğu için • sivil olma· 
s:na rağmen • takip taburlanndaki 
arkadaşlarile beraber Bulgar çete-

lerinin takiplerinde bulunmu~ ve 

batta, tenha yerlerde avladığı 
Bulgar komitecileriııden birçokla· 

nnı gizlice öldürmeye muvaffak 
olmuştu. Meşrutiyetin ilanından 

sonra hazan Serezde ve bazan da 

lstanbulda vakit ge~iriyor; daima 
genç ve milf rit ittihatçı zabit 
arkadaşları arasında yaşıyordu •.• 

Kıraldan ziyade kıral taraftan 
olan bu genç zabitler, Harbiye 

Nezareti tarafından verilen mü· 

kerrer emirlere rağmen komite

ciliği terkedemiyorlar; hudutlar 

düşman tehlikesile u.nnlarken bun
lar daha hali politika oyunlarile 
oynayarak askerliğin mukaddea 

vazife hislerine ihanet ediyorlar

dı. 
( Arknn var) Diye bağırıp kendisi de koşa

rak orada1<i halkın naı:arlarıru 
o tar fa sürtiklemişti... Samiın 
kanlar içinde yata) or.. silah ae..: 
!erinden korkmuş ve şaşırnu 
olan halkın bir kısmı şuraya bu~ 
raya kaçıyor •• bazı cür'etkarlar da 

1 RADYO 1 

lbrahim onbaşının mahirane ma
navrasma kanarak Orozdibak .............................................................. 

SON POSTA 
nın 

iLAN FIATLARI 
1 - lıio~n tek sütun t aaun gceıeoio 

m tin yazl8ile v ati 4 kelimedır. 
2 - Ayni yuının 2 ıatm t saotimdır. 
S -Dıba kalın ve daha ince yaıtl&r 

aantim ile heaap edilir. 
4 - Sayfuma göre ilinlar ... ğıdalri 

fiatıaıa ta.bidu 

Sayfa -• inci 
a 
•• tt 

•·il,, 
Diğer •yfalarda 
600 • 

Santimi -400 Et. ·aoo ... 
tOO " 
eo • 
30 • 

• 

r 6 Nisan Cuma 
1 

STANLUL - 12.30 alaturka p"lk n ... 
'Y•h 11.tS b 

1 
pille netrl7ah, 19.15 ajana ha• 

er ~· IDul telU Dtfr yııt, 19.SO 1 llrk mua"kl 
ne4rı7ata ( Eli 
Haı un Snım z~ Hanun, inci Hanım, O.kG 
habsrlul 2ı SO N} • 21·20 Ajana ve boraa 

' ' eclp Yakup Be7 orkeatraaı. 

VARŞOVA - (HU m.) 17.SS koro 
konıerl, 18.15 l'lourt'ın eaerl , d erm en mUrek• 
kep konau, 18.SS Mme. ... 1. f 

11U .er tara nadan 
teg11nnl, 18.50 haberler n. 19.20 pllk. 20 
muhteU bahıı· u 21 OS m "ki ,. 1 ... ' • uaı uzer na aon-
fcf ana, 21.15 fUharmon·k ho.,mer, 23.40 dan• 

pllklan aıuaahabc, 24.0S Slra.a mutlklal. 

BÜKREŞ - Paakal7a mOnu b Ule 
nefri1at 1oktur. 

BUDAPEŞTE - (550 m.I 11 EsJa.ult 
luo f br.k 11ndan nakil, 18.45 Feyea -ıoa 
takımı, 19.25 •por haberleri, 19.40 Mme. 

lrene Maraı tarafından pl7ano k-.ert. 20.ıo 
muaahabe, mUtealubcD S •aD pıuall.lıL 

ViYANA - ( 507 m ) 18.40 Jneç halk 
tarkılan, 19.10 aeyyah neırlyah, 19.25 bodeaı 
aporu haber.eri. 19.45 heberler va. 20.15 pi• 
yar.o ile parçalar, 2ı.ıo yeul operet ve arıll 

filmlerden parçalar, 23.20 ak9am haberleri, 

BRESLAU - (316 rn.) J7.SO nq'dl 
maalkl, muaababe. 20 ıeaçtlk konaerl, 21 

kıea haberlu, 21.15 tegaonlll bir akeç 22.15 

nq'ell mualld, 'l3.15 muaahalıa, 24 ıen •• 
alktal (üper• eırkutrUI}. 

7 Nlsn Cumartesi 
fsTANBUL - 18.15 p lk netrtyah, 18.45 

franaıııca dera, 19.15 ajana haberleri, muh· 
telif netrlyat, 19,!lO TGrk mualkl ae9rl1atı, 
(tambwl Refik Boy, kemençe Fahire Hanım, 
udi NcnH Bty, Rlfat Bey), 20.15 bu kı11m• 
da S flye Hanım da lftlrak edecektir, 21 
qref Şef k Bey tarafıadan konferana, 21,50 
Necip Yakup Bey orkeatraaı. 

VARŞOVA (1414) - 19.20 tenor mıı
ıaauaı lf\lıald • kODMr, 19,40 oda muılk'•I 
(pl1ano - keman), 20 muaahabe, 21,.20 Cho
p n'ln eaerlertndan mUrekkep konaar, 23 
kollfwen1, 24.05 claH muaikial. 

B • KREŞ - Pukal7• mlaa1ebetl~• 
a91rl7at yokhar. 

BUDAPEŞTE (550) - 18 muaahabe, 
ll,:90 8 mel• 1 oro.unua kon•ert. 19.SO amat3r 
nefflyata, 20 Siclly•d• llkbebar (p'lk Da), 
20,S5 piyano koıı ... ı, 21.ıo h•berlar, 21,,0 
Viıanada• nakil • Şarap, Kadın, Şarllı .. 
lılmU Johan StrauH'un bir popurl•I, 23 ha• 
va raporu 24 Sıltuya otel adu dana 
mua:ldal. 

