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1 Kıralı Da Geliyor 
• 
lnşull'ü Amerika Konso

losu Teslim Alacak 
Ankaradan Gelen S"dir yeni Ve F I 

B. ş s·· ı k . az a ... ır ey oy eme istememi tir 
Muflıs banker lnsull dün tev- 1 Ş 

kifhanede altıncı gününü geçir-
miştir. Dün de kendisine hiç bir DS İ dir ? 
yerden telgraf ve mektup gelme- • 
diği gibi öğleye kadar biç• kimse 5000 

şehirde tubeaı 
ziyaret etmemiştir. Yalnız 0··gv le- olan 5 · 

7 ş1rket mUdürU 
den sonra saat dörtte Maiotis 
acen~e~i?in. avukatı Manko Ef. 
kcndısını Ziyaret etmiş ve bir saat 
kadar görüşmüştür Du" n d 
d v • e yaz-
ıgımız gibi lnsull'ün tesf' . b' .. ımı ır• 

gun ve saat meselesi olmuştur. 

Mahkemenin verdiği karar ida
rhei ma~i!elte olduğu için Vekiller 

yetının kat'i . d .. 
1 ıa e muta-
ensı karşısında t . . . 

tahammülü d emyız ve ıtıraza 
. e yoktur. Bununla be· 

raber Aslıye ürüncu" h 
k . ~ ceza ma -
emesı, Avukatı Ahmet Esat Bey 

tarafından verilen tem . I ~ 'h 
b

. yız ayı a-
sının ır suretini dün nıüdd . •1•• •. eıuınu-
mı ıge gondermiştir. 

. Müddeiumumiliğin bu layibaya 
bır hafta içinde itiraz hakkı var· 
dır. Müddeiumumilik bu hakkı· 
n.ı henüz istimal etmemiş
tir .. Ve kabiliyeti bulunduğuna 
kanı olmadığı için de itiraz . et• 
memesi muhtemeldir. 

Ahmet Esat Beyin Ağırcezaya 
ya~tığı itiraz da henüz tetkik 
eddmemiştir. • 

Ağır Ceza reisi Aziz Bey 
bu hususta bir karar verebilmek 
İçin Müddeiumumilikten lnsull'e 
ait esas dosyayı İ!ltemiştir. ya 

Her sene 200 milyon 
llrahk hisse senedi. çı

karan Banker 

Şlkagoda 40 milyon lira
ya opera binası yapan 

adam 

Bugün tevkifhaneınızde mukadde· 
rntıııı bekliyen müflis Amerikalı 

Bankerin meraklı hayatını 

Son Posta'da 
Yarın Okayunaz 

---------------~ 
daha ~vvelce Adliye Vekaleti 
vasıtasıyle Hariciye Vekaletine 
tevd~ edildiği için Ağır Cezanın 
bugUnle~~e tevkif kararına karşı 
~apı!an ıtırazı tetkik etmesine de 
ımkan yoktur. 

Setir ne diyor? 
Dün Amerika sefirinin fnsull'ün 

tesellüm işini bitirmek üzere İstan· 
bula geleceğini yazmıştık. Bazı 
gazeteler sefirin evveli~i gün 
geldigini yazmışlardı. Sefir 

( Devamı 9 uncu aayfada ) 

Mısır Kıralının Ankara = 

Seyahati 
Kır al Fuat Pek Y ;kında G . H i 

Z. azı z. n 
ıyaret Edecektir 

.. ~savap gazetesi yazıyor; Bir 

1 mudd~t sonra Ankarayı ziyaret 
etmesı ~tahakkuk eden İran şahı 
l'chlevı Hz. nin bu ziyaretleri sı
rasında Mısır Kıralı Fuat Hz. nin 
de bAh~karaya gelmeleri mev· 
zuu a ıstir. 

Rıza şah Hz. nin seyahat prog· 
şah ~ahran Elçiliğimiz vasıtasile t 

1 
z. ne takdim edilmiştir. 

1
).

8 Fuat Hz. nin seyahatlerine 
~e ınce; birinci Fuat yakında 
' avalaya gelecek ve ceddi Meh
met Ali Paşa namına dikilen 
heykelin küşat resminde buluna• . 
caktır. 

Bu münasebetle Yunan hükii· 
meti Kıral Fuadı Yunanistana da
vet etmiştir. Kıral Fuat Atina ve 
Kavaln dönüşünü müteakip An
karaya gelecek ve Gazi Hz. rıe 
miilaki olacaktır. Bu seyahatin Rı~a 
Şahın ziyareti c:ırnlarında vukuu, 
sadece bir tesadüften ibarettir. 

Rusya - Finlandiya 
Moskova, 8 - Finlandiya ile 

~ovyet Rusya arasındaki ademi 
keca\r{iz muahedesinin 1945 yılına 

adar uzatılması hakkında bir 
protokol imıalanmııtar. Kıral F..t Hs. 

Bir Seneye Kadar Bütiin Dünyada 
Komüni~t Harbi Başlıyacak 

Moskova, Her Tarafta Tekrar Propaganda faaliyetine Geçmiştir 

Avrupada Başlıyacak 
_ _ _ __ · propagandacılardan iki tanesi 11-

İlk Harp 
lngiliz ve Amerikan gazete-

lerinin aldıkları telgraflara göre: 
Moskova bir sene içinde 
bUtUn dUnyada komll· 
nist lhtllAllnin tahakku
kunu temin için faaliyete 
geçmiştir. BUtUn mem• 
leketlerde lhtilAI hare· 
ketlerl derhal batlama• 
lıd1r. En başta aiti Avru· 
pa devleti vard1r. 
Bu, Sovyet Rusyanın dünya 

ihtilalini tahakkuk ettirmek için 
kurduğu muazzam planın ananta
rıdır. Bu program, Moskovada 
yeni teşkil edilen 11 işçilerin can
!andırma komitesi ,, tarafından 
tertip ed'lmiştir. 

ihtilalin ilk başlayacağı ath 
memleket şunlardır: 

İngiltere, lsviçre, Holanda_ Belçika_ 
Avusturya ve Fransa. 

Bu alh memleket otomatik 
bir tarzda komşularile harbe 
sürüklenilecektir. Her harbin 
arkasından dahili bir harp 
patlıyacaktır. 

Moskovanın tertip ettiği pli
mn diğer teferruatı şudur: 

Muhtelif memleketlere sureti 
mahsusada yetiştirilmiş propagan· 
dacılar ve muharrikler gönderile
cektir. 

Bu propagandacılar, çalııacak
ları memleketin sosyal demokrat 
ve işçi f ırkalarile teşriki mesai 
edecektir. 

Altı Avrupa memleketlerinden 
her biri için 9 milyon İngiliz lirası 
tahsisat ayrılmıştır. 

Dünya ihtilali ile meşgul ola· 

''S vdi_,im Kadın 
Yeni Tefrikamız Baıladı 

8 inci Sayfadad1r • 

·······································-···· .. ·-·········-
Kaçan Komsiyoncu 

----
Bir Rum Piyasayı Dolan
dırdı Ve Atinaya Gitti 

Konstantin isminde bir Rum 
komsiyoncu, piyasadan milhim 
bir miktar dolandırarak Yuna
nistana kaçmışbr. Verilen malü· 
mata göre, ayni adam hakkında 
Gümrük idaresi tarafından bir 
iplik meselesi yUzUnden tahkikat 
yapılmaktadır. ----

İki Şerir 
Birisi Ölü, Birisi de Diri 

Olarak Yakalandı 
Amasya, 8 ( A. A. ) - Hapi· 

aaneden kaçarak Vilayet dahilin• 
de şekavet yapan Karsanlı Hasan 
jandarmaJanmızla yaptığı müsa· 
demede öldUrülmüı arkadqı da 
yakalaamıfbr• 

1 

• 

sı.un 

cak komite üç hafta evvel 11eçiJ
miş ve faaliyete geçmiştir. Ba 

viçreye hareket etmiştir. 

Amerikada lhtllll Haz1rhğı 
Amerikan gazeteleri de, Mos

kovanın emrile bütün Amerikan 
şehirlerinde, fabrika ve mektep
leri!lde komünist tahrikatma kuv
vet verildiğini iddia etmektedirler. 

Nevyork American gazetesi 
Amerikada komünistlerin ne su
retle çalıştıkları hakkında bir se
ri yazı neşrine başlamıştır. Ba 
yazılara göre Amerika komünist• 
leri Moskovadan emir almaktadı,... 
lar. Son Amerika komUnistJerinia 
reisi Moskovadan gelmiftir. Mak· 
satları işçiler ve mektepliler ara• 
ama yayılarak hikim sınıfı da 
vermek ve Amerikada Rus ihtili· 
line benzer bir ihtilal yapmakmış. 
Hatta cümhur reisi Ruzveltin ya-

nında bulunan müşavirlerini elde 
etmişlermiş. Amerikanın her tara· 
fında gazeteler, mecmualar, pro
paganda eserleri ÇJkarzyorlarmıf. 

Son grevleri, açfann, nUmayif
lerini hep onlar tertip etmiş imiş. 

Dünya ihtilaline Amerikadı-uı 

başlanacakmış. ----
TUrklye. Çin muahedesi 

Tan gazetesinin neşriyatına 
göre TOrkiye ile Çin arasında 
bir dostluk muahedeal aktedU.. 
miştir. 

Muahedeyi Hariciye VekiD 

1 
Tevfik Rnıtn Beyle Çinin Bera 
sefiri M. Chi Taai Hou imzala• 
mıflardır. 

• 
Dünkü inhidam 

Y•karda ı Ezilen amelelerin başında hallı 
A,.lıtl•: JU,.r• •••l•l•rln oe•ll.,l 

( Yaaw 9 ..... ._,,_,....., J 
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Umumi Hizmet 
Şirketleri 
Ve Halk 

Umumi hizmet ıirketlerinin ~ 
lediyece iatimlliki ha"ında 
Muhiddin Deyiıı hükumete yap· 
tığı bir teklif vardır. Du me•ele 
münuebetile halkta haul olan 
intiba şudur: 

Ahmet Bey ('l'Mklim Sıruerviler 70) 
- Belediye terk•u aaba alda. Şimdi 
tramvay, elf'ktrik, hava razı gibi 
imtiyazla tirketlerin de belediyeye 
r~çme•i için yeni bir teşebbüs be
lirmiye baılada. Nafıamızın bqında 

demir iradeli bir halk çocuta nr. 
Buaua içia bu imtiyazlı fİJ'ketleria 
de millileıeceğinden hiç fÜpheye 
dütmiyoruı. Yelnaz belediyemizin pa
rası Ye bilriıi bu i'ibi Amme hiz
•eti ıörea tirketleri idareye müsa
it midir? SilhD ı Jma kararı YerUirkeD 
bunlann da diltihıülmen lüımcbr. 

* Şaban Bf!y (EminCJoü Taşçılar cad-
desi 43) - imtiyazlı tirketlcrin 1&bn 
ahnması teşebbüıü benim botuma 
fitti. Şimendiferlerimizl g11yri Türk 
onsurlar idare ederke~ Türkler ti· 
aıeadiferei olamaz, diyorlardı. Türkler 
pek mükemmel fimeodiferci oldukJarı 
aibi terko•u, tramnyı, elektriji, 1 • 'a 
ıazım da idare edebilirler. 

* lrfao Bey (Sultanahmet Üçler ıuu-
hlllleei 17 ) - Terkosu sabo aldık. 
Hcnlla bekleditimiz faydaları görmüı 
dej'ilia. Belediye bGtün dünya 
~::ıünde bl.r imtihan denesl ıeçi
riyor. Eker terkoa bugünkü halıle 
devam ederse tam numara alaca• 
tına kani değilim. Amae hizmetini 
ıören firketleri Belediyeye •ermecen 
eYvel Belediyemizin maddi Ye manevi 
kudretini de Biçmek zaruridir. Bütçe
.U.in darlıflndaa fiklyet eden .Bele
diyeye muazzam itleri yükletmek, 
o işlerden beklenen neticeltrden 
fİmdiden •azgeçmek demek olur. 
Beace Nafıa Vekileti. tramvay, elek
trik, ban pd Ye diter imt:ya:ı.b 
tirketlcri millileştirirken bunları Bt!• 
lediyeye yermeden enel mÜ•takil ve 
ticari birer müessese haline ıetirmeyl 
temin ebe daha iyi olur. 

Otomobil 
Faciası 

Evvelki gün Karaağaçta bir 
facia olmuf, otomobil küllanmasını 
bilmeyen birisinin idaresindeki 
otomobil bir çobana çarparak ağır 
1Urette yaralamıştır. Oto&nobili 
kullanan ut. Karaağaçtaki ma· 
deni eşya farikuınm katiplerin
den Faik Beydir. Bu zat a~emi 
olduğu halde evvelki akşam fab
rikanın otomobiline atlamış, son 
lfir'atle yoJa koyulmuştur. Fakat 
bir virajı d&nerken kart-na Ab
dülkadir isminde bir çobaa ta
nf.ndan MYkedilen birkaç ko
JUD çıkmqhr. Faik Bey bu va-
ziyet karpsında şaşalamış ve: ot~ 
mobili yaYqlalamamJfbr. Neti
cede araba çoban Abdülkadire 
fena halde çarparak kanlar için
de yere yuvarlamaşbr. Zavallı 
~oban vücuda hurdalıBf olmut 
bir vaziyette hastahaneye kalc:h
nlmış, Faik Beyde yakalaumqtır. 

D BE L B 

Yıldıznameye Bakarken •• 
Kadın Polis içeriye Girdi, Kurnazca 

Bir Cürmümeşhut Yapıldı 
Geçen cuma Şehremininde pyanı dikkat bir cllr- ıonra, yanında iki adam lloldağu halde tekrar bu 

mji .meşhut hadisesi olmuştur. Polis 2 inci şube evin kapısmı çalmııtır. Evin sahibi eski topçu usta-
memur1arile b:r kadın taharri memurunun aldıklara hğından mlitekait Hasan efendi kapıyı açmış ve 
tertibat neticesinde bir falcaLk mamunu yakalana· aynı kadını karşısında görünce ta1armlflır. Ba sırada 
rak Adliyeye teslim edilmiştir. Evvelki giln kısaca erkeklerden biri maksadını kısaca anlatmııhr: 
yazdığımız bu hadise töyle geçmiştir: - Kanun namına geliyoruz. Evinizi araşbracağn! •• 

Cuma günü öğleden sonra saat ikide genç bir Üç taharri memuru ve bir polis içeri girmişlerdir. 
kadın, Şehremininde Ereğli mahallesinin kuyumcu Ev evveli araştırılmış, Hasan eft:odinin odasında 
sokağına girmiş, tam köıebaıında 8 numarah bir birçok kitaplar, eski kilitler, bazı hırdavat, bir ta-
kath evin kapısım çalmıştır. Kapı birkaç aaniye banca, alb kul'fUD ile bllyük bir kama ve saire 
•oara açılmış, siyah sakalb 60 yaflannda bir adam bulunarak musadere edi.:miştir. Baadan ıonra Hasan 
çıkarak ne iatedip 80nllllflur. Kadın gayet yavaı efendi merkeze göUirülerek ifadem alınmlfbr-. ifade-
bir se11!e: ıine göre. elde edilen kitaplar tar~h, dellili prife 

- Sizinle göriifmek istiyorum.. burada olmaz, ve bazı dini kitaplardır. Kilitler de eskiden kalma 
milsaade ederseniz içeri gire} im, demiı ve kadın '~ylerdir. ihtiyar adam tabancayı evinin muhaf~a&1 
içeri girdikten 80nra maksadını ıu suretle anlat- ıçın, kamayı da kurban kesmek üzere ıakladıgına 
mııtır: ı~ylemiftir. Di~r taraftan Hasan_ efendi ifa~~in~e 

- Siz yılcLmameye bakıyormupuam.. Lütfen be- bır garaz ve kine kurban oldugu~u, b~ .lf~ ~ar 
nim de yıldızıma bakanmsuuz?.. akrabası tarafından başına açıldıgım bildırmıştır. 

Had:se buraya kadar doğrudur. Bundan sonra Hasan efendi müteakıben emniyet mndürlüjilne 
kadının içerde ne yaptığı, yıldıznamesioe baktınp götürülmüş, biraz sonra ikametgaha bağlanarak 
baktırmadığı meçhuldür. Kadın on beş dakika son- serbest bJrakılmış, fakat dün yeniden polise çağınl-
ar kapıdan çıkmış ve kaybolmuştur. mak lüzumu basıl olmuş, sonra da mevcuden adliyeye 

Fakat aradan yine on dakika kadar geçtikten teslim edamiştir. 

3,S Milyon İrfan 
Şirket Parayı Geri Vermi- Ticareti Mi? 

ye Muvafakat Etmiş l . H " k H k-
Tramvay tirketi umum mildü- kı ususı Me tep a 

rft M. Veyi dön Ankar2dan ıeh- kında Tahkikat Yapılıvor 
rimize gelmi~. M. Veyi bu gün- " 
Ierde Parise 1 idecektir. Maarif Vekil eti, ıehrimizde 

Ankarada Nafia VekAleti ile iki hususi lise hakkında tabki-
yapılan mllzakereler M. Veyi ta· kata başlamışhr. Aldığımız malü-
rafmdan, selihiyeti dahilinde, mü- mata göre, bu tahkikabn sebebi, 
aait karştlanmıştır. bu iki lisenin talimatnameye mu-

Tramvay firketi Emine>nO • vafık olmıyarak, diğer maktep-
Eyüp Tramvay hathnı İnfa etmi• lerde dönen bazı talebeyi kabul 
ye ran olmuştur. Bundan baıka, etmeleri iddiasıdır. 
•ekiz senedenberi birikmekte olan 
Oç buçuk milyon liranın iadesine Kumkapı Cinayeti 
muvafakat etmiştir. Dün Ağır Ceza mahkemesinde, 

AJd.ğımız malumata göre Kumkapıda ıoför Nuri efendiyi 
Ankaradan, Tramvay firketine öldürmekten suçlu 1abık polis 
ait, bazı malümat istenmiştir. komiseri Mucip Beyle bekçi Adil 
Şirket ile yapılmakta o:an mliza-
kerelerin çok yalanda bitirile- efendinin · muhakemesine devam 
ceği temin olunuyor. edildi. Geçen celsede Mucip Beyle 

24 Saatin Adil efendinin vekilleri ve kendi
leri bulunmadığı için muhakeme 

Hadiseleri gıyaben devam etmifti. Dtin suç
lular ve vekilleri 1Ut meselesinde 

Enelld ıece yapdan •ama 
neticesinde BOy&kderede ban 
kimseluin üzerinde kama, bıçak 
ve aaire, Pangaltrda kahveci kal
fası Mehmet ile kahve müıterisi 
Mehmette • birer miktar earar ve 
afyon Halıcıoğlunda Hayrinin 
kahvcüde iki mllşteride yine bir 
miktar esrar bulunmuıtur. 

Bundan bqka aon 24 Aatte 
bir yaralama, bir dolandmcılık 
ve beşte kaza olmuştur. 

bir sehiv olduğunu aöyliyerek ka
rana vecahiye ~evrilmesini istedi· 
ler. Mahkeme bu talebi kabul 
ettikten 80nra cinayet yer:nde 
yapılan keıif kiğıdı okundu. Keşfe 
g6re hadise emasmda Mucip Beyin 
orada bulunmadığı anlqıhyordn. 
Müddeiumumi evraka mütalaa için 
istedi ve muhakeme 15 Nisana 
bırakıldı. 

Teftişler 
Ali Rana B. Müesseseleri 

Gözcen Geçiriyor 
Üç gündenberi ı::rimizde bu

lunan Glimrftk ve isarlar Ve
kili Ali Rana Bey dün öğleye 
kadar inhisar idaresinde meşgul 
olmuştur. 

Vekil bey ağleden eonra gtım
rük idaresini teftiş ctmif, bilhır.ssa 
Rıhtım şirketi tarafından inpsı 
icap ettiği halde henüz yapılma· 
mq olan antrepolar muelesi et• 
rafında alikadarlardan izahat almı.
tır. Diğer taraftan, komsiyoncular 
birliği de aym mesele therinde 
bir mu"htara hazırlamq ve vekilete 
g6ndermiştir. inşa edilmiyen an
trepolar işite Nafıa Vekileti de 
ehemmiyetle alakadar olmaktadır. .. 

Gümrük ve inhisarlar Vekili 
Rana Bey dün akpmld trenle 
Ankaraya gibniftir. 

Millet Mektepleri 
Yoklaması 

Köylerde, ilkmektep mezun
lannın müfettişler tarafından 
umumi bir yoklamap tabi tutul
duğunu yazllllfbk. 

Maarif V eldletinden yeni ge
len bir emir lizerine, tehirlerde de 
mil!et mekteplerinden mezun olan· 
Jann umumi bir imtihane tabi 
tutulması takarrür etmiftir. 

