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insull'le Beraber ••• 
lstanbuldan Balıkesire Yolculuk 
lnsull ingiJiz Doğ.up İngiliz Kaldığını Ve İngiliz 

Olarak Öleceğini Söylüyordu 
-

.. 

• 

lnsull'a götüren Antalg• l 1. l h .. 
.. .. .. oapara .tanuu rı tamından agrılmak uzere 

Dun, uçuncu sayfamızda son ha- •ı"le ı·ok ı~ ı. ı ·· ·· l 
• ., ... a ıuı.a ı goruşme er yap· 

herler, .. kısaıınd~ mtillis ba?ker mı~tır. Muhabirimızin gönderdiği 
lnsull un İzınırde Amerıkan tafsilatı bu sütunda siz de oku· 
Ek olana vapuruna bindirildiğini yacaksınız 
ve o dakikadan itibaren resmen Bal k · (. H .. ) Müfl" 
Ame.rıka hukQmetıne tealim edil- ·a. • ı eaır ususı - ıs 
miş olduğuuu elbette ki okudu- nmerıkalı banker Galata rıhtı• 
nuz. lzwire Bandırma yolile gö- mından vapura biner binmez 
türiılen miırJıs bankerin buradan derhal kamarasına kapannuıb. 
bindiği . vapura, burada bulunan Vapur rıhtımdan palamarı çözüp 
Balıke~ı~ ~ubabirirniz de binmişti. hareket edinceye kadar hiç dışan 
Muhubırımız, müflıa lnsull'ü Ba- çıkmadı. 

_ lıkesire kadar takip etmiş, kendi- ( Devamı O uncu Elayfada ) 

Almanlar Eski Müstemle
keleri Geri İstiyorlar 

lngiliz Neşriyatından Kuvvet Alan 
Şiddetli Bir Hücum Başladı 

Bcrlin 14 (Hu· 
Rsi ) - Alman 
matbuata, bir 
•• dd •l t... he rl 
lagUizce Daily 
Mail ıazeteainde 
Atman nıilstem)e
kelerinin iadesi 
IAzımgeldiği hak
kında gazete sa
hibi Lort Rothe-

" mere an yapbğı 

neşriyat nıüna· 
ıebeti)e esasb 
bir taarruza geç
miflerdir. Lordun 
Macarca Peşti 
Hirlaptik gazete. 
ıine verdiği bir 
beyanatı tez ola
rak alan Alman 
matbuatı, Lordun 
noktainazarındaki 
isabeti kaydet· 
tikten sonra Ver-

ıay muahedesine 
şiddetle hücum 
ediyor ve AJman· 
re•nın müstem· 
eke idare etmek 

hususundaki k b". Müst•mlek• lıagatı, tahakküm gapmalc nolcta•ı d 
l. a ı I, ~ . n an 
ıyetaizligı" • • k Aorgpa ııara uaıma cazip ••lir d d Dl ay• 
ı.k en ınuahede fıkrasım haksız· ı lar. Bu nqriyat azim tem yap-

ve lı.yAalziıkla tavaif odiy~r- maktadır. - lf 

1 ................ ._ .......... ,_ ••• -•• -··-··-· ·-.. -· --

1 ioti ahipleri 
.t az inat isti orl 
Aldığımı& bir habere gör banker 
lııaull'ü Yunanistandan buraya geti
ren Miotis vapurunun sahipleri ta
rafından hükumet aleyhine bir zarar 
ve ziyan davası açılmıştır. Mioti. 
sahipleri, bu davalarile gfiya gemi· 
lerinin hareketten kald.ığını ve zara
ra duçar olduklarını iddia etmekte, 
hükumetten tazminat istemektedir
ler. Hükumetçe bu davanın kabili 
kabul olup olmadığı tetkik ettiril· 
mektedir. Manmafıh, geminin ken
diliğinden lstanbulda tevakkuf etmit 
olması, bu hususta her hangi bir 
iddiaya yer vermiyeoek mahiyette 
görünmektedir. 

·-······· .. ···-.. ·········•· .............. " ............... . 
Evlenenler Ve Bir 

İstatistik 
Geçen Sene 4639 Çift 

Birleşmiştir 
Yapılan bir istatistiğe göre bir 

sene İçinde lstanbulda ( 4639 ) 
çift evlenmiştir. En fada evlenme 
vak'aıı olan kaza Beyoğludur. 
Miktar itibarile ikincilikte Fatih 
gelmektedir. Evlenen çiftlerin 
meslekleri en fazla ticarettir. 
Bir senede evlenen erkeklerden 
(1424) ü ticaratle meıgul, (1151) i 
ıan'at erbabı, (559) u ziraatçıdır. 

Ayni istatistiğe göre en fazla 
eYlenenler (19-24) yaş arU1ndadır. 
Bunlann adedi (2139) dur. 

Y aıı ( 65 ) i mOtecaviz olduğu 
halde bir aenede ( 9 ) çiftin de 
evlenc:liji kaydedilmiftir. 

• .~, '' a • • • ~~ • 

Üçüncü 
Sayfada: · 

Gazi Hz. nin Seya· 
hatleri Taf ilitr 

• Meclisinde Ha

raretli Bir Celse 

ovyet Rusyadan Türkiy 

Hakkında Yük elen Tak• 

dirkir Bir Se 

ati n OçUncU ayt.mız 
çeviriniz 

Esnafın İhtikarı Ve Bir Tetkik 

En Çok Ceza Görenler 
Uncularla F ırıncılardır 
Günde 50 Lira Czaya Mukabil 400-

500 Lira Kar Yapanlar Var 
Gıda maddelerinde ihtikar yapıldığı b&kikatioia artık .aklanacak bir tar'! 
kalmamışbr. Çünkü Şehir Meclimıe •erilen bir takrir, Hnafın b.u husu~ 
halka karşı ne derece gadir yaptığını rösteriyor, Biz, bu ~ ve ~ 
meaeleıi haline gelen bu da\'& etrafında tetkikat yaptık.. ~alib.iye.ttar ~~:i 
aelerle görüştük. Bu ihtikarla mücadele için vücude getirilen adli ve ı 
cihazları gözden geçirdik. Aşağıdaki maltlmat& toplıyabildik: 

Bizi •n zigad• Brenler •• ~arua aolcartlar artcalarla /ıMr1.cılarııuı 
Belediye zabıtaaı memurlarının 1 unvanile Galatadaki bir manaıb-

Belediye talimatnamelerine riayet nn llst kabna yerleşen bu m~h-
etmiyenler hakkında kesdikleri keme Emin6n0, Beyoğlu, Fatih, 
para cezaJanna yapılan itirazlar Betiktq Belediye tubelerinin mın-
vaktinde tetkik edilemediği için takalanndaki bOtOa belediye ce-
iki sene evvel yalnız bu gibi iti· zalannın itirazlanna bakıyor. O .. 
raı:lan tetkik etmek makıadile klldar Kadık6y, Sanyer, Beykoz, 
Galatada bir Sulh ceza mahke- Bakırk&y kaymakamlık merkez-
meai teıkiJ edildi. ikinci aulh ceza ( De..amı 8 iaci aarfada ) 

İmtiyazlı Şirketlerden 
Ne Şikayetiniz Vardır? 

---··---
ŞIKA YETLERINIZI BiZE BiLDiRiNiZ 

imtiyazlı şirketlerden hepimi= birçok ş·r A etlerimiz ;.•~dı~ · 
Kimimiz Telefon ŞlrketlnJn muhı be ·e Ucre n on-

trol hakkını haiz olmadıiımızd•n' 
Kimimiz Elektrik Şirketinin aenelerce •••t kirası 

aldıftından , x d 
Kimimiz Tr•mvay Şirketinin fena _çaltttı11ın an, 
Bazımız Rıhtım Şirketinin göaterdıll mUtkUllttan, 

V · den mUıtekiyiz. Bunu zaman zaman tekrar ederiz. 
e saıre • . . d' l k 

Bugün Nafıa VekAleti bu şikiyetlenmızı ın eme ve ona göre 
tedbir almak arzusundadır. 

Şirketlerin §imdiye kadar yalnız kendi haklannı arayıp vazifelerini 
ihmal ettiklerini, halkı ve halkın menfaatini kat'iyen düşünmedikle
rini biliyoruz. Binaenaleyh soruyoruz: 

lmtlyazh Şirketlerden Ne Şlklyetler;nız Vardtr? 
Şikiyetlerinizi kısaca Son Postaya bildiriniz. . 
Gazetemiz bu tikiyetleri muntazaman netredecek, ıonra tasnıf 

edip mllfterek bir istida teklinde Nafıa Ve.k.IWine ve Bnyllk Millet 
MecJiaine ıöaderecektir. 



(Halkın 
Tarihe Göçınesi 
Zaruri 
Bir Vaziyet 

Eskişehird~ bazı kimseler kuduz 
bir in m etini )'edıkleri ıç.n 
kuduz olmak telılıkeaJie kargı· 
larmı lar, lıe;:ııen ted,vi altıua 
alıumışlardır. Hu buslJSta mü\.a• 
.LinsJw sorduğumuz kim!elet 
bize eunlan söyledıler: 

Ali p,za liey ( Çııkmakçılar Düı•ük, 
Yenıhau) - Eskişehirde ıek:z on kişi 
kuduz bir ineğin ctinl, c.ğer.ni ve 
lıeycini yemitler. Şimdi de tedavi 
için latanbula ıgcliyorlarmıı. Düokü 
gazetelerde l:u haberi okuduğum 
r..tman çok müteeuir oldum. BöyJo 
bir hidis geçenlerde Aoadolunun 
bir k6şesinde daha o1du. (140 ) ki .. l 
kudurmuş bir ineğin aülünü içtikleri 
için tedavi altına alındılar. Eski :ıa
mnnlarda da böyle bidiaeler pek 
çok olurmuş. Haatalanmıt hayvanlann 
kesilip yenildiğine bilhassa lıazı 
Anadolu köylerinde eskiden çok 
tea düf edilirdi. Kam kendisine fayda 
•ermeyen, zeh'rlcoen v öloıek üzere 
ıOlan bir lıayvanm etini yemek %«'bir 
)'emekten farklı değildir. Bu fena 
•dete l:ir Dihayet verilmelidir. 
Hasta hayvan yenmez, baytara 161-
terilir. 

inhisarlar da Teftiş 
Ôğreodiğiaıize 1ı6re; inhisarlar 

Umum Mlidürll HüsnU Be}' inhi
sarlar teşkilibnı teftiş etmek 
Oz r bug lerdc l:ıaıirt: gidecek· 
tir. HUsuü Bey bu mUoati beti 
bu ı ne Eio mmtaka ınd .. u alı• 
nacak tütün, kunı v~ .)l1Ş Üz..iim-
ler için tetkikat yapa~ .. 

Yeni Profesörltır 
Üniversite için kendilerile nıu· 

kavele y pılan ecnebi pl'\of sör· 
lerden M. Frank ve M. Ruding 
ıehrimize gelmişlerdir. Aldığımız 
ma!Cimata ıöre bu profesör!er 
önümüzdeki Eylülden itibaren 
ders vermiye başlıyacaklardır. 

SON POSTA 

Ak Sakallı Bir Suçlu 
Niyazi Ağa Bir Yığın Eşya Çalmış, 

. Bunları Sudan Ucuz Satmış 
Diiıı a.slıy~ .üç~ncü ~a mahkemesinde ak iki suçtan d0Jay1 albşar ay hapis cezası erdi. 

sakallı Nı~an . •.s~ı~e b.ır hırsızlık suçlusunun Sonra cürQmlerin toplanma11 esasına göre cezalarını 
mubak~mesı bıtırıldı. İdd.aya göre Niyazi Ağa birlqtirdi ve eauen kendisi hırsızlıktan dolayı 
Galata .da ~harya ~endinin açı_k bulunan kapısın- başka bir zaman da hapishanede yatıp çıktığı için 
dan evıne gırerck b~ şa~ka, bır palto, (3) tepsi, de bir miktar zam yapıldı ve top yekun on ey 
altı ka§lk altı mendıl, bır karavana ve sair eşya <>D gün hapiste yatmasına karar verdi. Niyazi Ağa 
çahnıf, ıaribi ıu ki bu bir yığın eşyayı ytiz el.i karan dinledikten sonra: 
kuruşa satmıştır. Başka bir gün de Onnik Efendinin «- .Şu dükkan meselesi ne ise amma reis Bey., 
dükkanına girmiş pa.tosunu, boyun atkısını şapka· eve ben girmedi~. H~ksız y~re hnpi~te yatacağım 
s le ' param da yok ki temyız edeyam» dedı. 
mı, aşırara .kaçarken cUrmOmeşbut halinde Reis - Fakirlik hakkında ilmühaber önderir-

y kalanmıştır. Mahkeme bu ak sakallı suçluya her sen parasız temyiz edifü·. cevabını verdi. g 

Aslan Gibi .. 
Malı Çalınan Bfr Adam 
Niçin Dava Etmiyormuş? 

Dün Asliye ÜçOncü çeza mab· 
kemesinde bir hırsızhk davasına 
başlandı. Mevlut ve Mehmet is
minde jki suçlu, lfaket Hanımla 
Fr n l mind de iki d v cı 
.-ardı. 

62 y d olduğunu s5y(jyen 
Frangül Ef. dava mı nJattı: 

- Efendi , çe ene bir 
'I~ n b m Tozkoparandaki evime 
lur 1% ıırmi . Kıy tJi bir tııb n 
baloı ı çalmlf. l:ir gün poli ler 
vime burada oturanlardan M h· 
edl ıetirdU r. HaLyı nasıl çal· 

dın, hanai pencereden girdin di
y öateriyorlardı. Ben kendini 
tanımam. Ben aılan gibi bir ada· 
ım. Yin ç Jışır lmm. Benim 

d v yok. Eğer b lımı verirae-
iz altr Jiderim, dedi. 

lfaket Hanım da: .. Benim p n· 
c r i çmı 1 r, haWanmı, ger
c1aıı· 1klarımı çalm l r. Ben faki .. 
rl K ndil rioi dava ediyoru .,, 
Dedi. 

Mıhkem pbitleri dinledi ve 
bı:r.ı ahitleria celbi için de mu· 
h k m yi bqka bir güne talik 
tti. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

H cı Hamza isminde biri 
Samatyada oturan yüzbaşı Ziya 
Beyin evine girerek öteberi ça
larken yakalanmıştır. 

>f. Eıüpte Jistik fal>rikasıdan 
~ahşan <_:orumlu Mustafa sol fi .. 
nlo dört parmağını maki.ney 
kaphrm ıtır. 

Jf. Şoför Adilin idare.indeki 
1951 N"o b otomobil O.smanbey• 
den geçerken gazete müvezzii 
MeşkOre Hanım ç rparak b c -
ğındao yaralamıştır. 

Sadullah B. 
lkt sat Vekaleti Deniz ve Hava 

Müste~arı Sadullah Bey dün Akay 
ve Ha\ uzlar id relerini teftiş 
etmiş, akşamki trenle Ankaraya 
dönmüştür. 

Mazhar Osman B. 
Diyor Ki: 
"Ben Böyle Söylemedim 

Dedikodu Yapıyorlar 
Üniversitenin ıslahı işite meş

gul olmak üzere ç.ağırılao M. 
Ma'§ memleketine dönerken, To .. 
kaUıyand verilen veda zi}' fe-
tinde doktor Mazhar Osman 
Bey bir nutuk söylemişti. Ziya
fetten sonra Mazhar Osman Be
yin bu nutltile eıdd mfiderrisJeri 
çok r ncide ettiği s~ylendi. Çü 
kü M ı.har O man Beyin aözl ri 
arasında «M. Malş Türkiyed 
IHimle cahili teftik ebni~tir.» Şek 
linde bir ifade de l>ulunduğu ileri; 
IÜJ'ülüyordu. 1 

Bu ıayia, birçok eski mlidcr
risleri hakh o!arak kızdırmış, 
bu arada Edebiyat Fakültesi 
terbiye müderri i İsmail 
Hakkı Bey de bir açık mek
tup neşrederek vaziyeti Mazhar 
Osman Beydeo &<lrmıya karar 
\'ernüştir. 

Dün bu bahis üzerinde nutuk 
sahibile konuştuk, Mazhar Osman 
Bey bize dedi ki: 

.. - Hadise, aynan benim 
kulağıma kadar da geldi. Ziyafet 
gecesi, yüzlerce davetli huzurunda 
&Ö} Jediğim nutukta ne ıar han. 
ne de imaen böyle bir söz aarfet· 
nıediğimi tamamen ve kat'iyetle 
tekzip ederim. Memleketin irfan 
hayatına deyerli hiımetlcr etmif 
zevatın bir kısmına ihtiyarlıkları 
dolayı ile yeni kadroda vazife ve.. 
rilmemiştir. Diğer Kısım da her 
nasılsa şimdilik açıkta kalnuşla.-. 
dır. Fakat temin ederim ki, buna 
r v men, o arkadaşlar hiç birimi· 
zin kalbinde ihtiram mevkilerini 
kaybetmemişler, minnetle anılmıya 
hak kazanmış~ardır. Bana atfedi· 
len sözler dedikodudan başka 
birşey değildir. ,, 

Kavgalar 
Dört Arkadaş Para için 

BiribirlPrine Girdiler 
Parmakkapıda oturan elektrikçi 

ApustoJ, teni Y orgi, marangoz 
latirati ve sobacı Marinoı isminde 
dört erkadaf, bir para mesclcdn
den kavga çıkararak biribirlerine 
girmişlerdir. Bu ırada Apustolun 
kafa ı bir demir parmaklığa çar
par k başından ağır surette yara• 
Ianmışbr. Bundan başka Fenerde 
Şevket i minde biri sarbo lukl 
Emin Ef diyi, Galatada i yüzün
d n amele Hü eyin arkada ı Mu.-. 
tazayı sopa ile ba ıodan yara• 
l~mışJardır. 

Muhıddin Bey Geliyor 
Aokarada bulunmakta olan 

vali ve Belediye reisi Muhiddin 
Beyin Sah günü ıehrimize avdet 
etmesi beklenmektedir. Muhiddin 
Bey Belediyeden tramvay ı"rke
tine ait bazı malfımat istemiştir. 
Bu malumat kendisine gönderil· 
miştir. Belediye İıtanbu1daki im
tiyazlı şirketler hakkındaki fikir-
leri i tahriren Nafıa Vekaletine 
takdiın etmiştir. 

15 Koyun 
Hıkayesi 

Karaağaçta pay mahallinde 
Sadettin ~ey isminde bir koyun 
tacirinin çobanı Kad:r ağa kara· 
kola giderek İsmail Efendi ismin
de bir kasap tarafından 15 koyu
nunun çahndığın1 aöylcmişfr. 

Bunun üzerine sorguya çekilen 
ı .... ail Efendi de : " Ben bu ada· 
mın söylediği koyunlan kendisin .. 
den tın aldım. " demiştir. Polis 
şimdi bu çapraşık ifin halli ile 
me guldür. 

• 
Bir Ev Daha Çöktu 

Kasımpqada Süruri mahalle
sinde Mevlina sokağında 21 Nolu 
boı bulunan harap bir ev dün 
öğleden ıonra u.at 15 raddelerin
de çökmlifttir. 

1 Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

Hasan Bey - Yakmda mem· 
if'kettf bir kağıt buhranı bq 
ptu~ek azizim! 

... Çocuklar vazife yazamıya· 
cak, gaJeteler, buıJamıyacakf 

Dost doıt&t akraba akra· 
baya mektup gönderemiyecek 1 

? • 

l -Aman Hasın Bey bu k6ğıt 
buhranma aebep ae acaba?. 

N" .... 16 

Giiniin Tarihi 

Tütün Kongresi 
Bugün Başhyor 

TOtün konzre.I, buzüu Ankara 
toplanıyor. 

Kongrede konuşu1acak en milht 
meaelelcr ıunJardır ı Ahm aahrn tara: 
lan, en muvafık iıleme ıekllni 
teabiti .. TopJınb dört gün aürece 
bu mOddet zarfında ıe,çilecek en 
menler bu eaaslar dahilinde görüıe 
eelderdir. 

Çarıamba gGna· ıon ve umum 
bir to nh daha yapılarak kongrey 
aihayet verilecektir. 