VIY ANA (5116) - 17.U maadolln koa
aarf, 18.10 muaahabl', 2&.50 prkı ye dana 
(f un• etrafın• maha- hnal•rd•a), 1"50 
aktUallte 20.20 •••t ayan Yualre, 2G.3S 
Brukmer: Fooda konMl'I, 2J.50 •Şarap, kadın, 
Ş•rkı. t•lmll popUrl, 23.25 Hn haberler, 
2140 daıo• p"Aklan. 

BHESLAV - (Si') 19.50 rJtara lıuar
tetl. 20.!0 .ırtGallle, 21.10 • \Vlndıor'um 
... ·.u kad .. aan • •··-ıı Ouo NleOJ.ai'ala 
opera k.-ılll. M erkeatra. 

• 

Şehrin Plcinı Ve Mimar 
M. Eg!i ___ ,. __ _ 

( Bıııt rafı 1 inci sayfada ) 
yollar. yapılacak binaların proje-
sini yapmak makul ve zamanı 

gelmiş bir fikirdir. 
Projede (şehrin) bütün husu· 

siyetleri mcvzubahs olmak mec
buriyeti vardır. Otomobil, tram· 
vay yollan, yeraltı şimendiferinin 

geçeceği istikametler, evlerin, 
apartmanların bina edileceği 
yerler, köprüler ve meydanlar 
çok derin tetkiklerden geçmiş 
bir çabşmamn mahsulü olma· 
lıdır. Tetkiklerin merkez sık
leti - şüphe yok ki • §ehrin 
umumi hayat artları, iklimi, 
içtimai, iktısadi meseleler ile 
ı.evk ve ihtiyaç meselesi üıerine 
istinat eder ve yapılacak şey ezeli 
ve ebedi bir şey olmaktan uzak 
kalır. 

Çünkü teknik, artistik ve 
alelumum hayati şartlar öyle 
mütemadi bir değişmenin esiridir 
ki bugün en iyi denilen bir şeyin 
elli sene sonra ayni meziyeti mu· 
hafa:ıa edeceğini hiç kim e iddia 
edemez. Şu halde : Umumiyetle 
şehir projelerinde ati nesillerinin 
içf mai vt. zevk ihti) açlnrım temin 
edecek çalışmalarında işe yaraya· 
cak evsaftan başka bir şey ta
savvur etmek abestir. 

BugUnkU Proje 
Mesela bugünkü projede cadde 

istikametleri yann atılması memul 
olan bir köprüden geçecek yahut 
caddelerin albndan yeraltı şiruen· 
difer tünelleri açılabilecek bir 
vaziyette olmalıdır. 

Sümmettedarik veya afaki 
bir görüşle bazarlamverecek bir 
plan ekseriya istikbal ne illerinin, 
şehrin güzelleştirilmesi uğrunda 
yapacakları birçok teşebbüsleri 
felce uğratabilir. 

KUbizm Ve lstanbul 
Güzellik bahsine galince ; 

Bu da uzun zaman isteyen bir 
ıeydir. Bugün Avrupa mimarisine 
hikim olan kübizmin burada ulu 
orta kabul edilmesi bence bir taklit 
hevesinden başka birıey değildir. 
Çünkli san'at ta herşey gibi bir 
bir cemiyetin ihtiyacından doğar, 
iklimin, zevkin terbiyenin •e daha 
birçok içtimai Amillerin san'at 
üzerine yaphklan mühim tesirleri 
kimse inkar edemez. Biı bu 
meseleyi Güzel san'atlar mekte
binin yetiştirdiği ve yetiştireceği 
unsurlara bırakıyor ve onlann 
derin bir alaka ile meşgul ola
caklanru ümit ediyoruz. 

Bir Şehir Hemen D•Oltemez 
Hülasaten bir ıebir plim 

mevıubabs olurken şehri bir çır
pıda değiştirivermenin mümkün 
olmadığın1 düşünmek ve yapılan 
ıeyin her ıeyden evvel ileri nesil· 
ler için hazulanmış bir faaliyet 
sahası olduğunu bilmek lazımdır. 

Beledlyenln Yaz fesi 
Bizden sonrakilerin en iyi bir 

şekilde işlerine yarayacak bir plan 
hazırlandığı şu esnada belediye
nin bazı tedbirler alması makul 
ve lüzumlu bir harekettir. Bu 
takdirde .emtleri biribirinJen ayırt 
etmek doğru değildir. Bir şehir 
bir küldür Üsküdar ile BeyoğJu
nun ayn ayn projeler ve ted· 
bir!ere tabi olması sakat bir 
düşüncedir. 

Bilik.is bfitün semt:eri biribi-
rine bağbyacak, alakalandıracak 
bir bale koymak ve şehri baştan 
başa yeknasaklnştırmak daha 
doğrudur. ilerideki nesiller ihti· 
mallô Kumkapıdao Beyoğluna beş 

dakikada götürecek tünellere 
ihtiyaç duyacaklardır. Eyüpten 
Beşiktaşn giden en kestirme, en 
fenni ve en ihtiyaca uygun olan 
caddenin istikametini biz onlara 
şimdiden hazırlamalıyız. Bu tedbir 
ve vazifeler yapıldıktan sonra 
geriye kalan teferrüatı, zaman, 
ihtiyaç, zevk ve kabiliyet la .. 

marnlar. 
MUnaka,anın Mahzuru 

Varmıt 
Bununla beraber tekrar cdi· 

yorum. Bütün bu uzun çalışmala
rın muhassalası olacak eser üze
rinde şimdiden söz söylemek, hele 
münakaşalara girişmek hem mev .. 
imsiz, hem de mabz.urfodur. Çiln

kü münakaşalar, gürültnler ve 
tenkitler işini sükrınet)e yap
mak mevkiinde olan bele
diyeyi şaşırtır veyahut ta hiç 
olmazsa cadde gUzergabların
daki arsalana, evlerin vesaire
nin fiatlarım yükseltmek auretile 
spekülasyonlara sebebiyet verir. 

