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Büyük Bir A~ide Dikilec.ek Ser~::~n ~::~~k::;;7Şid-
Kızkulesinin Yeri Yeni Heykel için detle Lüzum Görülüyor 

Çok Muvafık Görüldü ·- Fakat Yer intihabı Mes.~l~si~de Herkes 

t 
--.... -- Tı Başka Türlü Duşunuyor 

Ô" Yerl~~-"'~azzam 6lr abide rikzl tasaovar edilen Kızkalesl 
grendıgırnıze göre, ıehrimiz· Kuruçeşmeye kadar Boğazın Ru-

de göze g_örUnür bir vaziyette meli sahilinden ve Beyoğlunun 
bir Cilmburıyet ibidesinin )apıl- yüksek kısımJanndan, Çengelkö-
ması ve rikzi tasaVVur halindedir. yline kadar Anadolu sahilinden 
Hatta bu tasavvur, tatbik saha· de iyiyce gözükür bir vaziyet• 
sına intikal edecek derecede tedir. 

jlerlemiştir. Buraya rilaedilmek üzere ya• 
Bizim aldığımız tnalümata ve pılacak abide muazzam bir eser 

mütehassısların da mütalealarına olacaktır. Bu abide, Amerikada 
-göre, bu yeni abide için en mu· Nevyork önUnde hürriyeti temşil 
vafık yer, Kız kulesi olarak te.. eden .-. Uzerinde bir meşale 
bit edilmiştir. Kızkulesinin bulun· bulunan büyük heykeli tan• 
duğu yer, bilhassa Marmaradan zir eden şekilde değil, fakat 
çok iyi görünmektedir. Burası milli bünyemizi ve Cümhuriyet 
ayni zamanda, Köprüden, Saray· ilanına tekaddUm eden dahili ve 
burnundan, Galatadan itibaren ( Devaınt 9 uncu sayfada ) 

ıı:ıı:::: 