23 Nisan Marşı 
Malatya Meb'usu H.lmi B. tar 

fandan güftesi yazılıp Bü.)'ük Mille 
Mccli~i Mnmeyyiı.lerinde!J Fuat Be 
tarafından bestelenen 23 nisan çocu 
haftaaı marşa mektep talcbeleriott 
Öğretilmeğe başlanmış'tr. 

Şehir Mecllslndo 
htanbul umumi mec isi dün öğle

den sonra toplandı. Dünkü toplantad• 
1931 senesi kaıti hesap raporunun 
müı.akeresine devam edildi. Bu 
kat'i hesapta mOnakaıa mevzuu olan 
578 küaur bin liranın nasıl bir kartı· 
lakuz borç oldu na dair yine bir 
karar verilemedi. eclis bugün .tek· 
rar toplanarak muı.akcrey deYam 
edecektir. 

Takdir Edildiler 
Mut Talisi Mitat, ok ra aD 

muavini Salih ttia, Ank ra viI yet 
idare heyeti aıalanndan EnYer, Hak .. 
kı Haydar, Yahya Sezai Beyler kendi 
it nhalannda gösterdikleri verimli 
faaliyetten dolayı tnkdimame lla 
taltif edilmiflerdir. 

Türk Ofisi 
Yarın Yeni Kadrosile 

Çalışacak 
Tnrk ofisi merke:ıinde yeni 

vazifelere ta;in edilen ihracat 
ofisi raportörU Mithat, istatistik 
ıefi Faruk, Ziya Emin ve Nejat 
beyler dün akşam Ankaraya ha .. 
reket etmi~lerdir. Türk ofisj lstan• 
bul şubesi yarından itibaren yeni 
kadrosile çah~mıya başlı) acaktır. 

-Muvaffakıyet dileriz. 
idamı lstenlldl 

Geçen Şubatta Su!tanahmette 
rıruzağada bir cinayet olmuş, Husip 
fıminde Liri karısını ıild kurıunla 
öldürmütlü .• Yapı!an tahk:lmta göre, 
kadımn metrea olduğu Ye Haaip il• 
6 senedenberi bir arada yaıadıf1 
anlat ılmı§tır. Kadm aayri me,şru bir 
,ocukJarı olduktan ıonra Ha ipten 
ayralarak batka11na iltica etmiştir. 
Tahkikat hakimliği katilin metresini 
kaaten öldürdüğOnü tesbit edere~ 
idamını istemektedir. Muhakemey• 
yakında ba§:anacalctır. 

Bomba Suçluları 
Mahkemede 

Bir tramH,.ıt çanta f çiııdc d8rt 
bomba ile birkaç mektup lıırak· 
mak ıuçund n maznun Mapanill 
Mehmet. Cent ve tüccardan lbrahim 
Efendiler·n mubal<emerıine dün üçüncQ 
ceza mabkeme•inde devam edilmiştir. 
Celıede poliı ikinci 'ube memur ve 
komiserlerinden b zılan diolc mi§tit. 
Mahkeme mektuplardaki yaulana 
tetkiki içhı bqka Lir ıüne bırakll
mıt!ır. 

Hasan 8. - İmtiy da fİrketlf'rın ka• 
bab.atleri birer birer teabit edili' 
yualacaklDlfo Bu lfe meYCut 1'i .... 
•toklan kifl l'elebilir mi. hiç? 



Hergün 
Mündericalımızın çoklu
gundan dercedilememiş
tir. -

Gazi Hz. 
Edremit Ve 
Çanakkalede 
Büyük Reisimiz Her Ta
raftaCoşk un, CandanTeza-
burat lle Selamlanıyoılar 

Edremit, 14 (A. A.) - Reisi
cOmhur hz. Ayvalıktan sonra 
Gömeç ve Burha.ııyeden geçerek 
•at 20,40 da Edremide muva• 
.. ıat buyurdular. Yollar, hali.-
kinm alkışhyan köylülerle dolu 
idi. Gazi hz. pek büyük tezahO-
ratla karşılandıklan G6meçte 
ilkmektebe, her tarafı taklar ve 
meşe dallan ile donatılıp bütiln 
balkı sokaklara dökülm'if olan 
Burhaniyede de hükumet kona· 
tına indiler, halkı selimladılar 
Ye habrlanm •ordular. 

Edremitte vakit geç olmasına 
rafmen halk, caddeleri dolduru
yor, candan gelen meserret 
Avizeleri etrafı i..leti) or, kalpleri 
heyecanla latan Edremit halkı 
bOyük ~isaf;ri karşılıyorlardı. 

Şeh~rde muhtelif taklar yapıl
mıf, bınalar elektrikle donatıl
IDlfbr. 

• Reisicfimbur Hz. evveli Bel 
diye dairesini teşr:f ettiler. Bir: 
aonra ikametlerine tahsis edile z 
binaya geldiler. Binanın önünd: 
laalkın coşkun tezahüratı uzun 
müddet devam etti. Akıam ye
meği askeri mabf elde yenildi. 
Reisicümhur Hz. bu geceyi bura
da geçireceklerd · r. 

Çanakkale, 14 (A.A) - Dün 
ıeceyi Edremitte geçiren Reiai
cilmbur Hz. bugün saat 10 da 
oradan hareket etmişler, Ayvacık 
•• Ezineye uğrıyarak saat 19 da 
Çanakkaleyi teşrif buyurmuşlardır 
Civardaki ve hatta uzak mesaf~ 
lerde~i bütün köy!er halkı çocuk· 
!•rı ıle beraber kam:len yollara 
ınerek muhte.if yerlerde bayrak· 
larla ve yeşilliklerle sil•lO birçok 
taklar yapmlŞlaı ve çok coıkun 
tezahüratta bulunmuşlardır. 
Ayvacıktaki tezahurat fevkalade 

oldu. Gazi Hz. otomobillerinden 
inip halla aeli mladı!ar. Ezine halka 
tehirlerini çok güzel donatmışlar 
iatikbal için şehrin haricine titap 
•tmitlerdir. 

Rel.lclmhur Hz. otomobilden 
inerek .._ ıınllcldet yaya yilrD
dOler. Neı'e •• heyecan içiade 
bulunan halkın hatarlanm aor
dular. 

Bily~k bir alkış tufanı içinde 
otomobıllerine binerek yollanna 
devam ettiler. Çanakkalede 
lan istikbal merasimi k yapı• 