Kanaatimce salahiyetli ve tec
rübeli eller ve vukuflu kafalar 
tarafından yapılması elzem olan 
bu iş yalnız ~ebir belediyesinin 
harimindc münakaş edilen çok 
ciddi bir vazife mahiyetindedir. » 

Yeni Vazifelerine Başladılar 
İkinci ceza azalığına tayin 

dilen OskOdar müddeiumumisi 
iürhanett n Beyle Birinci ceza 
reisliğine terfi eden beşinci müs-
tantik Necip Nadir ve Üsküdar 
uıüddeiumumiliğine nakledilen Hay 
dar Naki Beyler dünden itibaren 
yeni vazifelerine ba lamış\ardır. -
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Gavur Mehmet 
Y edl (Aşık) lar Şirketi 

Her ' hakkı malıCuzdur 6 • 4 • 934 

Tefrika No. 88 
•• 

Karmen'in Oliimü •• 
~~~~-~~~~~-

"Karmen,, in Aldığı ·vara Tam O Hain 
Kalbinin Üzerinde idi .. ., ___ _ 

Cevap yerine, merdivenden 
çıkan bir ayak ıesi duyuldu. O 
adam, hem yavaş yavaş, korka 
korka merdivenleri çıkıyor; hem• 
de söyleniyordu: 

- Ne olacak?. Az alsın, ka
çıp kurtuluyordu. Fakat, bu ko
ca adamın bir kadın kurşunile 
devrildiğini görünce dayanama· 
dım. Koştum, tabancasını aldım. 
Elimden bir kaza çıkh. Bakalım 
ıimdi ne olacak? .• 

Gavur Mehmet, birdenbire 
büyük bir sevinç hissederek ıor
du: 

Demek kanyı hakladın 

ha? ... 
Vallahi, nefes bile aldır

madım. 

- Ya onun arkadaşı .• Kısaca 
boylu.. Siyah ceketli, .. 

- O da, kapının dibinde ya· 
tıyor. 

- Aferin hemşerim.. Senin 
adın ne? .. 

- Benim adım.. Ha, mori .. 
Bayram. 

- Haaa, Bayram Ağa.. Seni 
timdi tamdım. Bak, sana söyli
yeyim. Sen, tevkifhnnede gardi· 
yansın. Bu şe) tan karı ıenin da· 
marlarına girdi. Seni kandırdı. 
Kendi kaçmak için, seni de ka
çırdı. 

- Vallahi, öyle oldu, be 
bemşerim .• Ne biliyorsun, bunları 
sen. 

- Şimdi beni dinle. Senin 
kabahatin epice büyük. Lakin, 
bizi vuran o mel'un kan ile ar· 
kadaşım geberttiğin için bu ka
bahatin affolunncak. Buna, ben 
şahitlik edeceğim... Şimdi senin 
yapacağın bir iş kaldı. Eğer onu 
da yaparsan, ceza yerine büsbü· 
tün mükafat görürsün. 

- Söyle be hemşerim.. Su 
mu istersin? .• 

- Hayır.. Ona lüzum kalma• 
dı. Sen şimdi koş.. Buraya en 
yakın olan Kapıiçi karakoluna 
git Vukuatı haber ver. 

- Ya beni yakalarlarsa ... 
- Hiçbir şey yapmazlar. Kof.. 

Bir dakika vakit geçirme ••. 
Fakat.. Buna hacet kalmadı. 

Sabah beniiz pek erken olduğu 
için zaten dar ve tenha olan so
kaktan biç kimseler geçmemif 
ve Karmenin yerde yatan cese
dini kimse görmemişti. Likin, 
silih sesler:ni işiten komşular pen· 
cerelere fırlamışlar.. Yerde bir 
kadının kanlar içinde yattığını 
görür görmez, karakola adam 
koşturmuşlardı. 

Bayram, henüz, merdivenden 
inerken, dört beş zaptiye evin 
önüne gelmiş; zaptiye kolbaşısı da 
kapanın önüne dikilmişti. 

* Bu hadiseden hasıl olan netice 
şu olmuştu: 

Gavur Mehmet sağ bacağın• 
dan, Hüsnü Efendi de göğsünden 
yaralanmıştı. Bayramın attığı bir 
kurşun, Salibin belkcmiğ;ne yakın 

bir yerden girerek kaburga ke
mikleri arasında katmıştı. Köşe
başında, yü;züstü yere kapanan 
Karmene gelince; Bayramın ikinci 

kurşunu, onun'da arkasından gir· 
miş ve kalbini parçalamıştı. 

Galata ve Beyoğlu halkı ha
diseyi çarçabuk haber almıf, her 
tarafta bin türlU dedikodu başla· 
mışb Frenk gazeteleri, ciddi bir 
tahkikata lüı.um bile görmeden, 
gözlerini yummuş, ağızlarını aç· 
mışlardı. 

Kermenin ölümii, onlara kafi 
derecede sermaye temin etmişti. 
Ne hadisenin ehemmiyet ve haki
katini, ne de yaralanan erkekleri 
nazarı dikkate almıyorlar: 

[ Bu, ne rezalet.. Sokak orta• 
lannda ecnt:bi kadınlar kurşun• 
larla vurulup öldürülüyor .• Hükü
met buna karşı seyirci kalıyor. 
Artık Türkiyede asayiş ve emni· 
yet kalmamıştır.] 

Diye, bar bar bağırıyorlardı. 
Bereket versin, ertesi günü 

intişar eden (Tarik), (Sabah), 
(V akıt) gazeteleri uzun sütunlarla 
bu vak'anın mahiyetini açıktan 
açığa yazmakla beraber, Adliye 
nezareti tarafından gönderilen 
resmi bir raporuda neşretmişler; 
karşıyakanın garazkar gazetele
rine müskit birer cevap vermit
lerdi. 