Güniin 

Kanlı Bir Cinaye 
Muhakemesi 

Eylülün on albna paü Bey 
eıld muameJab zatiye binaaın 
Fatih aulb mabkemeain:n önünde 
claayet oldu. Yani iıminde bir t 
tabanca lwrtunile öldürüldü. 
ltleden IOnra Atarceza mabke 
ünde bu c nayetin muhakeme 
baılanda. Mahkemede ıuçlu La 
Efendi ile davacı yerinde makt 
Toredo Ye f •tel70 ismindeld iki 
vardı. Suçiu Lambo l:.fendi cinay 
aafhalarmı anlattı ve: 

• - Efendim, lıenim baba 
kalma bir evim vardı. Üzerime in 
kal muameleai yapılacakb. Y 
Efendi ile (200) liraya pazarlık et 
Yani araııra evimize relirdi. Bu 
da 16 ıenelik refilramı ayartb 
etyalanmı da kaçırdı. Sonra H 

aeaetlel' uydW'arak beni nıabkeme 
Yerdi ve mahkemeye l"elditim za 
•eni daha ıüriindürecetim, dedi. 
nim )'U•am yılnlmıfb. Her zaaı 
tabanca tapnm. Tabancamı ~e 
Ondan •oma•ım bilmiyorum.,. 

Bundan ıonra ıahitler din:end 
•• muhakeme 29 niaana bırakıldı. 

Salih Patanın Rahataazlı 
Ankara, 8 - Buraya re!en 

berlere g8re Erzurum kolordu k 
mandana Salih Pata apandisitten 
bataızdu. Dün tayyare ile srelen o 
ratör M. Kemal Bey ile bir prof 
Ye buradan iltihak eden bir dok 
yine tayyare ile Erzuruma hare 
etmitferdir. Salih Papnın rahat 
Lta Ankarada büyük bir t:ee.1-
uyandırmftır. 

AH Fedai Berin Muhakem 
Köprü Gzerinde Anadolu aja 

daktilolanndan Suzan Hanımı a:d 
mekten maman aym ajan. t 
memuru Ali fedai efendinin 
bakemeıine duam edilmif, am 
tahidi o!arak bir komiaerle (3) 
lis, mGdafaa tabidi olarak da aja 
odacılanndan Şükrü ve Haaan Ef 
dilerle telaia memuru lsmail Ha 
Efea41 dinleamiı'erdir. Muha 
diğer ıahitlerin celbi için 28 n" 
kal•ııbr. 

Tahallden Dönenler 
Maarif Veki!eU beaabana Viy 

ya tahaile giden Kemal Kaya 
Milnl.r RAfil Beyler tah• ilerini 
rerek diin telırımiae danmüılerdir. 

Bu iki genç Pedagoji müte 
1alunda yeni •uiielerine tayin e 
ceklerdlr. 

Trakya Müfett' 
ligi Müşav· wı 

Aakua, 8 - Trakya Umumi 
fettifİ lbrahim Tali Bey Trakya viliY 
Huaullİ Muhasebeler birliği niı• 
---•• tetkikatını ikmal etmi 
Nlumume tHdik edilmek as 
Edirne, Tekirdat, Kırklareli, Çan 
ka}e YİllayetJerİne (Öoderilecektİf• 

Umaml müfettltfik bat mlp 
lifine emniyet itleri umum mü 
iıNnlal ŞGkrü, Emniyet müıa 

tine birinci umumi müfettiflik ••• 
mGdGrtl 0.man, ukb mOtnirli 
birinci umumi miifettişlik i 
mldlrtl Hal6al, umuru taJa.ririye 
dürlotüne Emniyet if:eri u 
•lldtlrlltüaden Sadettin Beylcria 
Jialeri ili tudika iktiran etmitlir• 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Be1 Dil]or Kr 

- Sabahleyin ıazetoni •Çllllf, ' .... Bqım niçin 6yle iki tarafa 1 .... Seni bu kadar Pllltan teJ ı 
f.Uphualkh der tibL. . ..U.,or-. Huu Bey?. Dedir ki?. 
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Buğday işini 
Devletleştirmek 
Mümkün Değil Midir ? ·-----------·-

. Buğdayı ve .. d~la.~ısi~e buğday 
la~hsal eden koyluyu hımaye için 
Zıraat Bankası vasıtasile alınan 
tedbir muvakkatlir, beklenilen 
müspet ve kat'i neticeyi almak 
mümkün değildir. 

Çünkü: 
1 - Köylü, kendisinden daha 

bahahya alınmasma rağmen, buğ
dayım ziraat Bankasmın ambarına 
kadar götürmekten kurtulmak 
için, malmı ayağına kadar gelen 
tüccara salmaktan çekinmiyor. 

2 - Ziraat Bankası piyasaya 
bi~i~ değildir, bilakis piyasaya 
tabıdır. Bu yfizden daima zarara 
maruzdur. 

3 - Ziraat Bankası yarım 
teşkilat ve yarım tesisat ile çalış· 
maktadır. 

4 - Ziraat Bankası bir tüccar 
gibi değil, bir banka gibi iş 
yapmaktadır. 

V ~saire ve saire ... 
Bütfin bu mahzurların önüne 

g~çmek için buğday meselesini 
bır defaya mahsus olmak üzere 
radikal bir tarzda halletmek 
lazımdır. 

Bu hal tarzı nedir? 
Liman Reisi H<i.mdi Beye göre 

••devletleştirmek,. dir. 
.Devletleştirmekten 

nedır? maksat 

Hamdi B. diyor ki: 

lar «llud ·~aly dfakvaaı, bir kısım buC:.day-
m egı 11 at b ·· · b 0 

' utun uğdayların 
devlet ehle atın alınması .11• b d . , , ve mı ı 
ug ay pı) asasına gerek iıtilıs J 

k · l ı · k f" 8 
' ve g~rek. ıst1ı ı ıı ıatıti~lc.ıktaaından devletin 

im ım o ma ı ıar e ve bu meseleyi 
her t~raftan kavramakla ancak hali 1 _ 
nabılır. o u 

Bugday işini organize etmek istih 
aal, ı tıhlak ve ihrticını muayy~o bi; 

program içine almak, domektır.,, 
Buğday işini devletleştirerek 

teşkilata baf"lamak fU neticeleri 
•erecektir : 

"Nüfusumuzun dağınık olması 
ı.iraatimizin dağınık olmasmı mu: 
cip olmuştur; buğday ziraatini 
bu işe en müsait olan mmtaka~ 
larda teksif etmek, bire beş 
veren mmtalc:ayı bırakarak bire 
on veren yerlere doğru istihsali 
çekmek teşkilat işid:r. 

w "Yalnız bu tedbir, Türkiyenin 
bugday İstihsalatmı, ayni vüs'atte 
arazi dahilinde iki misline çıkar
maya kafi ge.ir ki maliyet mas
rafını en az dörtte bir düşürür. 
Köylü tohumlarını lialettayin ev
safta ve çok pahalıya almaktadır; 
Ziraat bankası bıle tohumları 
köylüye en a~~ fiatla satmıştır; 
tohum meselesım organize et-
mek \i ~ • uc~~a. ma~etmek köylü 
istihsalını mubım mspette ucuza 
maledebiliJ< 

Şimendifer tarif esi pahalıdır· 
çtlnkn buğday ıevkıyahmn kesif 
oldugu zamanlar iki üç aydır: 
bu aylarda çalışan vagonlar se-: 
nenin diğer aylarında ekseriya 
boş kalır_; ayna ıamanda bu ay
lar, dahilden sahile doğru inen 
YaKonlar ekseriya boş döner 
çünkü dahilden sevkıyat zaman; 
dah~ .e~vel veya sonradır. Nakli
yat ış!nı bir elden yapmak ve 
~rganıze etmek suretile ayni nak
Jıya tı taksim ve tanzim imkanı 
vardır; ve bu nakliyat organizas
yonu m_asraflarda liakal üçte bir 
derecesınde bir tasarruf ve t ._ 
f 1 d . . arı 

~ er e aynı nıspette birer tenez· 
zül hasıl eder. 

Buğday işini organize etmek 
ıuretile büyük risklere ve w 

faizlere ve b"rçok müşkilata m~~ 
kalarak, cihanın buhran içind 
bulunduğu bir devirde, yeni bi~ 
ticaret hayatı uyandırmak için 
bisut çalışmaya lüzum kalmamış 
olur.,, H. 

Yeni Vergi Kanunları 
. Ankara9( Hususi ) - Meclis 10 

run içinde yeni vergi layihalarını 
hUzakere edecektir. Vergi kanun· 

Resimli Makale a Hagat Ve Fazilet a r ,, Sözün 

• Ha!atta bir tek kuvvete istinat 
eddebılecetlni zannedenler yanıbrlar. 

Para, zeki, istidat yalnız hatlarına 
kaldıklan vakit aıfırdu batka bir 
tey detlldirler. 

Muvaffak1yet için insanı kuvvetli 
yapan amillerin hepsinin bir araya 

sıelmeıi lazımd\r, Bu amillerin ba
tında fazilet gelir. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

ile itilaf Tramvay Şirketi 
Şirket =-=y=---e-ni--=H-a--t-la-r~Y=--a-p-ma yı 

Tarif eyi Tadil Etmeyi Kabul_ Ediyor 
Ve 

Ankara 9 (Hususi) - Tram- dası alabilecek vussatte yem arabala· 
vay şirketi yeni yapılacak hatlara 2 _ Bugünkü tarifelere Anıil nn işletilmesi. (Hiç bir zaman 
mahsuben tahsil ettiği paralardan olan amele ücreti ve elektrik fi· mevcut birinci mevki arabaların 
müterakim 3,600,000 lirayı Edir- atinin tarifelerden tamamile kal· adedi ikinci mevki araba adedi· 
nekapı • Fatih hatbnın inşa mas- dmlarak yerine Ticaret Odasınca nin Uçte birini geçemil ecektir.) 
rafı tıkanldıktan sonra iade et· her ay çıkarılan hayat pahalılığı 7 - Teknik cihetten istih· 
miye amade olduğunu bildirmiştir. endeksinin tahavvülilne göre damlarına lüzum görülen ecbine 

Şirketten alınacak para yeni muayyen bir niıbet dehilinde memurlar adedinin vekalet ve 
hatların inşası için icap eden tezayüt veya tenakuı edebilecek ıirket arasmda kararlaşmrsı, 
isti~li~e tahsis olunacak bu pa- tekilde bir tarife tatbiki ve bu 8 - Paso miktanmo nafıanın 
ra ı~tıml~kita kifayet etmediği tarifelerin senede bir kere tetkik muvafakatile tesbiti. 
takdırde ıcap eden parayı ıirket ve tesbiti, Bu başlıca meseleler kat't bir 
temin edecektir. 3 - fnşa ve işletme masraf· sureti halle bağlandıktan sonra 

Yeni yapılacak hatlann baflll· larında azami derecede tasarrufa Vekalet şirketle lstanbul otobüs 
da Gazi bulvarı • Unkapana ve riayet edilmesi. Yüksek dereceli servisleri hakkında mfizakereye 
Eyüp - Eminönü hat!an gelmekte memurların tayininde vekiletin girişecektir. 
Beyazıt • Aksnray ve Aksaray - muvafakati alınması. Yeni Komlserllkler 
Topkapı hattının da tevsii mu- 4 - Amele nakliyatını temin Ankara 9 (Hususi) - Nafia 
karrer bulunmaktadır. için gidip gelme bilet ibtası. Vekaleti lstanbuldaki imtiyazli 

Kararlaşan Esaslar 5 _ Bilümum mektep talebe- şirketlerin merakabesi için bir 
V k"l t 'J · k 1>aş komist>rlik ihdasına karar ver-~ a e ı e şır et arasında sinin bilaistisna yanm ücretle se· miştir. Başkomiser.iğin bir bürosu 

prensıp itibarile kararlaşan diğer yahat edebilmesi. (Bu seyahat k T ırn· · b 
esaslar ise şunlardır: ve lüzumu adar e ısyenı u-

talebinin ikametgahı ile mektep lunacaktır. 1 
- Tramvay tarifelerinin bir ara&ındaki mesafeye mahsus ola· Şark demir!.olları ~omiseri 

veya üç kısım üzerinden tebsiti caktır.) Nuri Beyin tekaude ıevkı takar-
ve aktarmalı bilet usulünün ih· 6 - Fazla miktarda yolcu rür elmıştir. 

Muğlada Gazi Hz. 
Eir Sene Zarfında Hayli 

w Ekim Yapıldı Manisada 
d h~l.ugla, 8 (A. A.) - Vilayet Manisa, 8 (A.A.) - Ankara· a ı mde 1933/34 ziraat m . 
minde on beş bin elli d eksı- dan hareket eden Reisicümhur 
he~tar araziye buğday sekizo b~z Hz. bugün saat 19,30 da Mani-
aekız y~z on sekiz haklar arazi;: saya muvasalat buyurmuşlardır. 
=~pa_. bın yüz )İrmi sekiz hektar Beraberlerinde ikinci ordu mü· 
kı:k'~e lulaf • iki bin beş yüz fettişi izzetin Paşa Hz. ile kolor· 
"k" ·- ç ektar araziye çavdar du ve fırka kumandanları da 
ı ı yuz on sekiz h kt . ' b ] 
patetes üç .. k e ar ara1Jye u unuyordu. 

. ' yuz ırk dört hektar R · · - b Hz K h" da arazıye bakla ekilm. f eısıcum ur . ara ısar n 
lf ır. itibaren yol üzerinde bulunan tekmil 

Yeni Hastane garnizonlarda trenden inerek muh· 
Ankara, 9 (Hususi) _ H telif kıt'aları teftiş etmişlerdir. 

darpaşada~i. eski Tıp Faküıt~i Güzergahtaki istasyonlar halk 
has!ahanesını~ .tam teşekkWln ve ile dolu idi. 
yemden tesısı itin hazırlanan lzmlrde Haz1rhk 
kadro t~s?ik edilmek üzere Mil- lzmir 9 (Hususi)- Gazi Hz.nin 
Jet Meclısme sevkedilmiştir. fzmiri şereflendirecekleri haberi 

Türk Kağıdı 
lzmit Fa orikasuun Yeri 

Tespit Ediliyor 
İzmit, 9 (Hususi) - Şehrimiz· 

de kurulacak olan kağıt fabrika
sının yeri i tesbit için iktısat Ve
kili Celil Bey, mütehasssıs bir 
heyetle şu günlerde buraya ge
lecektir. Fabrika, iki bin amele} i 
çalıştıracak büyüklükte olacaktır. 
Fabrikanın 935senesi başlangıc. n· 
dan itibaren istihsalat yapması 
mukarrerdir. .............................................................. 
burada çok büyük bir sevinçle 
karşılanmıştır. Şehir başta11 başa 
bayraklarla donanmıştır. 

Manisa Valisi Murat B. Reisi 
Cümhur Hazretlerini Uşaktan kar
şılamışhr. İzmir valisi de Büyük 
Şefi Manisada karşılayacaktır. 

===~-~ 
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iSTER İNAN /,S'TER iNANMA! 
Bir sabah ııaz lesinde okuduk: 
"- Yavaı... O tarafta detil •• Bu tarafta! 
- Göremiyorum ki 1 Pek karanhkL. 
- Göremiyorsan bir kibrit çak ... Ve öy)e bak •.. 
Alaca karanlıkta bir kibritin pembe ve isli ıt•tı 

parladı ve iki arkadaı dıvarda aradıklannı buldular. .. 
"Vak'a nerede ıreçiyor, tahmin ediniz: Tahtelar:ı bir 

ur • 111A 

mağarada mı, bir sinemada mı, yoksa izbe bir evde 
mi~ . 

Bu iki adam kimdir? Surları gezen ikı seyyah mı, 
yoksa bir evi soyan iki hırsız mı? 

"Hayir bunların hiç birisi değil f 
"Vak'a Beyoğlu Adlıye daire.inde geçmektedir. Ve 

bu iki adam da esbabı mesai hten iki kioidir. Aradık
tan da liıtenin üzerindeki isimleridir." 

I r I A / 

Münderecatımızın çoklu
gundan dercedilememiş
tir. 

Salih Paşaya 
Aıneligat Yapıldı 

Samsun, 9 (Hususi) - Erzum• 
da apand.silten rahatsız bulunan 
kolordu kumandanı Salih Pa
şayı tedavi etmek üzere pro
fesör Nisen ile Operatör M. 
Kemal Beyi Erzuruma götnrmekte 
olan tayyare Cardak boğazında 
fırtınaya tutulmuş, geri dönmüştnr. 

Doktorlar trenle Kayseriden 
şehrimh.e gelmişlerdir. Buradan 
torpido ile Trabzona, oradan da 
Erzuruma gideceklerdir. 

Bu suretle kolordu kumandam 
Salih Paşaya apandisit ameliyatı 
yapmak için mezkür . doktorlar 
Erzuruma gidemedıkJennden ku
mandana mahallindeki doktorlar 
tarafından ameliyat yapılmıştır. 

Gelen malümata göre hasta
nın sıhhati normal bir seyir ta
>f İp etmektedir. M. Kemal Bey 
ve profesör Nisen yollarına de· 
vam edeceklerdir. 

Tokatta Bir Cinayet 
Tokat, (Hususi) - Şehrimizin 

uygunsuz kadınlarından Müzeyyen 
isminde biri birkaç gün evvel, 
Kay açı plak mahallesinden bir gen· 
cin taarruzuna uğramıt, omuz ve 
kollannın muhtelif yerlerindea 
bıçakla ağırca yaralannuıtır. S. & 

İzmirde 
Üç Soyguncu Yakalandı . 

İzmir 9 (Hususi) - lzmirli k ... 
sap Mehmet Ef. Ça.!'aktan S~
hiplere giderken onune Uç kişi 
çıkmış, kendisini kamından yara• 
lamışlar ve 40 lirasını almışlardır. 

Derhal takibe çıkan jandarma• 
lar SOJ guncuları yakalamışlardır. 
Bunlar çoban Bekir, Ömer Ye 
lbrahimdir. 

Pasaport HarçlarJ 
Artiırılıyor 

Ankara, 9 (Hususi) - Hükü!11e
tin Mecl.se sevkettiği bir liiyıha
ya göre bir senelik p~sapo,rt 
harçları, 25 liraya çıkarı mıştır. 
Tahsile gidecek t~lebe~en . harcın 
yarısı ameleden 11e hır lıra alı· 
nacaktır. 

3 aylık pasaportlar için 20 
Jira, muhtaçlara verilen pasaport• 
lardan beş lira harç ahaacaktır. 
Maroken kaplı pasaportlardan 
ayrıca bir lira alınacaktır. Vize 
harçları aynen muhafaza edilmiştir. 

M. Y evtiçin Ziyareti 
Ankara, 9 (Hususi) - Yugos

lavya Hariciye Nazırı M. Yevti· 
çin Ankarayı ziyaretine ait pro
gram hazırlanmıştır. 

M. Yevtiç Belgrattan ayın 
15 ind~ hareket edecek, Anka· 
rada 3 gün kalacak ve Gazi Hz. 
tarafıncan kabul edilecektir. 

Ekmek Vergisi 
Layihada Bazı T adilit 

Yapıldı 
Ankara, g (Hususi) - ~kmek· 

ten resim almmasma daır olan 
layiha Bütçe Encümeninden çıkb. 
Alınacak resim yanm kiloya ka• 
dar 20 para, bir kiloya kadar 
b r kuruştur. Layihada baıı tadi
lat yapılmıştır. 

Bu tadilat damga pullarının 
maliyece hazırlanması, pulsuz ek
meklerden yarım lira vergi alın· 
masıdır. 

Olra lkmayıstao itibaren muteber • 
aca tır. L 

Maliyede pul bulunmazsa o 
gün çıkarılacak ekmeklerin tcsbi
ti ile resmin luları paranın ziraat 
bankasına ve Maliyeye verilmesi 
ve bütün bu işlerin ziraat banka• 
sında bir komisyon tarafmdan 
y•pılmaıı kabul edilaaiftir. 
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Ziraat Bilgisi (*) 

1 . 
fl1racat 
Al/egvalar m z 

Memleketimizden ihraç oluna
bilecek yaş ve kuru meyvalarıo 
har~ci piyasalarda k.ymet bulabil
mesini temin için belli başlı tec
rube ve tetkiklere ihtiyaç vardır. 
Kuru meyvalarımızdan kuru üzüm, 
incir, fındık, badem, ceviziçi An
tep fısbğı gibi esnt.ıen harici piya
sa.arda tanınmış ve nefaset itiba
rile genış rekabet sahalarında 
piyasa malı olarak mevki tutmuş 
olanların ke} f yet noktas.ndan 
büyük bir propağandayn ihtiyacı 
) oktur. Gerçi bu kuru meyvaları
mızın da harici piyaswlarda itimat 
telkin edici şekillerde hazırlattı

rılması bunl.ırın daha fazla sürüm 
e talebi temin edeceğine şüphe 

yoktur. 1hraç edilen kuru mey" a
lann layıkilc kurutulmamış olması 
yüzünden, hasta~ıklı olanların iyi
lerinden ayıklanmamış olarak gön· 
derilme inden her sene birçok 
zararlar baş göstermekten hali 
kalmam ktadır. Bütün cihanda 
kaznndığı şöhret kuru meyvalan• 
mız için aramakla bulunmaz ikh-
adi bir varlıktır. Bu varlığı basis 

menfaatler, dikkatsiz görüşlerle 
yıkmamak, zedelememek hem 
memleket işi hem de kazanç 
~idir. Bu ehemmiyetli iki işin 
hükümet tnrafındnn ıkı bir 
kontrol ile murakabe ltındn 
bulundurulması zaruridir. Bizde 
yalnız tüccar gözile görmenin 
zararJandır ki her ene kuru 
meyva piyasalarının istikrarını kay· 
betmelerine amil olur. Yaş mey
valanmıza gelince: hariçe gön• 
derilecek yaş meyvalar için bu 
güne k dar tatbik olunan ihracat 
şekli pek iptidaidir. Meyvalann 
ne topl ttınlması, ne iskelelere 
evki, ne temizlenme i, ne an
dıklnnması, ne de ambalajlarile 
evkiyab hiçbir fenni u ulc tabi 
tutulmuş değildir. 