tli "eli pe aza-
aıe 1 • v,ıayet • • 

kt l • memunnı, 
me ep er, ızciler 8 ul 

clı k 
• porc ar ve 

ka n er ek b6tün halk b d d b . L-.....!-! ura a a 

Resimli Makale a Bu Devleri Uyandırınız a 

d 1 B~ dev erin her :r.aman uyanık o ması laz.m memleketin kurt•lmaaı, muddebar kuvvetlere aahip lu 
_ ev erın uyanık o!maııile mümkündür. Bu devleri uya~dınnız. 

~~~--..,.-~~---=====================-

SON TELGRAF HABERLERİ 

Milf et Meclisinde Hararetli 
Ve Münakaşalı Bir Celse •• 
~~k~a 1 S (Hu•usi) - Millet 

Meclısın~n dü!1kü toplantısında 
bararetlı görüşmeler ve münaka· 
talar. oldu. Evveli Ziraat Vekili 
Muhlıs Bey, ağaçlara musallat 
olan haşarat ile yapı!an milcade-
leye dair verilen bir takrire cevap 
olarak etraflı izahat verdi. 

Müteakiben bina vtrgisi ka· 
nunuoun değişlirilmiş olan 3üncll 
maddesine ait Jayıhanın müzake
resine geçildi. Bu sırada Hüsnü 
Bey (hmir) vatandaşlann öde-

Türk San'atı 
Sovyet Rusyadan Çok 

Takdirka' ~:ir Ses 
. ~os~ova, 1~ (Tass.) - Novyi 

Mir ısmınde edebiyat ve aan'at 
mfkmuası:ıda, Maarif komiserinin 
re ', ası taraf .odan Türkiyede 
::kl!k~areket'eri hakkında çok 
va ed 8\~ahiil ve cllmleleri ihti· 
Ur M en il' makale neşrec:lilmiş-
b..;.; •kale •.ab.bi, lstanbulda cüm-

)'et devrınde vücude getirL . 
ed~ ~~ ab'delerden bahsede:? 
ıyor ..... Ta k. 

luı har~k tin .r ıyede milli kurtu-
ıalibat rni':n.:: t•Pmlf olduğu 
resim dahil oldu.. eykeltrq ve 
san'atların or·· · gul halde bitin 

•J.na bir tt 
inkişafıba müsait •ure e 

M d t" tartlar yarabnıttır. d o ern ~rk reaaanaiıia eski 
mo ası. geçmıt IDevzulan bırak~ 
mlf, mılli mevzular çizmiye bq 

me kabiliyetlerile ve adelet mef· 
bumile telifi mllmk6n olmayan 
kanunları doğru bulmadığını, Irat 

lizım geldiğini &ayledi. 
Sonra Maliye Vekili cevap 

vererek dedi ki: 
getirmiyen yerlerden vergi alın· .. - Hnann Bey kanunun eıa· 
maması 'lı, 10 bin liralık mobilye ıına değil muafiyet haddine itiraz 
ve 5000 liralık otomobil sahip- ediyor. Esas hakkındaki esbabı 
lerinden vergi alınmadığı halde mucibe ne ise muafiyet hakkın· 
ufak bir mesken sahibinden ver- daki esbabı muc:be de aynidir.,, 
Kİ istenmesinin hiç doğru ol· Neticede HüsnD Beyin, bu 
madığını, herıe,.den evvel gOmrük JAyıhanın encllnıene iadesi hak· 
himayesine a:ğınarak bunu istia- kandaki takriri reddedilerek 14· 
mar edenlerden vergi alınması yıha kabul olundu. 

Parlamentolar 
--~~~~~~~~~-=-~-=-=-~~~--=-

Fi 1 o Kumandanı 
Birliği 
SeneI:k T oplanb Eylôlde 
Şehrimizde Yapılacak 

Cenevre 14 (A. A. Hususi) -
Beynelmilel parlamentolar birliği 
konseyi senelık toplanbsında i§SİZ· 
lık, mesai saatleri ve silihlarm 
buakılması işlerile meşgul ol· 
mUflur. Konseydeki murabhasla· 
nmız Fazıl Ahmet ve Nizım iz. 
zet Beyler de bu hususta noktai 
nazarlarımızı müdafaa etmişlerdir. 
· Birlik bundan aonraki senelik 
toplantısını 24 eylOlde lstanbulda 
yapmaya karar vermiftir. 

Bir Cinayet 

Amiral Hayime Ankara
dan Şehrimize Döndü 

Ankara, 15 (Hususi) - Don 
buraya gelen Japon filosu kuman· 
danı Amiral Hayime Hariciye ve 
Milli Müdafaa Vekillerimizle, bü
yük Erkimbarbiye Reisimiz Müşir 
Fevzi Pap Hauetlerini ziyaret 
etti. Öğleden .onra da Hariciye 
Vekili tarafından şereflerine bir 
ziyafet verildi. Amiral cenaplan 
ikindiye doğru Meclis reisimizle 
Başvekilimiz Paşayı ziyaret etti. 
Akşamdan lstanbula hareket 
ettiler. 

(Japon Babrl1e'Jlerlela .. hrlmladekl s .. 
alatllerl•• all tal.t it •• realmler 9 -ca 
Sa,ıamıaclaclr) 

Mercanda Ali Paşa hanında karnına bıçak saplallllf, çok ajv 
oturan halıcı Muhiddin isminde surette yaralamlfbr. Muhiddin 

....._...,. .......................................................... ._~~ ...... 

f8 rın. Ulll"KIDe çıkauılardır. Gazi 
Hz, hızalanna gelince b 
kDtle yerleriaden oynadı KuaJazl im 
d ki . d • p ere sevgı uyguları taşta. 11y 

lam11tır.,, biriai, aralannda çıkan bir kavga Efendi kaçmak isterken tutal-
-=::=...======-==~~=c========-....... -===~&~z~enn~·:e~:ku:;~n:d~u:ra~ca:!..!lb:=!!ra~hi:"m:ı~Ef~.~n:i:n:_:..~m:,:uı~tu~~~==--=--====---------

1&d~an etrafı inletmiye .,..:~· 
Gazı Hz. halkın önünden • 
olarak geçtiler. Yaya 

Hepsine hatırlarını sorarak iJ .. 
tifat buyurdukl<n sonra otomo
billerine binerek ikametlerine 
tahsis kılınan vali konağını teşrif 
ettiler. Şehir baştan başa donan
llllfbr. 

Her taraf şenlik içindedir. 
Reisicümbur Hz. bugün de 

bazı kıtaab teftiş ettiler ve tesa• 

~~ ettikleri bazı kıt'a.arın tat• 
•tında bulundular. 

iNA rv /STER iNANMA! 
e Türk Tale~e 

0

Birliğinin Cuma pnkG aktettitl kon
ar d~ ~ayet dıkkate şayan bir nokta tebarüz etti. 
iti Bırltk bir kooperatif teıkiline karar .ermiştir. Bu 
az:yı ·~~~ ~lac:alr gençler, gazetelere ilin veriyor, 
birk kiar" . çlunaa davet ediyorlar. Bu davete ancak 

aç tı icabet d' b" b" 
K e ıyor ve ta ıi ar ıey yepdamıyor. 

0 nwrede aza k tif" • 
maaınm L ~ b· . ' oopera ın tımdiye kadar yapılma

•eue Jna soruyor. 
Kooperatif teıklline aaemur bir hanım kaz iaabat 

veriyor, ve: 

- Gazetelerle Ula ettik. Arkadqlan pfu'dalr kim• 
plmedi, diyor. 

Bunun Gzerine azadan bir kısmı: 
- Biz sasete okumuyoruz. haberdar olamadık, 

diyorlar. lda idd" d 
Memleket iflerll• al&kadar oldu nm ıa e en, 

haftalık mecmualanada memleket ftler~ne hara~etll 
.etuDlar taui9 eden ye Onlveralte talebeaınden miirek· 
Jcep bulanan bir tqekküllln azNa, gaz.ete okumadık
lanm itiraf ederlerse, arbk o memlekette ıazete 
okundutunaı 

iSTER JNAN /STER INANllAJ 

•• Kıs sı Z D 

Türkçe 
Konuşmıgan Türkler 

A. E 
Cuma günü bir dostu :ziyaret 

için (Pendik) e gitmiştim: 
- istasyon caddesini takip 

ediniz, sahile çıkacaksınız. Sağa 
sapınız, birinci sokağa giriniz. 
Önü bahçeli küçük bir ev görü~ 
sünüz, demişlerdi. 

Fakat göremeyince adresi 
karşıma ilk çıkan zata sordum, 
Garip bir türkçe ile cevap verdi. 

Köşeyi dönüyordum, karşıma 
kadınlı erkekli bir grup çıktı. Ve 
kulağıma yabancı bir lisan geldi, 
o zaman hatarladım ki, «Pendik» e 
Girit muhacirleri iskan edilmiştir. 
Bunların arasında konuşulan lisan 
rumcadır. 

Bir meslektaştan 6ğrendim: 
" Bursa ,,da "Uludağ,, ın bir 

kenannda (93) muharebesini mü
teakıp K~fkuyadan hicret etmİf 
vatandaşlarla meskün bir köy 
vardır. iç ne girdiğiniz zaman 
kulaklannıza güren lisanı gelir. 

Ankara civannda ( Haymana ) 
da ayni vaziyetle karşılaşırsınız: 
Orada da öyle bir köy vardır ki 
içinde yalnız kllrtçe konutulur. 

" Pendik ,, te oturan (Girit)li, 
Bursanın Uludağma yerlqen (Kaf· 
kaslı, ( Haymana )da çift süren 
reçber benim kadar Tilrktür, 
damarlarında kanımı taşır. Kalbi 
ayni hisle çarpar. Fakat yanımda 
batka bir dille konuftuldanm 
iıittiğim zaman ona .bana Y~ 
kendimi ona yabancı ldu!t~ek 
ten nefsimi alıkoyamam, ıçımde 
bir humnazlak lüaederim. 

Ankaradan gelen haberlere 
bakılırsa Dahiliye Vekileti Türk 
hana bakımından g6ze çarpan bu 
gayritabiilikleri kaldırmıya karar 
vermiştir. Bu maksatla bir kanun 
layihası hazırlamaktadır. Bu ll
yiha ile memleket dahilinde Türk 
hars•na menaubiyet itibarile nllfua 
keaafetinin tanzim ve tenini için 
icra Vekilleri Hayetine aalAlıiyet 
verilecektir. icra Vekilleri Heyeti 
de bu ıalihiyetini memlek~ti 
üç mıntakaya ayırmak suretile 
kullanacakbr. 

Birinci mıntaka, Tiirk hal'Blna 
mensup nllfusun tekisüfü matlup 
olan, ikincisi Türk hanına tem
sili matlup nüfusun nakıl ve 
isklnına tahsis edilen, Dçilncllsll 
iktısadt, barsl ve askeri sebepler 
ile iskln ve ikameti yasak edilen 
yerlerden ibaret olacaktır." 

Söztin kuuı: TOrkçe konq
mıyan TOrlderi cemaat halinde 
bir noktaya iakln etmek auretile 
asırlardanberi yapmakta oldutu
muz hatamn tamirine baflana
caktır. 

Mahkeme Dosyası
nı Satıyormuş! 

Bir Zabıt Katibi Yakalandı 
Ve Tevkif Edildi 

Asliye 30ncü ceza zabıt ki-
tiplerinden Cemil Ef., bm ... ç1-.. 
ra ait bir doıyayı Ntmak tqeb
bil.OOde bulunmak mp ile mas• 
nun olarak dtla tevkif eclilmiftir. 

Mtlddeiumumilik tarafmdan Y .. 
pılan tahkikata g8re Cemil Efen
di bu dcS)eJİ ...çJalara Nt• 
mak nzere SO liraya pazarlık 
etmit ve ayufUlmuıtur. Dosya, 
suçlulara 1&blchktan Hnra hepft. 
nia huarunda imha edileceği de 
ajrenilmiftk. Fakat yapılan bir 
ihbar üzerine Cemil Efendi takip 
edilmiş ve elindeki dosya ile 
suçlularm oturduğu aparlımana 
girmek üzere iken yakalanmııbr. 
Hakkmdaki tevkif karannı Sul
tanahmet Sulh hikimliği vermittir. 

Zelzele Oldu 
Balakeair, IS (Huaaal) - Don 

bir nlaele oWa. AkhiNr we 
Bandırma laan\Wnde de da,.W.. 



4 Saya 

.. "tlcmleket Manzarası 

Bu Sene Taşköp
rüde Düğün Çok 
Olacakmış 

Taşköprü (Hususi) - Leylek
leri lıerkes bil.r ve tanır; bu gü· 
zel bayYanlann gelişi bahar ve 
yazın müjdecisidir. Ta_şköprü köy· 
!erinde de yaz.ın müjdecisi leylek· 
leria gelmesidir, Nedense, bu 
hayvanların gelişinde mühim bU. 
uğur tahayyül ve tasavvur olunur. 
Bundan dola} ıdır ki Leyleklerin 
:yuva yapm"'sına bütün Taşköprü 
köylüleri yardım eder!er, onlara 
çalı, çırpı hazırlarlar. Bu hayvan· 
lano yaptıpları iyilikler, gelir .. 
dikleri uğur nedir? Bunu şimciye 
kadar iyice bilen, gören yoktur. 
Leyleklerin yaptıkları iyilik şöyle 
dursun verdikleri zararlar meya
aında bi hassa çayırlardan topla
yıp yuvalarına getirdikleri ve bu
ralardan da büt~n köy evlerine 
kaçırdıkları yılanlar ve kümesler
den kap p kaçbklan civcivler 
kayde değer derecede faz.tadır. 

Leyleklere karşı bu bağlanış, 
membaı belli olmayan bir anane· 
dir ki yıllardır devam edip gidi· 
yor. 

Taşköprüde ilk gelecek ley
lek sabırsızlıkla beklenir ve bü· 
yük bir meras:m ve se\inçle kar· 
şılanır. Bütün köylüler onun yu· 
vasına koşarlar. 

İlk gelen leylek hakkındaki 
kanaat şudur; 

Bu leylek sıcak diyarlardan, 
Mekkeden geliyor. İsmine hacı 
baba, derler. Mekkeden getirip 
yuvasına bıraktığı şey, uzun 
z.aman tetkik edilir. Fakat bu 
ıelen le) lek geçen seneki değil, 
onun yavrusudur. Leylek bir git
tiği memlekete ertesi sene (itmez, 
yavrusunu gönderirmiş •• 

Ve bu yavrunun aagaaında 
tapyarak, ta Mekkeden getirdiği 
hed.ye, bir yıl evvel, anasına ya
pılan iyilik veya fenalıi&n karşı· 
lağıdır. 

Köylüler, o sene içinde olacak 
hadiseleri, ilk gelen ley!eğin ga· 
gaıında ilk getirdiği armağana 
bakarak evvelden haber verirler 

' 
tefsirler yaparlar: Eğer leylek 
kömürle gelirse: yangın, bıçakla 
gelirse: katil, iple gel;rse: asker 
toplama, yani harp, kırmızı ile 
gelirse: düğün, buğdayla: bol:uk, 
meyva ile gelirse zenginlik, ye~il 
otla gelirse: murada ermek, taıla 
gelirse: kıtlık olurmuş. 

Ve bu rivayete köylüler çok 
sa.mimi bir şekilde inanırlar ••• 
Yedi ıeoe evvel, bir leyleğin 
kömürle gelmesi üzerine o y~I, 
büyük bir yangın olduğu söylenir. 

Yazın müjdecisi leylek bu 
~I da T aşköprüye gelmi, .• kulak· 
tan kulağa söylendiğ:ne göre de, 
gagasında al renkte bir parça 
getirmiş. Onun iç in bu yaz Taş
köprü de faz.la gelin ve güvey 
görülecekmiş.. bu düğünler, bir 
ıene mütemadiyen devam ede
cekmiş .. 

Aydında Hırsızlık 
Ayd_m, (Hususi) - Meşrutiyet 

mahallesinde oturan Adliye mü• 
baı·rlerinden Abbas Efendinin 
hanesinden dün gece cihaz eşyası 
Ye bu meyanda birçok kıymetli 
ev takımı aşınlmıştır. 

Vaziyetten zabıta haberdar 
edilmiştir. Mütecasirleri fiddet1e 
takip edi:mektedir. 

Ayni mahallede sıvacı Sabri 
Te arabacı Rait ağalann evlerine 
de bar81z girmiftir. 

SON POSTA Nian 

~r.m.--------------------------~~~~~ • 
HABERLERi 

... ~attığımız 
LEKET 

Fransa - Türki 

Dö düncü Büyük Köprü De Aldığımızdan 
Daha Azdır 

Muv ff akiyetle ikmal Edildi 
Siirt (Hususi) - Başur köp
rüsü muvaffakiyetle inşa edil
miştir. Başur şimdiye kadar 
bilhassa tuğyan ettiği zaman
lar birçok beabahUann başını 
yemiş yol ortasında müthit 
zararlar veren bir nehirdi. 
Her sene taşar, yolculara ge· 
çit vermezdi. 
SLt'de on sekiz 
kilometre mesa· 

fede bulunan bu 
güzel nehir mün
b;t ovalarımıza 

bereket veriyor. 
F akar her sene 
de birkaç can 
alıyordu. 

Cümhuriyet bü· 
kümeti birçok 
felaketlere sebe· 

alb bin liraya 
taahhüt eden 
inşaat kollektif 
ş'rketi bu ışı 

mu v aff akiyet le 
nihayetlendir~ 
tir. 

Mazinin sene
lerce ve belki 
asırlarca yapa
madığı bu mu
•:ızam var lığı 

Cümhuriyet üç ay gibi kısa 
bir zamanda yar&tmıştır. 

Mevsim kış olmayıp yollar 
kapanmasaydı bu kısa za
man bu kadar da uzamıya
caktL Siirte yedi kilometre me
safede bulunan Gezer köprü
sü de esaslı bir şekilde tamir 
edilmektedir. İki gözü yıkılan 
ve şimdjye kadar ist:fade edile-

biyet veren bu Başar Köprüsü yapılırken ve yapılclıktan sonra miyen bu köprünün de birkaç 
güne kadar inşası ikmal edilmiş 

olacaktır. Vamık Falk 

şirin ırmağımızın üzerine muaz- ı musibetleri arkaya atmıştır. Bu 
zam ve fenni bir köprü kurarak betonarme köprünün inşasını elli 

Mihalıççıkta 
Bir Kuduz ineğin Eti 

Satıldı 
Eskişehir 12 Mihalıççik 

kazasında HaliJ 'Ef. isminde bir 
kasabin kesdiği ve etini sattığı 

ineğin kuduz olduğu anla~ lmışbr. 
Bu etten yi)en Abdullah, 

Ahmet ve Ha1i1 Efendi ismide 
3 kişi tedavi edilmek ilzere latan• 
bula hareket etmişlerdir. 

Belediye bu ineğin sablan et
lerini toplatbrmak için köylere 
memur çıkarmışbr. 

Sındlrgı Haberleri 
Smdırgı ( Hususi ) - Yeni 

sene için tütün ekimi bazırlıklan 
pek hararetlidir. Bu sene zer'iyat 
pek fazla olacaktır. 933 mahsu
lünden sablmamıı 80 bin kilo 
kadar mahsul vardır. 

67 kilometrelik Sındırgı Balı
kesir yolunun ikmalı için faaliyete 
başlanılmıştır. Menenj.t hastalı· 
ğının tamamen izalesine muvaffak 
olunmuştur. 

Bandırmada Tutun Satışı 
Bandırma (Hususi)- inhisarlar 

idaresi tütün mübayaasına baş· 
lamışhr. Fiatler iyidir. Mahsul 
güzel olduğu için inhisar idaresi 
tütün mübayaasında biç müşkülat 
çıkarmamaktadır. 

İzmir Avcılarının Faaliyeti 

lzrnir atn:ılan lir a'l'Gtl• H /cırtla eflenti eınasuada 

fzmir, (Husust) - İzmir ve kiviller, lzmirin zengin ecnebile-
bavalisi Avalar Cemiyetinin 500 rinden ve bilhassa Amerikalı ve 
fa'a1 azası vardır. Bu cemiyet İngiliz azalardan teşekkül etmek-
azalan, her fırsatta köylülerin tedir. Bu ıubeye bağh olan aza. 
davetlerini kabul ederek domuz lar her hafta Aydın hatb üzerin-
avına çıkmaktadar. Cemiyetin aza- de, lıusu$ tren tahrik ederek 
lan mart ayında 63 domuz, bir ava çıkmaktadırlar. 
sırtlan, bir kurt ve iki tilki vur- Halkevi spor komitesi, Avcı-
muştur. lar Cemiyetini himayesine alarak 

Bu cemiyete merbut Keşkivil faaliyetini genişletmek için çare-
isminde bir de şube vardır. Keş- ler aramaktadır. - Adoan 

Bo!uda Bir Kaza 
Bolu, (Hususi ) - Gökçe su 

kayışlar köyünde Mustafa oğlu 
Bayram isminde 15 yaşlannda 
bir çocuk lslamlar deresi denilen 
yerde koyun oUatuken Urkerek 
kaçan koyunları çevirmek için 
koşmuı ve yüksek, kayalık bir 

tepecen ayağı kayarak büyük 
kayalarla birlikte uçuruma yuvar-

Konya VilAyel Bütçesi 
Konya ( Hususi ) - Umumi 

Vilayet meclisi son içtimaında 
bütçeyi 1011932 lira olarak tesbit 
etmiş, encümenlere de Hulüsi, 
Ali, Ömer Beyler seçildikten 
scnra mesaisine nihayet vermiştir. ......... _ .................................................. . 
lanmıştır. Zavallı yavru parçalan
mış ve derhal ölmüştür. 

Vahap 

Resimli Memleket Haberleri 

1 - Üniversite talebelerinden bir grup bay
ramda Zonguldağa bir tetkik aeyahaU yapDıJşlardı. 

Talebelerin Zonguldak Halkevi annnde alıomlf 
resimlerini neşrediyoruz. 

2 - Konya Ereğlisinde Himayei Etfal cemiyeti 
&nünde memleket çoculdan tarafoıdaa yapılan ıöa
teri§ten bir intiba. 