Mecruhlar, ilk yetişen ~abıta 
memurları tarafından en yakın 

hastaneye nakledi:mişlerdi. Has· 
tane, şimdiki Tünel hanının kar· 
şısındaki köşebaşında idi. Sivas· 
topol muharebesi esnasında İtal· 
yan Salibiahmeri tarafından tesis 
edilen bu hastane, harpten son· 
ra da kapatılmamış, F erikövdeki 
ltalyan rahibeler manastırın; bir 
varidat temin etmek için hususi 
şifa yurdu haline ifrağ edilmişti. 
Hastanede., Gavur Mehmetle 
Hüsnü Efendiye Haliç'e nazır 
küçük bir oda tahsis .olunmuştu. 

Salih de ağır yaralı olmakla be
raber zabıtanın nezareti albnda 
tedaviye başlanılmıştı. 

Yaralılar hastaneye nakledillr 
edilmez, Adliye Nezareti tara
fından meşhur muallim Şahbaz 

Efendinin riyaseti albnda üç ki· 
şiden mürekkep bir istintak he
yeti gelmiş; tahkikat yapmıştı. 
Bu tahkikat neticesinde Gavur 
Mebmetle Hüıntl Efendinin, .. 11-
biyetlerini tecavüz ederek mevkuf 
Salibi hile ile tevkifhaneden çı• 

karwkları ve böyle bir hidiseye 
sebep olduklan tahakkuk etmit 
ikisinin de suçlu olduğuna karar 
verilmişti. Fakat bu karan haber 
alan Zaptiye Müşiri Hafız Paşa 
derhal mertçe ortaya ablmış: 

- Ne demek ?.. Bu güne bu 
gün sayeişahanede ben kos koca 
bir Zaptiye Müşiriyim.. memurla· 
rıma bu selahiyeti gizlice ben 
verdim. Kadın olsun, erkek olsun; 
iki caninin vücudü ortadan kal· 
karsa kıyamet kopmaz a... Su 
testisi, su yolunda kırılır. 

Diye, bar bar bağırmıya baş· 
lamıştı. Hatta, derhal saraya ko
şarak ve meselenin iç yüzünii 
anlatarak Ba}'ram hakkında da 
bir af iradesi almı~b. Filhakika 
Bayrm, Karmeni kaçırmıştı. 

( Arkası var ) 

Gençliğr 
Dair 

- Şapkamı çok genç bulma
dın mı? 

- Evet; elinde dururken bil
hassa genç gösteriyor 1 ............................................................ 

Dünya lktısat Haberleri 

1 
Mısır - Sovyet 
Ticari Münasebatı 

Kahireden bildiriliyor: Sovyet 

/ nkişa/ 1 ticaret milmessiJ. 
Ed ;s liği ile Mısır hü· 

ece59 kiimeti arasında 
Benziyor bir müddettenberi 

devam etmekte olan müzakerat 
mlisbet bir neticeye varmak üze· 
redir. Mevzubahs projeye nazaran 
Mısır Sovyd Rusyadan külliyetli 
miktarda petrol satın alacaktır. 
Anlaşma Projesinde Ruslann hu
susi sarnıçlı vagonlar istimal ede
cekleri yazılı bulunmaktadır. Bu 
kayda göre mevzubahs miktar 
her türlü tahminin üstünde ola· 
caktır. Buna mukabil Rus ticaret 
mümessilliği de Sovyet Rusyanın 
mensucat fabrikalan için lizım· 
gelen mevaddıiptidaiye ihtiyacını 

temin etmek üzere Mısırdan büyUk 
miktarda pamuk almayı teabhüt 
edecektir. 

* Stampo gazetesi ltalyanın ik
italganın tısadi ve para va

lktısadi VP. ziyetine ait dik· 
kate değer bir 

Para Vazigeti makale neşret· 
nıektedir. Bu yazıda ltalyanın 
umumi vaziyeti göz önünde tutul· 
makta ve bugünkü müşkülihn 
önüne geçmek için ithalatı azalt
maktan başka çare mevcut ol· 
madığı neticesine varılmaktadır. 

1933 senesi zarfında ltalya 
milli bankası altın mevcudunun 
nasıl arttığını hatırlatan gazete; 
(934) senesi ilk aylarındaki vazi· 
yeti beğenmemektedir. Bu ma
kalede yazıldığına göre {1934) 
aenesi ilk iki ayında ltalyanın 
harici ticaret bilançosunun açığı 
(344) den (516) milyona çıkmıtbr. 
Yani iki ayda (172) milyon liret 
çoğalmıştır. 

ltalya tediye muvazenesinde 
son zamanlarda hiısolunan ağırlık 
ta işte bilhassa bu vaziyetten 
ileri gelmektedir. 

Diğer taraftan, gazete, ltalya 
milli bankası albn mevcudUnün 
Martın son haftası zarfında (98) 
milyon ve tedavülde l>ulunan 
paranın da (90) milyon liret azal· 
mış bulunduğunu kaydetmekte 
ve bu vaziyeti düzeltmek için ya 
ihracatın arttırılmasını veyahut ta 
ithalitm azaltılmasını memleket 
ikbaadiyatı için elzem görmek
tedir. 

Bu iki noktayı tahlil eden 
gazete bugünkü beynelmHel iktı
sadi gidişe nazaran ihracatın 
arttırılabilmesini imkan haricinde 
görmekte ve kapalı iktasat siya• 
setinin her tarafta azalacağına 
bilakis artmakta olduğu işaret 
olunarak yegane çıkar yol olarak 
itbalitm tahdit olunması teklif 
olunmaktadır. 

• 