Beş Senelik Plin Nasıl 
Tatbik Edilecek? 

~~~----~---~~~----~-

Hazırlanan Kanun Layihası Yakında 
MilJet Meclisinde Görüşülecek 

Ankara, 7 (Hu· 
ausi) - lkbsat 
Vekileti tarafın· 
dan hazırlanan 

bet senelik pli
nın tatbikatına 

ait kanun li)İ· 
basının bu haf ta 

içinde Millet Mec· 
lisine ae\'kedilc- • 
ccği ve mUzake· 

resine başlana• 
cağı haber alın
maktadır. 

İkbsat Vekile· 
ti, yeni teıkilat 
projesi llzcrin
<ı eki tetkikatını 
bitirmiştir. Ôğ· 
rendiğime göre; 
yeni teıkilitta 
bir hayli değişik· 
likler olacaktır. Bu arada Sanayi 
Ticaret ve Maden Müdiirlükleri 
tamamile kaldınlacak, bunlann 
yerine ihtisas şubeleri teıkil edi
lecektir. Bu vaz;felerden bir 
losınının geniıletilecek olan 11TOrk 
Ofla " teıkilitına verilmeli çok 
•uhtemeldir. 

Dip.. tuaftu verilea malii· 

mata Göre; gtımrllk Ye inhisarlar 
Vekaleti tarafından önümüzdeki 
mevaim için yeni bir tütnn alımı 
talimatnamesi hazırlanmaktadır. 

Bu sene bilhassa Ege mınta· 
kasından eski senelere niabetle 
daha fazla mübayaat yapılacağl 
anl8falmaktadır. İohiaar idareai de 
fimdidea hazarhldara bqlalDlfbr. 

rakyanın 
imarı 

Edime, 7 (Huauıt) - Ôtren
diğime göre Edirne ve Trakyanın 
imarı esaslarını tesbit etmek va· 
zifesini alan mebuı Şakir Bey 
ilk tetkiklerini yapmıf, bitirmiştir. 

Umumi müfettişlik gelecek 
hafta içinde burada tahsis edilen 
askeri dairede faaliyete geçecek· 
tir. Diğer taraftan imar işlerile 
aJAkadar olarak teşekkül eden 
belediye ve fırka azalarından. mll
rekkep komisyon da faaliyete 
geçmiştir. ......................................... _... ......... -

. ~ • ' : \.. ' .. .ı~-c.-. ;-_,.~ . . \ . ... , ' ~ . 

b la ·11 ,. •• ,,,.., .. ,.,. S•limigeaen Hagdarpaıaga icatlar olan a sa ı • 
için çok •loeriıli 6Örülügor • lk 

8 . .1 maJOmata gure; -
fatanbul limanının lslab~ işi . ıze ve~:ı:ti de İstanbul Limanı 

etrafında ileri sürülen noktai na• tısat V ~ traflı tetkikata girif-
zarlar bu meselenin sllr'atle h~· hakkınD 8 e 

1 9 
uncu .ayfada) 

ledilmesi iktiza ettiğini göstcrdı. ( enm 

Bazı Hakimler Hakkında 
l lnzıbati Cezalar Veri~di 

. V kil Ü intihap ve İnzibat Encü-

Sevdlilm 
Badin 

Çok merak ve· 
ren , heyecan 
doturan, canh 
bir eserdir. Pek 
fakında Son 
Posta aUtunla• 
nnda takip ede-

ceksiniz. 

80 Kaçakçı 
-

Cenup Hududumuzda 
yakayı Ele Verdiler 
Ankara, 6 (A.A.) - M_a~~ 

ıon iki baftasile Nısanın bınncı 
hafta11 içinde Cenup hududunda 
69 kaçakçı vak'ası olmuştur. Bu 
vak'alarda, ikisi aıo 80 kaçakçı 
ile biri aın 24 kaçakçı ~ay!an~, 
2000 kilo gllmrfik, 800 kılo .~nbı
aar kaçağı ile 3300 defter cıgara 
kiğıdı. ı 3 muhtelif ciu tUf enk 
tutulmuftur. ----
Elli Kişi 
Ölüme Mahkum 

Poznao, 6 - Grocl&iak'daa bildi· 
rilditioe 1ar• elli kiıl, içine yaolıı· 
bkla fare phirl lıanıhnlmıf pa•ta 
edlklerindan llaatalanmıtlarchr. Bun• 

f.:rdaa bi.UI limit. ltirSotta M cu 
selrJtmeWec''*"' 

Ankara 6 ( Hususi ) - Adlıye e d pılan nakil ve tayinler 
meninin son toplanışında hakimler arası? ~ ya 
hakkında evvelce kısmen malumat vermıştıml. da biw hikimler 

w - - in bu top anışın d Haber aldıgıma gore encumen tk'k t neticesin e 
hakkında inzibati cezalar da verilm~ştir. Yapılan ~e 44 a bakim mec· 
54 hakim hakkında bir derece terfı kararı ver mış, d d l bu• 
huri tahvile tabi tutulmuı, 39 hakim sıhhi sebepler en ~~ak'm 
luoduklan yerlerden başka yerlere nakledilmiş~. Arıca ka yerl~re 
kendi talepleri üzerine, 63 bikim doğrudan, ~ogr°Ja h:~kında bazı 
akledilmişlerdir. Bundan baıka encümen, ıkı ha ım Adli me .. 

:ebeplerden dolayı tetkikat yapmıf, neticede. bunların ye hakim 
I w. den btısbütün çıkanlmalanna karar vermıf, bu arada ~ti h k 
degan if den affedilmitlerdir. Diğer inzibaU cezalar da 6 h ku d · 

e dvaz e kesme, 65 hlkim hakkında da tevbih cezalan ıe n e-
k!o •8 maatd beş hakime de takdirname verilmiıtir. dır. u ara a 

'--~-----__;}~ş~in:....:.:~=a~rl=ı=Tı=ar=a=ft=··=====l 

_ Bizim semtin •okaklan karmakar111kbr.. insan birine aaptımı 
ldeta kaybolurL 

- Fena mı yahul Bakkala, kaaaba f6rOnmedea eve kolayca 
sJcllp aelmenfa yolunu bulmupuD demek. 



(Ha-Ikın Sesi} 

Tecavüz 
Ve Müdafaa 
Meselesi 

Hariciye Vekili T evfik RiişHl 
Dey, evvelki gün Mıllet l\lecli
Biode M. 1J u•olıninio ııu ıku mü
naeebetile izahnt verdL iliz de 
bu hususta halkın fjkrini topludık. 
Şurısya yazı) oruz: 

Hayri Ferit Dey (Taplınne Do
ğnzkcseo) - Evvelki gü,!l Millet Mec
li inde Hariciye Veki.imizfo verdiği 
lzuhatı iyice okudum. B .z berşeyden 
evvel su hcuuyz.. Fakat bizim &ükünc
timizi bozmak cür'etinde bu!unnn'.ara 
karşı elimizi, kolumuzu bağlayacağı• 

mız. :ıanncdilme&in. Hariciye Vekilin• 
den sonra söz: alan Mahmut Esat 
Beyin söz.terini de çok beğendim. 
Bütün dünya emin ol un ki şeflerimiz 
ıağ ve Türk milleti ayaktadır. Vaxi· 
yet böyle olduktan sonra biç kimse
den çekinmeden memleketin terakkisi 
için çizilen programı tatbik hususun
daki faaliyete emniyetle dev m 
edebi~iriz. 

• 
Cemal Murat Dey ( Beşiktat Ha

aanpaşa deresi ) - M. Musolininin 
nutkundan sonra Hariciye Vekilimizin 
Millet Mec!is:nde verd iği izahat çok 
yerinde oldu. ftnlya Başvekilinin bize 
karşı hiçbir giıli maksat ta§ımadığun 
açıkça öğrenmiş olduk. Temenni 
edelim ki bu teminat lafta kalmasın. 

Bizim kimıeye karşı hiçlir emelimiz 
olmadığını şefluimiz her fırsatta 
kainata ilin ediyorlar. Ben harp ta• 
raflısı değilim. Fakat tecav\iz:e uğr • 
dığımız zaman k endimizi korumak 
meselesinin ihmal edilmesine biç ta. 
raf lu değilim. 

* 
Bedri Necip Bey (Üsküdar Tunus

bağı) - Azizim, benim böyle derin 
meıclelcre aklım ermez. Fakat Hari
ciye Vekilimizin, M. Musolininin nutku 
münasebetile Millet Meclisinde verdiği 
izahatı okudum ve vaziyetin teklini 
daha iyi knvradım. 

,,.. 
Mehmet Rıza Bey (Elbise tacin1-

8en harp lfıkırdısından hiç hoşlan
mam. M. Mu olinioin öylediği sözler 
çok sarih olmamakla. beraber insa
na yine bazı ibtimal!eri hatırlatıyor. 
Bununla beraber Hariciye Vekili Tev· 
fik Rüotü Beyin izahab beni tatmin 
ettL 

Nizamsız 
Binalar 

Yeni yapılan kanunu2macibhı
ce binaların yüksekLkleri beledi· 
ye tarafından tayin edilen dere
ceyi geçmiyeceklir. Halbuki son 
zamanlarda şehir dahilinde yeni 
yapılmakta olan bazı binaların 
bu muayyen dereceden daha yük
sek olarak inşa ettirildiği tcsbit 
olunmuştur. Bunun üzerine bele
diye, bu gibi binaların sahiplerine 
müracaat derek kanun kükümlc
rinin yerine getirilmesini bildir
miştir. 

&ON POSTA 

iki Garip Ölüm 

G··verc· e • • 
ıyen 

• e ıbet· 
Dün sabah Divanyolunda Firuzağa camiinin 

biraz yukansında tıramvay caddesinde insanın 
rikkatini ve acıma hislerini cidden tahr:k eden 
iki küçük ölüm hadisesi oldu. Topkapı - S'.rkeci 

seyahatini yapan bir tramvay arabası Türbeden 
aşağıya inerken yel üzerinde sabah nevalesini top· 
layan güvercinlerden birisi son taneyi de kapmak 
için uçmakta biraz geç kaJmışh. Yükselmek için 
kanatlarım çırpmıya hazırlanırken hızla inen tramvay 
tekerleklerinin ıılbnda kaldı ve ezildi. Parçalanan 
lıayvamn ıçak etleri üzerinden hafif bir buhar 
çıkarken siyah bir kedi geldi ve tekerlekler altında 

çiğnenerek kıymalaşan et parçalannı evvela kokla
mıya, sonra da ısırmıya başladı. Kedi bu nefis 
gıdanın verdiği memnuniyetle bacaklannı hattın 
ilzerine uzattı ve yemeye başladı. O ırada yoka· 
ndan bir tramvay arabası daha geliyordu. O da bu 
zavallı siynh kediyi param JHlrça etti ve onun da 

ölü cesedi bir az evvel ezilen gfivercinin et parça
larile karışb. 

Tesadüf çok garip olmakla beraber ölen bir 
hayvanın leşine mirasçı çıkan diğer bir hayvanın 
da ayni akibete uğraması insamn gayri ihtiyari de 
olsa tüylerini ürpertiyor. 

Faizciler 

Yüzde 12 den Fazla Faiz 
Almak Yasak 

Hazirandan itibaren tatbik sn· 
basına konulan mevdu para ka· 
nununun an hükümlerine göre; 
faiz!e para verenlerin alacakları 
faiz miktarı yüzde 12 dir. Bun· 
dan fatla faiz alındığı takdirde 
bu fazla farkın yüzde muayyen 
bir miktan Vilayet idarei hususi· 
yeleri tarafından tahsil edilir ve 
kanuna göre; fazla faizle ödünç 
para alanlann idarei hususiyclere 
müracaat etmeleri ilan edilir. 

Şehrimiz idarei hususiyesi de 
bu şekilde fazla faiz alan faizci· 

leri tesbit etmiş ve mıktaka
lanna göre yüz de muay} en bir 
kısmını tahsil etmiştir. Şimdi 
ödünç olarak aldıklan para 
mukabilinde fazla faiz veren· 
ler alb ay içinde idarei husu· 
siyelere müracaat ettikleri takdir
de, bu miktarın % 25 i kendile
rine iade edilecektir. Geri kala
nı da husu i idare tarafından 
muhafaza edilecektir. 

Sarhoşluk 

Bir Adam Düşerek Fena 
llalde Yaralandı 

Evvelki gece Taksimde devriye 
gezmekte olan gece bekçisi Bekir 
ağa Nane sokağında başından 
fena halde yara:ı olarak yerde 
yatmakta olan bir adam görerek 
derhal karakola haber vermiştir. 
Abdülkadir ismini taşıyan bu adam 
derhal tedavi albna alınmıştır. 

IFalcılık 
Yaparken 
Yakalandı 

Polis memurlan dUn şehrimiz
de bir adamı, falcılık yaparken 
cürmümeşhut vaziyetinde yaka· 
lanmışbr. 

Haber aldığımıza göre hadise 
şöyle tesb:t edilmiştir: Şehireminin· 
de oturan Hasan isminde bir:sinin 
falcılık yaptığı öğren:lmiş ve bazı 
kadınların da bu adamın evine 
sık sık g:rip çıkbklan görülmüştür. 
l3unuo üzerine tahkikat yapılmış 
ve Hasan Efendi bir kadının 
falına bakarken yakalanmış ve 
Adliyeye verilmiştir. Hasan Efen• 
dinin evinde bir de falcılık kitabı 
bulunmuştur. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Galip ve Kemal isminde iki 
kafadar Kızıltoprakta manifatu
racı Leon Efendinin dükkanından 
bir top kumaş çalarak savuşur
lnrken yaJ·alanmışlardır. 

* Cibalide tütün amelesi~ 
den Hüseyin, arkadaşı Hüseyi:ıi, 
Çeşmemeydunında şoför M;that 
ta şoför lsmaili vurmoşlar, ikisi 
de yakalanmışlardır. * Şoför Cemil Efendinin 
idaresindeki otomobil Beyoğlun
dan geçerken 60 yaşlannda ilzmore 
isminde bir kadına çarparak ağır 
sarette } aralamıştır. 

•••••H••••••• ... •••••H••••••••••••H••n•He••••••-•••••• .. 
Yapılan tahkikat netices:nde bu 
adamın fazla sarhoş olduğu, bu
nun tes!ıile düşerek yaralandığı 
anlaşılmışbr. 

j Halkevinde 

Kütüphaneye Devam 
Edenlerin Sayısı Artıyor 

Öğrendiğimize gare şehrimiz 
Halkevine nıütaliia ihtiyacım gi
dermek maksadile devam eden
lerin sayısı günden güne artmak
tadır. Evin kütüphanesindeki 
kitaplardan istifade eden genç· 
lerin gittikçe kabarık bir yekün 
teşkil etmesi memnuniyetle karşı· 
Janmalctadır. Verilen malümata 
göre Halkevi idaresi, müdavim 
adedinin daha ziyade artması için 
yeni teşebbüs!erde bulunacakbr. 

Diğer taraftan Halkevinde 
haftanın munyyen zamanlannda 
verilen konferanslarda dinleyici 
adedinin çoğalmasını temin yolun
d da baZJ tasavvurlar vardır. 

Kibrit Satışı 

Fia tlar Azalıncı Rağbet 
O Nisbette Çoğaldı 

Kibrit şirketi tarafından nisa
nın birinden itibaren piyasaya 
çıkarılan tenzilatlı kibritler iyi bir 
şekilde satılmaktadır. 

Yalnız 60 paraya aatı1an kn. 
çfik kutulann fizerindeki etiketle
rin henüz değiştirilmemiş olması 
bazı şikayetlere yol açmışhr. Bu 
kutuların etiketlerinde 2 kuruşa 
atılacağı yazılı olduğu için bn.zı 

t;iitüncü dükkiıılannda bu fiatten 
verilmektedir. Bu etiketlerin de
~Jmesi hususunda kibrit şiı
ketinin nnzand;kkati çelinmiştir. 

ı 
Nisan 1 

Günün 

İzmir' de Maarif 
Tetkikleri 

lzmır. 5 - Bir ç gündenberi "1 
rfmlıde bulunan Maarif Vekaleti Mt 
ıaviri Mis Parker ilk ve orta roe)ı 
tcplerimizdeki tetkiklerine det•
etmektedir. Dört ilk müfettltlil 
mınt luısınn taksim ~dilmio buhıo .. 
fz.mir ilkmekt plerinl her mıntakaoı' 
müfettişi ile bir:iktc ziyaret eder~ 
tedris tın umumi vaziyetini tetıd* 
edecektir. 

Mis Par ·er önQmüzdeki pazartJ 
gilnü Halkcvi ulonunda muallioılcf' 
bir konferıın verecek ve ah günü~ 
Müfettiş Beyled bir toplnnb J" 
pacaktır. 

Tutun Kongre ı 
Ankaradnn bildir:ldiğine g8ff 

tütün kongresi hn:ıır1ıklan bit~ 
gibidir. Kongre 15 nisanda toplan" 
cak ve İktı at Vekili Celil Bey 
:fmdan açılacaktır. 

iz lr • Ka ba ttl 
lz:mir • Kasaba batbnın s tın JıO' 

man hakkınd ki müz.akerai Anki' 
rada dev m olunm ktadar. Tarafe1' 
murabba n, hatbn hükümetçe nıl' 
J>ayauında itibaril muta 
kalmıtlardır. 

Tavuk ırsız an 
Şehriban, Gülbabçe ve Sultad 

isminde üç kadın Fatihte mual
lim Zeki Beyin tnvuklannı çalar' 
!arken yakalanmışlardır. 

Adli ede . Bf r Tayin 
Oniversite Hukuk FakülteıfnlO 

yeni mczunlanndan Nafi Ziya Be1 
F t a ka:ıaSJ üddelumuıniliA'fıs' 
tayin edilmi tir. 

Bir Ev ÇöktU 
Kaaımpaşada Cami aokağındl 

Necati Beyin evinin arka tarafınd&kl 
mutfak kısmı e velki gece an ıZJO 
çökmüş iae de · nüfusça "at ol" 
mauuştır. 

Gaz Şiş 1 Kcrıllnca 
Beşiktaşta oturan Fatma ff.. 

isminde bir kadın elinde gaz şi
şesile okaktan geçerken düŞ" 
müş, kınlan şişe parçalarile mulr 
telif yerlerinden yaralanmıştır. 

Yine Yakalandı 
Neş'et • minde biri, evvelkf 

akşam Beyoğlunda Fuat Beyi 
apartımanında çalışan i ç: eri 
elbiselerini çalarken yakalanmır 
tar. Neş'et bir müddet evvel de 
aym apartımanda hırsızlık yapat" 
ken yakalanmıfb. 

Hamur 
Ekmekler 

Son zam nlarda bnzı fınnlr 
nn, hamur ve çeşniye uygun olnıı 
yan ekmek pişirdikleri an!aşılmır 
tır. Belediye zabıtası bu gibi fı'"' 
nncılıın tesbit etmektedir. Bunlat 
hakkında kanuni muamele yapıl-
maktadır. 

Son Posta'nın Resimli /-Jikagesi: Pazar Ola Hasan Bev Digor J ~:] 

- Hasan Bey 1 Amerikada 1 ... Kocam yüzüne her zaman 1 ·- Ben, böyle her zaman yüzünü 1 ... Ve mahkeme bunları bu 
bir kadın.. başka bir şekil veriyor... değiştiree bir adamla yaşamam; sebepten ayınmş.. 

diye mahkemeye müracaat ebnif- 1 
HM3D Bey - Adamcııfıs aahkeat~ 

ben 7llsUmü def otir.yonam o da aaıal1_•d!!, 
aanlyeye huy\Uau dei ııllrlıer, diye ..,._.. ................ , 

2 



.ı. ıaau 
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un Her 

Buğdayı 
f , inhisar Altına 

Alamaz Mıyız ? 