3 - Malatya Halkevi spor ve köyciilük komi
teleri meaai birliği yaparak köylere her hafta seya· 
batler tertip etmekte, köylüye ziraat, ıuhhat, iktisat 
•e maarif bilgileri öğretmektedirler. 

Halkevi Reisi Osman Hilmi Beyin bu hususta çok 
bOynk gayreti görillmektedir. Resim lsmetpaşa nahiyesine 
sitmek üzere hazırlanan komiteleri ıöaermektedir. 

Paris ticaret odası Fr 
harici ticaretine dair dikk 
ğer bir rapor hazırlamış 
rapora göre bütün mem 
Fransaya fazla ihracat ya 
bilakis Fransadan az mal 
tadırlar. Bu vaziyet kar 
Fransız harici ticaret bil 
büyük açıklarla knpanma 
Yalnız Türkiyenin de dahil 
alb memleket, Fransız bari 
retinde aksi vauyettedirl 
memleketlerin Fransndan 
lan mallar oraya ihraç 
rinden fazladır ve böylelikle 
muvazeneJeri aleyhine ve 
muvazenesi lehine b:rer 
vermektedir. 

Paris Ticaret Odası 19 
nesi ilk on ayı için bu alb 
leketle Fransa arasındaki 
mllnasebetlerini tetkik etme 
böylelikle F ransanın lehine 
memleketlerin aleyhine 
meydana gelen bakiyeleri 
tesbit etmektedir: 
Türkiye 15,969,000 Fraıwz 
Bulgaristan 2,013,000 " 
Danimnrka 61,896,000 • 
fsviçre 607,000,0DO " 
Belçika 153,585,000 • 
irlanda 5,689,000 " 

Yukandaki istatistik cet 
göre, Fransa için bu alb 
ketten en mühimmini f sviçr 
Belçika teşkil etmektedir. Tü 
Danimarkadan so ""a cl''rd 
vaziyette bulunmakLdır. G 
sene lkbsat vekilimiz ~lal 
Pariste yapmış olduğa ki 
aolAfmaaı ilzerine bu vaz • 

önümüzdeki ayld1 zarfında 
mize dönmesi lizımgelmek 
Bu anlaşmıya göze, vaziyet b 
gösterilen yukar,daki şeklin 
olarak lehimize yüzde otuz 
bette bir muvazene farkı me 
na ıelecektir. 

Elaziz'e 
Bir Pamukçuluk Müte 

sısı Gönderildi 
EJaziz (Hususi) - Pamuk 

bomlarının islahı ve pamuk e 
üzere çiftçilerin tenviri maksa 
Ziraat Vekaleti tarafından 
Klark isminde bir mutab 
Elaziz'e gönderilmiştir. M. Klar 
Sakit Bey isminde bir müş 
refakat etmektedir. Müteh 
Tıcaret Odası kulübünde mis 
edilmiştir. 

Edirneliler Mag~Qp 
Uzunköprü (Hususi) - Cu 

günü Edirne mubteliti ile Uz 
köprü Ergene kulubü arasın 
ve Ergene kulübü sahasında 
pılan maçta Edirneliler O - 3 
lüp olmuşlardır. 

l.1giliz Ve Efgan Sefirleri 
İzmit, (Hususi) - ~hrimiı 

bulunan Efgan sefiri Manisa 
gitmiş, oradaki Efganlı talebe! 
görüşmüştür. Sefir manisa 
Balıkesire hareket etmiştir. 

Yine şehrimizde bl l .. nan 
giliz sefiri de Selçuk harabele 
gezmiıtir. Sefir Bergamaya 
giderek harabeleri gezecektir. 

Geredede HilAliahmer Kongtf 
Gerede (Hususi) - KazaJ 

Hililiahmer kongresı yapılmış, ~ 
tihap neticesinrle yeni idare ~, 
yetine Duham oğlu Faik, Sara~i&' 
lu lbrabim, Kara Osman. o'J'. 
Haaan, Muallim Nuri, Şaınl• M 
mada lamail BeJler aeçilmiıleıo"' 
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Karilerin 
Alman Kararı 
Karşı$ında Yapı
lacak Şeg Yok B

. "\ 
Amerikanın ırçok Fransa Ve Silihlar Sorduklarına 

Alman1anın lnwııtere tarafından 
_........ ~ "H •Ju lıir aüratle 
......,. ceqp •rNeJif .. kiWe te
llkkilere "9ile n:nü. H.idieeain 
.. bebi fUJ 

Almanyanıa ••rp h&tçeıiıd arbr
ma.n, hele •rtınlaa miktan• mAhim 
.._ da ........... m.. .. t1e
.. taWa etmul la,i~terecie ...ııı 
Wr lana uıaadll'latfb. o clereeede ld 
LasWz kallneai bu Ubrt§IA Hbehial 
sormaya mecbur oldu. 

O zaman zannediliyordu kf. 
Almnya bu 9Uale derhal ce?ap 
ftnlliyee~k, ifl drü.aeeme,e d.._ 
aldir. Fakat Alman,. bMJea-kıı 
ak.ini yaph Ye derhal cevap ....U. 
Bu c:et-ap gayet ba.atin 

1 - Delliz lmnetlerine 303 mil· 
yon mark nu t•lım etmitiz? Banan 
tab:t ne elabl.r? Seııelerdenberl 
tletıftirOmeclti J9a '6riimeye yüz 
tutan filomuzu, ixı ~üciik filomuzu 
büabütün mii ortadan bldtraca.ILtık? 
Elbette b.pr. • 

2 - H.va kuYYetlerine 600 mil 
L •• 

1 
yon 

..... mı nrm ş z Aldanıyo 
rııunuı, ::--ba beniz ~ava kuvvetlerinıiz yok .. 

' 600 mılyon aıvil tayy'"•e ··ı · . te kk• • .., Cl ağın 
H ıııne tabaia edilmi•t' I .,. ır. 

mı tabiaKata .k.uv•elleriaıe bir milyar 
..ı •l11ııtıı? Fakat bu para or
ııııaaan •lstakbeJ il. 
laua.lanarak • ahaızlanma İfİDe 
apadir? ~ dizeltme.i 

a. cel'llbl. ....... 
pol açtıtızu ıa,ı~ telllıkdere 
aruanc1a lngiliz!eru.ld Bu te~Jdler 
ihti tkir d. UJnumı,.Ue ya aoe ır. f,aQ&ı~ 
laUhza ile karıııkbr. iH 

Diyorlar ki: 

- F .. aoıa Almany10111 nıhl 
arttD"ma51 önüude ifuaza 8!_ _ _. •dnaı 

1• nı· 1 ...,.. ljl 
zaman, ng 2 er likayit blmaflud 
Fakat ne vakit ki Alınanlar hava v: 
deniı it1eriue de el attıJ c. r, İngiltere. 
de telif baılada. Fakat •l'bk it ittesa 
...... .. Alıilaaya .. ....hf-. 
DUf hr. Bu Yaz.yet karııuncla ae 
malı? 71'P-

Bir •lddet ene) Franaada Al 
kartı man. 

CCeddiyor~eu.criAtledalıir İttiha21ndan 
manyanın il "hl masa emrinki ld k • a an

a • o u tan ııonra lıu - n 
~ı mesele &zerinde o kadar p 
edılmemektedır O" .,:; -ıe ~ar 
ıilihaı 1 : u.,..nu a teJ 71De 
lru• : knma ışınde Almanyayı ileride ke azanamıyacak bir haJe l'•tir
~e Ye F'.ranıaaıa etrafl_. da claJaa 
b~yiik nisbette bir ittifak çe•berJ 
Yücude getlr.mektiJo. Fakat bu olabile
eek mi? 

Ala•alm sid'tl•• balulıraa ba llUale 
•erilecek ee•ap mea6diı-. - Jt-

Yerlerinde Kanlı 
Grevler Oluyor 

Nftlgorlı. 14 ( A. A.) - Birle· 
ıli A,..rl/canaı w W•/uultın ,,... 
ni peolt1r oe pev lelulitleri 
hab•rl11ri ,.ımelcteıür. 

Filadel/i'de, işçiler grev Aolln· 
tl• 6ııI .. 1111 iki elbiu /abrilcaaı ö-.. ...,_, t.klqeıe ilÇllerle 
p.lla ••-• lir niicatlele olın'lf, 
al,_. .,...a '"'1d/ edil•°i,tir. B;;.. 
tila K.-.ktilM'ttI. fap/cc oe ta .. 

1. .1. ~L-• • • fi 
g•n ,aaruuuen "'"""i aruııula 
gr..kr °" .,._., telulitıeri ..ıc 
..... tedir. .. 

Cenubi Amerika
da Muharebe 
Yine Başladı 

Lima, 14 ( A.. A. ) - Kolum 
kunetleri, IOa zamanlarda Ko!am7; 
yanın Elcuatöre terketmit olduğu 
amılakayı İfgal etaıiflca-dir. 

_ Roka~u-:rte'de ~ulunan Ekuatör 
mufrezeıı, ışgal edılen eraziyi tekrar 
leri almaja memur edilnıittir. 

. DJter ta~aftan Arjant.n, Uruguvay, 
Sıh ve Brezılyadaki Peru müme .. a .. 
feri, bu devletlerin hariciye nazır.a• 
rına, Kolu~~iy~a _Milletler eeam,.u 
kootrolu biüace ıbtilifla eraziyi iıgal 
ettiti takdirde bundan ç.kacak miif
küiibn Peru tarafından kabul edil .. 
IDiyeeetiai biJdinaiflentir. 

Almanyamn 
Verdiği Cevap 

f ngiHzHükiimetinin Hoşu
na Gitmediği Anlaşı~ıyor 

~ndra 14 (A A.) - Alaıan kara, 
de~ız Ye hava bOtçelerin.n artmasına 
-daır izahat iıtiyen Jaıiliz talebine 
Alaaanla,.ın •ud.kle.ri cevaU a. 
l,~rllmento~a. bildlrilmiıtir. ÇGnkl, 

man Harıcıye Nazınaıo hiltre . 
rth ' t w Dlll 

a n manna dair göıterditf deliller 
Avam Kamarasında müaait birıekil. 
karş.lasıacak mahıyette detildü-. 

MUhlm Bir Hava Rekoru 
Tesis Edildi 

Roma, 14 - MonteçeJ!o tayyare 
~~rargihında, binb, f1 Dona!i, tim .. 
ıye kadar 13.661 metre Ue Franaız 

Lomuan'ın uhde•lnde bulunan yüksek 
uçuı dünya rekorunu 14.433 metre e 
kadar çıkarak kırmıştır. )' 

1.400 metreye erittitf nkıt, ..._ 
1-dwtu noktada ınfırdaa •f .ıjı 56 
derece ıoğuk kaydetmif tir. 

s.,.,._ Ceieit 

~~-~~~! !;MRi 
=m~en ıGn imam efendilere çaı8:'Pblı ev:enler muhakkak 
ftbtnr A:nıma aalatb. Şu ka· hrlar. AiJ;e .kavaa edip ayr.
km lioeaıada ~y •ar )'a. Onun gene çadın d~ ded.jia çin
elmuw. Bir Wtaır •damla ahbap tiiade kur ...... Har kaldmm h
-.Iar. ş..ı.m ene& nişanlım- bir yeri, JUrC:lu. her ta:'n::beti_n 

Necdet IA'b, fafbm bJcfua. aulü, erkanı vardR P' h:' bir 
- ş...Qlc daya kanştu Bize eski kafa fı~ '=e-. 

bi ae 9 • an- 1......-._ • ;1-.ar amma 
ll'fe) Japm•••"- 7-t •1:1111 yenı kafalardan da b:r ha 
-.ıu itt~ Ja. Dlf.ualan- çık~ıyor. GençlerJı başında l~ 

Anneaa oğluna kaniJar • acaıp rüzgir esiyor. Her biri b" 
avcana açıp kapadı• ıibi iıavada. Köprll üstünde b 

1 
ır 

t · "hi .. • A fy u uşup 
- ua ... oglum. Soya 90JcLua yaso ada ayrılıycrlar. Arada 

al, köpegı mandıradan d 1 ne olursa nasılsa peyda ol 
Hiç sinemada bulunan koc::.: cuklara oluyor. Şimdiki 1oz~::.; 
hayır gelir mi •.. ~im bili~ ne 1r:..,. k:c:°:!'!' ~uyguau. v:u-, ne ~an 
karıkocunun bındır. Herıf sağlam nip kutagfai. Hepsımn aldı gıyi-
ayakkabı ol!ıA sinemada gördüğü •akta. ~r•~a, evlenip boşan-
IQzıa evlenmeğe kalkar mı. aaçıaa ~e ~ 0 kocası için 

- Kısmet bu Nerdtt olsa Hey gidi beye N n. ey 1~~~an. ... ı. . • e ıse ctiUD 
~ar 1 reden açıldı. H Is ne-

- Kısmet dediğin hayırlı olur. beni kini alır di• tanbulda 
Bayte biri a,ifte.ik, öbürü çap- alacak erkek &pG~°"::n. ~nf 

-----·- · · Cevaplarım 
Cennet Hurilerile Fas Mücahedesinde Ankarada Yıldız Fuat Hamow 

1

1 

Ş . d B. Baıkasile evlenecek kadar ebıt Düşenler Arasın a ır Muhavere sevmiyeo bir adamla arbk m 
Fransız Muha· aebet idame edilir mi? Oaua 

rlplerl 
Paria,l':l(A.A.)

kabiıae il. Dumer
a'ia eski ma .. rip. 
lerle yaptıtı f&üt
meJer haldaacWci 
izahatın dinlemit
tir. Baş•ekil, mu
hariplerin tekaldi
Jelerinin tam olarak 
YWilmuüae dair 
1•pbfı •nlatma11 
zikrebniftir. 

B~laartatanın 
Borçları 
Part.,14(A.A.)

Balpr laarçfus 
.. ldaadalrl ml~a
kereler denm et-

mektedir. Bu haau .. 
ta iyi lir ablaıma 
J•pılaeatı lmit ec1iJ.. 
mektectır. 

Amerlk•1a 
BlltÇesl 
v ·•••stoa, le 

C A. A. > - A1aa 
Meeliai, 1934 ftli
dat hltçe.mi bbal 
etmif tir. Projede H,,,.lla - Fro- rrifiıe F a.t• akerl laar•W ••· 
t~s=ılan ~ir tadil ~...,.? 
,;!çe~J,=- ~.:: An,. $-lıll6'rl - Sildlılan terlcettirrne iılne 6izılen 
•elir kaJDatı temin lcflc..a W..-- M .,_.,. I 
etm:ttir. · [Bi., Alman Karikatüri) 

Sar Havzasında 
Alman Propagandasına 

K arp B:r Protesto 
Ceaene 14 (A. A.>- S... hüktl

•eti koaaia1oa ~ Mmet!er Ce
miyeti umaml Utiplitine yazdıtı bir 
mektupta • Alm- ceplı.em • am S... 
araz"aiade yaphtı propapM& ..mti
malleri ifta edilmekte Ye koııaeyin 
nazandikluti, daha fimdiden ara71 
umum:yenin u.mimiyetiJJI, hürriyetini 
Ye 2izl bir ıekılde yapılmasuu iblil 
edecek lıir muena izeruıe alp 
etmektedir. 

Amerika Tan-etert 
Manap •Nilcarapa. 14 (A.A.) -

Kal:forni7ada S.. Di~oclan ( 12 ) 
Amerika tıtyyareıl l'eldifi bildiri).. 
mektedir. Bu tayyı.reler, Panamadaki 
Amerika bahriyesiae iltihak ed .. 
cektir. 

raunda biraydan faz"adır yarım
dasın. Her huyuı:a ajıeadime 
Her halini giizdea geçirdin.'. 
Doiruıu bir kusurunu bulmadım. 
Biz eaki kadınlar bir ıey an!amaz 
gibi g&ihıürm amma gaztimlzdaa 
bir feY ka~maz. Genç kızlar~• · 
meramını gtizhebek:erincfea ok. 
nız. Şimdiki nı zeninler bizimle 
alay ederler. Onlann ak.hm, l>»
gisinl kaç paraya alınm. insan 
adamım bir bakıp miheğe vur
mah. Biz onların ne fecuzJuk 
dliflbıdllklerini balnşlanndaa an
lar.z amma llylemek işimize 
ıelmez. Neme llıım, kiıuenin 
.._lama girmeyeyim. Biz onlaım 
-ea D•llthlvlarmı da tanırız. 51-
zlin geJiıi erkekler de akıllandılar 
ha 1 Eğlenip eğlenip aipra knliı . 
gibi ai11dveriyorlar. Haldan da 
Tar ya •• 

Sovyetler Ve Ak
vam Cemiyeti 

Cenevrec eki Siyasiler Son 
Vaziyetten Memnun 
ı.o.utn. 14 c A. A. ı - ee...,. 

si79al ıulıfelleri Sovyet Rmya Mfi· 
riaha llilletler cemiyetim müdafaa 
konferanmıın laer ilti içtimaında ha· 
m bulunmuım melDlltlniyetle. karfı• 
lemakta.1.lar. Bu ha M , So97etlerio 
..aı.tıer cemiyethM ift'ı'ald ~in 
,...... m8ait t_. Weri k11YYetıen
... .... ir. Sefirio ipi•aluda buh.0 .. 

--. Sovyet ftaa7anm Milletler 
~ ......, ltir f8Jdlcfe te ... e
c&W acWMilmelrtedlr. 
Amerlkad• S....Ur Ka.._u 

Vati••toa. 14- aw laarp •ukuua. 
da uıubabuata llasür konulmaa 
hakkında bir kanun kabul edilmiıtir. 

~edet arhk hu konferansa 
nihayet vermek ıamanı geldiğini 

anlamıştı. Yan ciddi, yan lit.fe 
annesine çıkışta: 

- Canım anne &unlardan 
Gllatlm Hamma ne.. O beblna 
der• aJmak istiyor rım? 

Anaeai bir cıpra yaldp n. 
dalrlanmn ucuna kondurduktan 
ıonra biraz yumupdc 

- Kimaeye den vermek için 
IÖy lemi}orum evllcLm. Gllld.m 
H•ı••g Di,anbekire daamek iıl
temai menkm dolmada da.. 
lıtapllah beaMa akıl öjnwek 
hanım im mı o • 01&. temk;nlf. 
ay&e düıünceli rar 

Gülallm l>u iltifattan malıçap 
olmuı gibi önline bala1orde. 

lbtil ar bCıa clftaa etii: 
- Maksff. - lst:aa.._ 

....... ..a ... aıı .. ada kaJu 

... mcli Jmm.Pi\cJ&fs-.. 
rim. DG~ ona alaa erkek 
bahtly• olur. 

O kadar kuvvetle ve ofluna 
Lüıp ~eyerek siylllyordu ki 
Necdet ainirlencii, annesi adeta 
lstanbul kızlanm çekiştirmekle 
lllnire aleyhinde rahat rahat içi-
llİ dakmüt. fimdi de Gildmtl 
medlaetmek suretile benimsemek 
İltiJorda. 

hareketi kendisinden aoğuman 
kili gelmedi mi? Oau k 
Alemine b~akınız n J&IUIDll• 
•kmayıııız. Kon~makta lal' 

etmek iatene, kaniUla ha 
verecei~nizi .Wyliyerek onu kor-
1'utunuz ve kendm.izi onun eliaden 
kurtarımz 

• Mecnun Beye: 
Annenize aldanmaJUllZ. Km 

bir defa aile&indeıı iste) iniz. 
Ancak red cevabı ald1ktaa aoara 
ae yapacağmm dÜfÜD6nüııliz. 

* İsmail Hatkı .Beyeı 
Hakikaten aevmiyen eberl 

kızlar evlenmek &midini kaıbe
dinee haşka erkeğe kaçmaktan 
çekinmezler. K.wn ba hareketi 
sizi sevmediğini gösterir. Artık 
yapacak bir ıey yok deme~ 

* 
İzmirde Saracoğlu muharrem EF.J9C 

Kw ailesinden isteyiniz. llafka 
ne yapabiliniaiz? 

• Ulvi Ofm Beır• 
Birimi 811allaizin eenbmı al-

-k ifin Maarif idaresine m&ra
eaat edinis. 

ikinci sualinizin cevabıaa p
Jince, bir erkek tahsil itibarile 
kendinden yük.sek bir kızlı evle
nirse mea'ut olamaz kanaatinde
yim. Kız kend"s'ni kocasından 
l üksek görmemelidir. Görürse, 
ou hnrmet ve muhabbet du7 .. 
maz. Binaeaaleyh •eçinemez. 

it 
Ankarada Ayten H ınıma: 
Size pçen gün cevap Yermlt

tim. T ekrarlamıya liWam g&mO-
yorum. 

HANIMTEYZE .. ......... 
Bir ltalyan Zırhllsı 
Uwerno 14 - Orlanda tu.ihla• 

nada ya~ılmakta olan •Emaniiel 
Filiberto Di. Savoya,. aa1B1ncla 7.800 
toaılak .. hı. knmuöria6n iDfaab 
bi&miftiL Gemi paar p.all denile 
lndlrilecektır. 

rekd etti. Gezler bllJlida. da
marlan aerildi •• keJimeler mit
ralyoz namh:au ağzından 6rhyaa 
mermiler gibi ağııodan fişlW-du 

- Herkeain girdiainden çıkb
ıındau sana ne be kadın. Alem 
evl••if, hotanDUft olJlrmaf. 
kaıimılft •• aoraa ,., mı? kea 
artık ıesinil 

Ba mtithit yaylua •tef ode••• 
havuuu donduruverdi. 

İhtiyar kadm son zamanlarda 
oğlunda görmeie ahf tıjı bu ticl
det.i hareket kaıpada •nem
lwif .a .... ,. oturuverdi. 
Galıl' elrcleld Wır ceketi ıa
tDrmek behar 11ile bir stilp gibi 
o•ı'• pkR 

Ve nilıaıet Necdet lotlada 
ı.a&eq1 Od8fWID haflamıf bir 
takım bmandam gibi seyyar bir 
harat depoaa halinde, gözlerindeıı 
atef1!er piskllrerek merdivenleri 
ıokatdaıi geçen bir batarye gG-
rlJtOaB ile indi. • 

Kapının kanadı bir bomba 
tarrakaıile kapandı. 

Küçük eve büyük ve derin 
bir ıükWıet çöktü. 

Birdenbire kopan kamp ça
buk dinmifti. Fakat tahribatı fazla 
idi. ihtiyar kaclm bir tarafına 
İDIDif giW W Ha>aa minder 
liatlade hayrm rattı, odaeına 
çekilea Gll~dm b8fllll ajır bir 
tlemir parçaama ~ libi Wr _..k ~atile işe başladı'ar mı koysun .• Sen ne diyorıun ~ 

• itte hatır arama! Sinemada Allala içia 11,U,e~ Şana ta-

Ben erkek olsam lyle gOnde 
seksen fcaJJll!lll ipini çeken, günde 
iki ıinemanm ~f:rt karaalığuıda 
ahklm çıkaran kırlara dÜİlyada 
glnül vermezdim. Zaten oalar ela 
işin alay~nda ya.. Evlenecek ol
dular mı ~ bizim eski uule 
ıeliyor. Kı~ kifede aa111UBlu, 
temiz ~ aile kızlan anyorlar. 
HaniyL. Gidip o herglla diizine. 
.Ue tanq,.aı& kızlarl at.anız ya •• 
Ne r.zer. Ei.leaaaek bada. Ev• 

u.rtil-- ....... 

Delihnlı ... --~ Ji11e 
phlaoan sertliği dil~e ba· 
..... ... tlıW&:fıil çeföV·--.... -•s•r --- we ailr .......... . ...... ) 



6 Sayfa 

Dünya Hiidiselerl 1 
ı-