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B a· KAY E 
Bu Sütunda Herg :in 

Nakleden: Hatice Hatip 

Göriinmez BeJi 
---· -- -

ÇUnkU yol, o dar ve çapraşık 
yollardan biriydi ki, insan oradan 
geçmek istemez. Fakat ezkaza 
sapb mı? Tıpkı bir odaya girmq 
gibi olur ve biliiihtiyar gözlerini 
o pencereden bu pencereye çevi
rip ıu pencerede oturan kadın
dan öbUr pencerede halı silken 
bir başka kadına daldırıverir. 

Recai de bu sokağa işte böyle 
ezkaza ayak basmıştı ve pence
releri gözetlerken bir çift kadın 
gözile gözgöze gelmişti. 

Müsademe ani olmuştu; ve 
hemen o saniyede Recai yıldı· 
rımla vurulmuş gibi, yahut taban .. 
!arından toprağa yapıştırılmış gibi 
olduğu yerde durakalmıştL Kadın 
harikulade güzeldi. Gö:ı.lerinde 
adamı uyutarak çeken bir garip 
kuvvet vardı. 

- işin mi yok; adam •. Akşam 
llıtü başını belaya sokmakta ne 
mana var? Diye kendi kendine 
söylendi. Recai.. Fakat haddin 
varsa kımıldan.. Kadının gözleri 
adeta dile gelmiş gibi konuıu
yordu: 

- Gel.. Çabuk.. Durma, gell 
Recainin bakışlanoda ise; "ha

kikaten beni istiyor musunuz? 
Yoksa benimle istihza mı ediyor
sunuz?,, Diyen bir hal vardı. 

- Evet.. Evet .• istiyorum, gell 
Çabuk geL. Kapıyı aç, merdiven· 
leri çık ve •• Gel! 

Delikanlı çekingenliğinde daha 
fazla ısrar edemedi. Bu güzel 
kawnın cazibesi karşısında inat 
edilemiyeceğini anlamıştı. 

- İnsanı çıldırtacak derecede 
güzel. diye mırıldtlnarak aparb· 
manın kapısından içeri daldı. 

* "Mes'ude Zarif,, Hanımefendi 
[*) gayet feci bir vaziyete girmiş 
bulunuyorlardı. Muhterem zevçleri 
Zarif Beyin zarafet yalnız adında 
kalmışb. Yoksa bu mübarek zat 
baddizatinde yezidin j . biriydi. 
Bir kere son derece kıskançh. 
Saniyen hazret çirkin mi çirkin 
pinti mi pinti, ihtiyar mı ihtiyardı. 

Mes'ude Hanımefendi bu bq 
belasına ancak yirmi dört saat 
tahammül edebilmiş ve izdivaçla
nnm yirmi beşinci saatinden 
bilitibar zarif Beyefendiyi gül linç. 
bir vaziyete sokmuşlardı • 

Doğrusunu isterseniz Galip 
Vahdet gibi bir adam için Zarif 
Beyle yaşıyan bir·kawnı elde 
etmek bir baylı kolay bir işti. Hele 
bu miinaıebeti iıtiyen bizzat kadın, 
yani Meı'ude Hammefendi olursa 
ifin ne derece kolaylapcağını ve 
dört aydanberi ne derecelere ka· 
dar ilerletilmİf olacağını aiz tah· 
min ediniz. 

Bu apartmanın üçllncil kabn· 
da kilçücük bir daire tutmuşlar· 
dı. iki günde bir sinemaya git· 
mek bahanesile evden çıkan 
Mea'ude H. buraya geliyor ve 
saat sekiz buçuğa kadar iki 
sevgili haşhaşa kalabiliyorlardı. 

Bir haftadanberi Zarif Beyde 
bir fevkalidelik sezen Mes'ude 
H. az evvel pencereden bakarken 
kocasının bu apartmanı dikkatle 
süzerek geçtiğini görmüş, çok 
geçmeden kocasının katibi Rüs-
tem Ef. gelip köşe başında, sırtı
nı bir duvara dayayarak bekle
meye başlamışb. 

Mes'udenin aklı başından git· 
mişti. Mutlaka bir fevkaladelik 
hazırlamış olacaklardı. Her halde 
evi basacaklarw. Şimdiye kadar 
beklemiş olmalarından da anJaşı-

l*J Guzel kadının ienıi bu idi. 

lıyordu ki Galip Vahdetin gelme
sine intizar ettiklerindendi. Heme 
Bf1artman kapıcısını çağınp bir 
kağıt yazmış ve; 

- Galip Bey şimdi ya pasta· 
cıda, ya yoldadır. Bu kağıdi ona 
ver. sakm buraya gelmesin .. ·diye 
de tenbiblemişti. 

Tenbihlemişti amma şimdi n« 
olacnkb. Aşıkın gelmediğini g6-
rünce Zarif Bey tersyfiz edip gi· 
decek intikamını almak için bir 
başka fırsat bekleyecekti. Mea'u
de düşünmüş taşınmış bir karar 
vermişti. 

Madam ki bir rezalet mev'ut• 
tu. Bu rezaletin birglin evvel veya 
birgün sonra oluşunda bir menfa
at bulunamaıdı. Fakat sokaktan 
geçen erkeklerden birini baştan 
çıkarıp yanın açekecek olursa pu· 
suda bekliyen Zarif Bey, qıkını 
ıahaen tanımawğı için soluk so
luğa gelecek ve tabancasını çe-
kip bu adamı öldürliverecektL 
Tabii sonra polisler gelip onu ya
kalayacaklardı. Hapse ablacaktı.. 
O zaman; artık gel keyfim ııeL. .. 

••• Tabii Recai böyle bir plin
dao zerre kadar şüphe ede
cek halde dağildi. Bir kadın 