Köylerde kendi kendine yeti
şen meyvalar gelişi güzel toplanır, 
tüccara gönderilir ve basit bir 
andıklnma ile ihracat malı ha· 

line sokulur. f şte bu u ullerdir ki 
dünyanın hiçbir tarafında bulu
namayacak kadar eti gevrek, 
kabuğu ince, lezzeti şekerli, ko
kusu nefis, yenilmesi iştiba verici 
ve sulu olan birçok meyvalan· 
mıza harici piyasalarda müşteri 
kazandırmaz. 

Türkiyeden giden meyvalann 
mühim bir kısmı muhtel.f bas· 
talık.lar tesirile akatlanmı , ezil
miş, delinmiş veya tazyik altında 
yaralanmış, berelenmiş olursa 
veya sandıklar içinde gelişi güzel 
istif edilerek boylara ve cin lere 
yrılmamı bulunursa çok ~tiz 

ve çok rakipli bir saha olan ha· 
rici piyasalarda y ş meyvaları

mıza alacı bulmanın imkam ola· 
bilir mi?. Yaş mey alann istihlaki 
kuru mcyvalar gibi değildir. Yaş· 
lann gösteri,ll, p rlak, lekesiz, 
beresiz, şekiJleri muntaZ3m, ör-
elenmemiş ve temiz bir amba

laj içinde bulunması şarttır. 
Ambal j meselesi elma, armut, 
lizüm, .çilek, muz, erik, kiraz 
portakal ve sairede hiçbir vakıt 

yni değildir. 
Her meyvanın kendine mah-

sus anbalaj s"stemi ve anbaJaj 
kapları vardır. Bunları tetkik 
etmek ve ona göre hazırlık yap
mak lazımdır. Bunlar hakkında 
malumat vermek ve ihracatçıları 
tenv:r etmek ihracat ofisi· 
ne düşen bir vazifedir. Ofis 
tüccarları, tüccarlar da kendi 
ajanlarile meyva yetiştiricilerini 
ayn ayn irşat etmelidirler. Müs· 
tahsil, yetiştireceği meyvanın ha
rice gönderileceğini bil.rse mem
leketçi.ik hissinin galebes.le mey• 
valarını daha itina ile toplnr, daha 

so 
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Amasya (Hu-
usi - Anado

lunun en eski 
ve güzel şehir

lerinden birisi de 
şüphesiz Amas
ya dır. Tarihi te
essüsil kat'i su· 
rette malam de· 
ği se de takri· 
ben hicretten 
«2400)> sene ev• 
vel «Amas» ta• 
ra ından yapıl
dığ,m ve «A· 
mas» ın da çok 

eski bir Türk kavmine mensup 1 
olduğunu Hüseyin Hüsamettin B. 
Amasya tarihinde söylemektedir. 

Amasya kendisine ticari bir 
iskele teşldl eden Samsuna u 170., 
Km. mesafede olup; her tarafı 
dağlarla çevrilmiştir. Bu dağlar 
ona ümidimiz hilafına çirkinlikten 

oma'da 
Nüfus işleri Tanzim 

Edildi 
Soma (Hususi) - işgal sene

lerinde kaza hükumet dairesi 
düşman tarafından yakıldığı za• 
man bütün nüfus kayıtları da 
yanmıştı. Nüfu muamelab bu 
yüzden bazı müşkilatı icap etti
riyordu. Geçen sene yeniden tan
zim edilen nüfu defterleri aye
binde muamelat yolun girmiş ve 
kolaylaşmıştır. Bu işle nüfus 
memuru Şükrü Beyin çok gayreti 
görülmüş, yeni defterler meydana 
çıkarılırken 292 gizli evlenme, 
1057 doğum da tesbit edilmijtir. 
Af kanununun tatbikabndan son
ra da 333 gizli evlenme, 463 
ölüm, 1338 doğum v k'ası tesblt 
ve tescil olunmuştur. Kaznmızda 
1399 bekar vardır. 

......... ·-··-·····-.. ······-··· .. ········---············ iyi bir vaziyette olmaları için ÇÜ· 
rüğünü, hastalıklı olanını, eziğini 
ayırır. Bununla beraber ihracat 
meyvalarımız için esaslı bir tali· 
matname} e ihti, aç olduğunu da 
unutmıyalım. Mesele Tamamen 
bir memleket iş· dir. Hem öyle 
bir memleket işi ki yalnız l aş 
meyva yüzünden Türkiyemize her 
sene milyonlar kazandırabilir. 

LO.t/i Arif 

(9) Z.raııt huıuaundııkl mUşkGllcrlnld 
ıorunu%. Son Postanın (Zir at mll• 
tehaa&ıaı ) alxe ccvı p verecektir 

• 
Si li 

Amasganın umamt man%arası 
ziyade tab~i bir güzellik ve kıy• 
met vermektedir. 

Kadim ismi "iri " olan f4Yeşil 
ırmak., memleketimizin en büyük 
feyz ve bereket kaynağıdır. Ekse
riya mart aylarında taşar. Ve 
çok zaman bereket getirir. Nehir 
şehir dahilinde dörde ) akın un 

Adapazarında 
Atış Birincileri 

Adapazarı 
( Hususi ) -
Burada yapı
lan bir müsa• 
bakada abş bi-
rinciliğini Av· 
cılar kulübü 
azasından, ikin
ciliği de ku
lüp reisi Hik· 
met Beyler ka· 
zan mışl ar dır. 

Her ikisine de 
birer v tüfe.

ği hediye edil- Hikmet o Oırnan 
miştir. Beyler 

Oiyarıbekir , uallimlerinin 
Toplantlsı 

Diyanbeki (Hususi) - Lise 
Başmuavini Ali Rıza Beyin reis
liği altında te~ekkül eden Mual
limler birliği Süleyman Nazif 
mektebinde bir içtima yapmıştır. 
Bu içtimada Maarif müdürü Reşit 
Bey taraf mdan Dekroli usuli ile 
diğer usuUer araı:ındaki münase
betler mevıulu bir konferans ve
ri!miştir. Konferan tan onra mü
bahaseler yapılmış, iirler okun· 
muştur. 

fabrikasile on ka
dar su dolabı 
döndürmektedir. 

Bu dolaplar 
ırmağın iki geçe· 
sini kaplıyan bah· 
çeler ve evlt!r 
için lazım olan 
suyu temin eder. 

Amasyanın el
ması, ayvası ve 
bamyası kadar 
cevı:ıı, kavunu, 
karpuzu da meş-

hurdur. Dünyanın 
her tarı-nnda eriği 

e kirazı birinci mevkii ihraz et
mektedir. Amasyada kozac1İıkta 
ileri gitmiştir. Kozacılar birbir
lerine davetler tertip eder!er. 

Toplantıya davet edilen kim
se!er. (Barama - Koza) sahibine 
mutlaka bir hediye götürmek 
mecburiyetindedir. 

Akşeh.r'de 
Mektep Var, Fakat 

Talebe Yok 
Akşehir, (Hususi) - Ga:ıipa• 

şa, lsmetpaşa ve Cümburi} et 
mekteplerinde kayıtlı talebe de
vam eden talebenin 3 m:sli faz• 
ladır. Çocukların mektebe devam 
etmeme i karşısında hiçbir cezri 
muamele yapılmamaktadır, bir 
ene de 3 mektepten ncak 80 

talebe mezun olmuştur. 
Konya valisi Emin Bey Ak

şehire geldikleri gün üç çoculclu 
bir kadın vali Beye bir istida ve
rerek yavrul nnı okutmak için 
devletin yardımım istemişt.r. 
Vali Beyin suali üzerine de bu 
kadın kalem ve kitap parası bue 
lamadığı için çocuklarını mek· 
tepten almak mecburiyetinde kal
dığını ifade etmiştir. Maamafih 
bu mektebe kaydedilip te devam 
etmeyenler arasında bir istisna
dır. Birçoklar mektepte sı~ılma• 
malan için bizzat ebeveyni tara· 
fından mektebe gönderilmemek· 
tedir. 

Elbüstanda Bir Çay Ziyafeti 
Elbüstan (Hususi) - Muallim-

ler tarafından başta kaymakam 
lsmail Vehbi Bey olmak üzere 
bütün memurlara ve ailelerine bir 
çay ziyafeti verilmiştir. Ziyafette 
30 çift bulunmuştur. 

e eket Haberle • 

ı - Her yerde olduğu gibi T ekirdağında Rüs
tem paşa camii avlusunda da büyük Türk miman 
Sfoamn hatırası taziz edilmek maksadile bliyük bir 
ihtifal yapılmıştır. Bu ihtifalde muallim Tabir, Ek
rem ve Scnai Beyler tarafından konferanslar veril
miştir. Resim ihtifalden bir intıbadır. Bu mUnnse
betle Tekirdağ Halkevinde de bir müsamere tertip 
edilmiştir. 

lisin tabii güzellikleri seyretmekle bitmiyecek kadar 
çoktur. Bu güzelliklerden istifade için Diyanbekir, 
Muş, Siirt, Van vesair civar kasabalar ahalisi Bitlise 
tenezzühler tertip etmektedir. Resmimiz Bitlisten 
bir şelaleyi göstermektedir. 

3 - Hilaliabmer cemiyeti fzmir merkezi bay• 
ramda fakir ve kimsesiz 250 yavruyu geyindirmiştir. 
Çocuklann her ihtiyacı temin edilmiı, elbise vcrile
aıeyenlere kumag dağıtılllllfbr. 2 - BitJiste bahar çok gOzel geçmektedir. Bit-

Nisan 9 

Tarihi Fıkra 

İdeal 
Erkek! 

Amerikalı genç kızlar, bir ankel 
münasebetile, ideal erkek ofarıı~ 
şöyle bir rüya çizmekte ittifak 
ediyorlar: Bir Ispartalı kadar ces'!" 
eski bir Alinali gibi faziletlıı 
Meryem kucağında gülümseyed 
Rafael lsası gibi masu~ 
yüzlü, ağ cebi > üksek tahsa 
şahadetnamesile süslü, sol cebi 
bank cüzdanlarile dolu 1 

Bu rüyayı tahlil etmezdeO 
evvel yanm a ır evvelki Avrupa 
hanımlannın tehayyül ettikler! 
ideal erkeği yazayım: Kuvvetli 
ve adil, sevmek kabiliyeti alabi~ 
diğine engin, elem.ilere el uzat" 
makin mahzuz, kimsesizlere 
reğinde yer vermekle bahtiyarı 
zeki, nazik ve · ancak yerinde 
cesur 1 .• 

Türklerin ideal erkeği, eski 
asırlarda 0 chevaJeresque,, bir tiP" 
ti: Demir büken bir el; okla gök" 
ten indirilmiş şah"n tüyündetl 
rozet, mızrakla öldürülmüş pati 
kuyruğundan bilezik taşımak hak" 
kı ve kudreti; eğilme2 öz doğrı: 
luğu; kirlenmeyen d.l temizliğl
Bu tip, Avrupa hanımlarının hul• 
yalarına da uygundu. Şimdi Aıne" 
rika kızlarının müşterek rüyala• 
rına geçelim: 

Ispartalı cesareti, hırsızlığı 
mübah gören bir nevi san'atkar' 
bktır. Isparta genci, çaldığı jçid 
değil, çalarken tutulduğu içiı' 
ceza görürdü. Bu, aşağı yukarf 
Amerikalı mnfl;s bankerin, f' 
kaçak lnsul'ün temsil ettiği tif 
tir. O halde Amerikalı kızları 

ideal erkekleri için yalnız tarib' 
ten değil, memleketlerinin iHA' 
hadiselerinden de ilham alıyorlof 
demektir. Esk! Atinalı fazilelJı 
yanh telkinlerin uyandırdığı ın•' 

nasız. bir kanaattir. İskenderlı 
Romalılara, Türklere boyun eğe1' 
bir faziletin kıymeti herbald~ 
söı götürür. Onların ideal erkekt' 
bir f sa yüzü arama?nn büsbü~~ 
gülünç. Çünkü Meryemin og 
lsa, Rafaer veya Mikel Anj!11 

yarattığı ma um ima değild~ 
Yaşa yan hakikatle fırçamn haY' 
arasında hiçbir münasebet yolc-

Şu bal gör_e Amerikalı ıe:~ 
kızlar apaçık ya örmüş te .. 
rüyanın bir pardesüye >UriıtıUJ 
karşılarına çıkmasını istemiş ol dl 
yarlar. Yalnız bir noktada ınadd, 
ve hakiki oluyorlar; O da ken t 

lerine koca olacak erkeğin par~ 
ve çok paralı oluşunu istemeletl' 
dir. 

Dünkü ve bugünkü kız kafi 
sının ideal erkek husm;unda ~ 
kadar aynldıklannı şu suresi 
kısaca tesbit ettikten sonra N ; 
reddin Hocanın me~ bur fıkra~ 
yazalım: Hoca, bir gece tatlı ıŞ 
rüya görür, dere g.bi akan 
altın bolluğu içinde kalır.. 

1 
Duyduğu heyecan uykusııt'1" 

bozduğu için uyanır ve o altı i1' 
larean yatakta bir tane b 
bulunmadığım görünce herıJ' 
gözünli kapar, mes'ut rüya6'.llı' 
yenibaştan görmeye savaşır, ~ 

yüzden de birhayli üzüntü ç~~~ 
ter döker, sinir buhranına ugrd' 

Amerikalı genç kızlar t, 
ideal erkeklerini bulmak için ~ 
cayı takl;t etmek mecburiye~ 
dedirler. Gözlerini kapası 
ve ••••• beklesinlerl.. 

M. 'f ----
Samsunda Bir Konferans 

• tl ı~e 
Samsun, ( Hususi ) - n 8 e 

neşriyat şubesi azasından E1'"' 
Şev ket Bey Halke\ i rad} osııt1ıı 
.. Din, cemiyet ve vazife,, ınr:l 
bir konferans vermİitir. Kon ~ 
pek bliyük bir alaka U) aıı~11 yliz.lerc:e kişi tarafından diJJ 
mittir. 



( Siyaset Alem· ) I 
Avrupa 
Diplomasisi 
Yine F aaligetle 

BABİC:I TBLGB&rLAR 
Karilerin 
Suallerine 
C'evaplarım 

Siliblann azaltalmaaından nya 
taı.dlt edllmeala~ea tekrar W .. tmelc 
&zere nisan or aaında Londra yeni 
bir konferansın toplanıııaa ı•hit 
o!acaktır. Meaele mühim oldatu ıçln 
Aarupa kabinelerinde hummalı bir 
f aall1et bqıöatermiftir: lnptere 
Fraaaaya nota •ermekte, Fransa bu 
aotaya kartı fikirlennl an~atmıya 
plıtrnakta, l ı aJya ise, Hariciye Na-
11n iL Sa•içl Loadraya yolbyarak 
kendi fikirlerini la,.ıtia riaıliae kabel 
ettirmiye utratmaktadır. Diplomaal, 
lteclenberi anlaplmu n çaprqak 
politika oyunundan lıaıka blrfeı 
delildir. Binaenateyh tekrar 1:afhyan 
M anlatılmaz faaliyetle, beyaela 1-
lel diplomui, hakikaten karmabnpk 
bir fCyler yapmaya aHAf'JOr. Fakat 
makadınt bir UlrJil açıt• Yuramıyor. 
Daba dotnaa bu mabat çok nı.ıb 
ol.ak ,ar1mıa,or amma alaka· 
darlana oynadıklan kozlarda ayanlık 
p.e çarpmıyor. Çiiakt berke. 
ulu paJUU kead•• ayırmak İali· 
r•· Bu ...,..tıe n eadece karıısında. 
1EW kafe.e koymak iaternekten baıka 
..... ,. demek olmayan yeni temaslar· 
•• n onu takip edecek olan l..on· 
•a konferanıından_ emı'a -'-b"l' . _

1
_ • .., -.. ı arsı· 

-ki. bırıey çıkmıyacakbr. YU.t 
.. •cut um - k ada uuu aı ınbnın fa:ılata..,a· 
11 

,_• batJca bir netice ha.al olmı
raca•br. 

Makaat bQ lae, elhak, ha hedefe 
nn!acakbr. Çünldl aid;• 
dojnadur. _ &rt>yya 69 ora7a 

Amerikadaki 
Grevler 

Bazı Yerlerde Bombalar 
Pat~adı 

Uniantovn, "Pensilvanya., 8 (A.A)
f ayet., ha nas ndaki maden iıçileri, 
sn• a in ederek bir ta1am karaftklalc. 
Jar çıkannııtır. Bir çok bombalar pat
Jamlft dort klfl yaralanmııb• f ... ı • el t 1_ • • • • 90enne 

••am e mea ·~~ıyen ifçiler, gre•cilv 
tarafından tazyık edilmektedirler. 
Flllplnln Tam latik16Hne 

Dolru 
V a .. nwtoa S. (A.A) _ .....,.,.. Ne-

Dretiaın Terditi m.Jimata ..... fl.. 
lipla adalanadaa Aperika ...... . 
tlaia ( 10. 12) __.. ... -.ı.t.t 
&arftnda kat11- fl'k"•• .......... .. 
karar bqla...- elarak Pillpla ,._. 
Jeaid ........... H.k ft 8- .. ._ 
ftte ilk ...,. l:: ... • Fllipla 
........... H~ •• 

Silah Meselesi 
VeFransanm 
Cevabı 

Londra 8 (A.A.) - Silihaızlanma 
•eaeleaine dair Franaanan lngiltereye 
nrd ti ee•ap, aıyasi mebafılde ve 
•atbuatta memnuniyetle karıılanmıt
br. Ba meyanda SandeJ Taymia 
1raaetal lı• ee•abın .Uibazlaamı1a 
•e bir muka"rele aktioe flmit açbjllu 
96ylemektedir. 

Obaencr aazeteal de bu Dotan 
F . . na 
ranaız aıyaaetıoe yeni Ye mübi bir 

mana •erdiğ:nı, bu sayede lngfl:re• 
nln A•ru~t bir iti.af akli tetebbu. 
dae ,enıdea ıirifeceğini, bu A. al 
ltiWaa So•yetJer de claWI :::p 
laalde bGtün Avrupaya famil el~ 
~nu, bu .mukavele Japonya tarafındaa 
ımıa edılmediği takdirde, Sovyetlerin 
~z~k Ş~rkta si:ah'anma11 için bir 
!a.hıka ılbe edilecetf, Te h• )'etıi 
ıtilifnamenia bütüa A't111paca dlrl.t 
bir tekilde tatbıld li.zım ..Witiai 
•Öy!emektedir. 

Diter taraftan SandeJ Taymi. 
gazetesinde çıkan bir bq makalede 
diniliyor kı: 

HalihHırda ilam ol• .., 
•iratle filiyata l'eçmektir. Sillhlan....: 
yanıı yeniden bat'ıyor. Alman tayya
recıliti için verilen talıaisat (3,900,000) 
Sterlinden (10,500,000) Sterline çık· 
mı,br Arbk kaybedJeeek vakti-iz 
1oktur.,, 

Fransız Cevabında 

Ne Varmı9? 
Parla, 8 - Silibbrı bırakma lıon

fera n•ı rei•i M. Henderaon ile Fran•a 
hariciye nazın M. Bam. UUIHald 
konYflD&)arda, ltonfer .... n 23 ma
:rısta topl.ınmaaı ehcmmiyeUe derpİf 
edilm'ıtir.Bundakl ehemmiyet ıurwda• 
~r ki koıaferana bu aefer eaki pren. 
• plerln dnam edip etmiyecel(i 
hakkında bir karar \'erecektir. 
Frıı~samn -.ıon şifahi notası, Fransa 
Ue lnıri"tere araa nda •ilahları bırak
ma makn:tleainin tanzimi için bir 
mlb.akere açal:.ilecekt r. 

M. Bartu 7akmda J•pacatı Vu
fOYA n Praa M)'alaatleriade, ltaıya 
Haric1J9 lıl6atepn ela Loadrada ai
Walar meaeleal Jaalduada ~ecele. 
lerdlr. 

Parla, 8 - Gazeteler M. Barba De 
il. Heacl- -.•ndakl ıirilfllte
lerdea •••- ...,_,...._ " ai· 
w.ı.. ......_. •üa-.ele.m• bu 
..,_ lmulaaacatma Glllit e.IVwl 
Billaa- Taa ......... ı.a ..-:r· 
tok ai~blad' ta ır. 

• ... Pasla • nıo F.clelti T.-frikuq 37 s 
9-4- 984 

ALAY EM ·. ~. mllleeuir o1maf1ıı. lıu. - R 1 
ML-~ıkirler •. n~ kanaatlerine (Ok 9enn;...; ~ JelÜ bir kumanda 
~t ettiği Mibaireaia b6yle _...,.... 
addi balıialerde ort tb.. D&a 1 
a&taJealar ODU dllf&a=~ :e ":!.:'* .. ~ e~ 
V "._er halde o daha makuldil. bire ':. • aleYa gı1n birden-..:_a er halde kendiai için e1i mlayorda. 'jf a6nmeai onu da 
.. .....,unyorda. azan etrafuıclald in-

Aaı. bir asabiyetle klp&rllp =-1rü•ra lmahery~~--~~ime a1kın 
latan, •rac:leaiai. •'" nea uan:saete kiraz. mn-
daki kanetli bir ':':UDı an ~ltm- dahale etmek istiyordu. 