o 

UN 

Resimli Makale Harp Ve Aklıselim Söz" 
Münderecatımızın çoklu
ğundan dercedilememiş-1 
tir. 

-----------------------..... --· 



il'ie1nleket Manzarası 

Gülümbe'de 
Mermer F abril~ası 
Açılıyor 

Bilecik ( Hususi) - Vezirhan 
istasyonuna 1 kilometre mesafede 
Gülümb mermerlerini işlemek 
üzere Ankara da moza,Yik fabrie 
kası sahibi mimar R im Bey 
tarafından bir mermer f brtkası 
kuru!m ktadır. 

Y pıl n tectüb de t şiarın 
eağl m ve renklerinin güz.el olduğa 
ıörü:mü~ ve taşların kesilmesi için 
lüzum olan saf silisten mürekkep 
kum da Bilcciğİiı Sarmaşık kö
yünde bulunmuştur. Fabrjka ora
dan geçen Kara suyu 2 metre 
yüksekten düşürülmek suretile 
e:de edilecek kuvvetle işletile
cektir. Makineler Avrupadan cel· 
bedildiği gibi mermer cilalama 

alet; eri de Ankara dan buraya getiril
mektedir. Fabrikanın inşası ha
zirana kadar tamamlanacaktır. 
Kurulacak fabrika şimdılik 20 
desterelik olacaktır. Her des
tere aatte bir santimetre 
mermer kesmektedir. Fabrikada 
levha halinde mermerden başka 
lüks yazı takınılan ve sair 
eşya da yapılacaktır. Mermerlerin 
asıl kıymeti beyaz ve kırmızı 
üzerinde beş renk arzetmesidir. 

Finikede 
fkl Mühim Yol Yapılıyor 

Finike (Hususi) - Vali NaZ:f 
Bey Finike - Elmalı ve Finike -
Andifili yollarmın tamirleri için 
icap eden emirleri vermiştir. Pek 
yakında tamirat ve inşaata baş• 
)anacaktır. Finike - Andifili yolu
nun ikhsadi ehemmiyeti çok faz
ladır. Antalya vilayetinin diğer 
kazalannda da ehemmiyetli yol 
f:rnliyeti vardır. 

Bu sene burada mahsulün pek 
fıeyizli ve bereketli o!acağı umul
maktadır. Şimdiye ka·dar adet 
olmadığı halde bu sene çiftçiler 
kuşyemi denilen kum dan ekimi
ne başlamışlardır. 

Finikeyi Ziyaret 
Finike ( Hususi ) - Elmalı 

kazası halkından ve memurların
dan bir grup kazamızı ziyaret 
etmişlerdir. Elmalı muallimleri 
tarafmdan kazamız halkına bir 
müsamere verilmiş, sonra motör 
ve kayıklarla sahil sularında bir 
gezinti yapılmıştır. 

l<ır.clarelira'de Elektrik 
Kırklareli ( Hu usi ) - Umumi 

elektrik tesisatı ve fabrika inşaatı 
ikmal edilm"ştir. On güne kadar 
bazı ufak tefek noksanlar tamam
lanacak ve cereyan verilecektir. 
Kırklarelinde bu münasebetle 
yeni bir ticaret yolu açılmış, 
muhtelif tesisata elektrikiye mağa· 
lan tesis edilmiştir. 

rrabzonda HilAli"hmJr f' o:ıgresi 
Trabzon (Hususi) - liilaliah

mer cemiyeti senelik kongresini 
yapmış, ye'li idare heyetine dok
tor Edip, Kazım, Fuat, Muallim 
Cavit ve Hasan fahri Beyler se
çilmişlerdir. 

Muş Postahanesinds 
Muş, (Hususi) - Burada pas

tahanede Abdurrahman Bey is-
minde bir tek memur vardır. Bu 
memur işlerin içinde bunalmakta, 
buna rağmen postaneyi intizamla 
işletmekte daima muvaffak ol
maktadır. Muş gibi günde 13-14 
posta çıkaran ve t~ki iib mül· 
kiyesi pek geniş olan vilayet 
postahanesinde kadronun bir 
parça genişletilmesi ve hiç ol
mazsa bir muavin ilavesi çok 
\ü7.umludur. 
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: 1 Müsahabe 
1 

Mecmualar 
• z e Arasında Narallalı Ata 

Yeni • 
1 

Düzce, (Hu u• 
sf) - Bolu Ma· 
ar:f MUdürü Ka· 

1an'at terbiyesi 
---~~~-~~--~-~-~------:-'!'!""'>""~-~....--..,...-~~,,_--; verilemiyeceği pek 

if Beyin ten ibi 
ile terbiyeci M. 
Baba Bey tara· 
fından her hafta 
Perşembe günleri 
şehir ve köy 
muall im le r i n e 
mesleki konfe
ranslar verilmek
tedir. 

M. Baha Bey 
senelerce Düzce 
kursunda tedris 

aşikardır. 
Mektepte ya-

pılan elişleri 

tabii büyüklükte
dir. Ve kullanıl· 
maktadır. Kulla
nılmıyacak, süs 
vesair maksatlar
la eşya karika
türlerin imaline 
talebeyi teşvik 

etmek manasız 
gcrülmüştür. 

Mektebin ço-
usulü muallim!iği cuklan mektebin 
yapmış, pedago· 

mobilyesini de ken· j ye nit yirmiden 
fazla eser neş· dileri yapmak-
retmiş bir mü· tadır. Bu mek-
teha sısdır. Brıha Azmi Milli meldebintle faal aml denemesi tepte talebe mek-
Beyin şimd;ye kadar verdiği kon- görülüyor. Birer masa ve san· tebe lüzum olan s.ra ve sandnl-
feranslar « çocukları tanıma » , dalyeye sahip o!mamzı istiyoruz. yeteri kendileri yaı:mışlardır. 
«tedrisatta fiş usulü» , << memle- Bu işaret cocuklan faaliyete Mektep Maarif Vekaletinin iste-
keti:nizde faal usulleri m:sıJ tatbik savketmiye kafi gelmiş ve ço- diği bir mektep manzarasını ar-
etmeliyiz>; mevzuları etrafındadır. c Jklar elişleri derslerinde çalışa- zetmektedir. 

Düzcede Azmi Milli mekte- rak biter masa ve sandalyeye Düzcede Muallimler 
binde faal usül tedrisi tecrübeleri sahip olmuşlardır. Kooperatifi 
yapılmış ve muvaffak olunmuştur. Mektepte, elişleri tedrisabnda lık tedrisat Müfettic:i Ahmet 

Bir gün dördüncü sınıfın sıra- da hakiki heyatın örnekleri gö- ... 
lan önüne başmuallim Mecit Bey rülür. Dolap,arc:la, masalar Remzi, Ba~muallim Mecit Sami, 
tarafından marangoL!uk alat ve üzerinde bir süs ka· Muallim M. Baha Beylerden mü-
edevatı koyulmuş. ve tahtaya bilinden kihillcrin keyif ve teşkkil bir teşebbüs~ heyeti tara-
şu yazı yazılmıştır. anulanna göre imal, tertip ve fından şehir ve köy mu2llimleri 

Mengenelere çok ben!İyen tanzim edilmiş minnacık eşya için bir koopertif teşkil edilmek 
sıralarıo içinde iyi çalışamadığınız modelleri, karikatürlerile hakiki üzeredir. 

Bursa 
Belediyesinde 

Gayet Faydalı Eir Eser 
Tanzim Etti 

Bursa, (Hususi) - Bursa Be
lediyesi tarafından "Bursa Yıllığı., 
ismile tarihi, idari, zirai, ticari 
iktısadi, beledi bir eser tanzim 
edilmiştir. Eserde beş yüzden 
tazla resim, istatistik, diyagram, 
Bursa kaplıcalanmn tıbbi ve kim
yevi vasıfları bu!unmaktadır. Eser 
yakında neşredilecektir. 

Burs·a'da 
Halkevinin Çok Fayda) ı 

E ir Teşebbüsü 
Bursa, (Hususi) - Halkevi ta

rafından Almanyadan sıhhi, ah· 
Jaki, ve içtimai mevzulara dair 
53 filim getirtilmiştir. Bunlar 
yakında merkezde ve köylerde 
halka gösterilecektir. Bunun için 
alb mmtaka tesbit edilmiş ve 
sinema gösterilecek yerlerin ihzan 
için nahiyelere emir ver:lmiştir. 
A imlerin iraesi· esnasında iza .. 
batta verilecektir. 

Konyada Konferanslar 
Konya ( Hususi ) - Halkevi 

Temsil şubesi tarafından bir balo 
verilmiş, pek parlak olmuştur, 
badema her hafta memleketin 
tanınmış şahsiyetleri tarafından 
halka mahsus konferanslar veril
mesi tekarrü etmiştir. 

Konya Ereölisinde Bir Cinayet 
Konya Ereğlisi (Hususi) -

T ont köyü ahalisinden Gani, Hav
va namında bir kızla münasebat
ta bulunmuş bu münasebat neti
cesinde tevellüt eden gayrimeşru 
çocuk ta Havanın annesi Fatma 
tarafından bir kuyuya atılarak 
öldürülmüştür. 

Müddeiumumi Cevdet B. tah
kikata vaz'ıyet etmiş ve her üçü 
hakkında takibata baılamıştır. 

Çatalcada Sinan İhtifali 

Çatalcac/a Sinan ihti/allnden ilci inliN 

Çatalca (Hususi)- Koca Sinanm habrasını taziz maksadile burada 
da ihtifal tertip edilmiş, otobüs ve kam~ onlarla evvela Sinanın BU
yilkçekmecedeki §aheser köprüsüne gidilmiş, burada Çatalca Kay,.ua
kamı Sadettin ve Ortamektep MiidürU Temoçin Beyler tarafından 
nutuklar söylenmiş, sonra mimann çok san'atlı bir eseri olan kervan
saray gezilmiş, daha sonra da Koca Sinan köyt'ne (Eski Kalikıratya) 
gidilerek Koca Sinan mektebi önlinde tezahurat yapılarak ihtifale 
nihayet verilmiştir. 

Alaşehir' de 
Zira at Kooperatifi Senelik 

Kongresini Yaph 
Alaşehir ( Hususi ) - Ziraat 

kooperatifinin ıenelik kongresi 
yapılmış, azadan Halil Beyin bit 
sataş kooperalifl teşkili hakkın
daki teklifi müttefikan kabul 
edilmiştir. 

Simsar Osman, Aladağb z.nde 
Mehmet, Ahmet Asım, Dayı 
zade Hayri, Evliya zade Ahmet 
Beyler yeni idare heyetine scçil
miş:erdir. Halil, Ihsan, Zahit 
Beyler de murakıpler heyetine 
scçilllllşlcrdir. 

Elaziz'de 
Hilaliahmer Muhacirlere 

Yardım Ediyor 
Elaziz ( Hususi ) - Romanya• 

dan gelen vatandaşlarımız için 
İskan Müdürlüğü tarafından yeni 
ve güzel evler inşa ettirilmiştir. 

Hilaliabmer Cemiyeti tarafın
dan muhacirlere battaniye, fanila, 
elbise ve para dağıtılmak liure
tile yardımlar yapılmıştır. 

Çanakkalede Hastalara ikram 
Çanakkale, ( Hususi) - Hal

kevi içtimai yardım komitesi has
tanelerj ziyaret ederek hastalara 
şeker, portakal, ıigara dağıt• 
mıştır. 

Sedat Simavi bana, bayradl 
hediyesi olarak, « Y edigün»üd 
ikinci cildini verdi. Arkads§ımdıt 
diye, veya bazau benim de yaZI"' 
lanmı basan bir ~azete sahibi
dir diye değil, hakikaten inandt" 
ğım için söylüyorum: Sedat bi
zim gazetecilik alemimizin eJI 
değerli adamlanndan biridir. 

Birinci senesmı daha yeni 
bitird ği için henüz iki cilt teşkil 
eden « Y edigiln » koleksiyonunu 
bir karıştınn: içinde hemen bet 

·şeyi bulursunuz. Hem bu haftalık 
gazete yalnız mevzuları ile değil, 
tahrir heyeti ile zengindir. lçind• 
bütün Türk muharrirlerini• 
yazılan varclır demiyorum, fakat 
bu iki cilt en ihti'iarmda• 
en gencine kadar bütü~ muhar 
rirler~mizin e.r geç "Yedigün,, 
koleksiyonunda görünecekleri his" 
sini veriyor. Euloz, " La Revue 
des deux mondes., un en iyi za .. 
manlarında, mecmuasına ne yapıp 
yapıp her beğendiği muharrirdell 
yazı alabileceğini söylermiş; Matı* 
paı::sant'ı ancak ömrünün sonuna 
doğru kandırabiltr.iş. B.lmem Se-o 
dat Simavi'nin böyle bir ahdı vat 
mı? yoksa zamanımız Türk edipleri 
onun yazıhanesine birer biret 
kendiliklerinden mi gjdiyorlar? 
Her ne suretle olursa olsun ömür 
!erinde bir kere olsun uğruyorlat 

e Sedat'a bir yazı veriyorlar. 
Nasıl olup da « Y edigün» böyle 

herkesi kendine dost ediyor 1 
Bu anlaşılmaz bir sır değil, 
Sedat'm yazı almak içiıl 
bir tek şartı var. Mevzu ne 
olursa olsun yazının mümküll 
olduğu kadar çok kimse tarafın" 
dan anlaşılacak bir tarzda yazıl-
mış olması. Maamafi bu şarta 
pek riayet etmiyenlerden de 
istifadeyi biliycr: Onlardan renkli 
veya siyah bir resim çıkarıyor .. 
Çnnkü, az ka'sın unutuyorduaıl 
« Y edigün » fi okumağa da ibtiya9 
yok, o herşeyi resimlerile d'
söylüyor. 

Maga~inleri pek sevmezdim; 
fakat zamilnla insan alışıyor• 
Hem onlar ancak yalnız kaJdılr' 
lan zaman göze babyor. Halbuki 
bir zama.ndanberi memlekette 
doğrusu mecmualar da çoğalıyor• 
Hem yalnız lstanoul' ca değil, 
Ankara'dan, fzmir'den, memleke" 
tin her tarafından geliyor : f şt" 
Eskişehirde çıkan « Halkevi » , 
Afyon'da çıkan « Taşpınar », 
Balıkesir' de çıkan «Kaynak », 
lzmir'in «Kültür» ü... Dün oku"' 
yacak mecmua 1-u!amıyorduk, 
şimdi hepsini kanşbrmağa vak"' 
timiz yok .•• 

Meslek mecmualan da çoğalı"' 
yor. ~Mülkiye» mecmuası edebi
yata büsbütün kapah değil, hatti 
Ahmet Haşim 'in yaı.ı.armı ba
sardı, ölümünden sonra da onuo 
için hususi bir nüsha çıkardı. 
Fakat bilhassa hukuktan, iktisat"' 
tan, cemiyet ilimlerinden bahse
di~ or. 

lstanbul birinci noteri M. Er 
ref Beyin yeni çıkarmağa başla" 
dığı "Hak ve cemiyet., de yin• 
böylece yalnız bukuke. ve cemi
yet ilimlerine tahsis edi!miŞ. 
Haydar Rifat Bey o mcr.r. ua için 
Scbopenhauer' den tercür.ıeler ya• 
pıyor ama o da büyük fılosofu11 
hukuka ait bir parçQSlnı intihap 
etmiş. 

Bütün bu mec'1luabr iyi ıri1 
Bir kısmının mevzulnrm an,.:ıı..1r 
madığım için bir şey di7ernfltıf 
öbürlerinde iyi y:ızılar d11 vatr 
fenalan da... F nkat hı~ şüP" 
hesiz iyi elan bir §'CY var: ı:•e::ı; 
lekettc mecmua o~ucı:ıh hcvu
bqlacb. 
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TELOB&rLAR 
Karilerin 

Gönül işleri 

Yeni Manevraları R d 
BGyük devletler arasında deniz Omanga Q 

811Ahlannı tahdit eden Vqinl'lOD C" • A 

konferansının mGddetl 1935 te niba- JlYQSl 
Jel bulacak. 8a an!qmanm de•am R h f l k 
..tip elmeJecetial, yabat detifecelue a a sız ı 
laansl tartlar clahillnde detitmeai 
icap etlij'iai yeni bir konferans tay"n 
edecek ve aj'lebiibtimal bu da Londra
clA topl~nacak. Bir müddetten beri 
Japon buk6meti aızılh yapıyor. Ame 
rika ile lnailterenin den:2 kunetle
ria~ muadil derecede deaia ILanetiae 
.abıp olmak iddiaaaa il · - -
J 

en auruyor. 
a~on!an~ bu buauat&ki manevra ı 

.. ,.h~ır: Çıa üzerindeki menfaatler.le 
ltıalı altına ald.tı Mançuriyanan iıba
kıaın kıt•ı surette tudildnl btiyor. 
Fakat ba arzananu açıkça dSyl..U. 
JOI'• .CSyleme1e ceaaret edemi~. s... 
deee •tıının iç"ode .. •eli.Jor• lılaJr,. 
.. da, bu bus ... ta bir pazarlık zemW 
bulmak •• emellerini tuviç ettirmek
tir. Esasen membalan Amerika Ye 

ln.utere kadar senpa olmadıtı lçıa 
tlenis ailihl mlaa•ab ftlilditi tak
.urde dahi oalaı dereceaicde remi 
lafa ettiremiyeeetl muhakkaktır 
BllllCI- t1oı.,ıdar ki iddiaa aamimf 
•et ildir, fak at bir pazarlık k L urmaa 
_...m hedef tutuyor. Amm b"" 1 Lı- f'k • 1 a oy e _. ı ra o dufunu da " , . 
redd d' j soy.emıyor, 

. e ı~or. aFonyanın oynamak iate-
dıti rolun mnhiveti mal·'\ Jd ...__ ı um o apaa 
~--- allkadar dnletleria L~L ••Herial ... ,,uıare-

m h 
LL_ 0 nreUe tanzim edecelderi 

u •-...lı~ Fak diuanda • at .Japoıayaonı id-
lan ubu:a-' aiden luaım etu arzu-

•dihnezae Lond L f 
ramına iftira•- ra aon e-

" etmey t'd" :ranın nktile Mili ti ec ' u. Japon• 
~ekilmesine b e er Mecliainden 

ID k ı b 
~nzeı bir hareket de

• oan u soaa 
1 b

. . "- maae•rama 
aaaı ır netıce YVebileeet· . . d" 
den kes:.irınek mümkün d~dı:m ı· 

----- SW't!Jya 

Hindistan'da 
Gandi, VerilPn Bir Kararı 

Kabul Etmedi 
Yeni· Delbi, 6 4 A. A.) _ Hla 

... wresi reisleri tarafından r __ d .• t .... K 'UIMI lnln 
eee lntıhaba ittirakine dair 

se~ hafta ahn.. kararı Gud' . 
kabul etmemesi haberi teırii .. ';um 
ualanaın ekaeriyeti tara&adea I;.,..: 
Wr •~mnaniyetle 1r.,...ı.....-. 

intihabat tarıhl h.Gs teablt edil
mit detıldlr. 

Yahudi Menfaati 
Dançls. 6 - Yahudi menafthaı 

mGdaf- eden .. ftaWc meema..._ 
lk .. ,... ~ .. tar. 

Bükref, 6 (Havaa) - Eski baş•e
kil M. Düknf8 yapılan auikaattea 
dolayı mahkemeye nn1eo demir 
muhafız tetkı1atına menaup 52 
maznundan üçü müebbet kGrete 
mabkfwa olm"ft dlterlerl beraet 
etmi~tır. Hükiametia bu teıkilita 
kartı aldığı ıiddetli vazıyete ratmen 
beraet karar!arı aiyaai bir r-L-&.- • t mua ... ız.ı a 