onu görmllş, beğenmif, çağırmıf"' 
b. Yarı açık kapıdan içeri girin
ce sofada kendisini ayakta bek· 
liyen kadını, alıcı bir gözle bir 
daha süzdü. Yamlmamıştı. Alaca 
karanlığa rağmen onu güzel, ha
rikulade bulmuştu. 

Mesude ona bakmıyordu bile.. 
o, kocasını bekliyordu. 

Recai bir söz söylemeden ona 
doğru yürümiye başlamışb ki, dü· 
rüst bir itişte açılan kapıdan içe
riye bir ok gibi giren bir gölge 
zavallının ensesine bir yumruk 
indirdi ve iki el boğazına sarı
lıverdi. 

İki adam yere düştüler. Bir 
eL. Recainin eli.. Pantalonun 
arka cebine gitti. Bir tabanca 
sesi işitildi.. gölgelerden biri 
olduğu yerde yüzU koyun kalı• 
verdi. 

Oooh .•• istediği olmuştu. Mes'-
ude sevinçle pencerelerden birine 
doğru koştu.. avazı çıktığı kadar 
bağıracak, polis çağıracak, katill 
tutturacakb. 

Bir el aaçlarınclan kavradı. 
Kafasını döndiirüoce aokaktan 
gelen adamı 1 tanım.. Demek ld 
tabancayı çeken el bunun eliydL 
Ôlen de koe&11.. Demek ki iste
diğinden de ili bir neticeye 
kavuımuştu. 

- Bırak beni alçak katili 
diye bağırdı. 

Ukin devam edemedi. G6be-
ğine bir yumruk, bir de tekme 
yiyerek yere yuvarlandı. Recai de 
apartımandan fırlayıp sokağın 
karanlıkları arasında eriyiverdi. 
. . . . . . . . . . • 
. . . . . . . . • 

Aradan kim bilir ne kadar 
geçmişti. Mes'ude biraz kendine 
gelir gibi olunca hemen deli gibi 
ayağa kalktı. Elektriğin düğme
sini çevirdi. Yerdeki adama şöyle 
bir bakb ve dili tutulmuş gibi; 

- Pe .• Pe .. Pe.. sen misin? 
Sen mis"n? • Diye kekeledi • v• 
bir et klilçesi gibi Galip Vahde
tin cesedi üzerine yıkılıverdi. 

Mesele gayet basitti. KapıCI 
Galip Beyi pastacıda bulamamıf 
yolda giderken de gayet dalgıO 
bir adam olduğu için yanındaO 
geçtiği halde görememifti. 
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12 Sayfa SON POSTA 

BUOAPESTE BEYNELMiLEL SERGiSi ~l,~--.. iş~ 
4 -14 MAYIS 
Avrupa satış merkezi 

Her nevi tafsilat, ziyaret ve sergiye iştirak için fahri mümessili bulunan 
Gulata'da Kutu Hanında 5 Nllmaralı 

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

D. AXELRAD 

----------------------------------------------------------1 1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
~-------------·~---Nihayet 31 Mayıs 934 tarihinde behemehal lstanbul' da bulun-

durulmak ~artile İdaremiz için "Schmidt U. Hafncb,, fabrikası 
mamulatmdcı ıı bir adet "Polarimetre,, satın alınacaktır. Taliplerin 
pazarlığa işt:rak edebilmek üzere " % 7,5 teminatlarile beraber 
.. 12/4/934,, Perşembe gllnü saat "14,, te Galata'da mübayya 
liomisyonuna müracaatları. "1546,, 

Üçüncü Kolordu Kumandanlığından: 
l - İhtiyat zabiti yetişecek kısa hizmet:ilerden 328 - 32.9 doğum~ 

fularla ve bunlarla muamele gören diğer tevellütlü:erde baka
ya ve sair suretlerle çağırılmamış olanlar muallim olsun veya 
olmasın eJlerine yüksek ehliyetname bulunan kısa hizmetlilerin 
kaffesi 1/Mayıs/1934 te ihtiyat zabit mektebine iltihak ede· 
ceklerdir. 

2 - Ehliyetnamesiz 928 - 929 doğumlu ve bunlarla muamele gören 
diğer tevellütlülürle şimdiye kadar sevkleri tehir edilen baka
yalar da dahil muaföm olsun veya olmasın 1/Mayıs/933 de, 
orta ehliyetnameyi haiz olanlar 1/Temmuz/934 de, tam ehli
yetnamesi olanlar da l/Eylül/934 de ıınıflarına mahsus hazır• 
lık kıt'alarında ispatı vücut edeceklerdir. 

J - Yüksek ehliyetnamesi olan doktor, baytar, kimyager, ecıacı, 
dişçi sınıfına ayrılmış olanlar ltlkinci Teşrio/933 tatbikat mek· 
teplerine iltihak edeceklerdir. 

4 - Deniz sanıfana ayrılan kısa hizmetliler J/İkinci Teşrin/934 do 
Deniz Efrat deposuna iltihak edeceklerdir. 

S Hava sınıfı mensuplan birinci maddeye tabidir. 
1 Sevke tabi olan bu Efendilerin nüfus cüzdanları, mektep şa· 

hadetnameleri ile ehliyetname suretlerini yanlarına almaları 
lazımdır. "736,, "1521,, 

lstiyenlere : 
(TEKAÜTLERE) 

idaremizin kadrosu tamam olmuı 
olmakla beraber bu defa idaremize 
iltihak etmif olan (Büyük operet ) 
kumpanyaaınm un1umi kontrollutu 