. • re muTaze- Hial • d k. b 
nesı~ PfU'all tenç zabit ok defa ~ .e ı u sakathğı ba· 
J•pbga hareketlerin ~ olm an kendısı de fark ediyordu. 
dığını sonradan an!IJcırdu a- F~~t .. asahmdaki bu hupmetia 

Adada Munireye la.rş Uk d fa kökunu ketfedemiyordu. Genç 
kendini ne kadar balda ~ e ka~ıt günduzkil baretlerini yalnız 
ArabacI}'a: Uftu. a dıjı zam olar tahlil etmeye 

_ Çek J ~>ordu. Fakat dimait ona hiç 
bir manıı yola JWermiyordu 

Kumandasım .erip iskeleye Hat.ta Raison u, mubake..;esi 
doğru giderken yavaş yavaş mu· ODU aldat !'ordu. 
•azencsini bulmuş, Münireye, 0 Yalnız Munireden çekiniyordu. 
!l&Zik, o ince o hacsas kızı ya• b. Oaua bir müstehzi bakışı, 
hancı bir ) e~de yapyalnız bırak· k:ti ':~dar·b~İb~mah -t: ~ 
c:.•111n ne kadar Çirkin bir .hare- Daha iJkr :~~ıt~ :..a~ 

t eklujanu anlallllf ve bırden- anlamıfb ki ıenç Jra ..... ~ 

Yeni Bir Hava Canavarı 
Amerikalılar, Avrupanın Hasedini 
Uyandıran Bir Tayyare Yaptılar 

Amerikahlar Eektra üml ......e- n 11.W - J91ea Wlap edebilecek 
kalailiyette muauam bir tanare J•pmıtlardar. Ba tananala alr'ati aaatte 
360 kilometredir. Han cunan iami •er:len IMa ta~ia en mtllüm husu
ai,etl ayaklarının pYckJe Japlflk olarak uçabllmHlclir. 8a tanare madealdır. 

Bir Hadise 
lliUerc:ler Bir Çek Zabi

tini Kaçırmışlar 
Pra., 8 (A. A.) - Telepaf ,..._ 

teaiam haber aldıtıaa pre ı.cl.t 
ci•annde Kezinli yapmakta olan Çe
kOll!oYakyaJı Jil&hqa Kri.....ur. 20 
kadar Hitlerd tarafaad• etomobD Ue 
Almanyaya kaçıııJmıfbr. 

Ba hidiftnia Hveldea tekanlr 
ettirild ti aıubalckakbr. Zira, Nnsen 
belediye reiai, zabiti beklemekte o up 
gelir a-elmeı, tevkif etm ştir. M 111 
mOdaTaa neıı.:retJ, bu husu takl tah· 
kiknbn netice•in' beklemekte oldu· 
ğundan lu haberi resmen teyit etme
mektedir. 

Feci Bir Tren Kazaaa 
Riyo d6 Janeyro 8 (A.A.) - BeHo 

Herizonti'deq gelmekte olan sür'at 
katan, Maatikere datını aprken, bar 
uçuruma yuvarla m1şhT. Ştmdiye k.. 
d.r (7) ölü, 1akrılıen 20 yaralı ıa
Jl&.ıttat. Yualalu.a ~ota •tmhr· 

Romenpda HeyelAll 
Blkret. 8 (A.A.) - Soa p.1el'Cie, 

Romanya'cia b..- çok arazi kaymaları 
müpbede edl'mittir. Vaalal yakının• 
4ald bir lclyde, eYler, adeta lıir 
,_dea diter ~ir yere aeyahat etmit• 
lerdar. Y aı fehriııin bir malaallulade 
milteaddlt yanldar hani otmQflar. 

ctiaiaden 6atlndür. ~eriade 
daha kunetli bir isabet ward•· 

O mealekinde, vuifem.de ae 
kadar olgunsa ha) ata cemiyete. 
muaşerete ait temas!arda okadar 
geri idi. Ooun bu noksanını Mü· 
Direnin deriD bilgisi ve 16rgtisll 
kapatıyordu. 

Necdet yabm bu bdanna 
iman etmişti. 

Şimdi her hldise brpncla 
Mtbairenin alacağı vaziyete ba· 
layorda. 

O baıtınldl hareketini makul 
bulacağım zunediyardu. Yula
nada .akfmetlerini boun • .. V 
ı;zlana terbiyesini vermek ber 
halde iyi bir hareketti. Fakat 
llüaire bwıu da çirkin bulu• 
Jwda. 

Onun yalapksız. IOzumsuz, 
zevksiz bulduğu hCl'fey muhakkak 
ö~ le idi Bunu birçok defalar tec
rübe ettiği için ylhb&fl Necdet 
Dersine gitmiyor. Nefsini yenmep 
ve ona itaat etmeğe razı oluyord& 

Bugiin de böyle o du. 
Münireoia hafifçe gerilen kat" 

lan bujulanmıt prlanta gibi d .. 
ma~lanan pzleri bu barekettea 
memnun olmadığmı aulabyordu. 

Sükutu Necdetia yumatak 

- iblll etti: 
- Ozllme Mlnlre. olda bir 

kere.. T erblyeftdik ettiler. f..,. 
•• gitti. Hem ..a de rahaba --

AJmanya'da işsizlik 
Mühim Derecede Azalmı~ 

lmiı 
Berlin, 1 ( A. A. ) - Ziraat n 

ADayi ulauandald ifaizlerin miktara 
azalmaktadır. Sarih iatatiatik wcude 
wetirmek mlmküa olmadıta için İf 
bulan aanayi ameleainill miktannı 

katiyetle teabit etmeye imkln yoktur. 
Fakat inaulabllecek menabila yaptatı 
tahminlere ıöre 1/101933 ile 28121934 
tarihlera aruuada İf alaD aaoayi •me
le1i 2SS bin olarak pıter liyor. Ziraat 
ıaba•ıodaki işıiz amelenin bir senede 
azalıt nispeti ise yuzde altmıf bettir. 

lt81.-• Dontaam•-• TakYIJe 
Roma. 8 ( A. A. ) - Bu AJID 22 

ıtade S parça J•Di kna•azir, bilyilk 
bir meruimle laarp baJralılanaı tes
lim edeceklerdir. Ba miaaaebetle ıs 
parça!ak bir laarp file9a Veaedikte 
teplaaeeakbr. 

GlalldlVellecl••I "-talzllk 
.... ,, ı CA. A.) - Gaadl, hG

U•etl• ... 1raameJerile darmuı 
olu ••••.r 1taa..UP. iham ol
.... taklk ... 1eal&lr ,._ edeee
lial Wldlnaiftlr ........ pek , .. 
bac1a HiHiat.m Valll U....raı 
Ue Gaadl .....- Wr ..allkat ,,_. 
,.a.caktır. 

....... isnr etmedi, Ja11m 
WtMe •snretini .&odlrmek için: 

- Lasu umumi yerlerde ra· 
bat etmek için etraiile mefPI 
olmamalı.. Biz bdlnlar hele yalnız· 
km aebdar adaab çekerb. Her 
..... ~ ..... tamyanlar 
hile imi •'aç etmek için 6nat 
ararlar. 

Genç lmm meuaa cleiiftir-
mek için çeYirdiği bu ldiçük ma• 
nena Necdeti mlfkil •niyetten 
lmrtarch. 

Aıtak .......... a.det etmifti. 
Jf. 

Alqmm HrinJiiiac1e yapbldan 
tlrea aey.ı.atl ,_ eyi oldD. 

lllbalre .. tailıtleıin ., ......... 
daldkawn pÇtiktea ..... ken
dini çok mes'ut ı&aae19 maftf. 
fak olayonla. 

Fakat bir eadife ~ lmm 
kalbini IS1l'll' gibi ızaç ediyordu. 
Nd:de*-' teheJJllçleri " artık 
kUdl oı...... iaaadliml 
baza hoyrat w plnp... ..,... 
ketler .. 

Genç b aipnlısının eski ha· 
line avdet edeceğinden şüphe 
etmiyordu. Herhalde hastalık, 
gurbet mubif n gf'riliği onu hem 
hırçın etmişti, hem de bir az 
hoyratlaşbrmıfb. 

Burada onun havaemda, ODUD 
tefkati altında her halde yGIBUfU-

ı:c~ ~ wtliil kaJbo-

"Bir arkadapmm eTlnde 1llr 
gence rast geldim. Tan11tık. Şim
di yolda bana rut geldikçe yab
ıık, )a!q k gillüyor ve aellmhyor. 
Onun bu hali beni IİDİrlendiriJOI'• 
ne yapaJUD? 

lıaıin Selma 
SelllDIDa mukabele etmeyin. 

Bu IUl'etle ommla mln,4'ebatmm 
idame etmek iatemediğiı W ... 
labmf " bu 11h11k!ıp ela n4ha1et 
ftnlÜf olunaauz. 

• lımırde Biı- Be ama• 
Healb ~ Evlenmek 

için acele etmeyİDİL Kocaam 
yalnız muayyen llmftu eeçmoJm 
hata ediyonuıım. 

~ 
lımitli Safiye Hunma: 
Ejer aevıiliDiz heniz alklh el

mımıpa blttba fmit kelilmit de
ğildir. Yaha:z ae JaplP J&P'P bir 
defa bndilile alr6f&nliL 8aftf"' 
maya " anlaptaya phfımz. Ona 
bir defa ~ birlefmU karan 
verdirebilinenis. o •akit iateditl
nize kaqp1ak imklm11 cletllclr• ,.. 

Betiktatta Sen;e Be,. 
Birinci maalinizin cenhl .... 

tir. Kıza ve ailesine mefl"ll mae
reliııizi anlatuus. a.mea nlp.n
lnndıktaa .-a artık AIDİIDİ) eti
nize inanmalan doğru olmaz. 

K8'ak zabitleriıa Diklh n n
ı-me haklarım teabit ecla 
kanunu bulup tetkik edinil. 

* Ankarada D. H. Il amma: 
Hakkınız yok değil. Erkeğiniz 

kııkaoç ve yatlı olduğu için size 
b,.. biyle aert muamele ediyor, 
fakat siz de mlibalağa etmeyims. 
T alliniz bir defa a bu bayata 
ıevketmiş. ~ğunm~ m..ut 
olmiya çahşlDIL Heqe~ .ıannca
aeniz bukadar llzülmezsınız. 

HANWTE\'ZB 

Fransız-Çek Ticaret 
MUzakeresl 

Parla 8 (A.A) - Fru• ile ç.. 
kosloyalc,. ...-cWd tialrl ........ 
reler, dGa tir ltillfaua• buude 
aetlcelenmiftlr• 

Baadaa emin olan genç im 
Neccle1l ... diııı ı ık içia aldıit bir 
haftalık ...... tez ••ile iatifac:le 
etmelt için oaa ........ Wr ,_. 
götiirlym'. y alna b....-.,... 
akpmlan da 1emete eYine clant 
ediyordu. 

GDls&mle bir macer• elma
mtına inanlDlfb. 

Ara mra Necdete annftinl D-
1arete gittitl zaman GOltfmle de 
konuşuyordu. Bu durgun " ajar 
k&y kızı hatta yaptığı feclakArla
tın. gördljti a:.lka ve takdlria 
bile farkında dejildi. _... _. 

llüuireaia , ...... ~ .-.-
.....--., .. - Necdetia ...... 
ıeçt&ce iri siz bel»elder.acle 
hakiki bir lflk parh) olllla. 
Ve 1ea, ıabit yanında oldata 
samaDlar hialerini aaklamıya allf-
....., insanlar gibi onu ldeta 

1as lıapalne alıyor, her hareke ti
le allkadar oluyordu. 

Mtmıre onun vaılyetindeld ba 
manayı fôyle kec fetmiılti. B rgtla 
Necdetle ona dair konUfUrken: 

- Evet, demişti. Senin ona 
karşı şefkatten başka bir his b• 
lemediğine eminim. Fakat o.. 

Necdet g&ldü: 
- Fakat o. halini. vaziyetini 

takdir eden bir kız. Benim n....
h olduta11111, olmasam bıle ken
dilıile Wr mlnuebetim ibtımaU 
olmadaima pek iyi bDir. 

'Aıblı ... 



V. ya .Lef En çok kıgajet değiştir•nlel' şüplıe•iz lcl sln11ma gıldızları-
·---~·~~~~ Al I j dr.Her filim için tü,.lü şe1cll" lugafetltJre giren hu gıldı%· 

Tebdl.[ı• ların en cazip kıga/etlerl nasıldır ? l:Ja suali soran bir si-
nema muharriri, ceuabını gine lcendi•I llfJrigor "" dlgor ki: 

Yldızlar için en mükemmel kıya/et işt 6a reslml•rde ıördükleriniz gi
bidir. Solda Madlen Uzer , ortada Mı11lgel Ev n , sağda da geni 
gıldızlardan Janet Kendleg. 

································-······· ........... -... ·-
}ozef Şmit 
Şehrimize 
Geldi 

.. Dünyayı dolaşan ıarkı,, fill
mlnin başlıca mümessillerinden 
maruf artist Jozef Smit şehrimize 
gelmit ve bir gün kalarak aynl-
mışbr. Bu meşhur artisti gördük 
ve kendisile kısaca görüşerek yeni 
yapbğı fllimler hakkında malü
mat iatedik. 

Jozef Şmit bize kısaca de· 
dJ ki: 

.. _ E on yaptığım filimin 
yakında şehriniz gelmcii mukar
rerdir. Son filmimin g&sterilmek 
imtiyazım büyük sinemalanmzdan 
Sumer inemnsı almıştır.,, 

Stavis i 
Sinema Kumpanyalarının 

işine Çok Yaradı 
Fransadaki Staviski rezaleti 

ve onu takip eden esrarengiz. Prens 
cinayeti, sinema için mükemmel 
bir mevzu olmuştur. Bu abada 
Paramunt kumpanyası çok uğraş
mış, bu rezalete ve cinayete ait 
mühim afhaları filme çekmiştir. 
Kumpanya, maruf lngiliz polis 
hafiyelerinden ikisini angaje ede
rek gerek rezalete, gerekse ci
nayete ait muhtelif afhaları 
bunların yardımı ile filme almı -
br. Vensley ve Kolli ismindeki 
bu polis hafiyeleri imdi de bir 
Fransız gazetesinin hizmetine gir
mişlerdir. 

Şarl Lavton 
Geçen ene Amerikadan lngU

tereye geçen ve bir sene mlld· 
detlc Londrn stüdyolarında filim 
çevirmekle me gul olan maruf 
erkek yıldızlardan Şarl Lavton 
tekrar Holivut'a dönmeye karar 
vermiştir. 

Ayrıhk Valsi 
Alman stüdyolarından birinde 

.. Aynhk valsı,, isimli yeni bir 
operet filimi çevrilmektedir. 

Evelin Venabl 
Holivudun yeni yıldızl randan 

olan Evelin Venabl <4Üç, güo 
içini} filiminde bir rol almışbr. . 

-·-.... -· ----............. .. 
Çok Şık 

Burada gürdüğlinüz Rozmııri 
Ames'ıin şu eJbisesi çok beğe• 
nilmiştir. Ona şimdi arkadaşlan 
kısaca "Çok şıkf,, diyorlar. 

Kleopatra 
Tarihin en şehvetli kadın im

peratoriçesi olan Kleopatra'nın 

maceralan filme çekilmektedir. 
Bu filimde baş rolü gUzel yıldız
lardan ~Odit AU .n temsil etmek-
t d• , ı. ı n 
e ır. ·. . ... 

...._......__ .. ••••••••n•••••••••mn.Um•• ........... 

Holivutta 
Bir Yıldız · 

Daha DoğcJu 
Kitti Karlial Holivudun hentız 

doian en yeni yıldızıdir. Uzun
ca boylu, kıvrak endamlı bir kız 
olan bu yeni yıldız ytız, vtıcut 
•e sea güzeUikleri itibarile dijer 
yeni yıldızların hepsinin fevkin
dedir. Sinemaya intisap etmit ve 
ilk olarak bir aevda filiminde 
mllhimce bir rol almışbr. Bu ro
lll muvaffakiyetle başaracak olur
aa baıb baİma llç filim çevirmek 
llzere bir mukavele imza ede
cektir. 

Bir Ylldız Hastalandı 

Maruf ve gilzel Alman yıldız• 
(arından Renate Müller geçenlerde 
birdenbire hastalanmışbr. Evvela 
pek okadar mühim görünmeyen 
bu butahk iki gOn ıonra ıiddet
lenmiş ve tehlikeli bir mahiyet 
lmıştır. Doktorlar, gtıç kurtula• 

cağını ı&yledikleri için kendisini 
ıevenler endişe etmeye başlamı 
1 rdır. 

-n•••••••••••••••••••••••••~•-••••••••nı•aa••n••••••••••• 

Bu Hafta 
ipek ı ~11t•" Kız 
Melek ı Bir 61nBltl" iki ""'1• 
TUrk ı Altın Aragan Kulu 
Saray .ı Sejlller 
Sumet' ı Dalların Kızı 
Elhamra : Leblebici Horhor 
Tan z Kırık Kanatlar 
A rl : Aık Kelepçel•ri 
OakUdar Hile: incili Kadın 
Mllll : Çöl Kızı 
Alemdar ı O Da Bir Zamanmıı 1 .. 
Alk zar a Cici lkrber 

rk ı Hagetı lıa . 
Şık • Niçin Ôldürdüm? 

"' ,· 1 . , 

Sineinada Ahlak ücadelesi 
• •• ngil er n .. 17 

tti 
Son sene içinde memleketimiz

de yapılan fi:imlerden bir ikisine, 
genç nesil üzerinde yapacağı te-
ir noktasından itiraz edildiği za

man, biz bu filmlerde mutlaka 
men'ini icap ettirecek derecede 
açık ahne)er bulunduğunu hatır· 
layamamıtbk. Maamafih yapılan 
filmler üzerinde ahlaki bakımdan 
çok has s, hatta titiz bulunmayı 
doğru bulmuştuk, yerinde gör
mUştUk. Şimdi elimizde toplanan 
Avrupalı, hatta Amerikalı mes• 
lektqlarımızın yazılarına bakarak 
anlıyoruz ki, bizim kendi memle
ketimiz için elzem telakki etti
ğimiz bu ba1Sasiyet1 öteden
beri bu ıabada bize nazaran 
çok serbest tanınan bu memle
ketlerde dahi göze çarpacak bir 
kuvvet kesbetmiştir. 

Bu müşahedenin &j)n delili 
lngiliz aansöriinün bu mevsim 
içinde yapılan elli filmden 17 sini 
reddetmiı olmasıdır. Şurasını da 
Uive edelim ki, lngiliz ıansörünlln 
reddettij'i bu 17 filmin hepsi de 

açık aahneleri muhtevi değillerdir. 
Bunlanıı mllhim bir kısmında aö-

rlllen kuıur lngili.z mua eret kaidele
rini " dOtllncelerioi, dahili baya 

ı 
tına ait muhtelif sahnt>lerini hariçt 

muahazeyi davet edecek şekild4 
telakki edilmeleridir. 

Bu sahada yabancı memleke 
lerin göstermiye başladıkları has 
siyetin bir nllmunesini de Fransa 
yeni yapılan bir filmin davet etti 
mUna kaşalarda görüyoruz. Bu f 
min adı «Tahta haç» dır, mevzu 
bir harp macerasıdır. Fransızl 
diyorlar ki: 

- " Bir harp filmi propag 
da değildir. Olsa olsa tarihi bil 
vesika telakki ed.lebilir. Ken • 
mizi aldatmıyalım. Buglln cib 
nın yarısı kanidir ki, biz (V erdön 
de kahramanlık gösterdi ise 
karşımızdakilerin yaptıkları kabr 
manlık tn bizimkinden az değild 

Filimde gördüğilmUz e asa ait 
düşünüş hatası budur. Teferruat 
gelince, filimde bizi ecnebiler• 
karşı gülilnç gösterecek noktal 
pek çoktur. 

Dikkat edelim; filim hayali d 
olsa bir memleket ahlakının ft 

nası dır.,, 

Bu neşriyata bakılı a gör 
IOyor ki harp sonu göze çarp 
ahlak dllşkünlilğtine ka111 umu 
bir taarruz hareketi belirpıiş · 
Bakalım devam edecek mi? · 

Alhn Arayanlar 

TUrk ainemasında gösterilen "Altın Arayan Kızlar" filmi sene. 
mühim bir sinema muvaffakiyetidir. · Şuh ve çok eğlendirici bir fi 
olan bu eaer baştan onuna kad"r burada aördliğünüı şekilde cJlS 
ıahnelerle doludor. · , ) 

. . 
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Çiftlikte Sabah 
-1-

Horoz sesi, kuzu sesi, 
Şimdi görmeli herkesi, 
Çiftlikte sabah olurken. 

-2-
Giindüz geceyi kovuyor, 
Artık kırlarda yeniden 
Güneş ve hayat doğuyor., 

-· Re·Ka 

:f Fıkra 

1 
Kurnazhk 

A_facan mektepte anlabyordu: 
- Babam, dayıma, amcaları· 

ma hep para51z mektup gönderirL 
Çocuklar sordular: 

- Nas.ı parasız?. PuJ yapıftır-
maı mı? 

- Yapıştırmaz yal 
- Hiç öyle ıey olur mu"t 
- Oluryal.. Zarflı mektup 

yazmıyor. Hani şu açık kartlar 
Yar.. onlardan yazıyor.. posta 
kutusuna abyor. Sonra amcam, 
dayım, postacının elinden kam 
abyor, babamın yazdıklanm oku
Jor: «Bu kart bana ait değil!» 
diyor. Geri veriyorlar. 