aebep olmuıtur. Kabine .. el . .. .. ~ 
ile meıgul olmaktadır. 

Amerika'da 
Heyecan 

Otobüs işçileri Tekrar 
Greve Hazırlanıyor 

V qington, 6 - Ot-.Lll 
''de .... )'~a yeniden bir it ilttilM-. .... 

ıosten.ek telJ&"-1 nnlv. 
ltç:ı.. ....... ..,__ ....... 

s5.J!eamektecliw. &.m -ı...ı . . 
lerle patroalar ......._ a.tllfla lfÇl-

sdelerin halli lillıaua ltçllerla .:: 
dikleri ıibl tql.ilitlaııaalan haklo
nı• tes'iml •aelesiııin reciktiribalt 
olmuıdu. 

. ~ Kiti ltalz 
Bırm.~pm, ( Amerika ) 6 _ AJ .. 

bama hukümeti dahilindeki kamtır 
madenlennde faanyeti patronlar ta
rafından tatil edilmif, 15000 itçi lfSİI 
hlmıttır. Jfonu:ı sebebi yevmi.., · ' -~ --eruı 
arttınJmu1 l!aklnndalri hükimet ka-
ranna prote.todan ilt.rettir. 

Çartea'oa, (Amerika, 6 (A.A.) _ 
r.o.am •e Fermoat'da 20.000 kömGr 
madeni İfçi&İ ~re• yapm.tlaıc!ır. Buna 
~bep J~neral Joa1on'u• İf aaatlerile 
u~retl~~ artrnaaı hakkındaki emir 
içın ııçı erlerle ı"rke ler arasmdakl 
ibtiinftır. 

Yalan Mı1 
Al°!,anya Si.ah Kaçakçı

lıgını Kabul Etmiyor 
Hambars 6 _ AJ ... , .... n, ~ 

kaıwa, rarp ub"llnde ailih bcakça
hj1 Y•plı.tJna Ye ıeaueu J.Pu1oı 
bGkGmeti tarahndaa tekz!p etlllmif 
olan ecnebi faJİalara dair Freemdea
~lat sasete91 Optw.t isimli metlrla 
fıllıaldka 12 laart .......... " 
claa a,.rumtım, fakat ti --"-1-
cla•a ai• ti&. • l' otnaca koter

. .uu we e an wAda oldup-
au tuzıb etanektedir. ...... Posta " nın Edet i T r k .. •· n aıın 35 -

ALAY-EitM · 
Ben bana ait olan adama lıto bilir R 1 

••mile tasarruf tm k · . V Ja. ihtimal · • · hh . . . e e asterım. e lerini lra L _ IM!!DID IÇlD 11 at· 
JUie iatenm ki b . ı y ucdealue de :ı-:. 
erk k . . • ana aıt o an aöziln olabilir? ver_.., 
rini e • te benım ıçm düşündükle- Necdet • 

gulemesin. kalktı. blnleabin ayağa 
- Hen aksini mi yapıyorum! Gözl . . 
- Tamam ile bqka bir tekil del çok cid~~o.e ob. Yazlf e baŞJndaki 
- Ne gibi? .. • . ı. sa ıt renk aelmi ü. 
- Bilm. Mumrenm iki elini birdea J 

b .. ıyorum. Fakat bu sert, Sesinde · .ı. __ ._ • • tuttu. 
u agır hareketler beni koak tu hAk• . tuaanUU"llNIK iatiyen bir 

yor. Ben seni k . . u • a ımıye vardı: 
. r . ço naz,k, ınce ve - MM . d . 

Taevımd ı bşı~ er~ek diye bildim. anladım ı;ı-~~'t e~, maksadım 
anı ım. ımdı o kad . ' aısa senı şerefimle t 

Kab 
ar.. mın ed · ki _._ e-

- a oldum deg· iJ •1 d enm una karşı bir kar-

H 
mı e, duygusu dan ı.. .. -k ayır, kaba değil. F . • n --. a bir şey 

kadına karşı aeni daha b .. akat bıaetmıjorum. Kalbimde dün 

k
.. .. .. 

1 
urmet- olduğu g.b1 bu -ıı ... de ı 

ar gormege a ışmıflm. Bu .. ;ga&a ya mz men 

har 
•gır varsın ve yann da sen 1 kam. 

eketlerin beni incitiyor ve Bana ina ırcm de .. il . o aca 
lyle geliyor ki bunları bilhassa Cüml • • g mı ? 

esınm sonuna doğra 
~payorıun. Beni ürkütmek, ken- Jiizbqıcın sesi tit . d geç 
diaaclen uzak! _. k . . nyor u. 

_ Ban 8"~nna ?ıçın. Münire göılerı yerde ımnlda-
. a ae ep ne mr ıibi: 

- Kim bilir. Belki de.. Ola- - Seni dojru aözlll. mert bi-

Muahe·deler Meselesi Suallerine 

T•t••J k ' N tk Cevaplarım } U es O nun U U Üı;küdarda Fuat Be3e: 

M E 
• San'at öğrenmek için Avru-M. 

'Fransızları emnun tt pa1a kadar gitmeye ne hacet l var. Evveli burada bir san'ata 
giri:ıiz. Bir müddet ilerle)İniz. 
Oncan soııra Avrupayı dii§ünlir

Parla 6- Gazeteler Roman,. Hari
ciye Nazin il. Titiileakoa- Dulkwıu 
taWi1 edlJorlar. 

•T aa. sueteal 'ba nutku • M. Mu· 
eoli•iala 80D nutkunun bir iatioatrih 
teıkU ettitl muahedeleri yeniden 
tetkik propapııdaama aetia bir 
cnap" te.lkki etmektedir. 

.. Entranaijaa ,, gazetesi palan 
~ktachn 

• M. Titüıe.koaım i.JürleriDe iftJ. 
.ıakten bqka bir te7 yapamayız. 
bi&lm de fikrimiz budur. Hariciye 
Nann M. Bartu, autb habercisi olarak 

tloat Anu.pa hnkümet merkezlerinde 
bir aeyahata çıkacakhr. Fransayı 
küçGk itilaf ve Po1onyaya baj'Jayan 
batlan 911daşhrmak iatiyen M. Bartu 
ancak M. Titiileakoaunkine benr• 
.. ıhcu bir ~n 1'ull.nabilecektir. 
llu.ı.edeleria yeniden tetkikcilltl yok 
pinkG •wh btiyoruı. ,. 

•Junaal cNS Deha.ya göre M. TitQ. 
leako maabedelerin yeniden tetkiki 
propaa.mdasına kartı parlı: k bir vazi
yet almakla yalnız Romanyanın men• 
faatine değil, fakat umumi sulh men• 
faati•e çalışmaktadır. 

Amerikada250 Bin Kişilik 
Bir Hava Filosu 

---------
Vqblstoa, 6 - Şimali Karoliıı mek için yapılacak masrafa yüzde 

19eb• .. •e meclial askeri itleri ko- yirmi l:et niabetinde iıtirak edecektir, 
~a reı.I il Joa Akner, birlqik Bundaa başka huaaaf bir ta11are 
~ miidafauını temia •• alaeak her pilota 1000 do~r ikramiye 
laer U.timale karp konaı.ak içüa tahsisatı verilecektir. 
25000 kifilik hlı- han ihtiyat lotua Nevyork, 6 (A.A.) - 24 Amerikab 
teflrih•t taniJe ela ttir• tayyareci Kolomliya lıa•a lcanetl .. 

Bil proje,. pe lrilkAmet. teraitl riai talim ye terbi,.. ip• bir •uka. 
Mb n -- ~ paç!si yetiftir- •ele lmulamlflarchr. 

811•• Kınalt Perlate 
r--. ' - a. ... Rem 11. Leb

• .. Elba ..... ,...... SiJa• Karal 
" ....... kalMd etaaittir· 

Karal ve lnraliço ıonra hartclJe 
auan M. Butu ile mGzaken etmit
lerdlr. 

.-bk oklaim içiD 1ettrim Necdet. 

Bir amao ......,.,.. 
Alqam rzintisi i<ill ç•mlara 

çıkanlar teker teker, çifter çifter, 
grup lfUP ajaçlar aruuadan 
ıcbiinüyorlarcb. 

Necdet bir buhrandan kaı tal
mut gibi avucundaki klçlk elleri 
nq'e ile sıkb: 

- Haydi Münire iuelim artık! 
Bu defe arabaya binerken 

Necdet ona yardım etti. 
Yoldaki kumlan çıbrdatan 

t.ekerl'1!kler yokuitaa apjı din
meye batladı. ,,.. 

Erteli ıihl y akaağa smnek 
brarile aJfllırlarkea Minire aordu: 

- Y ann yine ilni.orma ile 
mi çıkacaksın Necdet?. 

- Bilmemi 
- Bana kalına aftl oL Om. 

forman akimainl 
- Peki. Mademki iyi• isti-

yorsun! 
Genç ytızbaşmm mahmmlan 

..,Jmgı aapmcıya kadar f11ardacb. 
Milnire ona hayret eeayordu. 

Ta1yarc zabiti idi. Şak geyinmeaini 
biliyordu. fakat bu mahmazlara 
ne ltimlD yardı. Sfivarilerin, top
c-lana lalllendıjı bu demir par
~M na• .- al'kwJer edıeD ae 

1 
Tunarhaneı• GBnderndı 

Berli-. a C Ha•aa) - Sar ahlar 
a...taneal papuı, M. Bitlerin 400 
kadar papa.n tnklf ettltinl ula orta 
MSyledlti için yalanalık n,11. alta 
ay hapse mahkfım ecliJmlft hlr bm.,.. 
haneye aeYkine karar nrilmlftir. 

._lyet nrdl. Fakat o dikkat 
etmifti. Hatta piyadeler, hatta 
leYUJmcdar bile bu mabmuzlan 
kullanmakta büyük bir zevk du· 
yuyorlardı. Bu i<!eta kachnlann 
pudrul. roja, .maer1n kraYab, 
butonu sibi bir ihtiyaçtı. 

Ayaklanna bu parlak demir
leri takanlar onun kaldırımlar 
liatiinde akseden hoş tıkırbsmcün 
kendileri için kimbilir ne tatlı 
bir heyecan çıkarıyorlardı. e ... 
bklan yerde mevcudiyetlerini 
laaber veren bu tatlı demir ıe.1 
mesleğe &iren her genç sabitin 
baflllda alık bir Napolyoa havaa 
prabyorcba. 

Ve enelce bö1le YU1talar• 
ihtiyaç görmiyea Necdet bu defa 
meçe. mahmuza, kordona bOyiik 
bir alaka gösteriyordu. 

Münire ODUD ıert " hafİD 
la.-eketlerial biraz da lbıiforma
mn duyurduja gurm"• veriyorda. 

OııDD için ertcai pk8 Y •· 
bak rzintUüıe OD1lll a'fİI ola· 
rak pime.ini daha muvafık 

baJmufbJ. 
Herhalde anlamıştı ki Necde-

tin Gülsüme kartı ciddi bir alA
kasa yoktu. Onun mertliğine, 86-
dae okadar emniyeti •ardı ld 
aksini aöyliyece;:ne asla ihtimal 
werelnezdL Hertıalde Necdet 

aWıü.z. 
)#. 

.,60 lira maaflı bir meıfarum. 
Bir kızla sevişi~ orum. Evlenmeyi 
de düşönftyorum. Fakat maa~ımıa 
bir aileyi geçindıremeyeceğini 
zanaediyorum. Bu sebeple evlen
me teklifine cesare-t edemiyorum.. 

Aukarada ı K. N. 
Maaşnuma veya &ellrinizin art

ması ihtimali var nudu? Yoksa 
ne vakite kadar bekleyeceksiniz? 
Kız siıin geliriııW biliyona ve ba 
gelirle yatamıya n.t.ı ise. tereddi
,. , .. e mahal yoktur. 

* t'edikulede Naşit Efendi)'• 
Kannızla resmen aynldnm 

mı, pnl mahkeme kararile aynl
d4l&& ._ı Heaüz resmen aynim .. 
dınnsa eneli mahkemeye müra
caat ederek bir bopnma karan 
alıııız. Serbest kaldıktan KDr& 

yeniden evlenmeyi dütünebilirsinil. 
HANIMTEY"lB 

Silahlar 
Bakalım Bu Seferki Top
lantıda Neler Yapı!acak? 

Loodr., 6 (A.A.) - Amerika mu
raba.a.a it Norman Davis aabahleyla 
HariciJe Naz;n Si.r Simo1111 al1aret 

·•ittir. 
lld ıiyast phııiyet, ıilihlan lnrak• 

ma vaıiyetile, bilhassa ayın onunda 
loplanacak olan ailahlan bırakma 
konferaoıı büro içtimaı hakkınd 
ıörütmüılerdir. 

lnriliz muhtıraaına Fran11z ce•a 
bir ild gilnden enel Loadra1a 
cek değildir. 

M. Norman Da•'-. Vaflnstoada 
talimat beklemektedir. Bu talim 
sr&re bGro içtlm•ı için Cn 
pnp sttmirceti belll olacaktır. 

Londra, 6 (A.A.) - Harici7e il 
tqan Lord Eden paıarteal P 
Ceaıe.reye hareket edecektir. 

Slllhler Me .. ıe .. 
Londra, 6 (A.A.) - M. Hıead-.ı• 

Re M. Apkl .. Parı- laanbt .-ıı.ı 
lenllr • 

luıahlajm verdiği bir uabiye · 
tairlle Wra aertlqmiftİ. 

Yakacık pıiati•i. pel 
gilale başladı. 

Orada yiyecek bir fe1 h 
mıyacaklannı hesap eden Mnn· 
evclea kiiçiik bir çanta ile ç 
w .,pk yemekler hazırlamaf 

Bir otomobil onlan a;ı 
enel (Ayazma) kahveaine çıkaıw 
cL. T caba idi. 

Denize doğru inen dal ete 
lerinde yan yeşi~ yan aan Y 

idil rengi arui parçaları bir ta 
gibi ıBrilnllyorda. Ve Dl'fl 
Adalar 91C•kt• pn pnya •J 
16m6lmliş &rdelder gibi dinle 
yorJardl. Yemej'e bqlayacaklan 
sn-ada birka~ Rom genci yaıa1 .. 
nnda iki kızla ve apetlerle 
pldiJer. 

Onlar gazinonun en gtızel bir 
kifuini almışlardı. 

Yeni gel enler manuradaa. 
istifade etmek için onlarıo bir 
ilerisindeki maaalan birleştir' 
oturdular. 

Sepetlerinden birçok yemek
lerle beraber içkiler de çıl ıyord 

Kendilerine mahsus gürültüll 
bir &eveıeı.ikle kom!fuyor. Kıa
larla pek öyle umumi b"r yerde 
yakafak almayacak pldlde ı 
lqayorlardı. 
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Mühim Bir 
icat Daha 

Bil' Belçikalı m6hendis yanmı

. mend11rl•r yan tayyareler i-
• • mal etmeye mu-

Gı6ı vaffak olmuştur. 
Hava kahramanlan için ıimdi
ye kadar belli başlı ve pek mnt
lıif bir tehlike teşkil eden ateşe 
bu suretle karp gelinere"k tayya
reciliğin bu cephesi de kuvvet• 
leııdi-'1iyor demektir. 

Roher Van Rolegem iamindeı
.ki bu mühe.ndisin yanmayan tay:. 
Jare imalinde kullandığı malzeme 
Amiyant'tan ibarettir. · Amiyanl, 
maMm olduğu veçhile, ateşten 
mOteeuir olmıyan bir maddedir. 

·Bununla beraber mübendia, tar 
J&re teknesinin yapıbşmda da 
'eaaslı diizeltmelet yapmıya i:nec;. 
bur olmuftur. Çllnkll yalnız göv
denin degil benzin deposunun da 
ateşten vikayesi lizımdır ve 
fimdiki tayyare tekilleri · buna 
mllaait değildir. 

. Yeni tayyare tecrObe edilirken 
benzin deposu doldunılmuı ve 
bu suretle alev alev yanan atef> 
lerin içine konmUflur. 

Saatlerce alev İ\:İnde kalan 
tayyareye hiçbir ıey olmamıı, 
içindeki benzin de tutuşmamıttır. 

Evvelleri efsanelerde Semen
der dedikleri bir hayvanın yaşa
dığı tasavvur edilirdi. Bugünkfi 
tayyareler de efsanevi Semender
ler aibi birşey oluyor demektir. 

* ,, Amerikada bergtln yeni ci-
nayetlerini duyduğumuz 

- 0-,-i.-,,-.lt.-M-,.... haydutlar nitancı
Cam6azlılc bklarile mqhur-

M ? durlar. Buna mu-
._ __ • _ _. kabil Amerika za· 
bıtası da nişancılıktaki ibtisaşını 
~ok ilerletmiıtir. 

Bugiln Amerikada çabpn 
.. bıta memurlanom yüzde yetmi§i 
on adım mesafeden tabanca ile 
ldçok hedefleri bile. varmakta
dırlar. 

Geçenlerde yapılan bir polis 
imtibaiıında bazı polialere arka-

daflannıa bapanna vazedilen 
elmalan tabanca Ue vurmak teklif 
edilmit bu imtihana giren polisler 
bu iti bnyllk sıkınbya maruz kal
madan kolayhkla bqarmıılardır. 
8811 polisler daha ilerilere gide
rek arkadaşlarının aiızlanndald 
mgaraya nipn alarak Jmrwuala 
klllnoD dliflirmek hlnerini bile 
s&termişlerdir. 

Bu hesaba göre Amerikada 
polislik ~denler tekaüde aevkedil
clikleri vakit canbazbaoelerde 
nipncılık hnnerleri yapabilecek 
bir kabiliyette yetişiyorlar de
mektir. 

,.._... ,,. .. .. . . ................ .. . .. ..... 
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Dlnrada Olup Bltelller 

Garip Hırsızlıklar 
Bir Avuç Piriıiç Aşıran Asılzadelere 

Bile Tesa-
• 

düf Edil-
miştir 

Kari Mektup/tın 

Ağaçların 
Dallarını 
Kırmamalı 

Ormanlanmızın mubaf 
için ağaç keailmeai menedilmi 
Fakat tehir dahilinde, bil 
timdi ilkbahar mlnasebe 
bahar açmıt apçlann dall 
kırılmakta ve 80kaklarda aa 
maktadır. Beyoğlu caddeıi 
larla doludur. Bunlann da m•D 
·dilmai icap eder • . 

Aamabmesçit: Multafa .Beh 

Bir Köytonun isteği 
K8yllm0z yb binlerce kilo tiit 

utihsal eder. Evvelce burada 
-hisar idaresinin tam teıkilAtb m 
amelAt fUbesi ve depolan var 
Bunlu iWdınlch. Şimdi totllial 
rimizi 10 kilometreye nakletme 
mecburiyetindeyiz. Bu hazan tl
tBnlerimizin ziyama ela ıebe 
eluyor. lalaiur id.,.., banda 
olmazsa bir depo tetiı etmellclir • 

Ceıaplanmız 

.J · ·- ~ · - ... _ . 



Beşiktaş 
Sürpriz 

SOM POSTA 

lzmir'de 
Dün ilkbahar At Koıula

nna Devam Edildi 
lzmir, 7 (Hususi) - Şehrimiz 

ilkbahar at kotulanna dtın ildnd 
laafta olarak devam edildi. · Ko
ıular çok heyecanlı oldu. lttirak 
eden at adedi ıeçen aeneki ko
ıulardan fazladır. Kazanan at 
aahiplerine mllkifatlar verildi 

Adapazarlılar MaglOp 
Konya, (Hususi) - Bayramın 

ikind günil burada Adapazan 
takımı ile Konya Gençler Birliği 
takımı arasmda yapılan maçta 
Konyahlar 2-3 galip gelmiflerdir. 
ft!açta 2 biu aeyirci bulunmuftur. 

· K.,--ao, (Hususi} - ~onya
cla maillP olan AdapUarlılar 
-- ~ 1!if ...... . ..,... 
-. ~ .. ...,., r'a cim.ta 

= 

Beykoz Takımı Galata
sarayı Mağlôp Etti 

Dünkü Maçların Verdiği Neticelerden 
Fenerbahçe Karlı Çıktı 

Yine beklenmiyen bir netice 
ile biten Galatasaray • Beykoz 
pıaçınde iki takım her zamanki 
kadrolarile sabaya çıktılar. 

Birinci devrede Beykozlular 
biri penaltıdan diğeri de kale 
6nibadeki bir kargqalıkta yakın 
iiideaafeden atılan 18tle iki sayı 
kaydettiler. 