Denizden Balık 
Yerine Şampan
ya Çıktı 

Aemerika 'da V elflit aahillerin

Bir balılcç~ de avlan~n babk-
. . . çıların agına ga-

emısıne pı . b" dn-np ır av ., 
anıo çıktı müştür. 

Geçen hafta Santa Marya ba
bkçı gemisile her zamanki gibi 
denize açılan bahkçılar denizin 
bir noktasında ağlannı atıp çek
tikten sonra cins cins balıklar 
arasında bir de sandık bulundu
ğunu görmüşlerdir. Sandığı aç
bkları vakit içinden muntazam 
diz.ilmiş bir halde kırk tane 
tampanya şişesi çıkmıştır. . 

Ağ bir kere daha atılmış bır-
kaç sandık daha çıkaralmı~tır. 
Bö) lelikle denizden bir gün zar
fında (300) sandık yam bin iki 
yüı ıişe şampanya çıkarılmışhr. 

O günün bu balıkçılar için 
gayet kazançlı bir gün olduğunu 
ıöylemiye artık lüzum yoktur. 
Çünkü tonlarla balık tutsalardı 
(1200) şişe şampanyanın getirece
ği karı temin edemezlerdi. 

Saodıklann da bir müddet 
evvel takibe uğnyan içki kaçak
çılan tarafından denize ablmış 
olduğu anlaşılmışbr. 

lf-
frlanda'nıo lngiltereden aynla-

/. l d s rak müstakil bir 
' an a a - devlet haline gel-

kd;lerl /zer• diği vakit ilk dil
gun tıraş şündüğü şey or-

olacak cusunu teşkil ve 
tensik etmek olmuştur. Ve bu 
uğurda yapılan ilk teşebbüs ol
mak Uzere neferlerin levazım 
çantalarma birer ustura konmuş· 
tur. 

lrlanda'nın meşhur ustura fab
rikalanndan biri ordunun müte
ahhitliğini aJmışbr. lmıa edilen 
mukaveleye nazaran fabrika her 
aeoe muayyen miktarda ustura 
yetiştirmek için teşkilit ve teai-
11tını çoğaltacaktır. Yalnız ba 
işin tatbikatı bahsinde bau ~a
kıntılar çekileceği tahmin edil· 
mektedir. ÇUnkn ıert aakalhlar
la yumuşak sakallılar arasında 
usturaların nasıl paylaşılacağı 
benlb: aolatılmıt değildir. Bu 
hususta blitlln İrlanda kışlalanna 
bazı emirler, talimatnameler Te
rifmiftir. 

Usturalar dağıldıktan sonra 
lrlanda ordusunda hergün traı 
olmak mecburi bir hale kona
caktır. 

Son Posta 
YCYm1, .ı, .. ı, Havadlı .. Hallı rueteal 

Eski Zabtiye, Çatalçeşme eokağı, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yaıı 
n resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemiıe aittir. 

ABONE FIATLARI 

TORKIYEYE 
ECNEBiYE .. 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

1400 750 400 150 
2700 1400 800 300 

Abone bedeli pe ındir. Adreı 
değiştirmek 25 kuruotur. 

Gelen evrak geri oerilmez. 
lllnlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 

pul ilavesi liizundır. 

~ Po•ta kutusu: 741 l.taııbul " 
Telgraf : Soopoıta ,, 

"'- Telefon ı 20203 

SON POSTA 

1 avuklar, Güvercinler, Kanaryalar 

- Benim Bir Kanaryam Vardı, Dişi •. 
Yumurtladı, Yumurtladı Da Kendi 

Yumurtalarını Yedi! •. 
Kafeslerin Birinden Bir Denizli Horozu Öttü Ve Tepem 

Üstünde Şakır Şakır Kanaryalar Şakıdı! •. 
- Nediyorsunuz a be) im? •• 

Eski camlar bardak oldu. Nere• 
de iki tavuk bir horozu 20-25 li
raya sattığımız günler? .. 

Kafeslerin birinden uzun uzun 
bir Denizli horoıu öttü. Ve tepe
min üstünde şakır şakır şakıyan 
kanaryalar, z.ıplayıJi sıçrayarak 
kuş yemlerini başıma ıerpiştir
miye başladılar •• 

Y enicaminin kuşçular, tavuk· 
çular ıemti, şimdi can çekişiyor. 

Birkaç eski kuşçu ve tavukçudan 
başka kimsa kalmamış.. karşı ta-
raftaki ihtiyar, mangalımo üze
rine abanmıı, uyukluyor, horoz
lar, cins cins tavuklar fıkırdayıp, 
ötüşüyorlar. 

latanbulun en eaki, en ıöhreth 
kuşçu ve tavukçusu lamail Efen
dinin geç oğlu ile karşı:ıkh konu· 
şuyoruz. O anlabyor, ben dinli· 
yorum: 

- Babam, babamdır diye 
söylemiyorum. Fakat fstanbuld.a 
hatta bütün dünyada onun üzerı
ne kuşçu yoktur.. bir bakışta 
karşısındaki kanaryanın diti mi, 
erkek mi olduğunu bilir. 

Bilyük babam, babamdan da· 

ner sal& pnii to;r.non lcfllçlaar pazannd11 •ıld lllr k"4 ıf&ertılclraı 

ha baskın kUJçu idi •. Sultan Azizin ı baş örtnlü, Iİyah mantolu bir 
kuşçubaıısı Arif Ağa dediler mi, kadın içeri girdi: 
bir daha demezlerdi.. o kanarya - Aff ederainiz, mi rahatsız 
yumurtalarına bakar, 0 bu dişi, edeceğim. 
bu erkek!., Der çıkardı. Hak.ika- Elindeki keaekağıdını uzatı• 
ten nişan koyarız, dediği aynen yordu: 
olurdu. Harbiumumiden evvel iş- - Bir kanarya aldım.. Bana 
]erimiz çok iyi idi. 100 bin lira· erkek dediler, halbuki biç öttüğil 
dan fazla sermayemiz vardı. Bu yok.. Dişi mi diye şüphe ettim .. 
sermaye düşe düşe bugün 20 Şuna lütfen bakar mısınız ? 
bin liraya düştü.. halbuki artık lsmail Ef. nin oğlu, kese ki-
mal para etmiyor •• kuıçuluk, ta- ğıdıoın ucunu şöyle bir açtı, 
vukçuluk kimıeain umurunda de- baktı : 
ğil.. var mı kadın, Tar mı içki, Tar - Diti Haoımefenai 1.. Dedi. 
mı zevk?. Dünya hep bu oldu yal. - Allah Allah, bana erkek-
Kuı ziynettir. Lnlca eıya gibi •• ay· tir diye verdiler. 
n zevki, ayn merakı Tardır •• fa- - Diıi.. Kıymeti de a)hnıf 
kat timdi kimse bu zevke yanat- kuruı eder. 
mak iatemiyor, habnna bile - Altmıı mı? Amma yaptınız? 
ıelmiyor.. Halbuki ben bir buçuk liraya 

aldım. 
Eakideo btıtnn dün7anm kut _ Altmıt kuruş Hanımefendi. 

merkezi l.tanbuldu.. buradan Kadın, merakla, zevkle, hay-
Rusyaya yUz binlerce kanarya ranlıkla tavanda asılı duran kuş-
sevkedilirdi, lskenderiye, Yunanis- lara bakb, baktı : 
tan, Marsilya bütün kanaryala· _ Ayol bakın bunlar ne gü-
nnı lstanbuldan alırdı. Türk ka· ze) ötüyorlar.. Kaça bunlar ? •. 
naryaları kadar dünyada gfizel - Cinsine göre Hanımefendi. 
ve sürekli öten hiç bir kanarya Bir buçuk liradan altı liraya 
bulunmazdı. Meseli eskiden Türk kadar! •• 
kanaryası bir Mısır lirasına sa- Kadın dert yandı : 
blırdı, halbuki timdi yllz kuruşa, _ Benim bir kanaryam vardı, 
Oç yllz kuruıa kadar aahhyor.. dişi .. Yumurtladı, yumurtladı da 
Hem ne kanaryalar J.. lıte görü- hep kendi yumurtalarını yedi. 
yonunuz.. Durmadan 6tüyorlar. _ Soyauz elitidir Hanımefendi. 

a. landa kapa aplda, ihtiyar, Kadua bir tllrll bapnı ~ 

• 

Ortad•: K•narg• •u•g•nnlı Dl,ı •l. 
•rlcelc •i? 

dan ayıramıyordu: 
- Ah, Allah nazardan ıak· 

lasın, tu tu, Maşallah 1 Ne gt1zel 
de takıyorlar. Pek te pahalı ve
riyorsunuz a evladım. 

- Elbette Hanımefendiciğim. 
Pahalı olmasa böyle öter mi? 

Kadın gözlerini kanaryadan 
ayırmadan yavaş yavaş kapıdan 
çıkb, gitti. 

Biz· yine konuşmıya başladık ı 
- Tavuk vaziyeti nasıl? 
- O da can çekişiyor.. Me-

rak kalmadı onda da.. Eskiden 
bir taze yumurtayı 25 kuruşa 
ıatıyorduk, timdi soran yok •• 
Eıkiden 150 - 200 taze yumurta 
ıatardık •• Şimdi 15 tanesini ıa
tamıyoruz.. Halbuki 70 - 80 tane 
taze yumurtamız, hergün elde 
kalıyor. O cins cins tavuklan, 
ıtıs için, zeynet için arayan 
yok. 

- Siz bilirsiniz.. Cins tavuk· 
ıar hangileridir ? 

l 
- Sayayım: Pilimot, Ofinton, 

Nn ve aiyab Minork, Legorg, 
Padu, rızan, l.arşan, AndalUs, 
Koşinıin, Vilyandot, Rodayaea, 
yani ceman on bet kadar cins 
tavuk var. Bunlann içinde en çok 
yumurta yapan Legork, Minork, 
Andalüs ve Rodaynendir. Azami 
yumurtalan senede 260 ı geçmez. 
Tavukln içinde en nuikleri tepeli 
ve paçalı olanlardır. Evet, ıaıma 
bak, nezaket tavuklarda bile 
vardır. Bu iki cins çok iJl karıl
dımdır. 

- Analık kabiliyeti hangi 
tavuklarda vardır? 

- Çok yumurta yapmıyanlar· 
dır. Bu cins tavuklar çok mtlffik, 
çok iyi ana olurlar.. Ana kabili
yeti bunlarda yumurta71 az yap
malanndan belli olur. Çok yu
murta yumurtlıyan tavuklar ana 
olamaz. Birdenbire bırakıp gider. 
Çabuk soğur. 

- Tavuk cinai üzerinde en 
güzeli? 

- Bntün hayvanlarda olduğu 
gibi erkeğidir. Erkek daima iri 
ve parlak olur.. Her hayvanda 
bu böyledir. Her (Üzeli erkek 
olanıdır. 

- Bazı tavuklar. horozsuz 
olduğu halde yumurtlarlar. Bunun 
bir zuan Yar IDlc:lıİ' 1 

-EYet, o~ piliç 
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Kari Melr.tapl"" 

Bir Köylü 
Talebenin 
Mektubu 

Ben Giresonun Akyome k 
ytınllo çocuklanndanım. Mekteb 
mızın muallimi Reyhan Be 
baıka bir memuriyete tayin ed· 
diği için mektebimiz kapatıl 
Biz de 50-60 çocuk çil yavru 
gibi dağıbldık. Babalanmız maa 
müdüründen yeni bir muallim ta
yinini rica için Gireaona gittiler, 
Fakat o gün maarif mUdüril B@. 
yin muhakemesi varmıı, makamı• 
na gelmemiş, göremediler. Köye 
dönmek iç:n de ertesi gün orada 
kalamadılar. 

Hulasa biz timdi mektepsiz 
ve hocasız kaldık. Rica ederiz. 
devlet mektebimize bir hoca gön
dersin ve etinde, sütünden, )lto 
nünden istifade edilen koyun ali
rilsii ve biz kGyllUeri ıürUnnn 
kuzulan vaziyetinde kalmaktan 
kurtarsın. 

Gireaon Akyoma köyü mektebi 
talebel~rioden 18 Mehmet 

Matbuatm Eir Tezkeresi 
Matbuat umum müdürlllğllll'" 

den: Gazetenizin 29-- J 2-33 tarihli 
nüshasındaki .. Okumak bilmiyen 
müvezzi .. başlıklı yazı hakkında 
Nafıa Vekaletince yapılan tahki
kat neticesinde Posta telgrnf 
idaresinde yeni harfleri bilmiyen 
müvezzi olmadığı ve mektuplann 
sahiplerine verildiği anlaıılmışbr. 

Yine gazetenizin 3- 2 • 934 ta• 
rihli nüshasındaki 0 Bir durak 
yeri lazım •• başlıklı yazı nzerine 
Aynalı pasajın kapım kal'flamda 
ihtiyari bir durak yeri teaia 
edilmiştir. 

Gazetenizin 3 • 2 • M tarihli 
nllsbBSındaki .. Devlet demiryolları 
idaresinden bir rica ., bqbkb 
yaD! a gelince lıtanbul banliy6-
ıüoc!v elektr.k ıirketinin hatlan 
teessUı ettikçe istasyonlara cer .. 
yan ahnmakta oldugu ve firketçe 
o civara henüz tesisat yapılmaclaja 
cihetle Suadiye, Maltepe ve 
Pendik iataayonlannda elektrik 
olmadığı anlaıılmlfbr. 

Gazetenizde mezkür meıele-
lerin bu tekilde tashihi lüzumu 
rica olunur, efendim. 

-•w-••------·-----------------• ..... 
çıkmaz cılk olur '" bu muba'k
kakbr. 

Bahisten habise atlarken bir 
arahk aklıma geldi, sordum: 

- Bizde tavuğun ve kuşuD 
ıU., ziynet, lilks olarak kullanıl
masına ıebap nedir? 

- Üç sebep var: Sultanların 
kovulması, payıtabbn değiftiril
mesi ve iktisadi buhran.. Bir 
kerre Sultanlar saraylannda biri
birlerile rekabet edercesine kut 
beslerlerdi. Payıtabt detifti. Bi
ttln DJeraklılar pbirden uzaklatb. 
lktiaadl buhran da mal6m. 

Bu meyanda gavercincilik te 
i>lmeğe baılamıştır. Hiç unutmam 
babam birkaç sene evvel, lngiliz
lere dört güvercin ıatmışb. Lon
drada yapılan bir milsabakada 
bu güvercinlerden biri, biri~ .. 
ciliği kazandı ve tamam on bın 
lngiliz lirası mükafat aldı. . 

Biz konuşmayı bitirdik.. Fakat 
tepemizdeki kanaryalar bir türlll 
ıuımak bilmiyorlar.. Şakır ıakır 
pkırken, çırpınıp, dövUnürken saç· 
)anma bir ıllrli dan d6külmnıtn •. 
Denizli horozu bilmiyorum kaçmcı 
... ltiyOrclu.. .. 



n lını Motörsüz Dünya 
T fJ G K Matbuatında ayyare e eçen iZ Gördüklerimiz 

Mil Joan Meakiu ilminde bir fnmliz '-- :n_ -1 fa . llediad O. a· lllZI, ua ae 1Dotönk tiır =-.:.:. Bzerin:ld tende'a ve oradan Londraya uçmuştur. Bu 
UÇUfUDU (lSıtermekteclir. 

~aponların İcat Ettiği 
Ölüm Torpili Nedir? 

Dıtihıde ıeyreden gemileri gör
mek üzere bir penceresi vardır. 
Dilmenle istenilen istikamete 1ev
kolunabillr. 

Y.almz bu yeni harp ıilAhımn 
bir tehlikesi vardır. içine girecek 
adam &ltlm8 16zllne alacaktır. 
ÇOnkn torpille birlikte kendisi de 
berhava olacakbr. Tıpkı vaktile 
cephanelikleri berhava eden kah
nm••lar 11"bt Ba torpb içinde 
ilime gitmeyi g6ze alacak kah-
ramanlara ihtiyaç vardır. 

Japonya Harbiye nezareti ba 
yeni lililun tecrGbelerini yapmak 
&zere 400 ,aııaı:n iatemiftir. N'9 
aretia ba talebi &zerine 5000 
zabit mlr,acaat ederek tecrtıbe 
için .. ,... ftl'IDeJe lwır 
•a..+w ••• Whl.••tknlir. 

J.poalar vatan için aım.,. 
W •vk Ye mukadclea Yazife 
•yarlar. 811 bet 'bin ldtiaia ml
racaatt, hakilraten bir millet namı-
• iftibar edilecek bir hacllMcllr. 

Tayyarde
taklar 

Amerikada yolcu tayyareleri~acle trende olchiit klldar konf• 

'-la edilmiftiı'. Bu relim, yolcullna ,atü od.._..~ ~ •• 
- ..... Burada #ak • uiaak ._ -~·-- ......... 

En Çoi 
Daganan /C•mGf 

lngilterede muhtelif matel'Jel-
den yapılan muhtelif kumqlann 
dayanma kabiliyetleri hakkında 
tetkikat yapallDlf ve fU neticeyi 
ver!!liftir. Pamuk kumaflann da· 
1aama11 ,Oz gln olarak kabul 
ediline, JID 23, ipek clart ıb 
dayanır. 

Dinganın En 
Alır Madeni 

* 
Altur kalem açJ8nDi J•~ 

Oamium laminde bir maden '.al
dır. Bu madeD 48ayU111 ea ağır 
madenidir. KurpDclan yazde dok· 
1aD ıekiz fula apcbr 

• 'San'f Bar- 100,000 
D•/a Da/aa Ha ... • 

Amerikada profel&r Falr il
minde bir Alim, nn'I bir banm 
yapmıtır ki, 1aaan bunaaadan 
100,000 defa daha haau ve 
daha kuvvetlidir. Ba alet, fen
ni tetkikat yapan ilimlerin tet• 
kik eauuıda banmlanm koru
mak için yapılmlfl»". 

* Ralpten E ... ı 
Baıını Kazanı11ı• 

lnılliz ilimlerinden doktor 
Spebnan'a gire kızlar, evlene
cekleri adamlania kalpleriacl• 
evvel bfalarmı fethetmelidir. 
O •akit nlilik bavab ,e.cle dok
um mea'at olaeakbr. Tepell pua 
veya bf8lll Wr adamla evlen
mek dalma imam betbahtlJe .. 
rllder. Bir kocada aranacak • 
...... u1m ............. 
mata ..W, ol8aallchr. 

* ,,. ....... 
E• 1'ru• y.,., 

Din,..... - bnk ,.... Çla 
Tlrkiltanmclaki 300 bla mU mu-
rabbaı ..ıa.,. ifial eclea -.... 
Bu ç6lcle prek hava, .... -.. 
o kadar brudur ki, •• •ha cla
hiliade ne iman, ae laay•an, ne 
kut. hattA ne de nebat , ... , .. 
•il&. 

• l[zan •td61 
Gıdau y.,.._ r.,ı,,, 

Soi'* kanla bua laa,...aar, 
in1 • 1•w1acak lraclar amp bir mtld
clet, 11clam ,...,aWlirler. llae
ll ••lkll Mcei ............. 
.. ....., , ... 1ıe11111 ,..., .. ....... 

1933 de Vukuu Kayde 
, dilen Garip Hidiseeler 

Radyo lunızı çalclıj1 bir rad
yo makinesini bir mlfteriye p 
terirkea, maldneDia ae bdar iyi 
lfledijiDi aa.teımek ldla radrOJG 
aç~ Tam o daldbcla ndyoda, 

lilia, Wr ...... çalan bir t°nw aradajma haber veriyor ve 
tam kendisinin etkAli tuif edili
yor. Hıruz derhal tevkif ed:liyor • 

lpipıede bit taJ
Jareci. motlrl ı... .............. ...... ~ .. , .... 

Berlinde evmm balkonunda 
8)'UJID bir ihtiyu, Rbab llJU
chja amaa anlarm. .Uılm 
kovan olarak kallandıklarım 
prmllf. Derhal itfaiyeye haber 
ftrilmit. ltfaip p,lerek ilıtiyan 
ba beldeam.,.. miaafirlerdea 
lmrtarmlfllr. 

Amerika da 
bir bahkçı .,. 
ladıjı balık ta· 
rafanclaa nrul
....-. Balık 
kaJıim• clibiacle 
oparken olta71 
clolafbrmıt. lp-
ı.r_- fenle 1atmi 
~·· Wtlp.I 

-~ .. 
~,.: ...... 



' 
SON POSTA 

SEVDİGİM KADI 
Almancadan 

Tercüme 
- Zabıta Romanı - /ktıbas Hakkı 

Mah/uzdu1 

15-4 - 93' 

Naklll t &uf ettin Retli 
Son Postanın 

Tefrikası No.7 

Tapındıtım yatamma aıahca- lerine oturdu. Meçhul adam yeni 
biyet getirmemek için elden gelenlerle meşgul olmuyor gibi 

Nisan 15 

• 
Esnafın lhtikin Ve Bir 

Tetkik __ _.,. ... __ _ 
( Battarafı 1 lnd 1ayfadft ) 

lerlndeki Sulh mahkemeleri de bu 
gibi cezaları tetkik etmek ıeli
hiyetini haizdir. 

Fakat esnafın en mlltekasif 
bulunduğu mıntakalardaki esnaf 
itlerine yalnaz Galata mahkemesi 
bakmaktadır. Tek hakimle idare 
edilen bu mahkeme gtinde asgari 

Bir senede mahkemenin tetkik 
ve hükmettiği üç bin itiraz kağı
dında ( 2500 ) kadan fırancılarJa 
unculardır. Bu istatistik maliaına• 
tından da lstanbulda belediye ni
zamabna riayet etoiyen esnafın 
başında fırıncılarla anculann 
geldiği anlaşılmaktadır. Zabıtal 

geleni yapıyorlar. Milli yemek- duruyordu. Yan koyduğu sandal· 
lermizin un'atkirane dixilmit yes:nde arkaya yaslanarak otur-
listc.sinden başka ( Balalayka ) muş, bot bakışlarla etrafım sey-

T elli itiraz davasına bakıyor ve 
bele<iiye memurlan para cezasile 
beraber muvakkat aed cezam da 
vermek aelihiyetini haiz olduldan 
halde her 8e.De her kazadan mah
kemeye gelen aed itirnlarmın 
adedi onu geçmemektedir. 