Batk• Memleketlerln 
Afacanları 

..... 

- Karanlıkta ne arıyorsunuz 
· &yle? 

- Bu sabah sütçü buraya 
beı kuruş düşürdü. Bulamadı .• 
Bulduğumuzu kimse görmesin di· 
)'e karanlıkta anyonız anne L. 

Çiftlikte Sabah 
-3-

BüyUk, küçük İşindedir. 
Harıl harıl çalışırlar, 
Kalpler sevinç içindedir. 

-4-
Gün doğarken perde perde 

Kara Kedinin 

11 1 ıı1ıı 11 ı,~J 

1 1 
- Afacan. sana kırk defa 

tenbih ettim.. Çalışırken ıslık 
çalnua .• 

- Çalışmıyorum ki, anneci
ğim.. Islık çalıyorum. 

C Kısa BlkAyeıer 
Pis Çocuk 

Çocuk çok pisti, elini yU:ı.ünü 
yıkamaz, çamurlarla oynardı .• 

fa tenbih {! 
annesi kaç de- ~ 

etti, kaç defa 
kulağını çek
ti.. fakat ço
cuk bir türlU ,.. 
dinlemiyordu .. 
nı yağa bular, 
toprağa çamura 

Hazan 

yüzünü gözünü 
boğardı .. 

BirgUn annesi otururken ço
cuk içeri girdi.. burnu fena halde 
akıyordu. Annesi , kızdı, ayağım 
)'ere vurdu: 

ne? •. 
Haylaz!. O burnunun hali 

. . . 
- Sen ne pis çocuksun?. SiJ-

1ene burnunu!.. 

. . . 
- Mendilin yok mu? .. 

Çocuk boynunu hUktU: 

- Var amma ann•I 1 . ... •• çıne 

pastalarımı koydum. Cebimde du
ruyor. O, burnumdan fazla kir
lenmiş!. 

Sebebi Varı .. 
Afacanla Cingöz mektebinden 

dönüyorlardı. Bir aralık mezar
lığın önünden geçerken Afacan 
CingHzün kolundan tuttu 

- Dur! dedi. 
Ne var! 

- Rak şu adama? 
- A a. Ellerini kaldırmış, 

dua ediyor. 
Evet. 

Acaba De mmldamyor 
öyle: 

Ben geçen gün geçerken 
ğördüm de merak ettim.. Giılice 
gittim, dinledim. 

- Ne diyordu?. 
- '4 Ah sen niçin öldun, ah 

sen niçin öldün! •. ,, Diyordu. 
- Hayreti. 
- Hayret ya!. Sonra babama 

aolatbm gOldU. Megerse o me
zarda kim yetiyormuş biliyor 
mısın? 

- Kim? 
- Kanıının birinci kocaıı!. 

=--:: ..... ............_. l l ... 

Hayvanlar Konu,uyor f 

Beyaz. domuz 
mu da kime? .. 

Bunun kuru· 

Benekli domuz Aptal J •• 
Efendiıi kurdele takb diye aevi· 
niyor 1.. Halbuki küçük bey doğ-
du diye keaecekler de onun için 
silılediler J •• 

Kimi kırda, kimi evde, ,,.~~.q,=::ı 
.,f 

- Annem bana 
doğurdu Afacan .• 

- Ayıp be, öyle deme .. Ba· 
bam bana bit çocuk satin aldı,, de. 

- Hadi canım sen de.. Ba
bamın ıatan almak adeti deiildir. 
Kimseye metelik vermez. 

' 
Kısa BlkAJeler ' Çorbada Sinek 

Çoçuk çok geveze idi.. Olur 
olmaı yerde ağzından kaçınr, 

milna ıebet aiz 
ıeyler aeylerdi. 
Babuı, an-

nesi birkaç 
:.?. defa çocuj'a 

nasihat ettiler: 
m, böyle ipsiz 

18psıı şeyler aöyleme •· Ayıpbrl. 
dediler. 

Fakat çocuk bir türlü huyun-
dan vazgeçmiyordu •• 

Meseli misafirler otururken, 
hizmetçinin kahveye parmağım 
soktuğunu, dışanda kllç~k kar
deşinin sof ada fena bır şeyle! 
yaptığını, aşçının yağlara fena yag 
katbğını veya bu akşam tatlı 
yapbklan halde, misafirler olduğu 
için çıkarmadıklannı aöylerdi. 

Bir akşam yine oturuyor, 
yemek yiyorlardı. Çocuk birden· 
bire fırladı: 

_ A a, baba bak •. Çorbamda 

bir sinek varl. 
Babası hayret etti: 
- Vah vah, demek aana bir 

tane isabet etmiş •• Halbuki biz 
dörder yedik •• Ne yapalım .. Onu 
ye de başka ıefere sana faıla 
veririz. 

Çocuk kandı. Sineği yedi. Ye
dikten ıonra da babB11 hakikati 
ıöyledi. Çocuk da bir daha gevC9 
zelik etmedL 

Kimse durmaz bot bir yerde, , 
. , ı .d . de 

Çiftlikte sabah olurken. · : Efendi amca ıaat.. , • - ı Dur 11 ~yıaı tiri 
Re • Ka lerce uğrafti. JW. ..yajpa~ • ~ aepetbai ~rJ ,.__, ___________ _., odu• kesti. fUDMn tattya,-ı-·c 1 

F~k•t ıtderken cla.l11n- ı Geldiji zaman odun· 
· Jılala msarHını , odualua lan hani hani yanar 
•'-t; ~u. balclu. Şaftı ...... 

Fıkra 

çocuk Akh 
Afacan bir tllrlü uyuyama• 

mııtı. Bir arahk dışanda biı 
tıkırb duydu: Dinledi. Evet, eh· 
pnda biri geziniyordu. Yavaşça 
kalktı, ayaklannın ucuna ba a 
basa sofaya çıkb. Karşı odalar• 
dan birinin kapı11nı açınca bir 
hırsızla kar11la1b. 

Hınaz: 
- Hat, dedi •• 
Afacan gül dil: 
- Aman dedi. Hırsız. amca .• 

Bir dakika burada beni belde ••. 
_ Ne o?. Ne yapacaksın?. 

Evi ayağa mı kaldıracaksın?. 
- yok canım •• Babam hınıı

larla kavga etmesini ıever. Gidip 
haber vere.yim •• Hem tevinir, .hem 
de gilzel bir ka•ga se~rederıl!: _ 

--a.i9kii-Memi&iietıerın 
Afacanları 

_ Yine dolabın yanında ne 

arıyorsun yumurcak f.. . . 
- Kardeşimle hırsız. - polııhk 

oynuyoruz anne f.. Ben elmalan 
çalarken o beni yakalayacak 1 .. 

Çiftlikte Akşam 
-3-

Güneşin de rengi soldu. 
Bu karanlık yavaş ynvaf, 
Kalplerde bir matem oldu. 

-4-
Koyun, kuzu, tavul{, hindi, 
Kedi köpek sesi dindi, 
Her tarafa ıllkfıt indi. 
Çiftlikte akpm olurken. 

Re·K• 
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Lny Emilya, mütereddit tavur-
Jarile, bu yeni gördüğü yazahanede, 
önce kime muracaat etmesi lazım 
geldiğini bir türlü kararlaştırama• 
mıştı. Daktilo kızların, kıyafetilo 
alay eden bak~lan büsbütün ce-

<>lup, olmadığtnızı öğrenmek içindi. 
Yani, babamın hastalığı esnasında 
kendisine benim vekalet etrr.eme 
müsaade edermisiniz? diye sora· 
cakbm .•• 

Kızın yüzünden, cevap bekle· 
saretini kırmıştı. Loş bir köşede, men, tesirini göstermekte g~ik· menin endişesi okunuyor, sesi 
büyük bir yazı masasının arkasına medi. 
gizlenmiş gibi oturan orta yaşlı Direçki başını kaldırarak: 
bir adam: - Buyurunuz, oturnuz.. Siz 

- Bir emriniz mi vardı Efen· binbaşı Layın akrabasımısınız? 
dim? - Kızıyım! 

Diye sormamıı olsaydı, belki 
bura.da daha fazla duramıyacak 
ve birşey yapmadan çıkıp gide· 
cekti. O, bil) ük masanın sahibi· 
ne doğru birkaç adım attı. Tit· 
rek bir sesle: 

- Adım Ley Emilya, hususi 
bir iş için direktörle görüşmek 
istiyordum. 

Dedi. Yazıhanenin arkasından 
ancuk uzun boyu ile, çıplak ka· 
fası görünen yaşlı adam, gözlü
ğünü hususi bir itina ile düzelte
rek, genç kızı baştan aşağı süz· 
dü. Sonra ümit vermiyen bir ta• 
vurla: 

- Direktör gayet mühim bir 
işle meşguldür. Yanında misafirle· 
ri var. Münas:p vakitte ziyaretinizi 
temin ederim. Buyurun istira• 
rahat edin •• 

Dedi. Masamn yanındaki san· 
dalyaJardan birine oturduğu za· 
man, karşiki marüken kapıdan 
pk bir kadınla, on yedi on sekiz 
yaşlarında, t.em\z. giydirilmiş, gü· 
zeJce bir kızın çıktığına dikkat 
etmemişti. O, bir buhran geçiren 
insanlar kadar dalğındı. Hususl 
kit~bi: 

- Direktör, mi bekliyor! 
Dediği zaman, derin bir uy· 

lrudan uyanıyormış gibi silkindi. 
Şimdir, ( Hiyüz) hususi polis 

hafiyesi müessesesinin patronu 
olan Fransua Şarl Direçke'nin 
yanında idi. Bu ad:ım bir İngiliz 
aktörü kadar boyanmı~, geyinmesi 
itibarile de lngilizleri taklite yel· 
lenmişti. TTaşh yüzlü, ciddi ta· 
vurlu, müthiş bakışlı bir adamdı. 

Mösyö Direçkenin yazıhanesi 
mahrem ailevi işlerin takibi ile 
meşguldür. Bunun içindir ki, 
Direçke nıllessesesinc, bir zaman• 
lar yaşamış fakat bugün nesli 
munkoriz olmuş, keskin görüşlü· 
lüğü ve kumazlığıle meşhur olan 
Hiyüz namındaki hayvanın ismini 
vermiştir. Bu suretle mesleğinin 
iki mühim gayesini bu isim altın
da ilin elmiş oluyordu. Mösyö 
D:reçke gazetelerin sütunlarında: 

[Keskin zeka ve namuskarane 
yollardan, her nevi müşkülün halli 
deruhte edilir!) diye ilanlar veri
yordu. 

Emmi, bu boyalı adamı 
ıelamladığı znman hep bunları 
dfişünüyordu. Direçke mutedil ve 
cali bir nezaketle yeni gelene 
baktı ve kendisine yer gösterdi. 
Matmazel Emmi, oturmıya lüzum 
görmedi. 

Bir an evvel içindekileri, sa• 
babtanberi sıraladığı tesirli cüm
leleri söy!emek arzusunda idi: 

- Affedersiniz, sizi rahatsız 
ettim .. Fakat kıymettar dakikala· 
nnı:zdan bir kaçını, bana hasret• 
mek Iütfünde bulunursamz, min· 
oettar kalırım .• 

Dedi. Setıinin güzel ahenği bu 
',uit ve demode kıyafetine rağ-

Geııç kız oturarak yavaş, y~ 
vaş anlatmiya başladı. Sesi git· 
tikçe kuvveUeni} or, cesareti 
artıyordu, 

- Babam için zatialinizle gö
rtişmek istedim. Zavallı ihtiyar, 
kendisini \•azifede af buyurduğu· 
nuz cihetle çok canı sıkıldı ve 
kederlendi. Bu mfimısebt.Ue ken· 
dis:nin tahkir edilmiş olduğu ka· 
naatiııdedir. Sözlerimi sakın yanlış 
telakki bu) urmayınız; mevkiimizi 
vazi1 eti maliyemizin bozulduğu 
müşkülleştiriyor. ihtimal halimiz 
babamın tahmin ettiği kadar da f e
na değil, fakat o, kendini çabu• 
cak yese kaptırıyor. Bütiın arzu
su, işinden çıkarılmasındaki sebe
bi öğrenmek istemesinden ibaret· 
dir. Beni bu hususda lütfen ten• 
ıvir edermisiniz ? 

Sararmış yüz.finde, ümit eden 
bir parlaklık vardı. Direçke hiç 
ist:fini bozmadan tok bir scs~e 
cevap verdi: 

- Madmazel, size samimiyet• 
le vaziyeti nah etmek istel':m. 
Babanıza, vaktife eski arkadaş· 

lığımıza hörmeten bir '\'az:fe ver
miştim. Kenc!!sni yanında asker
lik ettiğim zamandanberi tanirım. 
Bu itibarla, l ana bir iş aradığını 
sö} lediği zaman, kendisine maal· 
memnuniye iş \'erdim. O, y lnız 
yazıhanede çalışacakb. işi L:afiyen 
güç \'e yorucu değildi. Sadece 
bir defter tutacaktı. Fakat manle· 
sef; üzerine hiç vazife olmıynn 

işlere de kanşb. Çok gizli işler 
W.erinde münakaşa ederek, nok· 
tninazar sürmeğe kalkışb. Ve bu 
hareketleri anlaşamamazbğımızm 
sebeplerini hazırladı. Bilmem an· 
latabiliyormıyım matmazel.? Hem 
babanız, çok eski kafalı bir adam •• 
Muayyen formelitelere gere çalı· 
şan hukukçular için belki onun 
serdett:ği fikirler makul olabilir. 
Fakat benim müessisem, vazifesi
nin kudsiyeti noktasından, mu• 
vaffak olmak yolunda kullana· 
cağı vasıtalan, baı wracağı 
tedbirleri inceden, inceye tetkik 
etnıiye müsait değildir. Babanız, 

işte bu ciheti kavnyamadı. Hemen 
her meselede bitmek bilmiyen 
itirazları, asabi hrılleri canımı 
sıkmıya başladı. O zamanlar, has· 
talanmasıru fırsat addederek 
kendisini vazifesinden çıkardım. 
Büliin mesele bundan ibaret.. 
Şimdi nasıl, iyileştimi bari? 

- Maatteessüf hayır. Tedavisi 
uzun süren bir hançere iltihabın
dan mastanp.. Bu bash1lığı 
( Galiçya ) da askerken almış. 
Şurası muhakkak ki; ihtiyarlığına 
bakmadan, harp meydanında 
vazre almak istemesi yüzünden 
bu akibetini hazırladı. Doktorlar 
bir zaman sonra iyi olacağına 

dair ümit veriyorlar, fakat bunu 
beklemek Inzım. Binenaleyh sizi 
rahatsız etmekten maksadım, ilk 
kararınudan caymak niyetinde 

farkedilecek g~bi titriyordu. Direç
ke Emminin endişesini ve maksa· 
dını anlamakta gecikmedi, hiç 
istifini bozmadan cevap verdi: 
~ Baban.zın yerine başka 

birini aldım. Z:nten bu memuriye1 
size münasip bir iş değil.. Siz 
ticari def ter tutmak usulünü 
bilir misiniz? 

- Hayır, .falcat ameliyatla 
6ğrenebilirim ! 

Sesi hala titriyor, müteessirmiş 
gibi görünen sahte tavurlu erke
ğin yüzüne çekinerek bakıyordu. 

- Müessesenizde benim yapa· 
bileceğim başka bir iş yok mu? 
Beni, ta çocukluğumdanberi; ne
fse hakimi) et, keskin görüş, 
kuvvetli mantık ve -cesaret g.ibi 
mcz:yet.lere muhtaç olan polis 
mesleği alakadar eder. Babam 
menfaati ayaklar altına elmak 
icap eden hadiselerden bahset· 
tikçe zevkle dinlerdim. Hatta 
bunlardan bazılannı yazmak bile 
istemiştim. Fakat tecrübelerim, 
bu mes~ekte kabiliyetim olmadı· 
ğını bana .anlattılar. Mahaza, 
yüksek mehaf .ide biraz siyasetle 
cesarete muhtaç mesailin takibi 
hususunda benden istifade edebi· 
leceğinm temin ederim. Zaneder· 
sem böyle bir muavine, zatıa:ini· 
ı:in de daima ihtiyacı ıvardır? Siz 
de biliyorsunuz ki, mali vaziyeti· 
mizin bozukluğu dolayısile para 
ka:t.anmnğa mecburum. 

Gözleri heyecandan parlıyor, 
yüzü dalga dalga kırmızılaşıyordu. 
Mösyö Direçke, en y.aman vazi• 
yetini takınmı~tı. Genç kızın 
sözlerinden, her şeyi anlamıştı. 
Bu kız temiz ve yüksek bir aile
ye mensuptu. Harbı takip eden 
senelerde babası ser'1etini kay
betmiş, aldıkları tekaüt maz.şı ise 
mnsraflanna kafi gelmiyecek ka· 
dar azdı. · Bu çetin şerait içinde, 
hasta babasile kendini -geçindir
mek bu tecrübesiz kızcağwn 
üzerine kalmıştı. 

( Arkuı var) 

Mamga te/rikamrzı 11 inci sagfa• 
mrzda bulacaksınız. 

................................................... _ ....... .. 
'. 1 ,• Ç.i' • t • • :· ~ • • - • • ~ 

MATBUAT CEMiYETi 
MERKEZi 

ittihaz edilmek üzere ı 

TAKSIM 
ŞIŞANEKABAKOLD 

. TilNEL 
Arasındaki cadde ve yakın 

sokak içlerinde 

SATILIK 
BiNA veya ARSASI OLANLAR 

ile böy]e bir inşaab 
deruhte edebilecek 

MiMAR veya MÜTEAHHiTL:ERiN 

yazı ile 20 Nisana kadar Ankara 
caddesi Orhan Bey Hanı adresinde: 

1STANHUL 

MATBUAT CEMiYETiNE 
müracaatları rica olunmaktadır. 

Tel:20087 .. 

r,,..S_U_M_E_R_• Bu Çarşamba akşamı ..._ ___ .__ .. 

S i N E M A S 1 (Eski Artistik) 
Sevimli ve Fchhnr artist 

MAGDA SCHNEiDER 
ve emsalsiz komik O T T O W A L B U R G 

tarnfmdan temsil edilmi olan 

S Z B YODA 
neş'o ve gençlık fılmini gösteriyor. Ahısıkısi: OTTO VO. • STHA~.ŞKY'nin 

'1!7-iB!:'i!lJBi!;ı;:J!D'::u.J)o Kompozitör : SA TA LU CIA < ( ı 5a23} 

I YILDiZ SiNEMASI 
Beşiktaş ic~ dalr"eslnden: 

Eski Etual) 
Cecil de Mıll'ın milyvnlnr snrfile vücu· 
da getirdığı mevsimin en hüyiik eserı 

Muhc:uz olup paraya çevrılmesi kıırıır· 
loştırılı.uı l 620 N o. lu ve escks ıwarkah 
bir adet .sağlnm otomobılin dellalıye ve 
ihule pul re imleri müştensiue nit ol• 

ROMA ATEŞLER iCiNDE 
MümessrlJt'rİ : ' 

FREDERIC MARCH 
CLAUDET COLBERT 

-------~ (15527) ~ 

mı.k üzere 16-4-934 tarihine tesadüf 
eden pnza.rteai günü saat 13 ten 15 e 
kadar J(adıköyünde iskele başında 
satılacağından talip ola.nlnnn o gün ve 
o saatte hazır .bulunacak olan memu· 
:rine mür.acaatlan ilun <>lunnr. 

Canlı Bir 

Evinizin bahçesinde veya 
üsait bir odasında hergün 

yumurta almak için her halde 

YUMURTA MAKİNESİ 
Tedarik Ediniz. 

Çiftliğimizde Türkiye ıklimine ahşbnlmış, aeneae 
( 200) den fazla yumurta ynpnn lıulis knn 
daunıhk legorn yumurtalarından civciv çıknnnız. 

ERENKÖY • BEREKET TAVUK ÇIFTLiGI 
... . . . - ~ ; : : .. ._· f ., .. · ~ f. ··! : 4 • : ·' .--.; 

,-. Kimyager 

1
'1s NiSAN 

tarihini 
Kaydediniz. 

1 Hüsameddin 
Tem idrar ta1ılılı 100 kuru§tur. D·lu-

... .(15522) 1 

mum tlllılıfllt !Bııhçekupı Emlak vd•:y 
ı nı Banka8ı kar~ı ... ında bet Hey lla!! 

~--mi---· (15429) 

1 1 Emlik ve Eytam Bankası ilanları 
•• 

Kiralık Hane, Arsa Ve Bahçeler 
Esas No. 