ve iki kapıcılık ve neıriyat k11mı• 
mızın yeni çıkacak bir ırazeteai 
için ilanat tahaildarlıtı açıktır. Türk 
olmak; okur yazar bulunmak Ye 
nakdi vazifeler oldutu için: Kefaleti 
nakdiye tarttir. Bu ıeraiti kabul 
edenlerin tahriren müracaatları. 

Posta kutusu: Galata 1003 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübat 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzado 

Han Tel. 22740 r..... ~----
Ayvalık 

Yolu Sür'at 
·ANTALYA vapuru 7 

Nisan 
Cumartesi 18 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. "1560,, 

~--------------' 
BEŞiKTAŞ DiKiŞ YURDU 

Müdiri ŞUkrU Beyin kadın elbiııe 
ve çama~ırlarının hocasız nasıl 

biçileceğini öğreten 

BiÇKi DERSLERi 2 Lira 
YÜKSEK BiÇKI 

KAiDELERi 2,5 lira 
Yalnız yurtta satılır. Posta ücreti 

15 er kuruştur. 
Yurda her zaman talebe kabul edilir. 

Hususi ders de verilir. • (14082) 

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

Nisan 6 

Kocaeli Orman Müdürlüğünden: 
Kocaeli Vilayetinde Geyve kazasanm Göktepe devlet ormamından gayri 

mamul metre mikap hesabile bir senede 328 M 3 kayın 611 M 3 Köknar "' 
43 M 3 meşe eşçarmm beher gayri mamul metre mikabı kayın 145 kurut 
Köknar 210 kuruş Meşe 450 k.uruş muhammen bedeli üzerinden talibine ihal• 
edilmek üzere müzayedeye konulmuıtur. Müzayede ve ihale açık arttırm• 
usulile ve 661 .. ·799 numaralı kanunların ahkamı umumiyesi veçhile 22/4193' 
tarihine müsadif Pazar günü saat 15 te Kocaeli vilayetinde müteıekkit ormaO 
aabş komisyonu huzurunda icra edileceğinden taliplerin. 3000 lira sermayt 
vaz'ına mali iktidarların1 gösterir Ticaret odası vesikasını ve muhammeD 
bedelden aıağı olmamak ıartile vereceği bir senenin bedeli miktannın yüzd• 
7,5 niıbetindeki teminatı munkkateıini ve bu işle utraıtatına dair Ticaret 
Odasından alınacak ihti•a~ vesikasını ihale kanununun onuncu maddesi sarr 
bati dairesinde mezkur saate kadar komisyonuna tevdi eylemeleri ve ıartor 
me ve mukavelename ıureti musaddakalarının Ankarada orman itleri Umulll 
Müdürlüğü ile İstanbul ve Kocaeli orman müdüriyetlerinden alınabileceJI 
ilin olunur. 

DABCOViCH va Şürekası 
'l'el: 44708 - 7 41220 

Avrupa ve Şark limanları arasında 
muntazam posta. 

Y nkında Burgaz için hareket 
edf'cek vapurlar. 
Slesvlg vap. limanımızda 

Anvers, Rotterdam, Hamburg ve 
lskandinııvya liaıaolan için yakında 
hareket edecek vapurları ve düoyanm 
bn~lıca limanlarında transhor demena 
Slesvlg vap. 5 Nisana doğru. 

Fazlll tafsilat için Galata, Frengyan 
han umumi acenteliğine müracaat 
Tel. 4470718 .. 41220 ............ 

TBEO REPPEN 
vapur acentah§ı 

Polish Palesline Line of the polish 
Tı-ansatıantio Sihpping Co. Ltd. 

Gdynia • America Lino. 
15.000 tonluk 

"POLONIA" 
Transatlantik vapuru ile 

Köstence-lstanbul- Hayfa - Yafa. 

Pire arasında muntazam ve lüks 
azimet ve avdet seferleri 1, 2 ve 
Süneli sınıf kamaralan vardır. 

Hayfa • Yafa· ve Pire için seferler: 
6 Nisan saat 15 te 

19 Nisan saat 15 te 
8 Mayıs saat 15 te 

17 Mayıs saat 15 te 
Sl Mayıs saat 15 te 

Doıru Kiistence için aeferlen 
16 Nisan saat 19 da 
29 Niaan saat 19 da 
13 Mayıs saat 19 da 
27 Mayıa saat 19 da 
10 Haziran saat 19 da 

Serahat mUddetl ı 
İstanbul - Köatenee 15 saat 
İstanbul - Yafa 61 ,, 
İstanbul - Hayfa 71 ,, 

Fazla tafsilat için Galatada Freog
yan hanında umumi acentalıklara 
müracaat. Tel. 4-4707/8-41220-Y eılcu 
için atlantik vapuru acentrunoa. 
Galata nhhm caddesi Tel. 40019 ve 
Vegooli - Kok ve Natta seyahat 
aceotalıklarına müracaat. 

'-------~ (1S184) - -

Sultanahmet UçUncU sulh 
hukuk hlklmllğlnden: Mehmet 
Nazmi Bey ile verjin hanımın şayian 
ve müştereken muıasarrıf olduklan 
Kunıkapıda Çaducır hmetçelebi mahal-
lesinin Boyacı ve Balipaşa sokoklarııı
da eski 15 yeni 26-:ll No. lu bir bap 
hane ile dükkiiuın izalei şuyuu zım· 
nında furuhtu takarrür ederek icra 
kılınan açık arttırma neticetıinde 8900 
lira bedel mukabilinde ihalei katiyesi 
icra kılınmış İEIC de sümüuü mebi tes