ikinci devrenin ortalanna 
dojnı, soldan firikik oldu. Ga
latasaraylılarm üabetll vurdklan 
bu firikik aai iç mevkiine dfişti.1. 
Galatasaray merkez muhacimi 
Rasih yetişti ve yakın mesafeden 
içeri çekerek Galataaarayın ilk 
ve İon golOnü yapmlf oldu. 

Mağl6biyet veya beraberlik 
ihtimallerinin başgösterdiğini his
aeden Beykozlular yalnız müda
faaya çekilmenin tehlikeli olaca
ğım anlıyarak mukabil taarruz
lara başladılar. Bu hücumlar ea
naaında da hakimiyeti teıis ede
rek maçın ekseri zamanım k&r11 
taraf nısıf sahasında geçirmeje 
muvaffak oldular. 

Dtın Galatuarayın kendiain
den beklenmiyen beceriksiz ve 
asabi bir oyun oynamasına mu• 
kabil Beykozlular cenahlardan 
Hri ve isabetli oynadılar. .. 

B&ytlk maçtan enel oymyan 
B takımlan mllaabakaıma Gala
ta1Uaym B takımı Beykozun B 
t.kunına yeneli. 

• bdnd klmeclen Anadolu • 
Topkapa map .AlladoJunan 3-0 
ıalibiyetl ile bitti. 

* fHerballçe ICArlı 
l)Oa Taksimde Bqikt8fla. 

KadaldSyOnde de Galatuarayın 

---
l yenil~ile lik tunifinde en kirlı 

çıkan ku:np Feıaerbabçedir. Dtın
kü maçlara kadar önde giden ve 
geçen baftadanberi Fenerle bir 
hizaya gelen BqiktaıJalar Beykoza 
yenilmekle lik taanifindeki ava ... 
tajlanm çok tehlikeye dütOrmUf 
oldular. 

Bundan enelki vaziyet, yirmi 
dörder puvanla berabere idi. 
Dtınkn maçta 1eoilen Beşiktaı 
bir puvan daha alacağına gare 
aayıttı 25 kuvana çıkacaktır. Buna 
mukabil F enerbahçenin yirmi dört 
puvam vardır, fakat Beıiktaıtan 
bir m•ç daha fazla oynıyacakbr. 
Eğer o maçta bir sralibiyet veya 
bir beraberlik elde edebilirse Be
fiktatı geçmiş olacaktır. 

Ônilmlizdeki haftaya Betik· 
tqla Fenerin maçı vardır. J,n o 
maçın neticesile bu .-enla 
pmpiyonluğu uJaphnlf •e kat'i
lqmİf olaca_kbr._. __ 

sursa'da Bir HAdise 
Bana. (Husuıi) - Ankara 

Gençler Birliği spor kul6btı ile 
Buna San'atkirlar kulübl\ bugün 
ikinci maçım yapacaktı. Gaıi 
ıtadyomu iki bin seyirci ile dol
mUftu. Ankara aporculan tanı· 
daklanndan bazı kimaeleri kendi 
busual biletleri ile bibllne aJdalar. 
Heyeti idere ise bu harekete 
mani oldu. Bu aebepten dolayı 
arada çıkan ihtillf Ozerlne Aır 
karahlar atadyomu terkettiler •• 
bu _..tıe bugllnkQ maç yapıla· 
macb. Bunu mllteakip ıeyirciler 
paralanma iade edilmesini i•t•· 
diler lH de ~=lecek bqka 
1abancı bir ta a yapabicak 
maçta baklan olacağı ••dil• ... 
•le kapanda ve halle ta AhaJı 
twkettL 
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Seza, Kumların Üzerinde t(oşarken 
• 

Arkasından Bir Türkün esini işitti 
Mumyanın çehresi, kendi 

ylizünün bir eşi idi. 

* Korkudan büylimüş gözlerle 
geri geri çekildi. Eliudeki meşale 
yere düşmüştü. 

Mağaranın metbaline doğru 
kaçtı. Kaçmak kurtulmak isti· 
yordu. Aklı başında değJJdi. 

Birkaç ayak taş merdiveni 
çıkarken arkasında bir iştial of. 
oldu. Sesler, bağrışmalar iş:tti. 

Fakat dönüp bakmadan dışan 
fırladı. 

Sezanın elinden düşün meşale, 
bir petrol tenekesinin üı üne 
düşmüştü. 

Mağaradan fırlamıt olan genç 
kadın arkasına bakmadan karan· 
hğın içinde bir çılgın aibi ko
ıpıyordu. 

* Seza kumların llstünde ko-
fUyordu. Arkasında ayak sesleıi 
Yardı. 

Ve o bu sesleri duydukça 
daha hızlı k(){m.ya gayret edi
yordu. 

- Durunuz 1 Koşmayıııızl 
Fakat Seza bu aöue.re kat'iyen 

ehemmiyet vermeden koşmakta 
devam ediyordu. 

Fr kat artık kuvveti kalma· 
mışb. Bastığı yerler ayaklannın 
albnda sallanrnıya başlamıştı. 

Dizleri titriyordu. 
Birden kendinden geçmek 

üzere oldı ğunu hisretli 'e yere 
yuvarlanırken şu sözler lrnfakla· 
nnda öttü: 

- Durunuz... Bizi bekleyiniz! 

* Bir Türk zabiti, yanında bir
kaç askerle Sezanın yanında idi. 
Ooun kendine gelmesi için uğra
Şl\ ordu. 

* Seza gözlerini açbğı zaman 
k.:ındisini bir çadırda buldu. 

Çadırın aralıklarından parlak 
bir güneş giriyordu. 

Y anıbaş ... da olan genç bir 

rezelerden bitinin başında bulu· 
nuyorum. T«.: düfen gizli oldu· 
ğunuz mağaraya yakın bir yere 
çadınmızı kurmuşuz. Tabii bu 
kadar yakında saklı olduğunuzu 
bilmiycrek. Dün geç vakit bir 
f.intli çadırımıza gelerek zabitle 
görüşmek istediğini bildirdi. 

Bu adam harikulnde bir he
yecan içinde idi. Gözlerinde se· 
vinç }aşlan vardı. Uzaktan ynktı· 
ğımız ateşi görerek bize koşarak 
gelmişti. Bir iki kelime ile bize 
herşeyi anlattı. Kızıl bir duman 
gördük. Bir felaket olduğunu an
layarak saklı olduğunuz yere 
doğru koşmıya başladık. İşte bu 
sıralarda siıi gördük. içimizden 
bir kaç kişi arkadaşlannızı kur
tarmak için mağaraya gittiler. 
Ben sizi alarak buraya getirdim.• 

- Nasıl kızıl duman? mağa· 
rada bir yangın mı olmuştu?. 

Genç zabit hayretle: 
- Nasıl bunu bilmiyor mu 

idiniz? Diye sordu. Tabii yangın 
vardı. Hem öyle yanıyordu ki maal· 
esef ndamlanm içeri gir:p orada· 

kilere muavenet edemediler. Fakat 
buna rağmen arkadaşlarımzdao 
biri, ağır yaralarına rağmen sü
rüklenerek mağaradan dışan çıka
bilmişti. Kendisini baygın bir 
halde bora}a getirdiler. Fakat 
diğer zavallı ..• 

Seza he} ecanla ıordu: 
- Ötekine ne oldu? 
Zabit dile bir hareket yaph: 
- Ne olacak hanımefendi! 

dedi. Mağnrada bili ateş var! 
- Aman yarabbi!.. Demek 

orada kalan Çar:i dir. 
Yaralı olan o değildi! 

( Aıkaaı YU' ) 

,.~~~~~~~~~ 

==TAKViM :=. 
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Hayatın İlk Eşiğinde! 
Çocuklstik· --~-.,,.---,-
halini tayin 
ederken ta• 
mamen ser 
best olma

hd r 
in gil te enin 

Springvell kasa
basında yeni bir 
mektep açıldı. 
Bu mektebin di· 
ğcrlerine naza· 
ran başlıca hu· 
susiyeti çocuğu 
tabü temayül.e
rinin inkişafında 
tamamen serbest 
bırakmasıdır. 

Mektep idare
sini..., kabul et-adam, başına ıslak bez koymakta 

idi. 
Yerinde doğrulmak istedL tiği prensibe gö

re buraya kabul 
Fakat genç zabit onun bu hare- edilecek çocuk· 
ketine mani oldu: 

- Yok hanımefendi rahat lara 6 yaşından 
durunuzf Dedi. Kuvvetiaizi top- 16 yaşına kadnr 
lamak lizımdır. Müsterih olunuz azı:mi on sene içinde iptidai ve tali bir tahsil verilecek ve bu mnd-
artık hiçbir tehlike kalmamaşt r. det zarfında çocuğun üzerinde en küçük bir tesir icrasından bile 
Ciddeye yalnız on alb saathk b:r çekinilecektir. Çocuk on yaşına gelince kendisine ameli san'atlardan 
me afedeyi.z. Yine tekrar ediyo- her biri ayn ayn gösterilecek, kendisi neyi tercih ederse müteakip 

nım, burada gayet emoiyettesin.iz.. ~~-~l-~-"-.. -~_0_!__!!.:! . .!'!~:!~~~~;,-~-· ----.. ·-· -·-·-,--....... . ....... __ _ 
~çbir ~hlike yo~m. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Fakat bir ICY anlamıyo- Paprika'nın sevimli yaldızı 
nım. Siz kımsiniz? neredeyiz? r B A N z 1 s B A G A A L Allahaşkınıza bana anlatınız! 

- Ben Müli1.1m Necmiyim. 
Sizi aramak için yola çıkan müf-
··-··················--··--··· .. ···-·· ... -.... ·--

> Bu akşam ınat 21 de ~ 

SARAY (Eski Gıorya) da 
' Diioyayı dol şan şarkı,. f.lminın 
unutulmoz mtimeBSili me~hur t~nor 

JO EPH SCHMiDT 
YEGANE KONSERiNi 

vere k ır. Pıyanodu :hlo.ıyo Mıchael 
TAUBE i t.irak cd cektır. 

Programda : Airs de la TOS
CA, de L'ELlSlR D' AMOUR 
du TROV ATORE. de la CA· 
V ALERIA RUSTICANA, de la 
BOHEME, de WERTHER v.s. 

~ .. -----.. (15451) ~ 

Bugilne kadar yaphğl filmlerin en güzeli en zengini 
ve en çapkım olan 

KIZ ŞEYTA 
matinele~:r;; itibaren İ P E K Sinemasında 

(15467)---'· 
Satılık Sığır Gübresi 
Karaağaç Müessesatı Müdürlüğünden: 
Mezbaha ve pay mahalli ahırlarında bir sene zarfında terakOru 

edecek sığır gübresi pazarl kJa satılacaktır. Talip olanların teklif 
edecekleri fiatlerin )üzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile 
ı 1/Nisan/934 çarşamba gününe kad#U' müesseseye müracaat etme
leri ilin olunur. « 1528• 

Bir Senelik Faalivet 
el ....................................... -...... 

İstanbul Hi1aliahmeri Geçen Sene Mub 
telif İşlere 32778 Lira Harcadı 

Dünki loplontıtla lıazır 6ulananlar 

Hililiahmer Cemiyeti lstanbul l ler verdiğine işaret ediliyordu. 
Umumi Meclisi dün senelik top- Yine rapordan anlaııldığınl 
lanışım yaptı. Cemiyet merke- göre, Cemiyet geçen sene lstall' 
zinde yapılan bu toplantıya dok- bulde 4197 fakir ilkmektep talr 
tor Ali Paşa riyaset etti. Evveli besine öğle yemeği vermiş, bunun 
idare heyetinin raporu okundu. için 16900 lira harcamış ve bu 

Raporda senelik varidat 41706 lira arada 205 veremli de iaşe edil-
olarak gösteriliyor, bu paranın • • 
32778 lirasının muhtelif hayır iş-
lerine harcandığı bildiriliyordu. 
Ayrıca bayramlarda dağıtılan 
Hilaliabmer çiçeği hasılatının se
neden seneye azaldığına, buna 
mukabil Fatih mıntakasında tat
bik edilen Hililiahmer bayram 
karh hasılatının daha iyi netice• 

Yugoslavyada 
Arazİ$i Olan 
Türkler 

Ankara 6 (A.A.) - Yugos· 
lavyada Bosna ve Hersek hava• 
lisinde arazi, orman, fidanlık ve 
mcr'alan bclunan vatandaşları• 
mw alikadar eden mukarrerat 

Belgrat elçiliğimizden tebliğ 

edilmektedir: 
1 - Bosna Hersek havalisin

de beylik erazisi olup ta timdiye 

kadar kanunu mahsusu mucibince 
tazminat almamış olanlardan em· 

liki, çiftçi idaresinde bulunanlarm 
15 Eylül 1934 tarihine, 

2 - Çiftçiler tarafından işle
nen ve fakat bu tarzda işlendiği 
tapu defterlerinde mukayyet bu• 

lunmıyan ve beylik eraziden 
madut olmadığı için beylik kanu-

nu mucibince de tazmin edilme
miş olan era.zi için dahi yine 15 
eylül 1934 tarahine. 

3 - Çiftçiler tarafından idare 
olunan ye fakat mukaddema vergi 
tarh edilmemiş olması hasehile 

§imdiye kadar tazminata tabi 
tutulmamış olan orman, 
fmdalık ve mer'alar için 
de 28 mayıs 1934 tarihine 

kadar Yugoslavyada işbu emli· 
kin kain bu\unduğu kaza kay• 
makamlıkları vasıtasile Umumi 
valilik agrar dairelerine müracaat 
etmeleri. 

SARAY 
(Eski Glorya) sinemasında 

Yann akşama kadar (suvare dahil) 

SEFiLLER 
filminin iLK KISIMLAR 

ve 9 Niaan Pazartesinden itibaren 
mabait ve HİTAMI gösterilecektir. 

HAMiŞ : Du film bu sene bnşka 
hıçbir eıoemada gosterilmiyeceği gıbi 
tamamı birden de verilmiyecektir. 

'------ı.(15452)--

1D1Ştir. 

Rapor okunup kabul edildik-
ten sonra yeni idare heyeti ar 
çildi. Müteakıben biraz. mUnaka• 

şadan sonra Hilaliabmer umum' 
kongresi için Naci ve Ali Paşr 
larla Cemal ve Tarık Beyler mu'" 
rahbas olarak intihap edildiler. 

!
Esrar Mı 
Ç .. M··? op u. 
Elli Çuval Esrar Muha• 
kemesine Yeniden Baş• 

lanıldı 
Bundan bir Jl'üddet evvel 

Gemlikte bir çift:ikte arama ya• 
pılmış, 50 çuval esr >ulunmur 
tu. Çiftliğin sahibi net Efen• 
di ile adamı diğer .ııehmet ve 
müş eri vaziyetinde bulunan Kadri 

Efendi hakkında tahkikata bar 
landı. 

Adliyenin emanet dairesind 
mu haf aza edilen esrarlar yangında 
yandıktan sonra suçlu Mehmet 
Efendi bunların çöp olduğu id.o 
diaamı öne sürdü. 

Gümrükteki 9 uncu ihtisal 
mahkemesinde bu mühim dava· 
mn yeniden muhakemesine bar 
lanmışhr. Evrak yandığı için soD 
celsede, çiftlikte arama yapan 
memurlar yeniden dinlenmiş. ifa• 
deleri tekrar tesbit edılmiştit. 
Neticede Mehmet Efendinin iddi· 
ası varit görülmemiştir. Çünk11 
elde mevcut tahlil raporu bun
ların esrar olduğunu ta) in et• 
miştir. Yeniden ifadelerine mil• 
racaat edilen şahitler de esrar 
olduğu iddiasında ısrar etmiş• 

!erdir. 
--~--

Resim Talı/ili Kupona 
cu u ocuc uuuuuu4111"4h:uecuu-

Tabiatini2i öğrenmek .istiyorsanız 
resminızi bu kupoodan 10 adet 
ile birlikte gönderiniz. Rt- ruiniz 
maya tiibidır ve iade edılnıcz. 

ilim. meslek 
veya enn'at 

bulunduğu 
memle"ket 

Hellim int~r 
edecek mıi . 

Reımin klişui 30 lu:IÜtlıık 
pul awkabiliadj ıöoderilebilıt. 



ITTIB&'I' ve l'l'IBAKKI 
- Her Nıkkı malı/uzdur - Nasıl Doldu? .. 

Nasıl YafOtlı? .. 
u.~~~~~~~ D8;dr~ü--K-,s-ım--N-o-.-53 7-4- 9~4 Nasıl Ôltlü? .. 
~ Z'ya Şakir ~~~~~~~======~========f' 
Muhalif Gazetelerin Neşriyatı Genç 
Komitecileri Çok Hırslandırıyordu •• 
Slyul itleri benimseyen Ye 

lnnnnı idare meauliyetni deı
ahte edea bir h&k6met heyeti 
mevcut olduiu halde bu zabitler 
fUl'ada buracbı toplanıyorlar; 
mulWiftere n Cemiyet aleyhZnde 
JUi yazan muharrirlere ateı 
püıkilrtıyorlar; b• taşlan hlaJerle 
,Oya Cemiyetin mevki ve kudre
tini takviye etmeyi kendilerine 
bir nzife addedi1orlarda. Son 
zamanlarda 11111ha61 pzetelerin 
lleşriyab .,.. renç komitecileri 
kuplere l>indirmiftl'. Bir g6n ara
lannda bu hoawsa dair yine 
hararetli b ·r bahis açıldığı zaman, 
Yalmp Cemil Bey: 

- Bayle o!mıyacak.. Bunlar
claD blrkaçmm beynini paralamak 
Uzam. 

Demişti. O zaman o mecliste 
bulunan Çerkcs Ahmet ortaya 
atdmıı: 

- Bunu bana bırakın.. Koz· 
midiain eliade oyuncak olan şu 
AEhmet Samim'e çok içerliyorum. 

•veli ...... bir kUl'fUD ıallayım. 
Bakalım, ._ ne olur?. 

Diye ... kalleıeetmifti.Çerku 
Ahmedin bu tekli& derhal kabul 
edilmit •e lettip edilen pllD 
mucibince za•alh Samim, ba 
pursm katilin karwunile koca 
bir inzıbat karakolunaa brtallllda 
kanlar içinde can ftrmiştL 

Çerkes Ahmedin Sereı ile 
al•kaııaı bilenler, ita .....,_ ci-
M7etill Ser. he,.am-1ca1Jeü 
tarafından yaptınld ğma ıabip 
olmuılardı. Halbald, bugtne ka
.. , de•am eden bu ıebap, kat'i
Jen Yaalrtbr. Ahmet Samimin 
katli karan, llç komitec Dİll baa
hihaU ara11nda tekarrttr ebnlt ve 
Çerkeı Ahmet tarafmdaa tatbik 
edil mittir. 

Tallt Be, nk'ada haberdar 
olur olma ..,. '* tee111r 
laiuetmit ı 

_ Şimdi bana, benden bi__._. 
Demifd. Fakat, gerek bu 

teeulbilıre ve gerek iaaai etrafın
da uyanmw mnbtemeı oı.. de
dikodulara rağmea, btiıin ele 
ı•~•ımelline ve hiç W... ı..... 
•··~·-· ---------·--.. -· .. -· ----------. 

SON POS1'A 
r .. 914 .Sigut, Ha•oau " 

lial/ı ıautal 

idare• tıtınb.a : F.M:l Z..ptiye 
• Çatılçeıme aokıığı No 25-1 

Telefon : - 20203 
PoRa kutusu. latanbul - 741 

Ttlgıaf: btanbul SONPOSTA 

Abone Flatı 
f'ORK!YE ECNEBi 
ı .. oo Kr. t Sene 2100 Kr. 
750 • 6 AJ 1400 • 
400. s. •• 
ıso. ı. *• 

Abone berlf'li pefindir. 

Gelea evrak geri •erilmea. 