muzikuına da dinleyeceğiz.. fı~ba ümidile lnnnın artist olmasın\ rediyordu. 
açmak içın nefıs wotka var. Arzu çaresiz kabul etti. Fakat bu işin Bu sırada Nikola ciddJ bir 
ederseniz dondurma )&but Fran- de milptediliği vardL. Fiafiranlann işle uğraşıyormuş gibi meşguldu. 
mz pmpanyası da içeriz. çok ve modaya uygun elbise!eri Garsonla başbap yemek listesini 

Emmi şiddetle cevap .erdi: bubmma•mı prt kotuvorlarcL. tetkik edi) orlardı. Bu hovarda 
_ Hayır, bayırl Şampany.. Emminin geçinmek için bile para- genç, milleltaş!Dm lokanla!:mdan 

nm ne lüzumu var? yerli köptiklll aı olmadığından pahab tuvalet• kadın misafirlerini memnun buak· 
prap ıamarlayum bu ura.. fakir leri nereden yapbracaidı ?. mayı milli bir ıeref addediyordu. 
bir km böyle bat döndürücll Elbise meselesi, bugün de onu Onlara ikram edeceği milli ye-
,emek listeaile çCeden çıkarmak müşkW waziyete sokmuştu.. Ak· meklerin her halde boşlanna 
mfmasebetsi.zliktir. Fakat şüphe- pm ne gi) ecekti? [ski. yırbk gitmesini, Rusların yüzünll ak 
siz, siz her geçen gece daha tec· elbiselerini, tuvaletlerini kanştardı, edecek gibi olmasına istiyordu. 

rübekir ve daha girgin olduğunuz bunlann arasından oldukça yeni Emmi ile Begge. yeni gör-
cihetle nihayet beni de evet de- kaJmlf gabardin bir kostüm ayır- dllkleri bu muhitte; garip tavula 
meye mecbur bıraktınız.. pekili, dı. Kostümü lilnlemeden evvel insanları, kendilerine yabancı 
ıizinle bir.ikte gideceğim. Fakat üzerinde buı lüzumlu tadilat ya- gelen herşeyi biribirlerinin ku· 
Matmazel Beggenin geleceğine ve parak, arkasına giydiği zaman laklanna f&Sıldaşarak tenkit edi-
nihayete kadar terbiye daireabı· kendini çok beyendi. yorlardı. 
de hareket edeceğinize ıwıHuu• Rikc.f lokantasına gird·lderi 
nuz üzerine m6z Terin? vakit Balalayka muz.ikası çok 

- Yemin ederimi Yalnız orta yanık, Rusyanın karlı ovalarını 
halli, eyi bir alq..m yemeği yiye- habrlatan bir hava çalıyor-
ceğiz. Bizimle birlikte ıeleceği· du. Lokantanın mlifterileri, 
nlıe çok seviniyorum. iyi kalpli pipo ve püro!anndan çıkak· 
Begge. bir az lüzumundan cLklan dumanlarla, Ruı O\ a• 
fulaca ıişman.. Eğer onunla lannan koyulicivert bulutlannı 
Jalnız yemek Jemek mecburİ}e- burada yqabyorlardı.. her üç 
tinde kalsa.> dun. bir aı iştiham oda da iyi geyinmiş misafirlerle 
kaçacaktı sanırım.. Yumurlalan dolmuştu. Her taraftan rusça 
neyin içinde çalkalayım? kelimeler işitiliyordu. Miişterilerin 

Emminin matlığı alaminyom hemen hepsi aanşı:ı, mavi g&zlO, 
bir tuta yumUTtalan ~alkabyor- uzun boylu, bir,b:rlerine çok ben• 
du. Çok neş'eli ve hovarda olan zer Rus muhacirleri idi. Bunlann 
Nikolanın çocukça halleri Emmi· arasında, sınıfının yüksekliği la-
nin boşuna gidiyordu. Gerçi b:r yafet ve tavırlanndan anlaşılan 
az tembel ve geveze idi, fakat yakışıklı, bili eski efendilikleri 
her halinden temiz bir aile çocuğu z mauından kalma itiyatlanna 
olduğu anlaıılıyordu. Emmi, onun göre hareket eden Aristokratlar 
bazı garip tavurları.oa bakarak, da vardı. Durmadan söyleşen bu 
Ruıyadan kaçmaya mecbur kal· adamlar, bu mini mini Rus dün· 
mı~ aristokratlardan birisi oldu- yasında kim bilir nelerden bahse-
ğundan şüphe ediyordu. diyorlardı. Burada; siyasetten, 

Binbaşıyı al!rus piımiş yumur- sanatten, aşktan, mu:r.ikten, her 
ta çok memnun etti. Talebenin şeyden her şeyden bahseden bir 
koltuğunu kabartacak birkaç ke-- sürü adam nrdı. 
lime ile memnuniyetini anlatb. Lub;nnçef Nikola gözlerile 
Emminin Begge ile bir.ikte Niko- etrafta b01 bir masa ararken 
lanın misafiri olmasına da danl· tamdık bir garson ko~rak geldi 
mada. Hakikatte Beggeden bot- ve onlara ileride bir masa işaret 
!anmıyordu. Çünkil bu yaşlı topar- etti: 
lak matmazelia lisan dersleri - Şuraya, pençerenin yanına 
Yerd-ken, ince duvardan ifitilen teşrif bu"runuı. Oradaki masa 
dik sesi binbap:nn kulaklanm timdi boşalacak, bir efendi cturu· 
tırmalıyor, rahabnı ka~ırı}ordu. )edu, yemeği yedi ve hesabı 

Emmi seYinçle akaıamı l>ek· istedi. Hemen aibnek üzeredir. 
Jedi. Son günlerde çok canı 11-

kılmı1t onu biç memnun edecek 
bir hadise olmUUfb. Zavallı kn· 
cağız, kendini oyalamak içia yazı 
Ue meşgul olmuıtu. Fra11111Zca n: 
lngilizceden eserler terclimesini 
tecrübe etti. Fakat yazıya istida· 
da olmadığım ı&ilnce vazgeçti. 
Bundan sonra kitipliz.t heves 
ederek, yevmi gazetelerin ilinat 
dtununu bergün beyhude yere 
takip etti. Her aıüeue~en dak· 
tilo ve isteoo bilen IDzlan an· 

Kendilerİile ıösterJen maaa• 
mn etrdına sıralandılar. Mamada 
oturan meçhul adam kalkmak 
için acele etmedi. Hesap pusula· 
sını bat garsona iade ederek bir 
life prap wnarladı. l..ubyançef'in 
cam iyiden iyiye aılolmışb; fakat 
bu adanu da kendi masasından 
kovmaya imkan yoktu. Yabancı 
erkek, yeni aeleuleri DezaketJe 
aelimlayarak ,er göetudi. Duna
ıundan nazik, terbiyeli bir adam 
olduğu anlaşıbyordu. Herkea yer .. 

(Arkası var) 

İdam Sehpasında 
Mektup Yazdıran 
Bir Mahkum 

Mehmet idam sehposıntltı 
Mersin ( Husuc-i ) - Üç sene 

evvel şehrimizb Bozön köyünden 
Telli Mehmet isminde birini taam· 
milden 6ldilren ve ağır cezaca 
idamına karar verilen Halil oğlu 
Mustafa, 7 nisan sabahı Yoğurt 
pazarında asılmışbr. Katil çok 
soğukkanlı hareket etmif, ip 
boynuna geçiri!dikten sonra, et
rafındakilere ıu mektubu yaz• 
cLrmışlır: 

Halamın oğlu Ali r 
Selam eder, hııtınmzı ıual ederim. 

Uuzuınahşerde yine All•ban iznile 
konuşuruz. Beni hakaret yolunda ipe 
aaldıu. Balamıu oğlu. 

İnsan yabancı ile konu§malı imif. 
Baranta ile konuşmamalı imiı, Kim 
ne bulursa, biribirindeıı bulut ıelim 
tabüdir.,, 

Hiç kullanılmamıı yeni ye
menilerile idam sehpuına çıkan 
katil bundan M>nra dört defa 
ıehadet getirmiş. çinıeneye dö
nerek seslenmiştir. 

- Ecelim iuıq.. çek baba, 
çek.L 

1 yorlardı. Halbuki Emmi bunların 
1aer ikiaine de vakıf değildi. Sabt 
memuresi olmak al la ıa seldi; 
bunun iç.in de ameliyata İhlİ) aç 
wardı. Acemilere pek aı bir para 
veriyorlardı. Sinema aktirisriği ile 
de bir müddet meşgul oldu. Ev
veli babası razı olmak iatemedi •• 
Sonra vuiyetlerinin fenabğı ibti
an fikrinden caydırdı. Binbaşı 
artık bıktığı bu sefalet hayatın
. a yancak bu suretle kurtulmak 

İstanbul Üniversitesi 
Komisyonundan : 

Mübayaat 

Üniversite merkez ve Fakülteler kadın Ye erkek mDstahdeminl 
için yerli malı kumaşdan olmak ve kumaş, işçiliği milteahhide ait 
olmak üzere 200 takım elbise ve manto pazarhkla münakasaya 
konulmuştur. Taliplerin ihale günfi olan 22/4/1934 Pazar günll 
saat 16 da Mübayaat Komisyonunda hazır bulunmalan ve kumaı 
nllmunesile ıartnameyi görmek için de hergtln Komisj OD Kitabetine 
m6racaatlan ilin olunm. "170S.. 

senede de Oç bin dosya tetkik 
ediyor. Bir senede lastik ettiği 
ceza miktan da (90) bin lirayı 
i'eçmektedir. Yalnız bu mahke-
me teşekkülündeoberi (23) ay 
içinde belediyenin (200) bin lira
lık zabıta cezuım lastik etmif· 
tir. Belediyenin kesfğl cezalara 
kBl'fl yapılan itiradan tetkik 
eden ( 1608) numarah bu kanun 
mucibince duruşma mecburiyeti 
kat'i değildir. Hakim lüzum gör
düğü takdirde itiraz edenleri ça
ğırarak duruşma yapar. Bu mah• 
kemenin verdiği karann temyiz 
kabiliyeti de yoktur. Yalnız şika
yet üzerine Adliye Vekaletinin 
tahriri cmrile verilen hükümler 
yeniden tetkik edilebilir. 

Zabıtai belediye talimatname
sine mugayir hareketleri tesbit 
edilenler hakkında belediye me-
murları elli kuruştan elli liraya 
kadar para ve üç giinden on 
beş güne kadar da muvakkaten 
aed cezası verebilmektedirler. 

fs~anbul zabıtai belediye me
murlannaıı en çok para cezası 
kestikleri esnaf uncularla, fırıncı· 
larc!ar. ikinci derecede bakkal· 
far ve seyyar esnaf gelmektedir. 

Elll Lira Para Cezası Az 
Gelen Esnaf Ta Var 

Zabıtai Belediye talimatname
ıinin aza"Di para cez.asa haddi 
(50) liradır. Haber aldığımıza 
göre bazı büyük İf yapan değir
menci ve unculann yapbklan bile 
ile (500-600) lira kazandıktan ve 
bu kazanç kal'flsınd da ber
giin (50) lira para cezası .erme
yi göze aldıkları anlaşılmaktadır. 
Bunun :çin de un ve ekmek iş
lerini tamamile kontrol etmek 
lmldm kalmamaktadır. Öğrendi· 
ğimize göre Belediye reisi Mu-
hiddin Bey Ankarada muhtelif 
Belediye işlerini hallederken Za· 
bıtai Beledi)e talinıatnamesindeld 
azami (50) lira para cezasının bazı 
mühim mliesseseler hakkında yap-
hk.Jan hilenin derecesine gore 

failalaşbnlması içia 
bir teklif yapmqbr, 

~ . .-.~ 

Görülüyor ki ihtikirla, esnaf 
hilesi c mücadele için elde mev
cut nıevzuat ihtiyaca kafi değildir. ........ -.......... -.............................. ________ ................... _·--··--·--

Bugün : 

i P E K Sinemasında 
Herkesi güldüren ... 

llerkesi rğlendiren; .• 
Şen ve sevimli yıldızı 

FRANZISKA GAAL 
tarafından temsil edılen : 

Bugün: 

MELEK Sinemasında 
En guzel 4 film miicı ~bakaıını.a 

UçUncUsU: 
JENNY GERHARD 
( K1:ndısill1 aşka hasreden kadın) 

Oynıyan · 
Madam BUTTERFL Y filmlaia 

ŞEYTAN Kız Dnutu maz yJldııı : 

SILViA SiDNEY 
hnftanın en çok ll eni'en fıl mıdir. Frımsızcn ozlıi P 'r"mount fılrni. 

..:."..-------------------------· Bugün ; ELBAMBA slNEMASINDA 2 büyük film birden: 

1 - BiR GÖNÜLDE iKi SEVDA 2 • SEViLMEK IHTIYACI 
FREDERIK MARCH • GARY COOPER T ALULA BANKHES 

~--------------_.(15726) 

ÇiN GECELERİ 
Zengin mevzua malik bGyük film 

göıterllmektedir. Mümeuilleri; 
RAMON NOVARRO- HELEN HA
YES LEWİS STONE. Du filmde Çaa 
hayat \·e eaıan ta"vir edılmektctdir. 

ilaveten: FOX JOURNAL 

==TAKViM == 
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'US NiSAN 934 
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-
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Yalıt ~ıv-.. ı v.ıo· ..... r .... 
GLet 10 35 5 21 Akta• .~ - ül 47 

Uil• 5 21 12 u Yataı 1 S7 20 24 

W.cU " 10 I~ 67 1maak a es s " 

19 Niaaıı Pcrıembe aktamı 

TÜRK sinemasında 
YA,AMA" iSTiYORUZ 

Fraasısea Midi 
JA111S CAGNEY • llADGE EV ANS 

K.a"9tll Wr aewsq 1 
S..--. ~ HlıHl•r 1 

115721).--

T O R K Sinemaaında 
10 gündenberi binlerce halk 

tarafındı.n alkqlanan 

ALTIN ARAYAN 
KIZLAR 
Fransızca aözlil 

12 ~ldız 300 gUz•I 1a&ı 
Mutlaka göri1DBS-

~-------(15722)-~ 
---~---~----~------------~~----------------
U zunk ô p rü Hayvan ve Eşya Panayırı: 

Uzunköprü Belediye Reisliğinden : 
Uzunköprüde her aeoe 1 Mayıa tarihinde açılmakta olan Hay

Yan ve etya panayırı bu sene de 1 Mayıs 934 tariblnde bqlıyarak 
uç Klbı devam edeceii illa Olunur. "1697.,, 
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Sayfa 9 

İnsulle Beraber . . ............................................. .. 
Istanbu1d n Balıkesire 

Yo!c luk 
.__.... .................................... ____ 

( Battarafı 1 inci ımyf ada ) 1 Konuşulanlan, 
Artık limandan aynJıyor. Ha- larını şimdi 

lnsull'iln anlattık
size teker teker 

vada akşamın hafif kararhsı naklediyorum: 
canlandı ve gördüm ki banker "- Ben JngiJiz olarak doğ-
İnsull kamarasından yavaş adım· dum, İngiliz olarak kaldım vo 
larla ayrı:dı ve güverteye çıktı. İngiliz olarak öleceğim. Maalesef 
Ne yalan söyliyeyim, bütün dün- TUrkiyeyi hiç göremedim, geze--
yanın alakadar olduğu bu mil- medim. Vapurdan çıkar çıkmaz 
yarder müflisi görünce gazeteci- doğru tevkifhaneye götürüldüm. 
lik heyecanile titrediğimi hisset- Halbuki hiçbir günahım yok· 
tim. İstanbulda, gazeteci'erin tur. Tamamen kabahatsizim. lkti• 
ağzından bir kelime bile alama· sadi buhran bö) le yaptı. Ben 
dlkları İnsull ile uzun uzadıya onun kurbanıyım. Başıma bu 
görüşmek ve konuşmak işten bile felaketi getiren hep iktisadi buh-
değildi. Fakat aksiliğ~ bakınız ki randır. If.as ettikten sonra artık 

!ür~ ~~a.!arından Macit Bey ba 1 
ışlerının tesviyesi için lstanbula 
geli~ken vapuru Pireye uğramıştı. 
Macıt Beyin eskidenberi Giritteki 
ikametgahı, Hanyanm yarım saat 
meslfesindeki Halepa kasabasında 
olduğu için - o cıvardaki Mornes 
kö) ünde doğan - ve aynı kasabada 
ikamet eden M. Venizelosla ara
larmda eski bir dost:uk vardı. 
Macit Bey, uzunca müddet Pirede 
kalacak. olan vapurun bu tevak
kufun dan istifade ederek eski 
dostunu, yeni mevkkiinde görmek 
iste~iş: ve A~inaya gitm:şti. M. 

1 J.,;... (J..' / - ..,P .. ,..u...., w 1 •• ,.- \s ' - ,. u&" ..... , t 

çı ar, meşrutiyet- ... _ -~,.,CS1-';.....)ı:.,/,i' /. ...~.;,. _ÜJ>. , ., -, , "·\ 
ten .Jl.4Jı.,e.. 1 - - ...ı.,,.. ı .ı .. . .,,,,. ı...._, 'V' J..~ sonra ana va- _..,. .,,,,~ '"ı._,. _ , _ - ~ .. .vv,,.- :r.::. ı . ~. .. - -
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İngilizce bilmiyorum. AmE>rikada yaşıyamazdım. Başka 
Etrafıma bakmı)orum. diyar aradım. Fakat hiçbir yerde 
Bir tanıdık, f ngilizce bilen bir kabul edilmedim. Bundan çolı 

Venızelos. Macıt Beyi esk' . • •1 '- ı samı-
mı.) eti e Karşıladıktan sonra evvela 
e~mde yemek yemiye ve sonra da 

B
b:r araba geziutisine davet etmiş. 
ır buçuk ·"a t .. b " a suren u gezinti 

esnasında ( y . 
- unanıstanın vaziyet 

ve mu:'lasebatı h h 
bır devi . er angi başka 

etten zıyade r·· I . ·ı 
müşterek oldu w ur cıye ı e 

al h b 
. . guna.. Ve binaen-

e) u ıkı devlet b' . "f 
b .1 ır ıttı ak 

ra ıtası e .bağlandığı takdirde 
her noktaınazardan 
menfaatlerinin temin' 
dair uzun uzadıya 
bulunduktan sonra: 

müşterek 

edile eğine) 
beyanatta 

- Siz, şimdi ı~tanbuta gidi
yorsunuz. Orada Hakkı Pa~a ile 
görüşünüz. Türkiye hükum:ti iki 
ıart kabul ettiği takdirde. Yu 
b .. 1_._ • T k nan 
Ul\umetı ür iye ile bir ittifak 
ha~ icabında askeri bir ittifak 

ktme hazır bulunduğunu t -
f md .. ' • • ara 
ı an soy.eyanız Ve b • . . • ana cevap 
getin~ı~. Teklif ett:ğimiz şartlar-. 
da~ bırı; Türkiyerıin Girit adasına 
e~kı Rumeliişarki vilayetine rnüşa~ 
bıh bir idare verilmesine.. ikincisi 
de; Türk - Yunan şimendiferleri
n;n iltisakına razı olmasıdır. 

Demişti. 

Macit Bey, lstanbula gelir-. 
gelmez Babıalide Hakkı Paşa 
tarafından kabul edilmiş· Hari
c'ye Nazırı Rifat Paşa d~ h 
bulunduğu halde cereyan adzır 

--ı·k t d e en mu a a es.ıasın a Macit B 
evvela, Girit meclisi iJlisi rn:Y 

r til G' · k' 51 
sı a e mtle ı müslimanların 
hal ve vnz.iyetlerini anlattıkt 
s~nra. M. Veniz.elosla görüşü}:: 
•oz.~n e onun tekliflerJıi nak
letmışti. Hariciye Nazırı Rifat 
Pa a bu sözleri büyük bir dikkat 
ve "k• • u ut ile dinlemekle iktifa 
etmı~; Hakkı Paşa ise aynen şu 
cevnbı vermiıti: ' 

• :- Devletler, bize Girit Ada ı 
nz.erınde resmen bir hakkı haki
~ıyet v~rrnişler; ve bu hakkı tas-
dık lmışlerdir ş· d' b . tt b. · ım ı u vazı-
ye e ız, Girit İçin R l" Ş k• ·ı~ . ume u arw 

ı vı ayetm müşabih b' .d 
l'ab 1 tt' w • ır ı are .. u e ıgım·z tal d" d .. 

d .. · < ır e bızım 
:ü~O uzerı~deki musaddak hukuk~ 

Z
. mbra~ımız, Nom·nal (1) kalır 
ıra u ıdar~ mukteza • . sınca Yu-

nan.stanın Cez:reye bir k 
Üf . k as er 

m rezesı sev etmesi Jtizun el' 
B. l h M V · g ır. maena ey • enızelosun tek· 
lifterini kabul etmek, bizim için 
mümkün değildir. 

Hakkı Paşanın bu sözleri o 
dert.ce tafrafuruşane idi ki; Macit 
Bey büyük bir hayret~e dinlemiş; 
Har~i} e nazın ise, bir tek söz 

~·--~~~~--~ 
(: >N .. nninfı!· sözden ibaret. 

:?n an ayr.Ian ...,,_ ~ t U-C..''";.\i ·, • 0 "o-:-"::' ~ ~, s · ~ 1 .. ~ • -ı 
Bosna H k .- - "-- · .. - ~ • .. ., J \..:... • • f bi1C:ik1 halta çok uzaktan göz müteessirim. Benim gibi bir ihti-

• erse · (.J , •, ı ı • • "'"' 1 -: ':>'.1 
R · 1 ':J • .-...~ ı .. , ,,,_ . . ... •.ıv~> q aşinalığım olan bir ahbap bile yarın böyle vaziyetlerden çok ve umeJii şar- <: .. ....;ı~-", - c;. , ~-.Jo.,.·. . . "'~'·-"! 