limi vezne edilmemesi üzerine ihalenin 
feshine karar verilerek yeniden müza
yedeye vazedilmiş ve açık arttırmanın 
24-4-934 tarihine müsadif salı günü 
saat on beşte icrası mukarrer bulun
muştur talip olanların kıymeti muham
miııesi olıın beş bin liranın yiizde yedi 
buçuğu nisbetinde p .. y akçesini hamilen 
Eminönünde Oülbekyan hanında Sul
tanahmet iiçüncü sulh hukuk mahke· 
mesine 03:J-4 numara ile müracııatlan 
ilan olunur. (15461) 

Zayi: Kadıköy maliye şubesinden al
makta olduğum merhum binbaşı Halil 
Beyden muhassaa (4060) numaralı ma
aı cüzdanımı kaybettim. Dulanlann 
mezkur şubeye vermeleri, yahut yeni
sini alacağımdan hükmü olmadıj?'ı jlin 
olunur. Halil Bey zevcesi Seffet 

Zayi - Akseki Askerlik Şube.sin· 
den aldığım askeri tezkeremi zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisi· 
nin hükmü olmadığını Han ederim. 

Akseki kazası Ormana köyünden 
318 tevellütlü Yakup oğlu Mehmet (15427) ...... ...,..,..... _ ...... -.-..... .._. .... _ 

Son Posta Matbaa•ı 
Sahibi: Ali Eıuem 
tleerirat MGciiri : Halil Ut& 

LLCYD TDlllTIMO 
e-n"• llUM•Tı l.ID'<D lllUWtO•JIAQITill'IA ITA~l~·.SITMI 

Limanımızdan hareket edecek vapurlat 
V1ENNA vapuru 10 Nisan Salı sa• 

hah tam 10 da ( Lloyd Soıia Ekspres) 
olarak ( Pire, Rados, Limo.sol, Larnaka, 
Hayfa, Y 11fa, Deyrut., lı:ıkenderiye, Si
rakuq, Nepoli ve Cenova.) ya. 

ASSlRlA vapuru 10 Nisan Salı (Burw 
gaz, Varna, Köstence, Odesa, NovorO" 
siek, Datum, Trabzon ve Samsun) a. 

AVENTlNO vapuru 11 Nisan Çaıw 
gamba (Burgaz, Varoa, Köstence, Sıa
lina, Kalas ve lbraile) ye. 

QUlHlNALE vapuru 11 Nisan Çar
şamba (Pire, Nopoli, Marsilya ve c~ 
nova) ya. 

HELAUAN vapuru 12 Nisan Per
şembe sabah saat 10 da (Lloyd E~ 
Pree) olarak (Pire, Brendızi, Venedik 
ve Tricste) ye. 

Şimali, Cenubi ve merkozt Amerikl 
ile A vusturalya, Yeni Zeland ve Aksayi 
ıark için doğru bilet verir. "lTALl.A,, 
vapur kumpanyasının lüks vapurill 
muhtelit servis. 

Her nevi tafsilat için Oalatada Merke• 
Rıhtım hanında kilin (Lloyd Trieetino) 
seracentesine. Telefon: 44870 veyahut 
O&latasaray'da sabık Selô.nik boa• 
mar§eai binuındaki yazıhanelerine. 
'.l'elefon: 42490 (16182) 

lstanbul dördUncU icra mr 
murluQundan: Tamamına ikibin bef 
yfiz yetmit alb lira kıymet takdit 
edilen Balatta Hacı laa maballeainİlt 
eski Leblebiciler, yeni Haffaflar ıoka" 
tında eaki 1 yeni 2 No. ile murakkadJ 
kofe baıında mahzanl Ye nıtünd• 
oda11 bulunan klrgir dükkinın tamr' 
mı açık arlbrmıya konulmuı olup tf 
ni.an 934 tarihinde ıartname1i divan• 
haneye talik edilerek 7 mayıı 934 
tarihine mü1&dif paıarteai srünil ıa• 
14 den 16 ya kadar İstanbul 4 oad 
icra daireainde satılacaktır. Arhrmıf' 
ittirak için yüzde yedi buçuk temin .. 
akçesi alınır. MGterakim vergi, beli' 
diye, vakıf icareıi müıteriye alttlİ' 
Arttırma bedeli muhammen kıymetini' 
yüzde yetmif betini buldutu takdirdi 
ihaleıi vapılacakbr. Akıl halde ef 
ıon artbranın teabhüdG baki kaim•~ 
üzere arttırma on bet gün daha tedl"" 
dit edilerek 22 mayıs 934 tarihin• 
müaadif salı günQ ayni 1aalte en ç 
arltırana ihele edilecektir. 2004 nu 
ralı icra kanununun 126 ıncı madd.-' 
ıine tevfikan ipotek sahibi alacaklS
larla diğer alakadarların ve irtif~ 
hakkı sahiplerinin dahi gayri meli" 
kul Qzerindeki haklarını ve husuıill 
faiz ve masrafa dair olan iddiaları ... 
evrakı müsbitelerile 20 gün içindi 
icra dairesine bildirmeleri lizımdıtı 
akıl halde hakları tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satıı bedelinin paylaşıo~ 
aından hariç kalırlar. işbu madd t 
kanuniye ahkamına göre hareke~ 
etmeleri ve daha fazla malümat alın• 

·ıı illiyenlerin 934/624 dosya numaraıu 
memuriyetimize müracaatları il~ 
olunur. (1~ 

AMELE 
Ameleye 
Eyüpte 
Sabri B. 

istiyoruz. 
ihtiyacımız vardır· 

Bahariyede TuğJaCI 
fabrikasına müracaat• 

Dr. ibrahim Zati 
Cağalotlu : Mahmudiye caddeıl. 

Çatalçefme ıokatı No 5 
Hergün öğleden ıonra haata1•1111 

kabul eder. 