ltlıtiardan me•'ullyaı •llmn11z. 
~evap ıçio mektopLira (10) kllnlf&uk 

pul ıliveıl Jhımdm 
Ahn tl.eıltl'"'--l(ZS) iaı4'an 

G11.ıelemiadeç kıw ıe ım " 7aularua 
bulun hdlıan mahfua ve 

gazet6uııae aıwr. 

Yh..,, AUil"-llr JJ .. 

fından ga>rü~memeaine de mem
Dllllİyet hiseetmifti. Cinayetin 
Cemiyet meuaplarma ait hir 
dmn tarafından iı tiklp edilcliji 
lmnetl. talamia ohmayorda. 

Ancak. katilin meydanda ol
mamua, meseleyi bir dereceye 
...... tevile , ... c... ediyordu. 
Bu da, Jlne cemiyet laeaabma, 
bir kir addediliyordu. Neteldm 
erteli si• intqu eden ceır.iyet 
paeteJeri, katile 11.netı.. Jağda
nyorlar •e ba kula lıldime)i 
takbih ediyorlardı. 

latanbul, teesailr içinde kal
llllfb. Bir takım müfrit ittihatçılar, 
bu menfur cİaayetia muhaliflere 
bir il>ret deni olduğuna aöyliye
rek cemiyetin kudret ve azame-
tile böbUrlenir!erken, muhalifler 
ve bitaraflar hadiseyi nefretle 
karşılıyorlar: 

- Samimin beyninden aaçnyaa 
kanlar, yiiz bin muhalif daha 
ricada aetirecektir. 

Diye bai nnaktan çekinmiyor
lardı.. latanbulun ıemasınde bir 
anda ıoğuk hir hava esmiye 
batlamıı, Babıali caddeaiııcleki 
muhalif matbuat unsurunun ainir
leii aeralo bir bal almqtı. Mu
hal.fler tarafından Ahmet Sami
me bllyGk bir cenaze merasimi 
yapılmak için ihzaratta bulunul
dufu l8yleniyordu. Tallt Bey 
bunu haber alır almaz, derhal 
(31 - mart) ı clofaran Hasan Feh
mi cenaze alayını babrlam"' po
lis mOdilriyetine ve merkes h
mandanlaiına t..hl.. teclbirler 
aldınlmıtb. 

Gece, Samimin kanh ufi. 
vurulduğu yerden kaldınlmq, Ho
capafa camisiııin avluaaa ıetlrll
mifli. Orada adu,e doktorları 
tarafmdan m1ea w,_.ı len 

1 
edilmif. defnine rahat verilmiıti. 
Merhumun dostlan, o kanla na(i 
camide palettirmitler; ve ıonra 
Sada71 Millet matbuama aakley· 
lemitlerdi. Matbaamn anlı: deki 
kalabalık gittikçe artıyor; zavalb 
gencia ba kaü akibetine taham
mül edemiyea ailai efradile doat
lannın feryadı figam, pençereler
den ta{ayorda. Birdenbire BabıAli 
karakolundan gelen bir 9ÜAhll 

asker müfrezelİ tarafından mat
baa derhal kordoa albna ahnda. 
Matbaama lnlDcle birikea halk 
dağıbldı. Diğer bir aker mlfre
zeıile zabıta memurlan tarafm
can matbaa ile Sultaamahmut 
türbesi arasmdald yollarda terli· 
bat yaFıldı. Cenaze çarçabak 
kaJdanJarak Sultaamahmut tilrbe· 
aine geürildL Orada 8e88iıce 
defnedildi. 

Vatanperverliji; udece prada 
burada palavracahktao.. •e, adam 
6ld6ımekten ibaret zannedeaılw, 
ltt.hat ve T erakld Cemi1etinia 
ahuna kwJ bir leke daha IDr
mDflerdi. 

C AıbaYM') 

Şilepçiler 
Posta Vapurlanndao Şika

yet Etmiye Baflac ılar 
Posta •partanmn baz1 defa

lar filep olaak lfletilmeef; hu 
itle mqpl lahuıan til~çlleri 
teltşa dn,&rmllf ve ortaya bir 
ihtillf mevzuu atmııb. 

Şilepçiier ı:Olta npwlan11&11 
filep olarak kuDamJcfıjl takdirde 
kendi gemilerinin de yolcu tqaya
bUeceğini 8ne ıllrmektedirler. 

Halbuki postaya çıkan npar
lann yalcu almalan Dizamname7e 
aylan gelmektedir. 

Aldığamız malumata gare, bu 
meselenin halli için lkt1Mt V ekA
letile temas etmek &zere Anka
raya giden heyet ıehrim:ze dan
m6.,t6r. Fakat yapalan görOşmeler 
henllz m8spet bir hal çareaine 
bağlanamam11hr. Diler taraftan 
yolcu taşıyan vapurlann her zaman 
ıilep olarak kullamldığı, boı 
kaldaklan vakitlerde buan kam&r 
tafadaklan iddia edilmektedir. 
Şilepçiler ba nzlyettea memınml
yetsizh1derini beyan ediyorlar. 
Bir 1 a~ebe Kafilesi lnga-

tereye Gitti 
Ylkaek Ticaret ve lkı...t 

mektebi ta!ebe eemi,etl t.ra
fmdu bir Avrupa 1e1ahatl _. 
tip edilmif ve ~ klfilik bir t.. 
lehe kafilai Atina. Roma 7.W. 
laptereye banket etmlftit. S.. 
Jahat bir •J clnam edecek, 
talebeler F ...... , Almu1a tarikile......-- cl&ıecelderdlr. 

KafileJ• Ylbek Ticaret • 
bda.at mektebi maallimluilMlea 
lbrahim Adil e., riJ...t etm.ı.
tecfiııt 

BAŞ" DIŞ ağrllan 
Grip • Nezle • Romatizmaya hakiki 

KqeKALMiTiN 
B1JGk ec:unelerde •t lar. (ISıJOt 

Liman Nasıl Canlanır ? 

Serbest Mıntakaya Şid 
detle Lüzum Görülüyor 

( Baştarafı 1 inci ıayfaJa ) 
mit bulunmaktadar. Eaaaen bu 
babain en eaaslı noktua da ıer
best liman tesisine elverifli ma
hallin teabiti ifidir, ki bunun için 
vukuflu arqhrmalara kat'ı ihtiyaç 
görillilyor. 

Dnn garnıtnjilmllz alikadar 
bir zat 1erbeat mıntaka kurula
bilecek ea mllaait mahaJ:in Seli
miye ve civan oldutuna lfaret 
etti. Bu zat diyor ki: 

• _ Buglbı arbk lsunbulda 

bir serbest liman ve aerbeıt mın
taka teıiai lüzumu herke1 tara
fından kabul edilmiıtir. 

Bence ıerbeat mmtakaya ea 
mDuit yer Selimiye ve civandar. 
Burua daha ziyade bot bir vazi
yette olduiu içia miike~ 
nhhm yapmak, •ntrepo .....,. 
malaaller teala etmek. •Dit ve 
iflek caddeler a~mak pek kolay 
ve mBmkDadtlr. Ayni ıamanda 
buradaki arazi nisbeten bot 
olduğu için iatimlike de çok 
ml\saittir. Halbuki aerbelt limaa 
için Uman Şirketi Mndnrn Hamdi 
Beyin 6ne ıürdüğtl teklifin 
tatbik kabiliyeti kat'iyyen yok· 
tur. Galata köprüsü Unkapamna 
nakledil8e bile iki aahilde cadde
ler açmak, geniı nhbm tuisab 
dcuda ıelirmek, bilba•a per
.-.bepaan ile Balıkpuanadan 
Unkapamna kadar ola ID•mda. 
imkiDllzcbr. Kalch ld ... dd alıil 
terbeat .maka lçlll kifa1et 
etmez. Bmadaa bHJra, ~ 
Be,m ine ....... ba pr J• 
tatbik ecfı1diği takdirde daha pek 

1 RADYO 1 
7 Nlan Cumarteal 

IST ANBUL - 11.15 p Ilı •ett11m. ll.4S 
fN.-ca ..... 19.15 ................ .... 
, ..... ...,... ıt.11 Tlrk .......... ,. ... 
C....._I RefUI ae,,. a..ap FaWn Haaı-. 
...... ,.. •F• Rlfal Bept, •U h ..... 
.. .. a,,. .._ • lftlrak .. " istir, ti 
Epef Şef.. ..... .......... bel ...... 21,11 
Necip Yüap8eJ' erke*•-. 

V ARŞOVA (H14) - 19.20 teaor ..,.. 
~ lfllnW • -....., ıt.• ... auallc al 
(plJtDO • ...... ). 20 .a .. babe. 2\20 C..

, e1er erfndaa mllrekkep ko ... , il 
p a • ..., 24.95 dana muı k al. 
l&oafn"• ........... ,. ••••••.C. 

8 KllEŞ - ---· 

...,ı~~=şi-E (550) - tll muHhahe. 
1 .-ele oroıtt11uıa lıonıerl, 19.30 amatlr 
•=J•le, 20 S eil1ada l lıbabar (p lk lle)Ô 
10 3S piyano ko ıHrl, 21.10 haberler, 21,3 
Vıyanada• nakl • Şarap, Kadın, Şar"• • 
lalml1 Jebaa Strauaa._ bir po,. fal, tS he
• ,..,.. M 8ri._,a .W acha ._ 
... Qcl ... 

vlYAJllA (11'15) - 17.4S aaa41olhl kftıo 
.... ıa.ıt ..... ....., ............ .... 
(T~ etrafaaa ...._. ... ...._ .. ,_ Jt.51 
ıktlallte, 20.20 Hlt •1an .... 1r., 1ı:" 
B kmer FOIHh koaeerl, n.~• •Şarap. ., 
;.... wa11 ,.,.ı. n.• - ........ 
n.• dı .. ı p'lklın. 

BRESi.AV - (SJI) tt.50 ıttıra .... ,. 
..... ... ıktlallla, 21.10 • ,,.... ..... 
....... h.+•lan • ıa..U O.te Nlcıe!ai .... .......... ,. ...... 

Y..alleptfat 
OlkD - BalknJen Aabra ...

kesi tarafmdan ayda bit oıkaralu ba 
kıymetli mecmuanı• 14 hei' ~)'111 da 
. ·-· etmiftir. Ba •Jld• bi19ot ... m oy- ilki ..... ._,... 
lllDIDll fskir " 

~)fulaankSedn&.Jam 
Be, fimdi1• ....... 7ascbiı h 1ca,.a..:::;: 
bir k..mmı Wr ara79 top.._8 •b 

ir iJt rioade ptirmif, ana 
gtıs~l_ 0 

Mmioi yererek neşretmittir. 
N K~u. bk., 1 ' 
Şa kıeacnt llaberden ıonra ı aye •nn 
tenkidini de aynca yasacağız. 

...... 111ualll111 mektebi ec••• - Ankarada çıku ba 
• d ·-·- :..ı: ilk 1eoi meamuanm 0 .. - ....- ·~ 
ma&bumıza gelmiftu. Tavliye edem. 

.... .,. llleClllUUI - Mu it 19 
mır nesn• ld DG1 _,.. iatiear e&-

çok mtişküllta raatlanacakbr, 
Çiinkll bu iki aahil Halacaa • 
dar yeri oldaja için ~k 
aemiler deniz yolunu tamamil• 
bkayacakbr. Ba ,na bile ı. 
mahzur vardır. 

Fakat mmtaka Sellmiye w 
eivannda tem ediline, demirJo
hma J•lonlatı noktaemclan ela 
pek çok kolaylıklar temin edUmll 
olaeakbr. Alaabla ft deafzill 
fazla kantblt bir .,. ... 
mamura da bir mendirek ,.,... 
... 8afttBe pekal& bertaraf ... 
lir. Ba tekil l>irçok balumludall 
faydall olacak, •imanmn iclll 
mikemmel bir ıerbeat mmtaka 
çok acuu meydua ~ıbcalcb• 
Bana kalma bu tekil. ilia ._. 
tirme hal çareeicl' r." 

Milli l'idali 
Temsil İçin .. 

( Baftarafa 1 iad .. ,,... l 
luuid cidali temsil eder ..... 
,ette olacaktır. __ ._ 

Heykel iyi bir teair ya~ 
hacim ve büyaldükte olacakbr. 

Belki habrbyacakamaz.. v .... .-.ı 
reuam Cemal Bey buraya Wr 
Gazi heykeli 'rikzi b,111111G1UD1a1UD~_..1191 

proje yapaılfb. Fakat o 
ba prcıje talt•kk... •l•~ifll. 

y . , ...... k lateailea abi-
cleaia ~I t!ıutf Wib henilz tayia 
-·rı "tfr. Bununla ........_ 
............ tarafmdaa .. ,_.. 
lııwd• ba lmwta tetkikat ,.,.. 
lacağl .e bu tetkikab mllteakıp 
bir proje hazırlanarak ~aaliyete 
geçileceği öğrenilmektedir. 

maotir. Memkketamuuo y~giae 
ilimi r mecmul181 olan " Mullnye" W 
aayıa ile n~ilocll yıhaı bıtırmltttr 
ailihada nuı•enıted ki ecn.bi pıroll ... 
lerİllin de yazılan dahil olmak 
İt~ laakuki, ikt.aaadl ve P 
mevaulm tiMıi11Je eüideı ..,.... 



Gavur Mehmet 
Y edl (Aşık) Iar Şirketi 

B er hnkkı mahfuzdur 7 - 4. 934 

No. 89 Tefrika 

Hastanede Geçen Günler 
Givur Mehmet ile Hüsnü Ef ., ltalyan hasta

nesinde karşı karşıya yatıyorlardı .. 
---·- - -

Ancak, iki zabıta memurunu 
Jaralıyan bu azılı kadınla cinayet 

priki olan Salibi tepelemek suretile 
bDyilk bir yararlık yapmıştı. Demek 
ki yapbğı fenalığı, zabıtaya kartı 
e&sterdiği büyük bir yararhkla 
lclemişti. Onun hakkında da fU 
karar verilmişH: 

- Bayram, yine Tevkifhanede 
gardiyan sıfatile kalacak. Fakat; 
ebediyen mevkuf gibi tevkifhane 
kapasından bir 7ere aynlmıya
cak. (1) 

Bu vaziyetten en ziyade mü
teessir olan, Beşiktaş Muhafızı 
Hasan Paşa idi, Gavur Mehmetle 
aon göriiftükleri zaman, onun 
•azifeaine karşı ne derecede mer
but olduğunu gösteren mütevek· 
kiline ve fedakarane sözlerini 
habrhyor; bu mert ve ceuur 
zabıta memurunun hain bir kur
fUDla yerlere serilmesini düşün• 
dükçe gözleri •ulanıyor: 

- Ah, ketki onu gönderme
nydim.. Cebren &teki işe ~ev· 
ket.eydim. 

Diye, gösterdiği mllsamabaya 
pek acı bir nedamet duyuyordu. 
Hasan Paşa bu manevi ısbrap 

içinde iken saraydan yioe bir 
mabeyinci gelmit : 

- Efendimiz irade buyuru-
1orlar. Nakşıfent meselesi daha 
bili bir neticeye vasıl olmadı mı; 
diye sual ediyorlar. 

Demişti. O zaman Hasan 
Pqa fena halde öfkelenmiş : 

- Efendim, ne yapalım?. O 
İfİ gCSrebilecek elimizde bir adam 
vardı. O da, ölüm döşeğinde 
yabyor.. Yabanın kaltağını dü
ıDnmekten başka efendimizin biç 
bir işi yok mu? 

Diye bağırmıştı. Eğer bu 
sözleri Hasan Paşadan başkası 
söylemiye cür'et etseydi, hiç 
fiipsiz ki ya Yemen veyahut 
F'ızanı boyladı. 

Givur Mehmedin mecruhiye
tine Abdülhamit le müteessirdi. 
insanları çarçabuk tanımakta bO
yilk bir mahareti olan paditah. 
Givur Mehmedi yakından tetkik 
ettiği zaman, ondan birçok gizli 
itlerde istifade edebileceğine hük· 
melmiş; elinin altında böyle bir 
adam bulunma& na aevinmitti. 
Hasan Paşanın gönderdiği bu 
1ert cevabıD ne kadar haklı ol
duğunu kabul eden Abdülhamit, 
derhal buıuai doktoru Mavroyani 
Paşayı ltalyan hastanesine gön
dermiş; Gavur Mehmedin ahvali 
mhhiyeai hakkında malumat al
mak istemif ti. 

Bereket versin, Givur Meh
met tehlikeyi çarçabuk atlatmıfb. 

* Fakat •.. 
Birdenbire Givur Mehme

de büyilk bir neş' esizlik gel
mişti. Derin derin düşünilyor, 
vakitli vakitsiz içini çekiyor .• He
le, karşısındaki karyolada yatan 
HilsnU Ef. ile pek az lakırdı edi· 
yordu. 

Onun bu hali, Hüsnü Efen-

[lj Ji'ıll111kıka t,u ttd .un U7.Uıı sone
ler bu vaziyette kalıtı o • T~vkifhaoe 
kapısında ihtiyarlamıştı. 

dinin nazan dikkatini celbetmişti. 
Nihayet bir gün dayanamıyarak 
sormaya karar verdi: 

- Gavur Mehmet 
- Buyurun, Hüsntı Efendi. 
- Kuzum, sende bir hal var. 
- Ne gibi? 
- Ne bileyim b~n.. Eski 

neı'en kalmadı. Yoksa yaran fazla 
bir ıstırap mı veriyor. 

Gavur Mehmet, yine derin 
derin içini çekti. Aşikar bir su
rette titreyen hafif bir sesle cevap 
verdi: 

- Hayır, ustacığım.. Bilir
ain ki, dünyada can acısını en az 
hisseden bir adam varsa, o da 
benimdir. 

- O halde, böyle kahpe bir 
kan tarafından yaralanmak mı 
gilcllne gitti. 

Givur Mehmet bu suale, daha 
ağır ve daha içli bir ıekilde 
mukabele etti: 

- Y oook.. Böyle bir ıey de 
hatınmdan geçmedi. 

- E, o halde ne oluyorsun? 
- Onu ben de bilmiyorum 

Hlianll Efendi. 
- Hele, hele canım •• 
- V allabi bilmiyorum HOsnO 

Efendi. 
Gavur Mehmet yalan aöyle

miyordu. ÇGnkü kendisini böyle 
derin dilşllncelere aevkeden ~ 
bebi uzun uzadıya tahlil ettiği 
halde, buna biç bir mana veremi
yordu. Onu bu manevi iztirap ve 
endişeye ıevkeden sebep o kadar 
basit bir hayal idi ki buna şekil 
vermek bile mümkün değildi. Bu
nu şimdi Hüsnü Efendiye söylese 
pek gülünç olacak; bir hiç }Üzün· 
den, onun kalbinde de bir zan ve 
şüphe doğuracaktı. 

Yaralandığı zaman kurşun şir
yana tesadüf ettiği için çok kan 
kaybetmiş, yan baygın bir hale 
gelmişti. Baldırına saplanıp kalan 
kurşunu çıkarmak için onu ame· 
liyat masaSJna yatırmışlar, bir 
hayli ağratbktan sonra ku11unu 
çıkarmıtlardı. O, bunlan hayal 
meyal hatırhyordu... fakat asıl 

dimağında yer tutan bir şey vardı 
ki o da kendisini ameliyat masa· 
sından kaldırırlarken kapının ara• 
lığından bir saniye zarfında gö
rünen ve kaybolan bir hayaldi. 
O, bu hayale bir tekil veremiyor
du. Fakat, kirpiklerinde yaşlar 

titriyen iri ve siyah bir çih 
gözün bir anda parlayıp sön
düğünll bir türlü unutamıyordu. 
Bu gözler, ona hiç yabancı 
gelmemitti. Günfin muhtelif za
manlannda muhtelif işler için 
odalanna girip çıkan, büyük bir 
dikkat ve ehemn.iyetle kendile• 
rine hizmette bulunan rahibelerin 
yüzlerine dikkatle bakıyor; kapı• 

nın aralığından bir saniyelik şim• 
şek gibi çakan ve sönen gözleri 
arıyor, bulamıyordu. 

- Hüsnü efendi? .. 
- Ne o, Gavur Mehmet. 
- Hüsnü efendi 1. Yaralanan 

ve bayılan insanların gözlerine, 
bazan hayaller görünüt; derler .• 
Acaba bunun aslı var mı?. 

- Hiç u&laız lakırdı olur mu 
oğlum. 

( Arkası var ) 

SON POSTA ... ' 
ihtiyarlığını" 
Ga .. qesi I BiBAYE 

Bu Sütunda 