80/2 
55 

Mevkii ve Nev'i Teminat Un 
Kadıköy Kuşdili Dere Kenan Kahvehane 5 
Sultanhamamı Ketenciler caddesi 2 No. h arsa 30 

411 Sarıyer' de Reşit Bey ve Hüseyin Ef. Sokağında 10 
leni 1-3-5 No. h hanenin müfrez kısmı 

252114 
25215 
252115 

Beykoz'da Tokat çitfliği müştemilatından mer'a 5 
i» ,. » » değirmen bahçe 5 
:» a ,. » 8 dönum bahçe S 

252/13 
25'1112 

,. ,. ,. » kır kahveciliği 5 
,. » ,. ,. » ,. ve ilü dön m 

arazi 
252/U » » » » » » 5 
252111 » .. ,. » » ,. 5 
252/18 » ,. ,. • .. ~ s 
Yukarda yazılı em1ak açık artırma il~ b:r sene müddetle kiraya 

verileceğinden taliplerin ihaleye 111üsadıf 14-4-933 Cumartesi günll 
.saat on altıda Şubemize müracaatları. (229) 

~~~---~~~~--·-~~~--

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
A _ Paşabahçe fabrikası ıiçin : 1 (215/934) 
ı - Bir adet Elektrik Müvellidi. Çarşamba 
2 - Teferruatile beraber bir adet Buhar makinası: saat ( 14) 

2 : ( Cornwall ) sisteminde maa teferruat bir adet CumarteSi 
B 1 12151934 

Buhar Kazanı : saat (15) 
Hangi fabrikalardan celp edilebileceği idaremizce tespit edilmiş 

olan mezkur iki ıkısım :levazım kapah ze:rfia salın almac.skbr. Ta• 
liplerin kroki ve şartnameleri gördükten sonra ( % 7,5) teminatları
nı havi teklif mektuplarını yukarıda gösterilen gün 11\Te saatlerden 
evvel Galatada Alım, Sahm Komisyonuna tevdi etmeleri. "121 O,, 

Gaziantep sulh hukuk tdi· 
klmliAindenı 

Gaip: G. Antepte Kcsriye muhacir
lerinden Tımur oğlu Abil. 

Heınşir~niz Ilagibe tarafına&n 326 
senesinde Amerikaya giderek bnyat ve 

memnbnııdan haber nlınamndığmdan 
gnipliğiniıe k rar verilme i talep edılmiş 
mahkemece de tarihi ilfüıdan itib ren 
gaip httkkında ma!Umntı olan kiwsele-

ırin hir seneye kadar maluaıe.tlannı 
mahkemeye .bildirmeleri icin :iliuıat 

yapılmasına kar.ar verilmiş olmakla 
bermucibi bıar ike~yet ilin olu· 
A1IL 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞIRKETl 
İstanbul Acentalığı 
Liman Han, Telefon: 22925 

Mudanya Yolu 
SAADET ve BARTIN 

vapurlan Cumartesi gününden maada 
•• HERGUN 1 at 9.30 da 

Tophane rıhtımından kalkar. 
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Nasıl Doğdu? .. 

Nasıl Yaşadı? .. ................................................. 
- Her hakkı malı/ uz dur - es .. m Al cak 

Ankaradan Gelen Sef· Yeni Ve Fazla 
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ftt~ atçılar Gız i Bir Şey Söylemek İstemem· ştir 

• 
ı 

Rıza Ef ndiden işit.iklerini Kara 
Kema beye hikaye etti. Verilen 

ar mucibince, Rıza Efendinin 
bu cemiyete girmesine ve cemi
) etin azalarile bunlann maksat-
1 nnı öğrenerek günU gününe 
K ra Kemal Beye bildirmesine 
k rar verildi... Bu şek ide gizli 
cemiyete dahil olan Rıza Efendi 
nin deliıletile vvelA şunlar öğ
r nildi: 

( Fır ri Şerif Paşa il yin 
firari meb'usl rdan boca Sabri 
Ffendi birleşmişler.. Merkezi Pa
riste olmak üzere gidi bir cemiyet 
t · etmişlerdir. Bu cemiyetin 
onune şimdiıik ( ls:ahatı Esasiye 
Ce~iy. ti! i mi l.ında bir perde 
gerilmış.ır. Bu p rdenin üstündeki 
gö termdik ise, sabık lstokh 1 
efıri, Şerif Paşadır. Hoca s:b~ 

efendi ise, eski tanıdıklanndan 
güm.rükteki Kemal Bey vasıtasile 
cemıyet • ı· e gız ıce adam ve taraftar 
toplanıakt dır.) 

Bir taraf tan bu malümat alı
nırken diğer taraftan da Beyoğlu 

şlalarmın birinde p . t b 1 . ans c ası -
mış bır beyanname l . ·ı-. . B b e e geçın 
mı ı. u eyannamed k 
hi d

.• e a ere 
tnp e ı.ıyor; Anıa\'utlukt 

la b
• a yapı-

n ır takım meıalinıdcn b b 
d'ld"k a se-ı ı ten sonra hulasaten: 

(Siz de MOslümansınız.. Arna-
utlar da Müslüman ve kardeşle

rinizdir. Şayet izi de oraya göne 
derirlersc, gerek orada ve gerek 
başka yerlerde din kardeşlerinize 

tmayın ) deniliyordu. 
Y zı!ış tarzına nazaran af 

\cerleri ldatmak, ( 3t • Mart ) 
badi sinde oldugu gibi yine dev
let ve millet aleyhine kullanılacak 

di e nb bir alet yapmak 
e n matuf olduğu anlaşılan 
bu beyanname, derhal Mahmut 
Şevket Pqaya takdim edildi. 
Gnmr6kteki me.eleden de habeı
dar olan ll•hmut Şevket Paıua 

• Y-t 

her iki meseienın tahkik ve tet· 
ldldai ~alay lamail Halda Beye 
emrettı. 

Aradan bir iki atin a~ 
geçmeZt gümrükte Rıza Ef.endi, 
daha pyanıdikkat malhıat aeW-
cli. o da fU idi: 

(l.ıahab eauiye cemiyetıl ismi, 
laaldlratin &IOne çelcibnif bir 
perdeden ibarettir. Bu perdenia 
arkasında hazırlanan oyuna ge-

lince: İttihat ve Terakki erkinmın 
ileri gelenlerini bir anda katlet• 
mek ve biikümcti hazırayı devir
mekten ibarettir. Şerif Pata her 
ha~ muntauman Fransız po1-
ta ıf e evrak ve talimat gönderi
yor. Hoca Sabri Efendinin adam
lanndan hafaz Sami, bu evrakı 
po taneden alıyor, Kadıköyde 
Kuş di~inde bir evdeki cemİ)1 et~ 
mcrkezıne götürüyor.) 

Bu heyecanlı haber, alakadar· 

=:TAKViM--Gün PAZARTESi Kaa.. 
30 9 NiSAN 934 153 - Raınt -
24 2.1.h cc• 1352 27 • Mart· ıJ50 

Arabt J 
Vok t ı., ••ıVa••t V•klt Eunl V• .. t 

<lll .. ını ' 30J A ..... •' - iti <I 
"~ ~ 34 12 15 Yataa 1 !5 20 16 

ı..... " '' l'j ~ ı...u 9 13 f aı 

e Ta o 
kinını 

la dı 
( Başhn'nfı 1 inci yfaJ ) 

lstanbu1a evelisi gün değil, 
dün gelmiştir. Bu münas betle 
sefir M. Skenner, kendisini ziyaret 
eden bir muharr;rimizi kabul etmiş, 
ve bu meseleye bitmiş nazarile 
balalabileceğini öyledikten sonrn 
şu cümleleri ilave etmiştir : 

- Ru iş için çok münakaşa· 
lar oldu. Fakat hakikatte ort d 
izam edilecek hiçbir şey yoktur. 
İki hükümet kendi aralarında an• 
)aşarak bu hususta bir karar 

vermiş ve işin esasını halletmiş 
bulunmaktadırlar. T eferrüatm ken· 
diliğinden halledileceği tabiidir. ,. 

lnsull'ün lngiliı tabiiyetinde Se/lt M. Skenner ga:retecilın·• 
iıahat tJerigor 

olduğunu iddia ettiğine dair sorulan [Sefir nyakta, goıluklü zattir] 

uale sefr cenaplan: Konsolo te eUUm ed cek 
- Böyle bir iddiaya girişm • Vacington 8 (A. A.) - Röy• 

veya girişecek olduğunu biç talı- ., 
B · '-~ k ter ajansı bildiriyor. 

min etmem. una ımıutD yo tur. Birleşik Amerika lıü~fım~t: 
Cevabını vermiştir. leri cümhuriyeti,Türki>e hükumetinın 

lnsull'ün buradan ne vakit ls~anbulda Amerika vis konsolosunu 
alınıp götürüleceğine dair de M. lnsull'ü tevkife memur ettiğini 
henüz tayin edilmiş birgün yoktur. telgrafla bildirmiştir. Bu vesika 

Amerika sef.ri bu hususta sıkı M. Ruzvel tarafından imuılanm şt r. 
bir ketumiyet muhafaza etmiş, bu M. lnsull'ün gelecek hafta Şik~ 
mevzun dair hiç birşey söyle- goya hareket edeceği :zaonedıl 
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• 
Dünkü inhidam 

Harbiye Nazırı Mahmat Şeokct Paşa 

iki Amele Bir Çöküntü Altında 
Ezilerek Öldüler 

(Arka nda duran; Harbiye n u ti 7averlcrlnden !amali Hakka Bey - Şimdi A. 
E. G. Şirketi müra:.ıbl ) :>ai taraftaki Erkloıharp yUıbatı•ı Klı.Jm Bey (Şlmd, 
Jandarma Umum Kumandanı ) 1 Sol taıaftald ı Erklnıharp lılAbatııı GerkUklG 
Tevfik Bc7 (Meıhum). 

Jarın gözlerini fal taşı gibi açmış, 
Hafız Sami Efendi, arhk adım 
adım takip edilmeye başlanmışb. 
Takibe memur olan iki zahitti. 
Bunlann biri, müliizim lbrahim 
Bey [1 J diğeri de mülazim Kazım 
Bey (2] di.. Bir taraftan bunlar 
takibatta devam ederlerken, diğer 
taraftan da cemiyetin içlimalanna 
nüfuz ed"liyordu. O sırada Kuş
dilindeki evde yapılan bir içtima• 

[l] SoanJan İuihai ve terakki cemi-
79tiuin Buıaa miı(eltişi olmuttv. 12] 
80nralan muhalefete gt-çmiş, Mahmut 
Şevket Paşanın katli meselesile alaka
dar olduğu için aalben idam edilmi~tir. 

da, Talat Beyin katline karar 
verilmiş; bu işi de içtimada hulu· 
nan maliye vergi memurlarından 
Mustafa Bey deruhte etmişti. 

Cemiyeti hafiye nıensuplan, 
etr flannı çeviren takip şebeke
sinden temamile gafil ve bihaber 
olarak işlerini yürütmeye çalışı
yorlardı. Halbuki her taraftan 
sım ıla nlmışlardL.. Nihayet, 
ba%iranın y:rmi ikinci günO, Hafız 
Sami Efendi, elinde bir zenbil 
olarak Galatadaki Fransız posta· 
nesine girmif. Orada posta memur· 
lanodao Salın Ef.ııiıı verdiği pa· 
keti alarak zeobile yerlettirmif.· 

( Arkau vu 

[ RADYO ' 9 1ıllsan Pazartesi 
lsT ANBUL - lLlS p.lk -.rı1ata, 18.45 &._ ... elen, 19.IS T&rk 111...uıtı Defl'lıab 

(E.krea Be7, Ru9en Bey, Cndet Be, Tahala 
Be7, Ş•ref Saha Bey, Veche Hanım Be•• 
;':"-._!' 20.lSI lıHlDGr Nureıt a Be,' konul 
Ne ee 1 Ct.IDll Be7, R ten Ferit Be7, udi 
~~ Be7, kanuni VecU.. Huum ) lftlrak 
21.-• N.1:i ~·11 ajana Ye bona laabw.uı, 
muhtelif :9 .. ,1~:9 ~ erkeetraaa taıafuulaa 

10 Nisan Sala 
lsTANEUL - 11.lS p'&k aepfyah, 19.15 

... 'ut C.mll Bey tarafındaa çoeukl.,.. ma• 

.. ı. 19.JO 'Urk mue ld aqrl7aıı C Eftalya 
Sadi HaD&ıa, Sadi Bey, Refik Bey), 21 Refilıı 
Ahmet ae7 tarafınd- ko11fera•" r.d)o .,_ 
laeıtraa tarafında• ma telli ...,rıer. 

Dün ağleden sonra Karagüm· 
rllkte bir inhidam olmuş, iki amele 
yıkılan bir mah%enin enkazı ltında 
kalarak ezilmiş ve ölmüşlerdir. 
Vak'anın cereyan ekli şudur: 

Zeliha adlı bir hanım Kara· 
gllmrükte eski Ka'riye Alipaşa 
mahallesinde Borazan sokağınd 
bir ev yapbrmaktadır. Bu yapıda 
çalışan iki anı ele yapının ) anı ba-
tında bulunan eski mahzen duva· 
nndaki büyGk bir taı parçasını 
çıkarmak icin uğraşnııya baıla· 
mışlardır. Saatlerce uğrattıktan 
110Dra bin müıkülitla bu b&y&k 
tap yerinden oynatabilmitlerdir. 
Saat 3 buçukta taşı tam yuvasın
dan çıkaracaklan bir 11rada mah· 

Piyango Hakkı 
Ankara, 8 (Hususi} - Para 

mukabilinde olduğu ~bi qya 
mukabilinde de piyango tertip 
ve keşide hakkı da münhasıran 
Tayyare cemiyt:tine verilmiştir. ---

zen büyük bir gtlrliltü lle çökm~~ 
ve iki amele yıkılan mahzenın 
albnda kalmışlarc!ar. Yıkılma gü· 
rültüsünü duyan ynpıdııki diğer 
ameleler derhnl çöküntüyü temiz· 
lemeye teşebbüs etmiş,, nynı za
manda zabıta da vak adan ha 
berdar edilmiştir. Eir müddet 
uğraşıldıktan onra enkaı.ın lbn· 
dan, ancak ezilmiş iki ceset 
çıkanlabilmiştir. • dı H" . 

Ezilen amelelen.o a useym 
n Mehmet Alidir. Kendine ait 
olmayan bir yapıdan ameleyi tq 
pkarma7a aevk ve bu yüzden 
dolay•aile 6lilmlerine 1ebep olan 
Zeliha hanım ile Japınıo uatab .. 
pıı Haaaıa efendi nezaret albna 
almmqlardır. 

Maarif Müfettişliği 
Ankara, 8 (Hususi) - Gaı .. 

tuaray lisesi riyaziye muallimi 
Halat Bey birinci •nıf maarif ml
fettifliğine tayin edi miftir. 

Ankara, 8 (Hususi) - 29 nl
ıan gilnil anneler bayrama 
olarak tasvip ve kabul edilmiştir. 

VARŞOV A (1415) - 17.SS baflf -'iri 
lronurı, 11.SO ._ ... ....._ 19 11 -•-

VAR.ŞOVA - (1415 -.) lLlS P.....
daD naklen ldblk ko ıaer, 11.SO •ral no~H· 
habe, 19 muaahabe, 19.40 Po onya muelk"ıl, 
20 autellf .. blal•, ıı.os tepaalll koa .. , 
21AO maal l bahl9lart, 22 lılalaedakl SkaJ.ı r ) -•pcraıundaa naklen lılaeeapl'nla ..-ı.rt.- """---..:D~U:;:n::.ıfıt.a;:....;;S;.ııp;.o;,mrU~----

....::=I 

•aL - ·---. Jf,20 p - ( .. fl)mı a11elL._., 21...., s 1 ' 

- • - ıı..a&Y&a7a •u!· L.lal11d.a1 m& ekk~p eeafonlk k 
muaabalHı, n.ıs hafif m ual'- 2 .. ""Hrı 22 

• • ., cana msr 
eUde , muaahab.. daq lllualklalıaln deYaıaı. 

BOKRF.Ş - (!'64 11".) 13 p Ak, 14 baber
ler, 14.20 P lk, 11 radyo orkestra11ı, 19 ha• 
berlf!r, 19 •• 0 radyo orkeatraaı, 20 Onl••nlte 
radyoıu, 20.20 p 1 , 20.45 konfcranı 21 lııoro 
konaerl, 21.30 konferanr, 2L45 Yiyo'onıel 
konıcrl, 22.15 teıanni 1 Romen mua.kiıl, 
'l2.4S h.ıb .. rl"'' 23 hafJ muılkt. 

ViYANA (S 7) - 18.JS Jozef ı.-_, 
!8.35 Y nl ahn'atkirlar tal'11fıadara konaer, 
19.0S muaalıahe, 21.44 aktilallteo, 22 Schubert' 
in eaerlerlaaea mtlreklı.ep k-•er, 23 eoa 
lllab• er. 

BUDAPEŞTE (550) - IS.30 Sahibinin 
Sea1 ptl .. larıle pop&ler, melodi.er, 19.30 al
•-- den, 20 f Gt kOllMri (Paal Tlbcw), 
20.30 m&aaababe, 21.10 Lebar'ın uerlenndea 
mllrnkkep fi harmonlk takım tarafındu 
lroneer, 21.10 haber •ı 2130 R.Ko at•- tr 
lmm, K.20 Trio (Hetea7l, Buda7, Scbö). 

BHESLAU - (Sı6) 17 laaflf mualld, 
muHhab .. , 19.05 akth:tte. 20 popllu m.U-
kl, mualaabe, 22 ·~ 'e:ı auaüd ( SIUq• 
t: .. tekM.,.... ............ ), 2' pce 
~ 

dea laabeaa ~raaı. toOO y -..1- Knau 
B0KREŞ - (364 a.) il p0 1Ja, H ha- 8nNm -...-

iterler, 15.20 pllk, 18 Siblc:ano orkeatraeı, Oldahoma, 8 (A. A.) - ( 1009 , 
19 habtrl.,., 2tl Oal'Mr•lt• den •rl, 20.20p Ak ,_..dal k yaya kotUIU dlaya pmp • 
au "...,......, 21 t•ra-a. ıı.ıe r.d1• (2) d kik (11) • (10) 
.,.k .. tıaaa, 22 Romanya hakkıada Almaaca JOnlup a • .. aaye 'H 

Ye Praneısc" koaferaaa, n.ıs radyo erk- ulieede, Kanzaı Oni•enitesl takım'-: 
traaı, 22.U ecnebi llNalarilo konferau w• dan Glea tarafından kmlmlfbr.. Eakı 
habere. --11--

VIYANA - C 507 • ) 1L15 ko•f•ane, rekor, 2 dakika 11 saniye Ye 2 -
lS.'5 fantaaUer, danalar, 19.0S ınllll n .. r yat, Ue laıiliderde ldL 
20 Holzer fdareahıde rad70 orkratraaı, 21.15 150 Yarda 
Braclcner'1n eııerlerıadea mlrekkep eeafoalk 
koneer 

1 
22.20 hafteıua haberleri, 22.5J .. ~ Kolombua, 8 ( A. A.) - Racer• 

hab rler, 23.0S lmre lıbparl SJKaa takıma Onlvereited talebHinden Valter, (lSO) 
(P•ıteden n•kl~n). yardabk eerbelt ,.Ozme Janfl dünya 

BUDAPE$fE - (550 a.) 11.!0 Lea Bak• pmplyonlutunO bir dakika (22) 1&ni· 
cazı taraf ndan dana muelklal, 19 1r-.. •ca e ye (8) ealiıede kırmıfbr. Eski re• 
d.u, 19.30 Tlvadu Oraaaıb tar•fı•d•• lır 'kor, 1 daklluı ve 25 uniyeden iba
aaa konaarl. tı.ıo auaababe, 2.l.JI Bud,a• 

tl• opeı aeı11da• aaklea Frau Lehar ın n:ttir. 
tutdltt• opera &emalll, 24.30 S. Kurla• alK- HokeJ 
taluıaı. • h -BRESLAU - CSl' nı.) 1 mwu a...., 
1LıG 7cDI ... rı.cteıa flit • ..aldal. m..
bab,. ıı act'elı aıaaUd, 19..SU •uaaJaalıe, 20 
• ...;.. 11 ,.... .... u11ııer1cr1, n.ıs , • .a 
Alm• _ _..,...._ 22.15 Uaberte Urt a• ta-
nlaad•• ıarka ar C plJ~ •• refakatD• ) ti.it 
............. ekHıld. 

Pari8 8 (A.A.) - Felemenk De 
rr ..... takımlara arHında y •D Buen 
atadında 7apılua Hoke1 mGubakuını 
Fel .. uldilu bin brta iki M)'I De 
1ı ......... ichr. ' 

-
Hanımefendi, Kaydedinlz-

Y AKUT ........... 
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Gavur ehmet 
Yedi (Aşık) lar Şirketi 

Her hakkı mahfuzdur 
Tefr&ka 

9-4·934 

No. 91 

r azca Bir Plan ... 
Gavur Mehmet, Nakşifent Sultanın bulunması 

için güzel bir plan tasarlamıştı •• 
---~---

Acele seni istedi. Hemen şimdi yen kapının önUnde dolaşacaklar. 
bir arabaya bin. Doğruca Beşik· - Sabaha kadar mı ? 
taş karakoluna git. Neticeyi de - Onu şimdiden kestiremem 
usullacık bana haber vermeyi paşam. Belki sabaha kadnr .• 
unutma haaa... belki ertesi günü akşama kadar •• 

Bu emir, Gavur Mehmedin belki de üç gün üç gece... Artık 
biraz canını sıkmıştı. Çünkü Kar• işi bilir. Yalnız, nöbetçilerin ba· 
menin kurşunlarından aldığı yara şında gözü açık bir çavuş bulun-
onu tam on sekiz gUn muattal sun. Bu çavuşa gizlice emir veri-
bırakmış, t;ısarladığı iş yarıda ni:z. Ben abdeste çıktığım zaman 
kalmıştı. Netekim, arkadaşlarının eğer kapının önünde ayağım bir 
odasına geldiği zaman çehresi yere takılır da yere düşersem, 
sakJanamıyacak derecede bir ça· derhal gelsin, size haber versin. 
tıklık almışb. Size bu haber gelir gelmez he· * men iki posta gönderin. Güya 

Gavur Mehmet Beşiktaş kara· isticvap edilecekmişim gibi beni 
koluna geldiği zaman Hacı Hasan yukan aldırın. 
Paşa taraf.odan büyük bir me- Hasan Paşa, zeki bir zatb. 
serretle karşılandı. Beşiktaş mu· GAvur Mehmedin bu plamnı bil· 
hafızı onu yine yanında oturttuk· yük bir takdirle karşıladı. Ancak 
tan sonra, Nakşıfent ile küçük bu planın tatbikinde büyük bir 
kızan nerede olduklarına dair da- mahzur vardı. Abdülhamit tara· 
ha hlila bir ipucu ele geçirilemc- fından emir verilmiş; (iş'arı ahire 
diğinden bahse başladı va neti· kadar mevkufların zinhar hiç bir 
cede padişahın bundan pek mü- şahıs ile görüştürülmemesi) Ha· 
teessir •olduğunu anlatb. san Paşaya sıkı sıkı tenbib edil· 

Gavur Mehmet, esasen bu 
mişti. Tabiidir ki Hasan Paşa 

mesele hakkındaki planını hazır- bu emrin hilafına hareket ede-
lamışb. Hasan paşayı tamamen mezdi. 
dinledikten sonra cevap verdi : 

Hasan Paşa, düşündü, taşındı. 
- Merak etmeyiniz paşam •• 

Bizzat saraya kadar gidip isti:zana 
elbet onun da bir çaresini bula· 
cağız... Saray kapısmda tutulan 
herifler daha hfıli bu karakolda 
mahpus değillet mi? •• 

- Evet. 
- Pekala.. ben şimdi sızın 

memurlarınızdan Eşekçi Arifle 
Laz lsmaiii göreceğim. Bunlara 
sizin tarafınızdan emir vereceğim. 
Bu iki memur bu gece tam saat 
üçte Galatadaki Kuşlu denilen 
meyhaneye gelecekler. Orada 
beni tevkif edecekler. Bir araba· 
} a bindirecekler. Doğruca buraya 
getirecekler O adamların mevkuf 
bulundukları odanın önünde beni 
biraz pataklıyacakJar. Amma bu 
arada birkaç yumruk ta kendileri 
yerlerse kusura bakmasınlar ... Bu 
gürültülerden sonra beni zorla 
o odaya tıkacaklar. Kapının önll
ne de tüfekli iki Y.aptiye bıraka· 
cnklar. Bu zaptiyeler mütemadi· .............................................................. 

STA 
Yevm~ Siyasi, Havadis oe 

lfolk gazetesi 

ld . İstanbul : Eski Zaptiye are. Çatıılçeşme eokağı No.25-1 
Telefon : - 20203 

l'osta kutusu: İstanbul - 741 
Telgraf : lstanbul SON POSTA 

Abo e Fiatı 
1'ÜRK1YE EONEBl 

1400 Kr. 1 Sen 2700 Kr. 
750 • 6 Ay 1400 • 
400 • 3 .. 800 • 
150 • 1 " 300 .. 

Abone bedeli peşindir. 

Gelen evrnk geri verilmez. 
l anlardan ma•'uliy t eltnmaz. 
Cevap için mektuplara (10) kuruşluk 

pul ilılvesı lazımdır. 
Adres deği~tirilmesi (25) kuruşlUI'. 

Uaıetemizdeçıkao ıesim ve yııziların , 
bütün lı11klan mahfuz ve 

gozeteıoize aittir. 

karar verdi. Bu da Gavur Meh· 
medin işine gelmedi. Çünkü Ga· 
vur Mehmet. Sultan Muradı ka· 
çırmak istiyen şebekenin bir ucu 
da sarayda olmas ndan şüphe edi· 
yor; tasarladığı planm şayi olma· 
sından endişe eyliyordu. Hasan 
Paşa teminat verdi: 

- Sen merak etme.. Ben, 
efendimizin kendisile görüşürüm. 
İradesini al.rım. 

Dedi. Hemen bir araba ge
tirtti. Bindi. Süratle saraya gitti. 

• 
Gece.. her tarafta ses seda 

kes"lmişti. Beşiktaş karakolundaki 
memurların bir çoklarına o akşam 
izin verilmişti. Kapının önündeki 
nöbet kulübesinde sadece bir 
zaptiye neferi nöbet bekliyor. 
Hamdi çavuş ismindeki :zaptiye 
nöbetçi çavuşu arasıra kapıya 
kadar gelerek Galata tarafına 
bakıyordu. 

( Arkası var ) 

Yeni Neşriyat : 
Açhk - Muharrir Peyami Safa B. 

geçen sene maruf şimal ediplerinden 
Knut Hamsun'nun "Açlık,, isimli edebi 
romanını tercüme etmişti. Gazetemizde 
tefrıka edılen bu roman şimdi de kitap 
halinde çıkanlmıştır. Du eserden tenkiı 
sütunumuzda ayrıca bahsedeceğiz. 

Ankara - "Hakimiyeti MilJiye,, 
refikımizio Franeızoa nüshaeı olarak 
haftalık (Ankara) gazetesinin üçüncü 
enyısı geldi. 

llk iki eayısında olduğu gibi bu 
sayıda da memleketteki siyaset, iktıaat 
ve kültür hareketlerinin tam ve doğru 
bir teşhiri vardır. 

Gazete resimli ve sekiz sayfadır. 
Yeni adam'ın 15 iuci sayısı 9ık· 

tı. Du sayıda İrımail Hakkı, Abdülfey· 
yaz Tevfık, Dr. Sadettin Vedat Bey• 
lerin mukalel€ ri, Zeki Faik, Bedri 
Rahmi Beylerin resimleri, Zon· 
guldak ışçı hayatına, bahçecili• 
ğe ait notlar ve fikir, sanat 
haberleri vardır. Okuyuc•larwııaa tav
aiye ederiz. 

Ne işine 
Yarar? 

o 

~ "'.,_., 
- r, ~ 

._ "'-""' .A - <: .,.-.... L\. 
~ ... .. .. ~ •• ~ ~ ..,.,.~-f 