• • • r_,..,. "--:. ,,.; /.ı - '~.., f • 1 • • U"'"• 1. . ld • -v--.. _,.M,.', - ... • ........ ..., 
ının e en "'k- ,d;..~!ı'"'' ·- -~-.:.•J..ı L•..c"'ıı • • • .,, • ...:,.,; .. ,'~'-· 

:r ..::>1a1 •,,(,P v-. .. ~~? J.r.. !Jı , - - " 
masındaKi mes- "'!>-~~.; ·;, · <MM'~~L - · . v~ '-.'!ıu.~L 

şu dakikada okadar işime yara- müteessir olacağını herhalde tah• 
yacak ki.. İşte ben böyle düşü- min edebilirsiniz. Artık son gUn-

ı . . k ~ • - .;;..ı.. • .,. ... ,,..;. • - "'. "-'-h..P~J' . . 
u ıyetı endile- » .u ; ~ ı · • - ~ -4 .. ~ - . · · "ı.: ~.,:., · \.~ ..... •-" "J> ..... • 1.,, .., >JIJ w\ıaı..,\ • I • ,. """' ~_.-
rine atfeden mil- ""-'""'~ - . · - - '-~~ "'-_. , - .~~.s .. ;',,ı..._.,r:~, - · 

... - ,, ·-... , .. --~~ "'41 • - ıı;.· - • ~, 
Jete karşı henüz ...-~~ .. / ~ • ....,~!.,.._;; ,: ·_-;..creJJ ... Jt' ı:.~.:.,., • • 

k . - • l ~ ...... ü·-~· -. "~I. .:..ı.. - • • • (~' 
açı bır hesap <s--..,r, ,.,, ı . . ~" ,,~ ...., .. -.; . ...-: , • "",c.. .. ı.c • ..: ı 

- ~. ... -- ~:._ .ı; ' --- ~ . 
vere d"kl · · ,,,,.,..,~·~ / · - · : -~ '<':"' ·-~ •" • - - "'-me ı erı .çın 0 • • • .&..ı.ı.-L • • -=- "'"""·'" .. , , 
G.. •• ~ ,,,,. :(,t-~ ıı 1 • ~.J.. .. 

ırıt hakkında ..e..._,_ " "' -.N" ~1 - ..... ,,. .,.; 11• • ,.11 .. .. ı . - -=~~\} ·~ ./.:; ,,, • J,.-ı;~-, - ~.., • JL 
soz soyetmıyor- ~..,,,,. • ·• ~ ........ ~-~ - • .J-.}•J-•.1- .; • 

• ~.l ,._r ı.:.1 •• V-,1 C.-~ ,, • T# ,I>. ~o 
lar; bu talihsiz~·~ s,· -.. •-..).JU - , - _ • .., • ..J_: ı ~·, _,:1 - ,1... ~ .~ 

_...T.l'•\ıa-·~• • ...,._,.• • ~---Jw.,.J_:_ • •".-.11' - .- ~ ' - ,,.,. --adayı kurtaracak - J; .:.ı!' lDJ ... .• ,11 .. .-: • ,...,.• - • - ~~, ..:.-., 

4U V 1 ' ' -_, .. _:'.I '\, ' • .,..,,..,. q, ~ 1. I 1 • 
bir mucize bek- ,,.?"" -..ı.ı.:.1.ş....._ • - u.:.o~•. ·...,- .. - - .!l~-ı..:.•~ 

J• d ~"'~l.,·ç.-. t' .......... >~_.J - .. ~·<i;.;i - -
ıyorlar ı... M. .. -"'..P.-~ .. JL.. • ~.,~ ~ • ,..,. .. ~ .. ~ 

V . 1 l' v-"9'...ı 1 
• • '* "--" W• '° . emze osage ın- - J_,,,,,,~tf.'.:, .• " '<'!r . .. .,,._; ~· 

O ... ~ ~y· ,. r:J\J 
ce: nun mevkii ..-..,,, .,, .. ~,.!Al , , 
d 1 'h • • ~ ~· e tı atçıların .1-..ıı.; .&. • ~- · 

• ~- ... >vlfl '" • vauyetinden pek ... · ~ .... ' 

f 
maclt Be9in el gazısile gaz.dığı bir mektup 

arklı değildi B t 1 
G . . .. · . u za , ~ene erce heyecan, iki komşu memlekette 

.rltte gosterdıgw i f ar t f - . . ·~ .. 
d kA ı k .. .. a 1} e ve e• aınır gcrgınlıgım artırdıkça art• 

a arıı yuzunden bütün Yuna· t d 
. t d b'" ırıyor u. 

nıs ?n a3 uyük bir şöhret ihraz 
etm.ş! •. tı~la. ittihatçılar gibi • 
oskerı bır ıbtılal kuvvetinin dela-
letile i~tidar mevkiine getirilmişti. 
Buna bınaen M. Venizelosun G:rit 
hakkında göstereceği en küçük 
müsameha, şüphesiz ki onun 
şöhretini sarsacak, ve hiç şüphc-
iz ki bulunduğu o }üksek mevki· 

den b!r anda yuvarlanacakt. ? .. 
Buna bmaen G"rit -birbirine mü• 
şabih vo~iyette olan- lttihC\tçılarla 
M. Ven.zelosun ellerinde - bir 
kumaş parçası gibi - çekiştiriliyor: 
bu çekiştirmelerden hasıl ola~ 

[ 
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ISTANBUL - 18.15 ıılııturka plAl ne1· 
rfyatı, 19.1$ Ajan• haber erf muht 'lf 
rl at 19 30 T' ' e; DCf• y ' • ürk rr,u.ı;Jkl nrşri t (k Re• 1 e t b ya ı emaıı 

M ' an ar Mesut B. kanun Vecihe H 
uuffer B. V d •' 

hab 1 e Ja Rııı:a ti.)' 21,2() ajanı 
cır.er 21 30 e 

lttlrakll • • edrlyc Ra•lm Hanımıa 
0 dana ınualkl•I. 

VARŞOVA 
konıcrl ( lllk (l·U:i) - 17.SO VlyoJonıel 
konacr 'l"'P G 11

"'·), 17,45 mllaahebc, 18.tS 
' '7 m ıahab 19 ~"' kem n konı .. rı, 

2 
e, ,-.u piyano refakati e 

hd f ınuaıı.ı k O mutc .f bahlıler, 20,50 
habt 22 1 onıu' 21,SO haberler mDıu-

' enmbtrg't ,_. 
.,at ~3 2S d en 11a11.ın ne9'e1J neırl• 1 ' •na rnuılkiıL 

B0KRl::.ş _ <~64 
yat, JJ,45 ru i muıİ ,1, n.;·J 11,30 rul-1 n"trl• 
13 p Ak 13,15 radyo k ra )'o ork•alra11, 
14 2J p Ak 17 K 1- or atra11, 14 haberler, 

' ' my u programı, 18 Jan t..arko 
orkutra11, 19,15 Ja.;ı Marko l• d 

O ımının 11-
nmı, 20 nlverııltJ radyoıu 211 20 1 20,45 haftanın hııber fc nll 2ı 111 'ııı P Ak, 

f ı uıe c Gut.• 
ano tar ınd n tagannl 2I 20 h flf 
muılk .• ı, 22 konfcıana '22 İs h : 1 orkc.tra 

BUDAPEŞTE ' a er er, 
1910 AvtJp lı k(SSOI - 18 k 'llse lıo11erl, 

' ' o 1 fllmplyo ıluğunu !IAn 
19,SD pl)ano konseri, 20,30 mUıahabe 21 ıs 
liod peıtıı konacr o kut.ası tarafında~ h;lif 
muılkJ, 22,SO haberler, 23,10 Len Bak r 
'an• orku;traaı (Donapalutadaıı..) 24 ıs 
algan mualkla', • 

'-:IY ANA (51)7) - t8.ı5 AYa 
Macar.atan ar1111ndakl futbol nıa aturya
( .,.açın lklncl hafta mi} • çını nakJJ 
da ilkbahar lın:ılııd!kı '~ı Viyana ~rmamn• 
lerl d eo lucher fn e.rr
muıı l,rı Opercı temılU mOtealdben hafıf 

BNESLAU - (SJ6) 18 D 
19 ıpora alt aktllallı" aıllaab abna ınuılktll, 

' a e. 19,40 etki eaıı:rltrden trio oda mua:ldıl 2020 21 operetlerden mlirekkep 'ko aktOallle, 
la .ann eac:r erinden), 22 ıu Fıl u:,er <~~ana· 
pU er ko.ıa r, 2S ıoıı i;b•rler 2J,3Q tt!!: 
b\qtl ela klal. ' 

* • Mahmut Şevket Paıamn gay. 
relı • ve o zamana kadar aiyaset
ten uzak yaşamış olan - erkanı
harbiyei umumiyenio himmeti ile 
ordu bir dereceye kadar ıslah 
edilmi§ti. 

Hükümet, orduda hasıl olan 
bu terakkiyi dostlara ve düşman
lara göstermek, bu suretle de, 
Balkan komşulanna bir heybet 
dersi vermek için Çorlu civarında, 
Seyyitler o\•asında yetmiş bin ki
şilık bir kuvvetle büyük bir ma• 
nevra yapmaya karar vermişti. 

( Arkası var ) 

YO 1 
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fSTANLUL - ıs.ıs p Ak netrlyab, 18.45 
fçan11zca den, 19.15 Ajan• h•berkrl •• 
muhle lf nc9riyat, 19.30 '1 lirk mu• ki ııe,rI• 
yata (Ekrana Bcıy, R11ıan Boy1 Cavdel Bey, 
Taf.•ln Bey, Şeref Bey, Saim Sey, Vecihe 
Hanım, Belma Hanım, Nedime Ha·nm), 
21.~ ajaıH n bor .. bı.berlerl, Nadp Yakup 
Be7 orkeıtra11, 

VARŞOVA - (1415 m.) 16.30 ıo'lıt 
•onHrI, 17.20 mUaabebe, 17.35 hafif muıtld 
konaerl, 18.20 Lıoııfcraıa, ıB.40 piyaao koa• 
ıerl, ı9.10 Hkerl ııetrlyat, 19.35 mUaahabe, 
1'.SS muhtelif babtaıer, 21.0S ff.-y llercer' 
ı. uarlerlnde'I mllrekktp eeofoıılk kOnHr, 
22.lS muHhabe, 22.30 haflf mu•llll İlon•ul, 
23 elan• mu• k .ı 

BÜKREŞ - (364 m.) JI bor... p'llr, 
haberler, p lk, 18 S:trvu kuartet takımı. 
18.30 Mab:m Vaal1111 tarafından tega .nl, 19 
• r. or DCfrlyatı, ı9.15 piyano li:o:ı.crl, JJ.tS 
pllk, 20 Oıılveıılte radyosu, 20.20 p lk, 
20.U orkeltra11, 21.45 Lıonfennı, 2'2 rac)'o 
orkcatrnıu, 22.45 haberleri, haf.f muallıL 

BUDAPEŞTE - (550m.) 18 Mr. Je
tarafındaıı vlyolouıel l.onıerl, 18.40 muaaha• 
be, ı9.10 ıa'on kuaıletl tarafından koneer, 
19.45 almanca dara, 20.JS p!lk 21 muHhabe 
ve konfe aoa, 21.4S haberler, 22 Arpat 'H 

1oll •lıan takımlannıa konıert, 23.SS fıar 
aasca koaforaaa, opera takım1ma ko-1. 

VIVANA- ( !07 m ) 18,JS pfyH• il• 
faateal parçalar, 19.0S tlyatr• bitikleri. 
muaaha' e, l0.20 dane mu•lklıd, 21.45 aktG· 
allte, 22 oda mua'.klıl, 23 •on bebwlor, 25.15 
taaın•ı• artl•tlerla pllklan. 

BRESLAU - (516 m,, lf.ff •'•tll 
bawalardaa aıllrekkep lıoııııter, 20.IO maaa• 
bab• 21.15 Saar bavua ha:Jı tarJ.tlan, nos 

kuartet •••ll1o1I, 25.0S ıoo halıarlar, 2UO 
lııaflf ....... UJ&la ~' it pc. • ..uaw. 

nürken Balıkesir Kız crtamektebi !erimi yaşadığımı h:ssediyorum. 
lngil zce muallimi Feriha Hanım Bugün değilse yana öleceğim. 
imdada yetişti. Üç hafta mes' '1t olmak, bütün 

'* bu kederli düşünce!eri atmak 
Şimdi ben ve -Feriha H. , mümkün olacak. Çünkü uzun bir 

İnsull'ün yanı başında duruyoruz. deniz yolile Amerikaya gitli} orum. 
Müflis banker de yanındaki bir Tam üç hafta deniz yolculuğa 
zat ile lngilizce konuşuyor ve biz sürecek. Hiç olmazsa yolculuğum 
kulak misafiriyiz. iyi geçsin.,, 

Banker anlabyor: Müflis banker duruyor, dOş"· 
- İstanbulun gece manzarası nüyor ve tekrar s6ıe başlıyor: 

nekadar güzel, ne muhteşem.. ., - lstanbufun gece manz. 
Bu takdir cümlesinden sonra rası çok muhteşem... Hayran 

gördüğü yerlerin isimlerini soru- oldum. Kim bilir gündilı: mama• 
yor ve kendisine izahat veriliyor. raaı ne kadar güzeldir . ., 
Adana vapuru Kadıköy önlerine Sonra tren güzerkihma ıöı 
geldiği vakit lnsull tekrar ~ama• abyor ve : 
rasına indi ve biz de kendi yer- .. - Bakınız, diyor, buralan 
!erimize aynldık. da ne kadar cana yakın, ne ka· 

Vapurda birkaç Amerikalı ve dar güzel.,, 
lngitiz gazeteci var. Fakat miif- Tren Balıkesir iataayonuna 
liı banker biçbiriaile göriifmilyor. yaklaımııtı. Müflis banker inece

ğimizi anlayınca: 
>f- - Bana, dedi, fQDU hediye 

Arbk trendeyiz ve istediğim ettiler. Halbuki ben sevme~ 
oldu. Feriha H. gazeteci olmadığı Kabul buyurursanız ben de llH 

için müflis milyarder kendisi.e hediye edeyim. . . 
uzun uzadıya konuştu.. Hem de k tini bize 
Bandırmadan ti Bahkesıre kadar. Ve elindeki muı pa e 
Tabii ben de yanındayım. uzatb. - Gökalp 

Japon Misafirlerimiz 

Japon hahrigelllerinln ph~inıizde gezintilerinden ilci ınonzoNI 
Limanımızda bulunan Japon yaf et veri!m:ştir. Mistfir!er, bugOD 

Gemileri kumandanlan ile Japon şehrimize dönecek:er, gece Japon 
aefiri ve yOksek rütbeli iki Japon sefaret konağında şereflerine ve-
zabiti evvdki akşan Ankaraya ri!ecek auvarede hazır buluna-
gamiılerdi. Misafırlerimiz Anka- caklardır. 
rada resmi ziyaretlerde bulunmuş· Japon bahriyelileri de dlln şeb-
lu, Hariciye Vekili Tevfik RüşUl rimi:ı:in muhtelif yuleıinde aezin. 
Bey tarafından ıereflerine bir zi- tiler yapmışlardır. 
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Givur Mehmet 
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mahfuzdur 
Tefrika 

an Sevgililer 
Gavur Me etle Luna başbaşa vermiş 

biribir erne dert yanıyorlardı 
-----·----

iki hıçkırık biribirine kanşı-
ror.. Kes;k kesik sözler, bu loş 
odanın duvarlarına çarpyordu: 

- Lüna.. Sevgili, Li'ına .• 
- Mehmet.. Aşkım .. Hayatım .. 
- Niçin.. Niçin.. Benden 

kaçtın?. 

inanmadı. Fakat artık, o inanını· 
yan kalbimi burgu gibi oyan bir 
şey vardı. işte nihayet son bir 
ümit ile bu hileye müracaat et
tim... Bi1sen, şimdi ne kadar bah
tiyarım Luna ... 

- Ya ben? .•• 

SON POSTA 

- Otomobi.iniz var Mı ? 
- Otomobilim yok amma, 

bir otobüs karnem var 1 .• 
·····································-········ ......... ···-

( Dünya iktısat Haberl~l'l 
---------------------------!ıı--1 

Kolumbiya 
- Lazımdı.. Bu .. Uizımdı .• 
- Seni sevdim .. Unutmadım •• 

·· Kahveleri 
Vaktin nasıl geçtiğini bilme-

. . . . . . . 
Senden ayrıldıktan sonra, uzun 
müddet bir öiü gibi mezarlar 
arasına kapandım.. Orada, canlı 
bir öJil gibi yaşadım. 

- Ya ben.. Ben de.. Ben de 
öyle yapbm., Günahlarımın üstü· 
ne kalın bir perde çekmek için 
manashra ilt:ca ett:m. Aylarca, 
kilisenin günlük ve zeytinyağı 
kokan duvarları dibinde inledim. 
Senin aıkmı, Sente Maryanın 
aaf muhabbetine verdim. Seni, 
ancak bu suretle unutmak iste
dim •• Sonra.. Hayatımı, yardıma 
muhtaç insanlara vakfetmeyi dü· 
ıündilm. Bu hastaneye geldim .•• 
Aradan çok geçmedi, yaralı ola
rak seni getirdiler ... Ah Mehme
dim.. Seni o halde görünce bil
sen ne hale gelc.'.im.. Az kalsın, 
çıldınyor •. taşıdığım bu elbisenin 
beni bütün beşeri hislerden ayır
dığını unutarak, saçımı başımı 
yola yola üstüne atılıyordum ••• 
Kendimi, pek güçlükle tutabildim. 
Sana görünmemek için başrahi
beden izin alarak yine manasbra 
çekildim. Cenabıhakkm sana afi· 
yet vermesi için günlerce yana 
yana dua ettim. Hergün seni so ... 
duruyordum. Gittikçe iyileştiğini 
haber alıyordum. 

- Ah, Luna.. Ben bunu his
setmiştim. Bir gi!n, kapının ara
sından seni hayal meyal görür 
gibi olmuştum. Bu hayal bir da
ha görünmeyince, aldanıp aldan
madığımı anlamak için arkadaf'" 
larından biri ıe müracaat ettim. 
Mahirane bir isticvap ile gördü
iilm hayalin doğru olup olmadı
iını öğrenmek istedim. 

- Biliyorum.. Onu da bili
yorum, O gün gözlerimizin bir an 
karşılaşbğmı anlar anlamaz ıenin 
böyle bir teşebbüse girişeceğini 
tahmin etmiş, bütün arkadaşları· 
ma lizımg elen ~eyleri söyle
m ittim. 

- Fakat kalbim .• O arkada
ıının verdiği cevaba bir türlü 

·····················································-··-·-

SON POSTA 
nın 

iLAN FIATLA RI 
..................... ,, ............. uw 

1-fliam tek sütun 1 ıatrn gaıeteaia 
metiıı yaıısiJe vaaati 4 kelimedir. 

2- Ayni yazının 2 ıatın 1 ıaotimdır. 
S-Dıba kaim ve daha ince yazalar 

l&Dtİm ile heaap edilir. 
4 - Sayfuma göN ilinlat ... ğıdalri 

rW1aıa tabidi: 
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mişlerdi... Pencerelerden giren 
aydınlık Liinanın gözlerine çarptı. 
O zaman Lüna, hemen yerinden 
sıçradı. Gavur Mehmet, takma 
sakalını bktı. Yine o ihtiyar ve 
düşkün halini aldı. 

Kapı, yavaş yavaş açıldı. Bat 
rahibenin yuvarlak ve kıpkırmızı 
çehresi göründü. Fısıl dar gibi bir 
sesle: 

- Sör Mariyal.. Zavallı ihti
yar, ne halde? .. 

Dedi. Sör Mariya, eğildi. Din• 
darane bir baç çıkardıktan sonra: 

- Muhterem valde.. aziz ve 
mukaddes bakirenin mucizesi 
sayesinde çok sakin bir uyku 
uyudu. Evveli, bir az ateşli idi. 
Arasıra su verd:m. Onun hara
retini teskin ettim. Zannederim ki 
şimdi, akşamkinden daha rahat 
bir vaziyettedir. 

Sör Mariya, bu izahab veri ... 
ken karyola gıcırdadı. ihtiyar, 
Yavaş yavaş başını kaldırdı. Bat" 
rahibeye baktL Sonra yataktan 
büsbütün kalktı: 

- Size çok teşekkür ederim. 
Beni bir iztiraptan kurtardınız. 
Kendimi eyi buluyorum. iş güç 
sahibiyim. Müsaade ederseniz 
arbk gideyım. 

Dedi. 
Kendtsini sokak kapısına ka

dar teşyi eden baş rahibe ile 
Sör Mariyaya tekrar teşekkürler 
ederek, hastaneyi terketti: 

* Sirkecide, iskelenin karşısın-
daki kahvede, Hüsnü Efendi sa
bah nargiles:ni içiyordu. Kayık
tan çıkan Givur Mehmet büyük 
bir sevinç içinde kendisine d<Jğru 
süratle ilerlediğini görür görmez, 
memnun oldu. Daha Gavur Meh· 
met, selim vermeden, Hüsnü Ef. 
merakla sordu: 

- Gel bakalım, Gavur Meh
met.. Galiba ·aradığını buldun. 

- Hem de, ne buluş Hüsnll 
Efendi.. Sanki elimle koymuş gibi. 

- Otur bak1lım hele şuraya
da bir yorgunluk kahvesi iç. 

Kahvecinin okkalı filcanla ge
tirdiği kahveyi içerken, Gavur 
Mehmet izahat veriyordu: 

- Efendim .. Lüna, evveli tek
lifime itiraz etti: 

- Nasıl olur?. Kilisede, Allah 
huzurunda yemin ettim. Artık 

arkamdan bu rah:be elbiselerini 
çıkaramam. Sonra, dinime karıı 
çok büyük günah etmiş olurum. 

Dedi. Ben de, onun bu sözleri· 
ne itiraz ettim: 

- Yavrucuğum.. dur Ben sa· 
na bir kolaylık göstereyim. Bizim 
dinimize göre, dört kitabın dör
dü de haktır. Yarın ahrette bü
tün insanlar, bizim Peygamberi
mizin bayraj'a altında toplanacak• 
tır. 

( Arbu nr) 

Cenubi Amerikadakl " Ko-
Dünynda lumbiya ,, Brezil· 

l1Ügük yadan sonra dün• 
yad& ikinci kahve 

Rağbet ihracatçısıdır. Bu 
Görüyor memleket kahve 

ihracatına gittikçe artan bir inki
ıaf veruiye muvaffak olmuştur. 
Daha (1915) senesinde bir milyon 
çuval olan Kolumbiyanın kahve 
ihracab beş sene zarfmda iki 
misline çıkarak ( 1940,000) çuvalı 
bulmuştur. O tarihtenberi Ko
lumbiyalılar kahvelerine yeni 
yeni mahreçlar aramakta ve 
Brezilyalıların karşısına bütün 
dünya paiar1arında kuvvetli bir 
rakip olarak çıkmaktadırlar. 
Sarfolunan bu mütemadi faaliyet 
(1932) senesinde semeresini ver
miştir. Kolumbiya geçen sene 
ihracabnı (3, 18,000) çuval kahve
ye çıkarmıştır. Bir çuvalın altmıı 