L---.- Almancadan tercüme eden: Hatice Hatip -

SiNCAP MANTO 
-- .. >---

Kadın insanı daima hayrete Nihayet bitiyor, rahabma kavu-
düşüren bir mahluktur. Sizi en şuyorum. 
sıcak ve en hararetli bir surette " Nerede ise mektuplar 
kucakladığı anda sizinle ayrılmayı havada uçuşmıya başlıyacak diye 
kurabilir ve sizinle kat'ıalika düşünen Alfret bir an evvel pal-
edeceğini söylediği bir dakikada tosunu giymeğe, mektup yağ-
birdenbire kollannızın arasına en muru batlamadan kaçmıya gay-

- ihtiyarlığımın bir tek ga· 
yeai var hemşire l ••. 

ateşli bir sevgi ile atılabilir. ret ediyordu ve hakikaten buna 
Lili cıva gibi bir kadındı. Ne muvaffak olmuıtu. 

- Ne?. zaman Alfred ile kavga etseler, * 
Lili Alfredin yllzllne en ağır Evi ne kadar aıcaktı. Rop-- Genç ve zengin bir adamla 

evl-enmekll. sözleri savururdu. Fakat yalnız döşambnnı giyip kahve masa• 
----~-------8 --. en ağır sözleri değil, ayni za· mn başına geçtiji zaman onUD 

manda da flmdiye kadar Alfredin rahat ve süküneUni her :r.amıua-

Dünqa /ktı•at Haberleri ona vermiş veya hediye etmif dan daha iyi tatmakta idi. 
bulunduğu ne varaa hepsini de işte tam bu mes'ut dakikada 
beraber.. kapının zili çalındı. Alfredin kal-

Mısırda Evveli onan yolladığı bayram bi acı acı çarpb. Kana hizme'9 
veya aeneidevn)e tebrikleri ile, çiyi takip ederek dışan çıktı. O 

Altın Madeni mektupları çekmeceden çıkarır, da tabammnl edemedi kansını ta-
Alfredin yllzllne atardı. En so- kip etti. Muhakkak Lili mektup-

Bilhassa Amerika Cllmhur 
Jıletme Te- Reisi M. Ruzvelt 

bb .. 1 • tarahndan altın 
,. us erı madeninin kıymeti 

nunda da Alfredin ona hediye lan yollaDllfb. 
etmif olduğu hakiki porselenden Açılan kapının &dlnde ktiçnk 
çay takımım. Ve nihayette onlar bir hamal vardı. Elinde bir pa-
barışırlar ve porselen çay takıma ket, Alfred bozmadı: Başladı yükseltildikten son· 

ra dünyamn her tarahnda aan 
maden bulmak için bOyllk bir 
tehacüm varcLr. Bu cümleden 
olarak Mısır hükiimetl de öte
denberi altın bulunduğu iddia 
olunan ocaklarla yakından alika· 
dar olmağa bqlamiflar. Kahire
den gelen haberlere göre Bah
riahmerdeki (Kosaeil1 den yüz 
altmış ve denizden kırk kilometre 
mesafedeki (Sukari) madenlerin
den nümuneler celbolunarak Ka· 
hiredeki hükumet laboratuvannda 
tahlil edilmiştir. Y apdan analiz 
müspet netice vermiştir. 

ailprüntü tenekesine riderdi. - HA ldlrk mil?- Dedi. 
Porselen takımın mtltemadiyen Çocuğun eline bir bahfif vere 

kınlmaaı Alfredin ıayet pratik eli. Ve konutmasına meydan ba-
dlltllnerek ona bir sincap manto rakmadan kapıyı yilzlne çarpb. 
hediye ettiği bayrama kadar Evet ktırktn. Uli bu defa re-
devam etti. pertuvarım değiftirmiftl mektup 

Alfred Liliye bir sincap manto 
aldığı zaman ateşin matukasmın 
ilk fırsatta bunu b8Şlna atacağım 
fakat o zaman bir kaza çıkmaya• 
cağını tahmin etmiıti.. Hem de 
belki bu kıymette bir hediyenin 
onun daima ıergin bir halde 
olan asibmı ıevteteceğioi de 
hesaba koymuştu. 

Vakıa sincap manto onun R

ratsızlığını birkaç gün giderdi. 
Fakat Lili tepeden bmağa alet. 
barut asip olan bir kadındı. Hiç 
huylu huyundan geçer mi? 

Alfred ıon gUnlerde havada 
bir sıkınb hissediyordu. M11hak· 
kak bir fırtına kopacakb.. Ve 
koptu. 

Verilen raporda her ton 
(Kuartz) dan bir buçuk (Ons) 
altın elde edilebileceği gösteril· 
mektedir. Bugünkü albn fiatine 
nazaran bu madenlerin işletilmesi 
verimli görülmüştür. Maamafih 
maden mıntakası civarında su 
bulunmadığından tesisat bir haylı 
pahalıya mal olacaktır. Şu kadar 
ki bu civarda altın nisbeti daha 
fazla olan tabakaların da bulun- Lili operaya gitmek istiyordu. 

O, Komedi Franseze bilet almıştı. 
duğu kuvvetle tahmin edilmekte Llli bu akşam gitmek istiyordu. 
ve bu işe büyük ümitler bağlan- Halbuki b.letler perşembe gecesi 
maktadır. * içindi. 

Petteden bildiriliyor: Macaris- Ve sanki bütlln bunlar yetit-
Avusturga tanla Avusturya miyormuş gibi üstelik bugün 

Macaristan- arasında yapılan vadettiği saatte de telefon etme-
1_, bir anlatmaya g6- mişti. 
'ıUanY.ine Bai· re Avusturya, Ma- C k 
d Al '- anım inaan avga etmek 

ag acaııc caristandan 1934 niyetinde olunca sebep bulunmaz 
mahsulü elli bin ton buğday mı? Lili incecik bir seıle avaz, 
almıştı. Bu buğdaylar tamamen avaz bağınyordu: 
teslim olunmuştur. Ancak Avuı-

- Zaten sen beni hiç aevme
turyanın ihtiyacı bu ıevkıyatla 
tatmin edilemediğinden yeniden din. Ve odanın içinde koşuyor ve 
Macaristandan buğday satın ala- eşyal"rı deviriyordu: 
caktır. Bu hususta mUzakeratta - Sus Allahaşkınal Benimle 
buluqmak üzere bir Avusturya ani, yoksa komıularla mı konuıu-
heyeti Petteye gelmittir. yorsun? 

"" - Komıular bana vız gelir •.• 
Arjantinde mısır mahsul& Alçak serseri. 

A · mahvulmuctur. Bu - Alçak serseri mi?. Y oo rıantınde Y 

Mısır Malısu- hususta Arjantin kafi. 
Ziraat Nezareti Alfredin herteye tahammül6 

lü Mahvoldu f d ...,_ ____ _. tara ın an mat- vardı, fakat bu söze asla ••. Her-
buata bildirildiğine göre bütün keaıirı kamusta sinirine dokunan 
Pampo mıntakasındaki mahsul d t t Alf d' bir kelime var ır. ş e re 'n 
tamamen mahvolmuttur. Kordoba de bu iki kelime alçak ve ser-
vilayetindeki ekinler ise büyük ıeri kelimesi asabını altüst etmeye 
bir nisbet dahi.inde hasara uğra• kafi idi. Yerinden fırlamı,tı: 
mıştır. Dünya pazarlarına mısır 

- Gidiyorum. 
gönderen bu büyük ihracat mer-
kezindeki bu mabıul bozukluğu Ayağa kalkmışh. Sesi hiddet• 
beynelmilel mısır piyasalanna ten tibiyordul 
tesir yapmaktan geri kalmıyacajı - - Gidiyorsun. değil mi? Çok 
muhakkak görnlmektedir. ınknr yarabbi! Çok ınknr sanal. 

yerine ktırkn yolla!Dlfb. Hem de 
nereye.. yer yokmut ribi eYinel. 

Kansa merakla Ye biru da 
ıayrimemnun aoruyorda: 

- Ne ktırkll bu? .. 
Alfred tebeullmle klrkl ku

tudan çıkardı. 
- Senin için kancığım, dedi. 

Bir hediye sana. •• 
Klirk sanki asmarlama imiv 

gibi kadının vücuduna uymuştu. 
Kadın öyle mes'uttu ki.. 

lf. 
Ertesi gtln bnrosunda oturu-

yordu. Tele fon çaldı: 
- Ben Lili .•. 
Telefonu hiddetten yere fır\a

tıp atmak isteyordu. Nabızlan 
şiddetle abyordu: 

- Yapbğın fey bayağıhğın, 
ahlaksızlığın en büyüğüdür. KlirkD 
ta eve kadar yollamak.. 

Dinle beni canım. 
- Haydi bırak beni. 
- Allah aşkına dinle.. SeYen 

bir kadının kalbini anlamıyor 
musun aen? •• 

- KlirkG eve yollamak aev
Iİ midir? •. 

....! Sevgi n kııkançlık bera
ber gider. Bak dinle beni, diyo
rum. BGtlln ıece ağladım, hep 
seni dllfündllm; karar Yerdim. 
Sensiz yqayamam. G6recekaia 
bak diln yapbğıma aana nud 
unutturacağım. 

Dndenberi çok deiiftlm.. inan 
allo.. inan bana başka, bam baıka 
bir kadın oldum. 

- Başka.. bam başka kadın 
hangi erkek baıka bir kadın 
tanımak istemez. 

- Beni affediyor musun? 
- Mademki bam baıka oldum 

diyorsun. 
- F red seni bu akşam bekli

yorum... Kürkümll de beraber 
getir, olur mu? 

Kürkün mii? •• 
Ne o? •. 
Hiç.. hiç.. peki. 

* O gece Alfred bpla bir hırld 
( Devamı 11 inci Hrfada ) 



Borsada Sincap 
Manto 

Afyon - Uyuşturucu mada 
deler inhisar idaresi tarafından 
uzak arka 300 s ndık Soft Afyon 
atıldığı hakkınd dolaşan haber 

teeyyüt etmiştir. Yalnız bu işte 
müıeva ıt rol oyna} an firmanın 

ınukave!e şeraitinin teminata ait 
ikinci derecede ehemmiyetli b ir 
noktasını yerine getirmediği için 
mallaran sevki daha yirmi gün 
l~adar teehhür edecektir. Bu hal 
bir an evvel mallannı tes.im et
mek ilzere hazırlamış olan tüccar 
tarafından iyi karşılnnmamışt.r. 

Serbest piyasada da ince mal 
llzerine iş olmamıştır. Bu pil asn
da geçen haf 23 andık Balıse
sir mab kaba Afyon kilcsu 680 
kuruştan satılmıştır. Malları atın 

lan piyasada bu sene Af) on üze
rine mühim işler yapan müker
rerci bir firmadır. 

Tiftik - Sovyet Ticaret Mü· 
me silliği teklif ettiği fıate tiftik 
bulamayınca muvakkaten piyasa· 
dan çekilmişti. Daha aşağı mü
bnyaat kabil olamıyacağı nlaşıl
dığından fiate kılo başına altmış 
par. kadar bir zam yapılarak 
yemden lSOO balya kadar tiftik 
bu müessese tarafından atın 
aimmışbr. Kilo u 44 k t 

uruş e ra-
fında cereyan eden bu müba-
yaatla beraber Sovyet Ticaret 
Mümessili tarafından bu defa 
salın alınan parti 40~0 balyayı 
bulmuştur. 

Diğer taraftan f ngiltereden 
gelen haberlerde piyr.sayı sağ
lamlaşhrmaktadır. Miktar it iba· 
ri~e SovyeUerin mübayaab yanın
da çok az. kalan İngiltere hesa
bına alışlar, fiat itibarile d:kkate 
değer bir vaıİ) et meydana koy
maktadır. Bu pazara yapılan sn• 
hşlarda kilo başına beş ila yedi 
kuruşluk bir fiat fazlSSJ görül
mektedir. 

Bu cümleden olarak geçen 
hafta içinde 200 balye Ankara 
malı 46,80 ve 23 bnlye Konya 
malı tiftik 49 kuruştnn ablmışhr. 
Piya adan Sovyetlerin tekrar çe
kilmek Uz:ere olduktan haber 
verilmektedir. 

er duk? 
günil piya bu sağlam vaziyet.ini 
muhafaza etmekte idi. Rumeli ve 
Anadoludan gelen buğday miktan 
yine azdır. Bunlar vasati olarak 
günde ncak (10) vagona baliğ 
olmaktadır lci tabii vaziyette bu 
miktar piyasanın umumi ihtiyacım 
tatminden uzaktu. Pi} asanın iyi• 
leşmesi üzerine buradaki komis
yoncular Anadoluya telgraflar 
çeker k buf;day yüklenmesini bil
dirmişlerdir. Bu vaziyet üzerine 
Anadcludan lüzumundan fazla 
buğday gelecek olursa piyasanın 
yenidtn düşmesi bir emrivaki 
olncaktır. 

Ekstira beyazlar beş kuruş 
e~afında sablmış!ard.r. Bunlann 
fi} atlerinde görülen yükseklik kilo 
on on beş para kadardır. Asıl 
yükseli mahlüt buğdaylarda ol
muştur. Eunlnnn kilosu ou gün 

evveline kıyasen yirmi yirmi beş 
para yukselmiştir. 

Buğday piyasasııulakl iyiliğe 
mukabil Arpa pi) asası B)nİ 
durgun vazi} et:ni muhafaza et-

mektedir. Anadoludan mal gel
memekte ve Trakyadan gelen 

arpalarla lstanbulun yerli ihtiyacı 
karşılanmaktadır. Bu arpaların kil· 
osu 70 para etrnfında satılmak
tadır. ihracat için talep yoktur. 

Fındık - Fındık piyaMısı 
düşüş hareketine cevam etmek
tedir. Geçen haftalar 40..42 kuruş 
arasında tutunan iç fındık f:atleri 
bu hafta 37 ile 39 kuruş arasında 
muamele görmüştür. Bu mütemadi 
sukutun ebebini alakadarlar bir 

yandan dünya toklanmn cihan 
istihlakatından fazla olmasınd 
ve diğer taraftan yeni ene için 
fındık yetiştirici memleketlerde 

iyi bir mahsul elde edileceği hak
kında yapılan tahminlerd ara
maktadırlar. Bunhır.n fikrine göre 
Türkiycde 35 ve ispanyada da 42 
bin çuval ftndık mevcuttur. yeni 
sene, bayram, paskalye gibi 

k_ülliyetli fındık sarfedilen mev-
sımlerde germic:tir B .. d 

T ... • u yuz en 
bu stokun atılması için fiat kınl
maktadır. İtal}an hava oyuncuları 
tarafından 1934 mah ulü iizer:ne 
ucuz fiatle Hamburg piyasasında 
yapılan . abşla~n ,da bu düşmek 
hareketmde hısseleri mevcutt ur. 

lf 

( Baıtarah 10 uncıa sayfada ) 
gibi kansının odasından sincap 
mantoyu aş!rdL Otomobiline bindi 
e Liliye gitti. . 

Fakat kansı, her ı.aman sakin, 
essiz bir kadıncağız olan kansı •• 

sincap mantoya adeta aşıktı. 
Manto gaybolduğu, yani çalındığı 
gündenberi sinir buhranları geçi· 
r~yordu. Alfret karısını tes-
kin etmek için ona polise 

e hususi polis bafiyelerine 
milracaat ettiğ'ni söylüyor. Onu 
avutuyordu. Günler geçiyordu. 
Fakat kansı unutamıyordu. 

(Başka!) Lili de kat'iyen baş
ka bir kadın olmamı~b. O ge
çimsizliklcrile Alfredi usandırıyor
du. Alf ret kansının göz yaşlanna 
bakarak ve maşukasınm fenalık
larmdan usanarak bir şeye karar 
vermişti. 

Liliden ayrılmağa! bu suretle 
liürk palto da eve gelecekti. Ve 
o bir taşla iki kuş vurmuş ola
caktı. Buna karar verdikten sonra 
onu kızdıracak sebep tabii kolay 
bulundu. Yine hiddetlenir hiddet
lenmez nteşin Lili, incecik &<:sile 
avaz avaz bağırmağa başladı yine: 

- Alçak serseriL 

Dedi, evet o iki soğuk keli· 
meyi söyledi. Ve Alfret yine pal· 
~osunu giyerek sokağa fırladığı 

zaman arkasından her zamanki 
gibi: 

- Oh çok şükfir Allahım 
aanal niha} et bitiyor. Nıbayet 
kurtulul·orum, Sükuna kavuşuyo
rum! diye bağınyordu, 

Alfred eve gelir gelmez 
sevinçle oturma odasına gitti: 

- Hususi polis hafiyesi kürkü 
bulmuş nerede ise geliyor dedi. 

Ve hakikaten çok geçmeden 
kapı çalındı. Karısı memnuniyetle 
yerinden fırladı. Alfrcde: 

- işte diyordu. Kürk geldi. 

• 
Fakat size daha evvel de say-

ledim ya kadınlar daima insanı 

hayrete düşüren mahluklardır. 
Lili yine eski repertuvarına baş
lamıştı. Ve paketi getiren insan 
kürk yerine Alfredin kansının 
eline minimini bir paketçik verdi. 
pembe bir kordeli ile bağlanmış 
olan mektupları. 

======-============-===~~ 

Avrupanın en meşhur 
mugannisi 

y pağı - Yapağı piyasası 
Sovy tler:n mübayaata dcvnm 
etmeleri üzerine sağlam bir hal 
almıştır. Fiatler bu hafta içinde 
kırk para kadar }ükse)crek 35 
kuru tan biraz fai'Jasına kadar 
muan ele olmuştur. Diğer t .., raf
lardan talep l ob."tur. Sovyetlerin 
bu partide aldıklan yapağı mik- =-:===:..:::======-=-::::..ır=ı==-:= 
dan 4000 balyeyi bulmuştur. 
Ceman 8000 balyeyi bulan bu 
tiftik ve yapağı partileri bu hafta 
içinde ~emen tamamen Savyet 
Rusy tıcaret miimessilliği tarafın 
d n t lim alınmışlar. Bunlar sev
k dilmek üzere hazırlanm ktadır. 

JOSEPll 
SCHMiDT 

münbasiren 

~v Deri 1 - Piy sası büs
btltun durgun bir vaziyet arzet
mekte~ir. Fiatlerde bir değişiklik 
olm dıgı gibi mu mele de vuku 
bu!m maktadır. Çok ucuz tilki· 
l~rın bşı nisbeten temin oluna· 
bılm ktedir. Bu hali doğuran 
Avrup piyasalanndan ipar:şle-
rin gelmemesidir. · 

Hubub t - f stanbulda pek 
buyuk :loklara sahip bir mües-
•esenin bu ayın başındanberi 
B u ğ d a y satmaması üzerine pi
)'n a, geçen hafta işaret ettiğimiz 
Vcçhile, cinsine göre on paradan 
)'irml bq puaya varan bir nisbet 
dahilinde yllkselmiştir. Perşembe 

De izyolları 
IŞLElMESl 

Acenteleri ı Knrakö K h 

TeL 42362- Sirkeci ~ühürd~~d! 
Hao T 1. 22740 

Ayvalık 
.. ' ur l Yolu 

ANTALY/A vapuru 7 
Ni an 

Cumarte i ıs de ~irkeci 
nhtımmdan kalkacaktır. "1560,, 
~~~laim ____ , 