~~~;;~ 
Fener Bekçisi [ Karısına J -

Müjde karıcığım.. Bilyük eşya 
piyangosundan son moda bir 
otomobil kazandık! .. 

Kadın - f... .... .._. ....... ·-············-···-····--····-···· .... . 
1 
1 Dünqa lktısat Haberleri 

1 
Bulgaristanın 
Harici Borçları 

Sofyadan bildirilyor: Geçen 
.-H-a_l_S_a_f_h_a __ .. teşrinievvel ayın· 

sına Girl- da Bulgaristanın 
harpten evvele ait 

yormuş borçlarının tesvi· 
)esi hakkında Pariste alacaklı· 
larla yapılan müzakerat bir an• 
laşma ile neticelenmişti. Bulgar 
Maliye Nazm ile umumi borçlar 
müdürü bugünlerde Parise gide
rek bu işi tamamile halledecek· 
lerdir. 

)#. 

Nesiç sanayiinde ileri giden 
:)anogi Avrupa memle• 

B lı ketlerinin hemen 
u ranının b . k' . . epsı es ımış ve-
Başka f!ır ya modası geçmiş 

Sebebı nesiç makineleri· 
nin ihracım men eder yollu 
kararlar almışlardır. Bu hususta 
alakadarların söylediklerine göre 
İngiltere gibi bazı memleketler 
bu işte geç bile kalmışlardır. 

Hindistan piyasasınıu İngiliz mal
larımı karşı kapanmasının en 
büyük sebebi olarak bu eski 
makineler ileri sürülmektedir. 
Bunlara nazaran uzak Şark mem
leketlerinde amele ücretleri çok 
ucuzdur. Bu eski makineler de 
hemen yok parasına müteşebbisler 
tarafmdan tedarik olunmakta ve 
külliyetli miktarda istihsalatta bu· 
lunulmaktadır. İstihlak mıntaka
sında yapılan bu mallar btı piya· 
salarm büyük bir kısmanı Avrupa 
mensucatına kapamaktadır. fngil· 
tereden maada Almanya da bu 
makinelerin ihracından müteessir 
olmuştur. Bazı sanayi merkezleri 
böyle eski makineleri satarak 
deniz aşırı diyarlarda kendilerine 
yeni rakiplerin doğmasını intaç 
ettirmişlerdir. 

Son günlerde Lehistan da bu 
işle yakından meşgul olmaya 
başlamıştır. Bu memleket sanayici· 
lerini komşularmm çektikleri za• 
rarlan göz <inünde tutarak bu 
kabil eski ve modası geçmiş 
nesiç makinelerinin ihracım büs· 
bütün mennetmesi hakkında hü· 
kümete müracaat etmişlerdir. 
Sanayiciler bu eski makinelerin 

imha olunmasını arzu etmektedirler. 

* Talinn'den bildiriliyor: Keten 

Estonga 
Keten 
inhisarı 

ekimi ile uğraşan 
çiftçilerin aktettik· 
leri milli kongre, 
keten ticaretinin ._ ____ ... 

inhisar alhna alınmasını Estonya 
hükumetinden temenni etmeye 
müttefikan karar vermiştir. Keten 

inkılap ersi eri 
Büyük Zaferi Mustafa Kemalin İrade 

Ve Dehasile Kazandık. 
...... • .. • • 1 ::.# • • • • .,.. 

Maarif Vekili Hikmet B. dUn 
akşam İnkılap Tarihi Enstitüsün
de dersine devam etmiştir. Hik
met B. dün 1922 senesi içinde 
geçen siyasi hadiseleri anlatmış, r 
26 ağustos taarruzuna ve nihayet 
kat'i %afere temas etmiştir. 
Hikmet B. demiştir ki: 

" - 1922 senesinde vaziyet 
şöyle idi. Milli hükumet, iki bü
yük devlete misakı milliyi kabul 
ettirmişti. Misakı milliyi kabul 
eden bu devletler Rusya ve Fran· 
sn idi. Rusya ile gayet sıkı ve 
yakın bir dostluk vardı. Dahilde 
de vaziyet gayet iyi idi. Millet 
azami fedakarlık yapıyordu. Bu, 
siyasi vaziyettir. 

Askeri vaziyete gelince: Yu· 
nanlılar Sakaryada mağlup 
olmuştu. Fakat İzmir, Afyon, 
Eskişehir hattına hakim bulunu· 
yorlardı. Yani şimendifer onlann 
elinde idi. Milli hükumet elinde 
yalnız Afyon • Konya tren hatb 
vardı. Milli hükumetin müdafaa 
kabiliyeti kuvvetli idi. Fakat 
Afyonkarahisann işgal edilemi· 
yeceğine dair İngiliz erkinı har
biyesinin kanaati vardı. Harp 
yıpranma harbi şeklini almış 
bulunuyordu. Bu vaziyet, aşağı 

yukan Rus ihtilalindeki bir bephe
nin haline benziyordu. Fakat netice 
büsbütün farklı oldu. 

1918 de Alman kumandanlan 
sevkulceyş noktasını iyi bulama• 
mışlar, biz bu noktayı bulabilmir 
tik. Alman kumandanlığı ise, 
daha kuvvetli bir orduya sahipti. 
1918 ilkbaharında Amerika ordu· 
su gelmemişti. Buna rağmen 

Almanlar mağlüp olmuşlardı. Çü~ 
kü Almanyada bir Mustafa Kemal 
çıkmamıştı. Afyon muharebesi 
bir kumandan muharebesidir. 
Sevkulceyş iyi bulunmuş ve iyi 
idare olunmuştur. Taarruza biz 
hummalı bir şekilde hazırlanıyor· 
duk. Yunanlılar da hazırlanıyor
lardı. 1922 şubatından ağustosuna 
kadar iki taraf taarruza hazırla
nıyor ve bunu gizli tutuyordu. 
Biz taarruza hazırlanırken acaba 
bizim taarruzumuz ne dereceye 
kadar bekleniyordu? Acaba bun· 
dan korkuluyor mu idi?. Eğer 
korkuluyorsa, ne gibi şarait altın
da sulh aktederler, misakı milliyi 
kabul ederler mi?. 

Bizim için bunlan Jıilmek mt1· 
bimdi. Hariciye Vekili Yusuf 
Kemal Beyi bu bu cihetleri anla· 
mak üzere Londraya ve Pariıe 
gönaerdik. Bu sefer de, lstanbul 
hükiımeti, kendi Hariciye Nazın 
İzzet Paşayı bize haber vermeden 
Avrupaya gönderdi. Bu suretle 
yeniden bir ikilik oldu. 

Yusuf Kemal Beyin Pariste 
ve Londrada karşılaştığı vaziyet 
şu idi: 

O vakit Fransa Batvekili olan 
M. Puankare gayet dostane bir 

···•·························································• 
fiatlerinde son zamanlarda kayde
dilen düşkünlük, Estonyanın 
milli bi ziraat şubesi olan keten 
ekimini maddeten imkan harici 
bırakmaktadır. Bunun için hükii· 
metin bu işe müdahalesi zaruri 
görülmekte ve devlet inhisarımn 
mahvolmak üzere olan keten zeri· 
yatını kurtaracağı ileri sürülmek· 
tedir. Geçen sene Estonyada 
vücude getirilen keten devlet 
inhisarmın gayet iyi neticeler al
mıı bulunması da izhar olunan 
bu arzunun çok yerinde bulun
duğu kanaatini vermektedir. 

vaziyet almışb. ikinci, üçllncU 
derecedeki Fransız ricali bizi 
taarruza teşvik ettiler. Birinci 
derecedeki diplomatlar çekingen 
davrandılar. 

lngilterede ise, Başvekil Loit 
Corç ve Hariciye Na7Jn Lord 
Kürzon idi. lngilizler, bizim yakın 
bir zamanda taarruz etmememizi 
temin için uğraşıyorlardı. Yani 
bizim taarru:zumuzdan çekiniyor
lardı. Lord Kürzun demişti ki: 

- Yakında sulh teklifi yapl" 
Iacakbr. Yunanlılarla mlltareke 
aktediniz. 

Yusuf Kemal Bey verdiği ce
vapta evvela Anadolunun Yunan 
ordusundan tahliye ini istedi. in· 
gilizler bunu kabul et~diler.» 

Hikmet Bey bundan sonra 
taarruzu ve lzmir zaferini ani ttı 
ve bu suretle dersine nihayet 
verdi. 

Hikmet Bey dlln kşam Ao
karaya dönmüştür. 

lpakh Kaçakçılığı 
lskenderiyeden limammıza ge

len lzmir vapurunda bir kaçak· 
çılık hadisesi meydana çıkanl
mışhr. Tahmil Tahliye amelesi.n
den Murat Ali vapurdan çıktığı 
ıırada şüphelenilerek tizeri aran
mış, bet alh defa dolamak sure
tile beline sardığı ipekli 
kumq meydana çıkanlmıştır. 
Suçlu hakkında zabıt Yarakkuı 
tutulmuş, 1htisaı Mahkemesine 
verilmiştir. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karaköy KlSprObat 
TeL 42362 - Sirkeci Mübilrdarzado 

Han Tel. 22740 
...... 41111 .... 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 9 

l"i Nisan 
· Pazartesi 19 da Sirkeci 
nhtımından kalkacaktır. (1590) 

r. İskenderiye Yol 
vapuru 10 

Nisan IZN IR 
Sah 11 de Galata rıhhmın

dan kalkacak. Doğru lzmir, 
Pire, lskenderiye'ye gidecek 

~ ve dönecektir. "1591,, 

Trabzon Yolu 
vapuru 10 

Nisan ANKARA 
Sah 20 de Galata nhtimın· 
dan kalkacak. Gidişte Zongul· 
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun· 
lara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacakbr. "1609,. 

lst. 6 ncı hukuk Mahkeme
inden: 
Rıze Vilayetinin Baznr kazası Heoı

tin nahiyesi Melaıanat karyesinde baoı 
Mahmut zade Meryem Hanıma 
lelanbulda Çe.rşıkapıda Lekeciler s~ 

kağmda 12 No. lı hanede mukim hafıı 
Mehmet Efendi tarafından aleyhioiı" 
açılan tesçili hliık davasında ikametgT 
hınızın meçhuliyeti hasedile H. U. b · 
K. un 141 inci maddesi mucibince ar
zuhalin bir ay müddetle ilanen tebliği06 
karar verilmiş olduğundan bir nüsh851 

mahkeme divanhanesine talile kıbDllD 
dava arzuhnline tarihi ilanda~v. it.ibar~ 
bir ay zıırf ında cevap vermedıgınız uı ftJ 
dirde hakkıoızda kanuni muamele 1 

" 

kılınacağı tebliğ makamına kaim oı~;I) 
üzere ilan olunur. (15·• 

I 



Yazan: S..t Saztıa 
Aık fle macera romanı 

- Bu •ilmkln .a ffanıme
fendı 1 dedi, Iİzİll görc!liia&z 
poz mubalcbk ld mumy
değil, billir tabutua camına alt
aetmiş olan badi phrenizdi. 

• 
Seza cevap Yermedi. ~&k 

Jfizuode derin bir ~ •e 
korkunun izleri ~--- Güzel zW
leri tıpla korkul• bir ~ 
bakışlarile dolu idi. 

Aziz Celaleddin eğildi. Omm 
incecik parmaklar.om ucunu ~ptü. 
Sonra bu eli avuçlan içdae alarak 
yavq bir aeale : 

- Artak bu feyleri düşünme. 
Jiaiz, Seza L 

Diye mmldandı. Bu habralan 
bir tarafa etwanız lizım. Hatıra
lar yalnız ihtiyarladımmız za bize o· man 

eızem olan 1eylcrdir. 
O ~am~n atefin L:arşısında 
geçmış gunlcri uzun azun düşii
n~ek. tahattur edeceğiz. Fakat 
;mdS onların bize lfiıumu yok •.• 

........ ediniz Debdar encizJ 
Henilz bitiia bir 1 
meldir! ha)at bizim de--

Seza o. ~ elini 
avuçlanndan ~c..ı ..ı ... -~ 

d G J• UUfUBm~ 
yor u.. enç adanı: 

Bızi b&sböta.. J'efti b 
ka bir bayat bek.iyor ~ Ye d~ş-
d . t • ...eza, ıye 

~·~~ e~t~ manbtala •Ydet limi
dımızı duşundükçe bahtiyar olmı-
)'orm usunuz! Eir tasavvur ediniz 
aahranın o tahammül ed[mez so~ 
ıuı heyecanlarından soura Eoğu
lçinin o tatlı ve serin rOzgbına 
kavuşmak lizereyiz!. O güzel yer· 
de s.izi yeni ve mesut bir hayat 
b~klıyor... Herşeyi unutacak 
nıden mesut olacalrsmıd • ye-

Scıa birdenbire iki elile yfi
zilnii örttü.. GözUnden akan Y•t
lan genç adamdan gizlemek 
iıtiyordu. 

- Hayır! diye mınldandı. Ben 
hiçbir feyİ unutamıyacağamdan 
eminimi Artık benim için bir 
aaadet olamaz!. 

Genç kadın yavatça yerin den 
kalkmıttL Hafif adımlarla güv er
tenin kenanna kadar aitti. Aziz 
Celaleddin onu tallip etmUtti.. Ve 
Se:ıamp son derecede a .. Lt ve 
mlt.essir olduğuna g6rdDj6 için 
•• bu halinden kurtarmak iati
,ont.:.. ffet'eli Ye l'!DÇ aeaile: 

- Hayır •.• Dedi. •• Sizin b&yle 
fena hatıralarla mükedder g8rmek 
istemiyorum! Olan olmuştu! Bunu 
artık hiçbir gün deiiftıremiye
eeklil Binaenaleyh herşeyi olcu
fu 1 bi kabul etmek zaruriydi 1 
Bntün olan şeylere feci bir 
kibaa, acı bir .. ..L _I! • B ruya ucmcaJIZ. 

unun üstünde daha fazla diiıün-
mekd, ~zt!mek, harap olmak, doğ
ru eg.ldırl. 

SU. ıenç adamın a611erini 
kederli bir tebeaemle dinlemifti •• 
Bu yolculuktan rahat ve ıilkiin 
bulmuş bir kalple aYdet edebile
ceğimi limit etmiıtim. Halbuki 
)4reiim en müthiş, en fena 
vieda azabı ve aiinabımın ağar
lığıle per:.Pn olarak memleketime 
dönuyoruml. Aman J8rabl>il. Ben 
De kadar bedbaht bir inumm ki 
bütün civarımdakilere yalnız 
-...Wuk ve felaket saçı7orum. 
Se•aLi paşamın ölilmüne ben 
•hep oJdam. 

Çarli ile O.. W. 0..... 
.. • , • ._.._ aldlled 

llınl.abire ıenç adaJDln leD 

~eh.-esi karardı. Bat:ııı 6n&ne 
ijdi. 

Ve heyecanla kaaılmq llir 
•ale: 

- Ben Ömer bin Osmam hiç 
~ uma.n öldürmek iı:ttememit
timl dedL Bea yalmz bizim baJa 
imam lmrtarmalr için çalışbmL. 
O zavalluua ölümü benim en bü
J&k feliketimdirl. 

Aziz Celaleddin kısa bir mlcl
det ellerile yüzünü kapadı. yeni
den yüzünü açtığı zaman bir 
~rça kendini toplamış bir halde 
ıdı. Ses"nde her ıamanki ten 
ahengi vermiye uğraşarak _._ 
lümaedi... ·--

- Hanımefendi, dedi... Deh
şetli surette RAmışıml salona 
İL.elim, "stemez misiniz? 