LOKANTA 
• 

ODEON 
plaklarında okur. 

Son sarkllarım dinf ey iniz. 
(15388) 

HARO 
Yalnız man bath cam uçlu· 
larıu bakikiainl istimal ediniz. 

Her 7erde arayımz. 

Umum ~poziteri 
Naim de Toledo 

Sultanbamam, Hacopolo 
han 35 .. 37 

T.:teloaı 20020 • 42009 

KiRALIK GAZiNO 
Ye 

Beyoğlunun en gUzel yeri MESiRE MAHALLİ 
T Z E İ A Büyükderedc "A}i AtabaAı". meaire 

ve ga~inoau kır.ıhktar. Nıpntafı 
En iyi yemekler Metrutiyet nıaballcıi Hacı Mansur 

HER AKŞA UZIK aokak No. 94• uıektupla mÜJ'acaat 
'---------~ __ ,, _____________ .,! 
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Resminizi Bize Gönderiniz, 
.. « .. 

Size Tabiatinizi Sögliyelim ... 
Reımı1nid kupon ile 1?örıderiniz. Kopı>ıı dı~er ıuyfamu ıhdır. 

23 GQmüohane; Yuauf Bey: Zeki 
b11kışlıdır. İşlerinde 
acul oJabilir. Sokulur, 
güler yüz gösterir, 
huyutta muvaffak ol
mak için liir.ımgelen 
kaide ve usulleri ih• 
mal etmez. Üstüne 
ba§ına dıkkat eder, 
ve temiz fN inmek is· 
ter Selim zevklerden 
mahıum değıldir. Ilie 

22 Eskltehitr Abdullah B.: Çok ko
nu omaktan hazeltiğİ 
bdar da elinden it 
gelır. Td.Saduti işlere 
pt k girışwek istemez. 
.Menfuatlerini düşü-
niır, acul o!abılir. 
Neş'esioi mululfaı.a 
etaJtk iıler. Tertip 
ve tnnıim bahsinde 
aliıkR gösterır, sav· 
rukluktan, dorbcder

ve heyecan meselelerine de 18.kayt 
kalmak istemez. .. 

1 Konya: A. Kaya Bey: Göründü
ğü gibi eerl ve keskin 
tabia.tli dcğıldir. Da· 
ha ziyade uysal ve 
BÖZ anlar. Yalnız ne
oesini daima muhnfo
:ıa. etmez, ve bir oe
yio fena tııraflarıw 
duba çabuk gorur. 
F.:na muameleden Ç&· 

buk müteessir olur, 
iğbiranm unutmamak 
ister. Fakat göulünü kolaylıkla almak 
mümkündür. .. 

likteu Jıo JI ırırnn~. 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
İstanbul Acentalığı 

•Uman Hım, Telefon: 22925 

Karadeniz Yolu 
DUMLUPINAR srfi~~~ 
Pazar 1non ıaat 20 de Galata 

rıhbmındaa kalkacak:. Gidişte 
Zonguldak, f nebo"u, Ayııncık, Sam
ıun Ünye Ordu, Gireaon, Tir~bolu, 
Gö;ele Tr;hon ve Riıe'yc. Dönüşte 
bunlar~ Uivetcn, Of, Sürmene 
ve Pulathaneye uğrayacaktır. 

26 Edirne Haaan Efendiı Tuttuğu 
ioe dört el ile eanlır. 
Yumuşıık başlı dnvra· 
nır. Puruyı israf et
mez, nckadnr güçlük· 
le kazanirea o nisbet
te sarfctmek ister. 
Elbise ve eşyasını iyi 
kuılanır ve mal kıy· 
meti bılir. Kendi ya· 
kınlarına muavenet 
etmek hissinden mıılı· 

Kat abiga Y o!u 
Haftanın CUMARTESİ, PAZAR· 
TESI, ÇARŞAN,BA günleri bir 

vapur aaııt 20 de Tophane nhtı· 
mandan kıtlkar. 

ram değildir. Yapacağı İ§leri düşün· 
meden ve gelişigüzel yapmaz. 

• 
2S hmitı Muatafa Bey: Muamele

sinde mü~kilpeıent 
değıldir. O!gun ve uy
eal dııvranır. İşin olur 
taraflarına ehemmiyet 
verir. Eğlenceyi, ra• 
batini sevd ği kadar 
da mü~killcre taham
mfil göstermek ister. 
Dir eeyi naklederken 
tuhaf ,.aziyetler alır, 
k~ıaındakini gtildü· 
rebilir. Neşesini uyi ctmı-k ıster. 

Mudanya Y ~l'!. 
Haftanın Cumartesi gun 
lerinden maada her 
gün bir vapur aaat 9,30 da 
Tophane rabbmından kalkar. 

Satılık Vapurlar 
Illlliçte Ayskapı itıktlesinde kıç

tan kara bağlı Lulunno Vapurculuk 
Türk Aoonıııı Şirketi vapurlarınd!ln 
YENİDÜNYA, 1Z~11T, FEYYAZ, 
MUDANYA, ZAFEJd ve lZlllT yo
lu po ta•ın y1tpm11ktu bulunun GÜ
ZEL BAI\DIJUla vap!'rl!"• _kapııl~ 
zarfla. saulucukıır. hat ı !lıaJeBı 
10/5/934 tarıhıudc yepı!acsgıadan 
talıp olanların %10 teuıınat P !8 . 

sıle doğ udan doğruya .. ~_ırkec!de 
Liman lıamnda şirket mudurıyetıne 
müracaatları. 

[ lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Keşif bedeli 34U lira 60 kuruı olan Çubuklu gaz depoları tu· 

lumbalannın tamiri açık münakasaya konulmuştur. Talip olanlar 
teraili anlamak ve keşif evrakmı görmek üzere hergün Levazım 
Mildürlüğüne, münakasaya girmek için de 26,S Jirahk teminat 
makbuz \'eya mektubu ile 9/4/934 pazartesi günü 1aat o beşe ka· 

dar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. "1271" 

İstanbul Milli Emlak Müdiirlüğünden: 
Şeyh Mehmet Geylani mahallesinde Balı~pazan caddesinde 

Ne,·şebir hanının alt katında merdiven albndakı aşçılık ve şerbet• 
ç-ilik satış mahalli senevi 72 lira Ilı.erinden bir sene ~üd?etle 
15/Nisan/934 pazar günü saat 14 te açık arlbrma usulile acara 

= 

verilecektir. isteklilerin müracaatla~•· «M.>, "1350,, 

--~----------------~--------------------------------
Üçüncü Kolordu Kumandanlığından: 

1 - ihtiyat zabiti yetişecek kıaa hizmetlilerden 328 - 329 doğum
lularla ve bunlarla muaoıele garcn diğer tevellütHllerde baka

ya ve sair suretlerle çağınlmamış olanlar muallim ~lsun . ve~a 
olmasın ellerine yüksek ehliyetname bulunan ~sa ~ı~methlerm 
kaffesi l/Mayıa/1934 te ihtiyat :ıabit mektebıne iltihak edeoe 

ccklerclir. 
2 _ Ehliyetnaınesiz 928 .. 929 doğumlu ve bunlarla muamele gören 

diğer tevellütlülürle ıimdiye kadar sevkleri tehir edilen baka• 
yalar da dahil muallim olsun veya olmasın l/Mayıs/933 d~ 
orta ehliyetnameyi haiz olanlar J/Temmuz/934 de, tam ehli
yetnamesi olanlar da l/Eyliil/934 de sınıflanna mahsus haZll"" 
hk kıt'alannda ispab vücut edeceklerd~r. 

5 _ Yüksek ehliyetnamesi olan doktor. baytar, kimyager, eczao, 
dişçi 11nıfına aynlmış olanlar 1/lkind Teşrin/933 tatbikat mek
teplerine iltihak edeceklerdir. 

4 - Deniz sınıfına aynlan kısa hizmetliler 1/İkinci Tcşrin/934 de 
Deniz Efrat deposuna iltihak edeceklerdir. 

5 - Hava aınıfı mensupları birinci maddeye tabidir. 
6 - Sevke tabi olan bu Efendilerin nüfus cilzdanlan, mektep .... 

hadelnacıeleri ile ehliyetname auretleriıai yanlarına almalan 
llzımda. •'736., "1521" 
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ADTOLİN 
En büyük sergiior9a 18 dipJom' 

48 madalya kazanmıştır. 

Eöyle gUzel tfiş;er yalnız 

RADTOLİN 
kullananların 

Fındık faresi, tarla faresi, ve sıçanlarla, küçük ve büyük her nevi fareleri bir saniyede derhal 
öldllrUr ve kurutur. Ve kokutmaz. Fer Hasan Fare zehJrlerlnin macun ve buğday nevilerini 
bir arada istimal edilirse farelerin bütün, ana baba ve ecdadı mahvı Tesiri kat'idir. 

dişJeridir. 
Diş tabipleri diyor ki : 
0 Dişlerin ve ağızın sıhhati ubab 

ve akşam gilnde 2 defa dişleri temizlemekle kabildir.,, 

• 

Dr. KEMAL NURi 
Cilt Ye Zührevi hastalıklar mütehusıeı 

Beyotlu : Rumeli hİln 16 
Tel: 40153 

S.ra 
No.sı Semti Mahallesi 
928 Eminönü Ahi Çelebi 
929 ,, " 930 .. " 931 

" " 932 ,, .. 
933 .. " 934 .. " 935 " " 88S Şişli Meşrutiyet 

Taklitlerinden Sakınınız. 

Or. A. KUTIEL 
Karaköy, Topçular caddesi No. 33 

(1S16.~) 

Sokağı 
Zindan kapı caddesi 

Yemiş iskelesi Limoncu ham 
Limoncular 

Limon iskelesi 
Kantar ocagı 

Limoncular 
Taşçılar 

Umoncular 
izzet paşa ve Mehtap 

Son Posta Matbaası 

Sahibi ve Net ryat Müdürü ı 

Ali Ekrem 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık Ye kuvvetsizlik halibndA biivük 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

Esas 
No. 
78 

177 
179 

kullanınız.. Her eczanede satllır. 

Emlik ve Eytam Bankası ilanları 
.. 
SATILIK EMLAK 

Mevkü ve Nev'i 

Kandilli Mektep sokak 10 No. h 36 dannm arazt 
Kandilli • Vaniköy caddesi 5 - 7 No. h 14 dönüm arazi 
Üsküdar Altuni Zade Nişantaşı caddesi 7/11 No. h 94 
doniim tarla 

185 Beylerbeyi Bostancıbaşı mahalle ve sokağı 66 No. h 221 
Kayıkhane ve mutfak mahalli 

194 
214 
215 
216 
245 

Vaniköy mahalle ve sokak 2 No. 1ı 2584 arşın arsa ı;ı6 
Kandilli Mektep sokak 14 No. h 49,5 dönilm arazi 2o0 

,. Mezarlık sokak eski 26 No. lı 50 dönüm arazi 200 
,, ,, ,, ,, 21 ,, 70 ,, .. 280 

Y eşilköy Şevketiye mahallesi Bulvar sokak 20-22 No. h t 7& 
1768 metre arsa 

284 Fındıklı Selime Hatun mahallesi Saray Arkası sokak 2000 
8 No. lı 1995 metre arsa "' 

437 lıa Şişli Büyükdere caddesinde 401 No. Jı garajdan müfrez 50 ili 2Ulf' 
450 250 ili 360 metre murabbaında 14 kıt'a arsa 

Yukarda yazılı Emlak bedelleri sekiz taksitte ödenmek prtil• 
satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Taliplerin ihaleye müsa"' 
dif t 7 /4/934 Salı günü saat on birde şubemize müracaaUan. [222) 

* * 
fstanbul Albncı icra Memurluğundan: 

Heybeli Adada Mezarlık sokak 22 numarah hanede mukl' 
iken elyevm ikametgahı meçhul Binnaz Hamma: 

Emlak ve Eytam Bankasandan istikraz eylediğiniz (3351) Gç bi' 
llç yliz elli bir lira için Bankaya 11/Mayıs/932 tarihli ipotek muk' 
velenamesi ile ipotek ettiğiniz Kadıkay Hasan pap mahallesi Abcl 
Bey ıokak yeni 1 No: lı hanenize ipotek şeraiU ifa edilmedi~· 
den rebnin paraya çevrilmesi ıuretile dairemizde açılan takıbe · 
naden namınıza çıkanlan ödeme emri zirine mübaşınn 
meşrubattan ikametgabın·zın meçhul olduğu anla11lmı1 vo 
müddetle ilanen tebliğat icruma karar Terilmittir. 

işbu tarihi ilandan itibaren icra ve iflia kanununun 60 ıa 
maddesindeki yazılı kayıtlar dairesinde hareket etmediğiniz takdir 
cebri. icra yolile merhum ve ipotekli gayri menkulllnilz paraya çef" 
rileceği ve itirazınaz varsa Albncı icra dairesinin 34/ 1436 No: lı dor 
yasına bildirilmesi ilanen tebliğ olunur. 

Emlik Hisseye göre 

Çiftçi, Bahçıvan, Çiçekçi l 
IIAYA'f GOÇLRŞTl ... Toprağını~ 
lcneo aynı işle daha çok ve daha 
mahsul alabilirsin. YALNIZ şu ııı 

Cinsi Hissesi No.sı muhammen kıymeti kalı ALMAN GÜBRESİ KULLAlll 

KAgir mağaza Tamamı 22 3000 T. L. 
Limoncu hanı ve mağazalar 3312/34560 42,44,46 4645 ., 
Kagir mağaza ve bodrum 240/1920 45-45/1 3120 

Kagir mağaza 541120 S8 3600 
,. 336/468 22 2514 

.. 

., 
Kagir dUkkin 73872011477 440 35 2217 

Kigir mağaza, üıtll odalar 35151103680 4 197 
Kagir Hane ve mağaza 95040/362880 31, 33 2091 

" .. 
Kagir aparbman ve iki dükkin 3/28 5, 32 tapu 9 ı 12 .. 

32, 9, 11 kapı 

AMONYAK 
NITROFHOSKA 
FLORANID 

G0BRESINI BlR KERE TECRÜBE. 
ÇABUK OL ve fU adrealerd ... 

nümune ve tafailit iate: 
lstanbulda: G. Fröhlicb, Sulta .... nı-

936 Kumkapı Çadırcı Ahmet çelebi Arapzade KAgir hane 35/120 30 300 ,. 
Yukarıda yazılı gayrımenkollerden 935 ve 936 ııra No. hlan nakten ve açık artbrma ıuretile, 885 sıra No. hs1 {artnameıine 

tevfikan kapalı zarfla ve diğer gayn menkuller açık arttırma suretile nakten veya gaynmilbadil bonosile aabp çıkanlmıştır. Kat'i ihaleleri 
12/4/934 Perşembe glbıll uat on beştedir. 

Kendrcı Han No. 6. 
lzmirde: Max Uoz. 

Mtızayedeye işt:rak edeceklerin yevmi mezkürda uat on dlrt bu"1ğa kadar pey akçelerinl ve teklif zarflanm vermeleri lizımdır. 
Şartname bankamaz kapllll& uılmıpr. Senei laaliye verıiail• vakıf lcarelerl •• beledip ..-.ıert mlfterire aittir. •1149,. 

S 11msun 1 IIochstraseer ve şr. 
Trabzon 
Aokarada: Rasih zade biraderi 

Müracaat ederken bu il&rıı da lefft4 