Elbette bize serinlik verecek 
birşey bu!up içer· l>t 

Seza başını kaldır p genç a
dama baktı. Ve aessizce ona 
takip etti. .. 

Seza ıiyab çarşafım geymiş. 
hstta ellerine eldivenini bile ge
tirmifti. Orada bmaıasınm için
de ayakta dmuJordu. İçi be,e
can dolu idi. Evet artk bir az 
sonra fstanbula geliyorlardL· Ma
Zİl i unutmak fena bir kibus gibi 
rihninden 8ilmek ve sakin rahat 
bir layat geçiımek "st }Ordu. 

Bavulunu k<pamış berfel ini 
hazarlaıcı~b. Arbk belki yanm 
saat, helld bir •aat 8'ıllra f ıtan· 
hulun, sevgili lstan bulun topra
jına ayağım atacaktı. 

Birden kapı vuruldu. 
- Girinizl.. 
Kamaranın kapua atıldı. 

~apının önünde fevkalade biiy6k 
bır zevkle giyinmiş olan iri boylu 
ve neıeli yiiLQ muharrir cluruy.: 
du •• 

- Sabi girebilir miyim diye 
ıordu. 

·~~anbul aularında idiler, artık 
Abdulhamit lstanbulunun kadını 
erkekten ıiddetle •l ıran usulünü 
ft •izanum tatbik etmd lhımdı. 
Genç kadın güldü: 

_ - Artık latanbuldayız dedi 
goren oluna ne der. 

Aziz Cellleddin bir ayağına 
kamaranın kapısından • . 
atm b ıçen1e 

iŞ • 

~ ~ iateuenia hiçbir ıey 

Bir •yatı clalua c:lqardaydı. 
Genç kadın: 
-Ne~ . 

Di,e acnlu. latiJ--..au?. 

Am. Celalettia sfilüyorduJ 
- Bu rahatsız vaziyette • 

zinle nasıl knnn.•yım ü dn· 
d. . d öb- --.. ora m aaa e 

e mıı. ~ ur ayağımıda kama-
ra11111 ıçıne atayım •• 

Ve söylediğini müsaadeyi al
madan yapb. 

Seza t!bessiim ediyorda -· 
- Size ıöyliyttek çok mi

him sözlerim ,,ar. Saa Hanım. 
Ona yalcl•pn'fb: 
- Elinizi bana vemm dedi. 

Evet eliniu bana veriniz.. işte 
b8yle. •• fak at gözlerimin içine bak
ma} mız. Gazlerimin içine bakar
Ama bir ıenç kız aibi a1amy .. 
nun. 

Bl,llr kolam ~ ..... 
....... ıeçirdi ft ijilerek 
....... .wen ......... 

- Sim bir çalım sibl .. .ıyo-

SON PO~TA 
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nam.. Se2a banımefeacli lmtirham 
ederim ıevttm olmait kabul 
ediniz: •• 

Seza gözlerini ona kaldırdı: 
- Aa aa.. Aziı CeUlettin Bey 

bu nasıl pkal dedi. 

* Ve bu pka değildi. Çünkü 
ağustosun on albDCI perşembe 
günü sabah gazetesinde şu satır
lar yaulm~ 

.. Bir akdimüteyemmen,, 
Kurenadan İhl&D Nuri Beyin 

hal!desi esbak • • • naıın Ali 
Nuri Paşanın kerimesi ve mer
Jnam lılitir Nizami P... haJileai 
Seza banımefendile • • • mmn 
Ce!ilettin Paşanın mabtuma ve 
Osmanlı edebiyabrm en gtizide 
Gdebasmdan Aziz Celllettin Bey· 
efendinin akitleri bugün Ali Nuri 
Paşa Hazretlerinin Fatihteki ko
naklarmda icra kılınmııtır. 

•'Tarafeyne saadet temenni 
eyleriz.,, 

Bitti -···· -·-·,----------
Askerlik 

,,,,,,,__ Da ve ti -----.. 
Oak8du Aakerllk tabe•lackm 
1 - Şube mıntakuaada baluaaa yeril 

•• 7abaecı ... ,-ıa.. ılnnOt Uat 7at 
.alltl Jetltecek lııaaa lııbmet ilerden 328 
ve 529 doiwal• ve bua arla ıaumeie 
eattuıerte daha enelkl dofamlardaa iter· 
ha ıgl bir aebeple thndlye kadar kalmıt 
o an ar 1 mayıa 934 te hasırlık kıt'•• •• 
bat11at Zabit Mektebblcle ı..ı-ıaak Ua41re 
beıweçb iti ._,,ked lecelderdlr. 

A - ihtiyat ı.abltl yet1'rcek •ıu biz· 
metlllerd,.11 (3:?~ dottım!u ar daHI) yQ aek 
aakert ehllyetnamul olanlann ldffe.L Yal• 
nıa •u cepte ylllıMk aaktrl ehllJNtn•wae
Ulerdea tabf Pt baytar, k "myarer, eczacı 
,.. dltçi 11naflar:ı •nkedUmeyeceı<U • 

B - Mual lıa elnn olmaaın 323 ,,. 
S29 dotu•la .. bun'ıarla -•mele rC'rea 
,,. dah:ı enelCııl defumlard .. ,1m 119 kadar 
kal•lf "lan eblf1etaaır.Hialer 1 •aJı• t.U 
le haır.ar .Jı kat'H,ada bul-aak a.a.r. eew
kedllecekleı d r. 

1 - Bu aeYkelueacak efenclfter iç'• 
içtima aibU 25 alaaa 934 tir. B..,aa bili· 
mazeret eubede hulu:ıma)'aa·ar hakluD.:ia 
ahlı:lını lranuıılyeala tatbik edUecefL 

S - Deni& 11Dıfıaa ... eup llat')'at 
babltl yetı,ecek lı:ıu hl&m..Werla •• celp
te MTkedl.meyecefi. ... 

Fırka A•kerllk dalrMladtını 1 - .,.. 
aı .. n ceıb·ade p:1adeye arnı .. , olaa ana 
(327) do}uınlulara lı:adU' ..-.ıaaaeatı , ... 
o unmut Wt. 8...... ha• .ı- llatlyaca 
mebal (3:11) dopmlular " oalalla mua• 
mel~r• tabi piyade er de eelp " aevke 
tabi o clülarındaa topla... r9al olu 
15 lllaaa 8S4 te t•N erine mlracaatl.,. 

• 2 - Bu doJ .. mlula,da. bedel .-,.. 
~eklerin .. 14 alaaa '34 alı•amıaa kadar 
bede lerinl Yermek ll&ere claU e....ı pbe• 
erin• aaOrac:aatl .. ı rica o aaU'. 

Sinemacıların 
Derdi 

f af hf ik Resmi Bir Miktar 
Daha Artabilirmif 

Bir müddet evvel ıinema A

hiplerinden mütqekkil bir heyet 
ticaret odamna müracaat ederek 
bazl isteklerde bulunmUflardı. 

Oda, son defa tekrar arttı
nlan ialihlik reaminin ağırlığından 
bahaederek belediyeye muracaat 
etmiı ve eski Yaıiyete indirilmai 
imkinlarmm arqbnlmasuu iste
miştir. Belediye de bunun llzerine 
Ticaret Odasına bır tezkere g&a
dermiştir. Bu cevapta, Belediyenin 
istiblik resmini yüzde 7,S ğa çı
karmakla faıla bir meblağ ahn
mıı olmadığı dildirilmekte, kanu
nen bu resmin yüzde 1 O a kadar 
çıkanlabüeceği kaydedilmektedir. 

Kastamonu Kendirleri 
lkbsat Vekileti tarafından 

ıetirtilen ecnebi mlitehuuala· 
nndan birisi Aydın ve Kutamoaa 
civannda 7eti.Jea kendir aaplannın 
kağıt imaline fevkallcle müaait 
olduğuna 8Bylemiıti. Ticari tah
lilit IAboratuvara tarafından bu 
saplar lizerinde yapılan tetkikat 
bunlardan kağıt yapılacağım 
göstermiştir. Yalmz keudirlerin 
e:yafı kısa olduğu için paçavra 
kabldığı takdirde imale daha 
elnritll olacağı tesbit edilmiştir. 

Eir Gündeki Hırsızhklar 
Osküdarda Paşalimanında otu

ran icra memuru Kimi) Bel in 
hizmetçisi Zeliha, evvelki pce 
evden bir albn saat, 30 lira, bir 
tabanca, albn bilezikler ve ıaire 

, çalarak aavuşurken yakalanmlflır. 
Bundan bafka ıehrin mubtelif 
.emtlerinde son yirmi dart aaatta 
12 bırsızhk hadisesi olmuş ve 
failleri yakalanmışlardır. 

Kadın Kavgasa 
Ahmediyede oturan Nazire 

Hanım isminde bir kadın, bir 
dedikodu yüzünden çıkan kavga 
net:cesinde komtuau Ane Hanıma 
sokak ortasında fena halde d6v
mllttllr. A> ıe Hanım 7ecliji da
yaktan bayıllDlf. Nazire Hanım da 
yakalanmıftır. 

.,.,. 11 

1 Şehir Meclisinde 
Bir Takrir 

fataabul -ı mediai ... 1111-
dea 80Dra toplaacla. Enclmealer.._ 
ıelea btn ewals ait elclaldan ...,. 
kamlar ......... edlWL Baadaa 10 .. 

•adaa Etlaem luet Be1 Taluim - v .. 
aiteldr-Kuaaapap .. tb ile Ş:ıane-Ka
••P• tr••••J batlanaıD birinci pim 

dald utlal'la Urlikte 1apalma11 huıuı
temia içia bir takrir verdi. Bu takrir 
miataceli1et k•ydile belediye riya..el 
makamına .. Yale edildi. 

T ... dlt Mektupları 
Aldıj'ımsa Wr hal ere •&e, Şalı 

flmendiferleri bat kitibi Keaaa B.,, 
birkaç aiJa içinde ayn ayn Oç teh .. 
mektuba almıfhr. Bu mektupla .... 
bam adamlarm ite kaJftldıldan hal• 
mlrffa•t edealeria nedea Lı~ıll-
1-. ...Wmakta Ye ba •ui,.t dew .. 
ettiti takdirde Kcoaa Beyi 61cllne 
ceklerini yazmaktadırlar. 

Bu•daa Wr milddet ntt1 de 
kumpanya aıGdlrl amumlainin çalı ... 
odaa tatlanmıtt pençen camların .... 
budan kmlmafb. 

Kenan Beye gönderilen mektu ... 
abıtaya teali• edihaiftir. Oç •ekbap 
t. plarin •1" •Jrl 1emtleriadu .,... 
taya ftrilmiıtir. Bu mekhapl.,. 
firkettea 9kanl1D1t buı kbuel• 
tarafından ı3nderilditf uıuaedilmek-
tedir. 

Bir Mabk81n idam Edlldl 
ham S. (A.A) - Bundan bir mG .. 

det enel Melek Hanım namında bir 
belam paruıaa tamaan aldürmek ... 
çündan ölüm ceıı:a11na mahkGm ecllıo 
lea Ali oflu Hüee,U. bu uMb •ul 
kulesi &ıOadeld meydaalakta W.. 
edilmiftlr. 

Baldreelrde Toplanll 
Balıkeair & - Kaymakam ve DA

hlye mlcl•le:Wa ~·., a~b günllk 
~ ....... ,. &11fnldp dOn neticelea ..... 
tlr •• a.pı.ablanla Yili1ete .... 
tla ffler l'ÖrOıülnıüf, b.lhaua ldSJ 
baaaunun tam manuile tatbiki lçlıı 
tedbirler alınmıfbr. 

Faydah Ya§tnurlar 
Mersin, 8 - Mersin ve havalilİM 

blitün ıecc devam eden f ayclala 
yaj'murlar yağdı. 

Kayıeri 8 - Havalar umum.,.. 
ltll:arUe yatmurludur. Ka,..erl __. 
kez n mülhakabna köylOyO Mft9. 
dlrecek f aydab 1atmurlar 7a,_. 
tadar. 

Ç•tmede Bir Yangın 
Çeıme, 8 - Düa ıece ~aat ~

kuab•mudald balünrlar ıdareaıadt 
ıanpı çakmıt iM de derhal .a.. 
dilrillmlftOr. 

Fennt Bahçıvanlık Mftessesesl -
L OT Fi AA 1 F Şamla U.. 10 No. İatanboL TeL 22988 

Parklar, Bahçeler, Skuarlar, 
PIAnler yapar. 

tohum, fidan, 
çiçek sovanı satar. 
Salon fldaaları, Goller, guanfllleı 
KaktOılflr, Fen nf gllbreler, llAçlat 

Katalog lsterlnlz. 

7ncı Formaa 
çıkll 

Merkui: MMIİI 
kitöpMn• 
Formlll 9 
brllfbU 

FIBllİ BAŞİll~ 
Ttlrklyenln yegAne IAstlk fabrikası 

F.Ull, thalbent eoll•I• No. 19 • 21 Tel: 22094 
Rekabet kabul etmez murette ~ sağlam v~ ucuz yaılık her om 

keten ayakkapl.n n bi1'imum deoız levazımab. 
--~ Toptanctlar• tenzillt. Mark•r• dikkat.• (14645) .--

Bir 
Tecrübe KOHiNOR u 

tanıbr 
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'' E EA,, 
• ~; ~ ..... "~ .. ,..f . . .. . . . - ...... ·. ~ ~ . ~; .. . . ı 

BEŞERi T 
FARELERi i 

ELA OLAN 
EOiNiZ 

HA AN FARE ZEHİRİ 
Fındık faresi, tarla faresi ve sıçanlarla, küçük ve büyük her 
nevi fareler: bir saniyede derhal öldürür ve kurutur. ve kokutmaz. 
FAR HA t;AN Fare zehirlerinin macun ve buğday nevilerini 

_bir arada istimal edilirse farelerin bütün, ana baba ve ecdadı 
mahvı p( rişan olu(. Tesiri kat'idir. Taklitlerinden sakınınız. 

B A Ş ve D i Ş ağrıları 
Grip - Nezle - Romatizmaya hakiki 

Kaşe K A L M İT İ N 

Meşhur K E D i markalı 

Gö lek r·tilleri 
200 • 600 m um 1uk 

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

• 

• • 
ısı letl • 

En sağlam ve 
dayanıkla 

bisiklet aleminde büyük inkılap yaratan MEŞHUR 

Fitili erdir RALEiGH 
Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halatında büvilk 

faide ve tesiri görülen: 
Her lambaya ve 

fenere uyar. 
Fabrihasanın, safi lNGlLIZ çeliğinden pek zarif, metanetli ve 
fennin en son terakkiyatının tatbikile yapılmış yegane bisikletlerdir. 

Satış mahallerindE'ln METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
iTiBARiLE EMSALİ YOKTUR FOSFATLI 

Sallş deposu: Sirkeci • lstanbul • Liman Han No. 35 

(14439) 

''DEGEA,, 
Markasını arayınız. 

( 5136) <111(11 ŞARK MALT --------------~--------~~----------------~~--------~-

Son Posta Matbaası 
................. ---......... ···--------" l HULASASI VEZNECiLER T. K. Biçki Dikiş Mektebi 

Sahibi: AH Ekrem 
Neıriyat Müdürü : Halil Lutfi 

~ullanınız .. Her eczanede satıhr. 3 Ve 6 AYLIK 
devrelere talebe kaydına başlanmı 
br. Maariften tasdikli ıahadetnaıı 
verir. ( 15222) 

OK D \'UN D Z !41mm 
Umumi Kütüphane külliyatından 

ve 
ÇOCUK EDEBİVATI NEŞRIYATINDAN: 

1 

Umumi Kütüphane: Ecnebi Müellifler Kolleksiyonu: 
N. 1 - Küçük Deniz:perisi ( Andersen) 
N. 2 - Casus Çocuk ( Alfons döde ) 
N. 3 - Dilenci ( Gi dö Mopasan ) 
N. 4 - Mustatil sandık ( Edgar Alan Po) 
N. 5 - Kaşla hayatı ( Jorj Kurtölin ) 
N. 6 - Divin ( Alber Samen) 
N. 1 - Iki zavallı (Leon Farapye) 
N. 8 - Jorinda ile Jorindel (Grim Kardeşler) resimli 
N. 9 - Helena Fon Sidov ( Feliks Hollender) resimli 
N. 10 - Mes'ut Prens ( Oskar Wayide) 
N. 11- J 2 • Arkadaşım ( Maksim Gorki ) 
N. 13-14- Wilhelm Tell (Şiiler) resimli ' 
N. 15-16- insanlığın Başlan~ıçları (Birine, kısım) resimh l Dr. 
N. 17-18- insanlığın Başlangıçlan (ikinci ,, ) ,, Röne 
N. 19 - insanlığın Başlangıçları ( üçüncü ,, ) ,, Verno 
N. 20 - Mrinmaji "Hikaye,, ( Rabindranat Tagore: 1933 Nobel 

K. 10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
15 
15 
20 
20 
ıo 
10 

,, 

" ,, 

" 
" ,, 
'· 
" 
"' •• 
" 
,, 
" mükafabnı kazanmıştır.) 

N. 21 - Lengeran Veziri ( Ahuntzade Mirza Feth Ali) ,, 10 
N. 22 - !-a Fonten'in seçilmiş Hikayeleri " 10 
N. 23-24- iki taraflı cinayet ( Edgar Alan Po ) ,, 15 
N. 25 - Güzelleşen Türk Dili (Kurşunlu zade Raşit) ,, 10 
N. 26 - Hiyalis ( Albert Samen) ,, 10 
N. 27 - Kurtlar Mucizesi (B. M. Kemal) ,, 1 O 
N. 28 - Altın Kaz ( Grim Kardeşler ) ,, 1 O 
N. 29 - Yaşasın Hakikat (Muslih Ferit) ., 10 
N. 30 - Kibritçi Kız ( Andersen) ,, 10 
N. 31 -32- Lfıgat (Türkçeden Fransızcaya) ,, 20 
N. 33.34. ıçli Kız ( Dostoyevsky) ,, 20 

ÇOCUK EDEBiYATI NEŞRiYATINDAN BASiLMiŞ BULUNAN KiTAPLAR 

Arkadaşım Büyük forma 
Wilhelm Teli ,, ,, 
insanlığın başlangıçları 1 kısım 
İnsanlığın başlangıçları il ., 
insanlığın başlangıçlan 111 ,. 
Mrinmaji 
Lengeran Veziri 
La Fontene'in seçilmiş hikayeleri 

Çocuk 
N. ' Alhn Dağın Kralı 
N. 2 Kedi Kürklü Kız 
N. 3 Su Kızı 
N. 4 Elmas Gerdanlık 
N s Katibe 

.... 

Hikayeleri ı 
ciltli 

tt .. 
n 

" 
,.. ... 

Hususi Kitaplar 
Gazinin "14,, inkılabı 
Yüz Sene Uyuyan Adam 208 sahife 
İnsanlığın başlangıçları fevkalade ciltli 400 sahife 
Fransızcadan Türkçeye Lfıgat fevkalade ciltli 11,000 kelime 

Fiab 

" 
" .. 
u 

• • 
tı 

" 
" 

Kr. 25 

" 
tt 

" 
" .. 
,, 

" 

25 
25 
25 
20 
25 
25 
25 

Kr. ıs 
ıs 
JS 
15 
ıs 

" ,, 
" .. 

20 

" 
40 

" 
75 

" 
37 ti" 

N. 1 - Kanada Çayırlarında Moris Farney Resimli K. 10 
N. 2 - La Fonten'in Dalgınlıkları Moris Farney Resimli ., 10 
N. 3 - Siberya içlerinde Şarl Güyon Resimli ,, 10 

• NIK KART ER 
N. 4 - Denizin Dibinde P. Demousson ~e H. Peliyer Resimli ,, 10 
N. 5 - Harikulade bir Çocuk Moris Farney Resimli ., 1 O 
N. 6 - Burun Ağacı Grim Biraderler Resimli ,, 10 N. 1 lsabel Benton'un Son Kozu 

Sahtekar Çalılar arasında ,, N. 2 Vaşington' da Bir Cinayet 
İplikçi Periler, Kedi Kürklü Kız ,, N. 3 Bir Doktorun cinayeti 

Meşhur Amerikan Polis Hafiyesi 
Kr. 

" 
" 

1 ı/J 
7 ıtı 
7 ,,., 

N. 7 - Altın Dağın Kıralı " Resimli " 10 N. 4 Soyulan hırsız 
Altın Sakallı Dev, Kari Katz ,, " 

N. 8 - Tunus Masalları Jorj Riget Resimli " 10 40 sahife Fiatı 7 112 kuruş 
7 1' 

T şra karılerlmlze ko a.yl k ol ak zere posta veya havale kabul o u ur. Posta ücr ti bize a tur. 
5N:!rrİ~· Umu i ·pha e tı - R kl8m atbaası.~~dd~~ı:::.ksô ~ 

=====-=::.;;;==~=====-=============;::::::===========================-~===============================::=='.~ 
llaççlarınızı Bahçe

kapıda SALiH NECATi den alınız. Reçeteleriniz büyük bir 
dikkat, ciddi bir istikametle hazırlanır. FOSFOTiN NECATi 

~ 
Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. Bununla beslej,) 
yavrular tombul ve kuvvetli, neı'eli olurlar. (14Z 