kilo olduğu düşünülürse ihracatın 
ehemmiyeti hakkında bir fikir 
edinil~bilir. Bu ihracat neticesinde 
Kolumbiya'ya «70• milyon dolar 
girmiştir. Kolumbiya dünya kahve 
ihtiyacının yüzde ( 13,25) ini temin 
etmektedir. 

* Paristen bildirildiğine göre 

'
Bankacılıkta umumi banka teş

. . . kilah daimi kom
Bır Yenılık siyonu Fransada 

kullanılmakta olan çeklerin şekil
leri hakkında mühim bir karar 
vermiştir. Bu karara göre Fran· 
sada çeklerin şekilJeri ve metin
leri bilaistisna aynı olacaktır. 
Kabul edilen eb'ada göre iki 
boyda çek yapmak kabil olup 
bunlar da ( 270 X 105 ) ve 
( 210 X 75 ) milimetrelik kağıt
lardır. 

Çeklerin bu suretle ayni eb'at 
ve ayni metinde oluşlarından 
elde edilecek istifade büyük o!a
caktır. Evvela eb'at ayni olun· 
ca imalat muayyen bir şekil için 
fazlalaşacağından kıymetçe yüzde 
on ile on beş arasında bir tasa ... 
ruf görülecektir. 

Metinlerin tevhidi ise banka
cılıkta mühiın bir inkılap olarak 
kabul edilmektedir. Yapılan 
tahminlere göre metinlerin aynı 
oluşu gerek çek yazılırken ve 
gerek ıııuhasebede deftetlere 
geçirilirken yüzde otuza yakın 
bir sai tasarrufu meydana geti· 
recektir. 

* 1934 senesi şubet ayı zarfında 

Amerikamn 1 Amerikanın A !• 
rupaya yaptıgı 

ihracatı ihracat ( 82) mil-
yon ve Asyaya o]an sevkiyat ta 
(31) milyon dolara baliğ olmuştur. 
Geçen sene ayni müddet zarfında 
yapılan ihracatın Avrupaya ( Sl ) 
ve Asyaya da ( 18) milyon dolir 
kıymetinde olduğu gözönünde 
tutulursa bu memleketin bir 

Niaaa 15 

• 
inkılap Kürsüsünde 

.... -...................... -............. .... 
Recep Bey Harbin 

Anlattı 

Recf!P Beg inkılap küraü.ünJe dersini takrir ederken 
Cümhuriyet Halk Fırkası U· etrafmda (30) bin, ( l O) bin ve yine 

mumi Katibi Recep Bey, dün (lO)bin mevcutlu üç ordumuz bulu-
akşam Üniversite inkılap tarihi nuyordu. Makedonya kuwetleri de 
enstitüsünde derslerine devam bu ordularımıza iltihak etmiı 
etmiştir. Recep Bey dünkll der- bulunuyordu. Askeri vaziyetimiz 
ainde istiklal muharebelerine baş· bu halde iken sulh meyilleri bizi 
lamıı ve harbiumuminin nibaye- alıp götürüyordu. 
tindeki askeri vaziyetimizi izah ittihat ve Terakki bükiimeti, 
etmiı; demiştir ki: bu anda, mevküni bırakm~ya 

., - "Harbiomuminin &onlarında karar verdi ve çekildi. Baştaki 
bizim dahil olduğumuz devletler esaslı unsurlar memleketi bırakıp 
zümresinden sulh kokuları, sulh gitmek mecburiyetinde kaldılar. 
havası gelmeye başladı. Hem Padişah Vahdettin ise bir takım 
de bu koku, zümrenin en hainane f.kirler taşıyordu.Vahdet-
kuvvetli devleti olan Almanya- tin vaziyetten son derece mem-
dan geliyordu. Bu sulh arzusu nundu. O vakit, Hürriyet ve İtilaf 
havası, orduların haletiruhiyesini adı altındaki fenalık ve hiyaaet 
bozuyordu. Nihayet harbin bizim unsurları mevkii iktidara geldi. 
zümre tarafından kazanılmak Osmanlı hükumeti de mağlubiyeti 
ümidi kayboldu. Bu esnada, kabule mecbur olmuştu. 
Anadolu içinde ve Anadolu ya• Nihayet lzzet Pqa kabinesi 
kınlarındaki Osmanlı ordusunun mevkii iktidara geldi. Bu zaman-
vaziyetini bilmek lizımdır. Ce- daki aıkerl vaziyetimiz: Y ekün 
nupta, Musul civarında 6 ncı ordu olarak Türk ordusunun mecmua 
Fırat grupu vardı. fraktan çekil- (120) bin muharip kuvvette idL 
mişlerdi, karşısında İngiliz ordusu Şarkta düşman yoktu. Boğazlarda 
bulunuyordu, bu ordumuzun eli da düşman tesiri uz~ Cenupta 
silahlı efradı 10 bin kişiye baliğ da düşman fazla teaır yapacak 
oluyordu, düşman ise kartı cep- vaziyette değildi. (120~ bin kişilik 
hede 1 ()() bin kişi idi. Adana ve bu ordunun büyük bır muhare-
Halepte ise birinci ve yedinci beye girebilecek kabiliyette oldu-
ordular val'dı, bu ordulara Yıldı· ğunu takdir için fazla bir askeri 
nm orduları grupu deniyordu. ma~iimata vukuf lAzım değildir. 
Bu grup ta Şam üzerinden çekil- Bu 120 bin kişHik ordunun bütllıı 
mişlerdi. Bu Yıldırım grupunun malzemesi, . ve~a~ti d~. v~rdı. 
başına bilahare Gazi Mustafa Askeri vazıyetımız boyle ıken 
Kemal Paıa memur edildi. Bu sulh gelip çatıyor. Ve Mondros 
grupun mecmuu 25 bin muharip mütarekenamesi imza • edil~yor. 
nefer idi. Karşısında ise 150 bin Halbuki böyle bir askerı vazıyet-
kişilik düşman kuvveti vardı. te, biz Mondros mütarekename-

k '10 b" k' ·ı·k 9 sini imza etmeğe mecbur tutula· Şar ta .. ın ışı ı u ncu d k Ç" kil f . b. . t B maz ı . un ecı ar vazıye 
ordumuz vardı. .. u ordumuzun yoktu. Nihayet miltareke yapılmlf 
karşısında duşman yoktu. olabilir. Yani sulh şartları konu-
Çünkü 1917 de Rusyada ihtilal olabilir. Fakat Mondros gibi 
doğmuştu. Dahili karışıklık olrmış, ~ütareke şartlarını değil, teslimi-
Rusya saffıharp harici çıkmıştı. yet şartlarını da havi bir veaika 

lstanbulda, Çanakkale ve İzmir imza edilemez.,. 

a hk ihracatında ( 44 ) milyon yolan haberlere nazaran bu aene-
y A • ki toplantı her yıldan daha ehem• 

dolarlık hır fazlalık meydana miyetli olacak ve beynelmilel bir 
ge!diği anlaşılır. Ancak bu faz· petrol konferansı şeklini alacak• 
lalık görünürdedir. Hakikati tır. Bu toplantıda bü~ün dünya 
halde hemen ayni nisbet dahi· müstahsillerinin Amerıkada yeni. 

' · d'. t•· v •• tatbik sahasına konulan petrol 
linde doların kıymetı uş ugun- · t ı kullanmalan yolunda . . d .... 1 nızama ın 
den, ihracat vazıyetin e goru - propaganda yapılacağı ve muhte-
düğü gibi bir ziyadeleşme yoktur. lif beynel~ile~ petrol i~lerİDİll 
Vaziyet cilz'i bir farkla lehte görtlfülecegı soylenmektedır. 

olmakla beraber geçen senenin 
aynıdır. 

* Nevyorktan bildirildiğine göre 

K New-J ersey Stan-
Petrol on- d t 0·1· Ud" .. ar ı ı m uru 
E.ransı Afı ile Standard gru-

pu mümessillerinden birçoğu Lou
draya hareket edeceklerdir. Bu 
zevat elyevm Londrada bulllban 
Şel ve Humble Oa reisleri ile bir-

leıecekler ve senelik beynelmilel 
petrol içtimaını aktedeceklerdir. 

Salihiyettar bir membadan du· 

Yeni Nep1yat ı 



SON POSTA S.Wa 11 

P 8 •b k Bir Hukuk Meselesi 
rens 1 es o Avukat Ferit Bey itiraz 

Eskişehir Muhabi~imize, Memleketimiz Iara Cevap Veriyor 
.... da Yeni lntibalannı Anlattı 

x Prem Bilıelko, (S< X] Muhabinın~z Baha, (X x x) Muhabiri~ia 1ıı...... t - ı.ıı..r.1 Salım, ı - ıı:a,_aıı... 
İamaıl Hakkı Beylerle Pcenai getiren Rumen Pılot 

E ....... lırdeiı yaııhyor: Beyne!- takdim edildiğim Prenoe mülika. arkasından çıbrak hDcam etmeli. 
..Ue~.btayykare fe_deraıyonu l'<.İIİ tımıu ana hatlarından bııL.eu;. a6ziinll hatırlar gibi oluyordu. 
M •. 

1 
;s 0 b?gıın ııaat 10 da ğim zaman: TOrl.iye haklaııdaki intibalarım Eskışehıre geldı. Muhtelif tipteki - fşte genç ı· urnalist timd01 d p • 

ta l · · sor um. rena. 
JJ•re •rımıı taraf.ndan ka'lt' lbenim için tehlike o!dun diyerek - 25 sene evvel Türkiyeye 

~yyareden indikten IOltr~ a6ze batladı ve Son Postanın bu gelmiştim. TOrkleri iyi kalpli, ıe-
b't:en..ı.;.. lrarşılayan tayyarecı nüıhumı hltıra kollelcaiyen11 içh- ci)eli fakat yavaı bulmuıtum. Bu ·~~ Lkitelıi ayn ayn ellerini de htirmetle oak:IJacajjuu alyledL gelişimde daba havada ikea bt 

~ra~sazlana a tanare meydanını, Dün)&DID ilk tayyareciai o!du· bakışı şehir manzarasından Tür-
d h ınüsaft ~o .. IDeydanmd!'° ğuna göre en heyecanh macera· kiyenin terakkbioi görüyordum. 

a : 821 d ku aguna ..Syledi. sının hanı:,isi olduğunu rica etti- indiğim zaman dünkil Türklerin 
. tiWin~ Y1I • gelen Roman- ğim zaman gülerek: yerine, çok daha hareketli, faal 

J8 ih • . :; -.. lıaik tara• - Bu uzan tayyafteilik haya- Türkl~rin kaim olduğuna J6rd6m, fuıdan mti. •P. •dilen Voyvod tımda,' en biiyllk heyecan Hindi• Bu muazzam inkılip ve terakkiye 
(Bey) ler aıleslQden olan Prena tanda maruz kaldığım bir tayya· en müsbet bir delil olarak dünkü 
Bibesko ayni zatıuıııcla clüı.ya 16- re J•nııuıı lıadiaes:dir. Yangın alıpp ve garip binalııruı yerine 
&ündeki ilk tayyarecilerdendir. korkunçtu ve beni makinemle içine kaim olan betonarme binalan 
Dünyada ilk olarak 20 tayyareci almıfh. Gilçliikle kurtuldum. El· gCSsterebi.irim. 
yetişmiş bunlardan on beşi ö!müş !erimdeki yanık yerler bu ateşin Prens Romanyala dostlarmızın 
hayatta befi ka•••ıt1r. Bu .._. ve bu lıeyecanm bir hitıraaıdw. mazideki mllhim kereste illl'ac• 
tea hiri de Preu B.beako'lV. Dlnya11111 ilk " eski tayyare- bm dütünmüı olmaladır ki ba 
Tayyare cemiyeti tarafından ciai gllıilalifünden aıılaşıldığma 

80
,. cümleyi yazmayı iltemiyor laazırlanan mlikellef büfede Prenı göre atq ellerini yakmıt. iradeı ne .b. h k b h • 8iL--•-0 ya mülik. ld S .. b gı ı ıorünere u ıon aoz.er 

UC9& ı o um on asa ına zerrece müessir olmamıf. ban eli B. or. 
Paatamo aelimlanna ve k~ndile- O ben·mıe konuşurken. bliy6k 

1
•S:tp ·yo~a. - • .. argııt 

rindea bahseden nh h d. Frcderik'in: Ntaı renı, maJdm olduğu 
M S . us ayı ftl' ım. 6&ere Konyadaa hareket etaıif buhm-
= .ralay a•tm Beyin cfellletile - Bir kartal gibi balatlar mak gerektir) 

Vapurculuk Şirketi Yeni 
Bir Vapur Aldı 

,.., 111 .... ,,..,,.,,. ... .. 

Y~ •btl •••"'- 8 ... l'lızıaL 1-1- • 

..,_ .ı•ak .._. Avıupa1a p ruimi ıar w.;; :-.....a.a-•t..-: 
eh. ı..,eııa Japbjı te....ı. ..rvıere ~ F
...._ netice Yenaif, .. bir ı.. bmpanyalarile te•'91~ • .._ 
.. ..... anlqdaralc Do • eden heyet; diğer lair ... • ele 
ailra • lliall Yapur a..- •, .... hefb bir Yapur ip. ..ı.wmak 

lauu a_ın•ı.. &zeredir. 
br. Di" ft v.,. ... k . ger tara an temasıanna 

earkett 1a1c1t1rG devam eden heyet Mudanya hattı M~ Bey, bu haauata dtin için kOçilk ve aür' atü bir ı 

T.C. 
Resmi Gazete 

tanbul nlweralte9I -
De abamıf Ye ahnacak ecpebl 
mlitehaı11alarla mliddetl • -• 
yi pçmemek bere ltıaum ...... 
lecek mOddetlerle muka9eleler 
yapabilmesi hakkında Maar:f 
Veklletine telih:yet Yeren (2397) 
namarah kanun Reami Guete\aia 
( 10 ) Niaa tarihli DOahUJDcla 
çılmupır. 

Evkaf lntaab - l~a te
alıh6clat akli mezuniyeti.ne dair 
olan ( 27 /6/932 ) tar.h ve (2037) 
namarah kamnıda yazıh iki 
1e11e mlddet ( 1935 ) mali .... ...,_tine kadar nabhmf • n ba 
k•nua h&klmlerinia lzmlr Ye 
Af,onkaralüaarmda yapalacak 
itler haWaada ela tatbldae ... 
ZllDİJet veren ( 2398) aamarü 
Jeni kanan ( 10 ) Niaan tarihli 
Reamı Gazete ile nepedilmiftir. 

Ankat Ferit Bey, ptelllerde 
laıull Mkkandakl mat.keme 
karanam temyiz bwtretlal 
.. ia olmamtını, çGnka bunua 
bir hlldlm mahiyetiade •.ıun
madıtım •• ancak bGkllmlerin 
tcmyia edilebilecetüP .aylemif. 
bu mGtaleaya bir ceaa mllte. 
ha1118 itiraz etmlftl. Avukat 
Ferit Bey bu itirazlara da 
eeYap nrmekted:r. Bı ceYalıı 
da dercdmelde meseleyi ka
paıımıf addediyoruz : 

lnıull meselesinde lstanbul 
Üçüncü Ceza mahkemesini~ .. ver: 
eliği kararın temyiz kabı.ayeti 
olmadığuıdan bahseden mütalea• 
ma ka111 ceza işler;nde mlitebassıs 
bir zat tarafından yaz.lan cevabı 
okudum. 

Bu cevap .hem benim mütale
amm Cftaba delil. hem ele kanuni 
bir mahiyeti llalz ol ... ktan uzak· 
tır. Zaten aon defa Mahkemei 
T emyizdea verilen ve kararın 
kablliyeti temyiıi) eli olmadığına 
mlıtedair bulunan karar da noktai· 
nazarımı tamamile teyit etmiştir. 

1 - EvvelA gazete tarafmdaa 
bana sonılan sual; Üçüncü Ceza 
mahkemeainden İnsull hakkında 
verilen karar aleyhine avukab 
tarafmclan temyiz yoluna mü
racaat edi:meai hasebile bu 
karann kabiliyeti tem) iziyesi 
olup olmadığı noktasına mak· 
ıur idi. Ben de usulü muh .. 
kemenin 305 inci maddeı:ne isti
naden karann kabili temyiz ol
madığım söylemiştim. Şu hal~e 
bu ceza miltehauı• zatan benım 
(acele itiraz) yoluna yanaımadı· 
ğımdan bahsetmesi mütaliamın 

bir cevabı değildir. 
Tem,m yola bqkadır, acele 

itiraz yolu başkadır. 
2 - Verilen cevap kanuni 

değildir. Çinkü ceza m6telıau111 
ıatm beyanahnın birinci fıkra11n
cla. benim acele itiraz yoluna ya
uı••chfamdan ..._bnelindea 
iatitW olundajuna ıBn bu .... 
na -=ele itina tibi oldup aan
amda hulmdafa Ye ilciaci 
fıkramada Jlriittlljil mltallaclan 
da ttmyiz 7olaaa tabiiyet itika
clmda oldup manalan istihraç 
edilmekte ve binaenaleyh katı 
filrrl .ı..,ı.mamaktadar. 

Bununla beraber mtitebum 
olduğunu aöyliyen bu zatin fikir
lerine kat'i bir cevap olank tör 
lerim ki bu karar temyiz JO
kma da, acele itiraz 7oluna da 
tabi delildir. . . 

Temyis yoluna tabi 'Cletildir.: 
ÇOnkU bunun ceYabmı IWnm 
eaaılanna istinaden evvelce mün-

C Toplanb, Davetler Jı 
Antakr• Ve lakenderunlulara 
......,., lakenclerun ve han• 
.... Tartderl Pl"d•• ........... . 
20/41934 Cuma giiaii IU& 14 te Ltaa
bul HaJkeTiade ,.,....._. -.ıoı. 

toplantıya ızinın gelmeleri. 
Millet 1t1ecUalnhl •Çtlltı gG.U 

Tür kiye büyük Mille& Jıleohejejg 
ilk açalıe gihıfi yıldö.Dlml Ye oocak 
haftaumıı ilk g&iö Halkevi Mloıılarmcla 
meruimle ku&JaJuaeahr. Bu IDtla•~ 
betle bircok sevat davet ........... keaclioDe ga~. ~. halmııştur. Bu vapur ela Cı 

111 izahab ve_rmıftir. ortalarına doğru .,_.,. ıele-
« - Yem alnıan Yapar ..... cektir. 

el'an Amerika ile lngiJtere ara- --:----------
aında sefer yapmaktadır. Ba latanbal 8 nca icra mem.,.. 

latanllul .... , • ........._ ... ... ,.ti - l.tulnd ....,. 
tewkillb De latanbala mGllaak 
bzalann biJOmam mali muame
libm murakabe etmek Gzere 
tctkil olunan maliye .......... 
heyeti aiıa•umeai ( 10) Hı.. 
tarihli R..ı Gazetede ~ 

Vefllld8r Y•r zlmu• lı..,.•ı• 
Vefahlar Yarchmu• kaıulufmnı 

•"flur· 

~d ... Bar~ dol11yı mahcuz yüzdendir ki, bize ancak mayıs ~im • Adapazan ahpp •e demir ima-
başlangıcında t'slim edf ecektir. l&tbaneei aaom. llfketine ait hi11e 
Son anlaşmıya göre, «Dominika» ~ .. 1ıau muftlrlrat makbuz 

b. r b ilk açık artitnna auretile 18-4-934 tari-
•apurunu 14 10 ıraya 88 

n hine müsad.f Çaııamba günü aat lOdan 
ah7oruı. Yeni ıeminio sür'ati 14 l1 :kadar :Boraada ıatılacağındaıı talin.. 

lllclW. )erin mahallinde hazır bo'unaoak !Mm;: 
V.,_ limammm .. ,_. runa aüruudaıt ilin olaiav. U&788) 

,. • . IO JIİlaD Cwıaa slall .. t 
teııt JglD, ~-- ... bir toplantı 
JO da t.wabuf ~VI • • 
ıapılaaaktar. Yart Vefa mektebı yem 
w eUi tak.be ve mezunlanoı, idare 
ye taJim heyetinde buJuomuı olu 
sentl toplantıya daWJt etmektedir. 
Nakıt ve dHdt ...,. ... 

SeJtu.k m l&D'M mektebi ....,._ 
~Mil • ....,.._.-... 
• bllada llir dikitt ..... ,, ~ ..................... ; ... 

tetir mltalAamcla bildirmittim. 
Acele itiraz yolma ela taW 

cleiildir. Ç8aka ceza maili m• 
IW'emeleri kananunan (298) iDcl 
.. ddesinde ( Mahkeme kararlan 
aleyhine itiraz olunamaz, 
te9kife, hacze te 6ç0acl 
plualara mlteallik kararlar ba 
hnknmden müstesnadır. ] cliJ8 
aerabaten 7az.lmaktacbr. Sonra 
b1,1 miitebaasıs zat, hükmün kaMll 
temyiz oldufunu kanuni es11slara 
değil, baza manbk luy2idlnna 
iaticat ettirmek isti. or ve diyor ki 
« Mahkemenin bu karan kabili 
tem)İZ değilse tabiiyeti Türk olaa 
bir mücrimin Türk mahkemesi ha
taen İngiliz olduğuna karar verine 
bu 1 ürkn seliemüssel~~ fngil
tereye teslim edecek mıyız. Her 
zaman muhtemel o~ bir. ~ 
elbette temyizen kabilitaahihtar.,. 

Bir kararın kabilitemyiz olap 
olmadıjım bu gibi hukuki olmı
yan kıyaslardan mı, yoksa . ,.~._. 
m larib hOkümlerinden mı isticl
W edeceğiz? 

Ştlpbe yok ki kanuni mllaa-
bfalar kanunua aarib hflkU.. 
leriae istinat edtr. Sar h ol-
mıyan hususlarda ise. yine ka•• 
nan umumi hükümlenae hıw• 

etmek ıartile rol h~ad~.~~ 
ahkim olunur. .lama . ~!-

~· iatinat eur b....ı.c. İfİ kanuni ıafhac:ln C. de keadü.inin istinat ettiil 
w.ı-aoktalardan tetkik eden'1r 
y1ae kararın kabilitemyiz Ye itirai 
olmamasmdan dolayı korkulacak 
bir ıey yoktur. Çünkü mahkeme 
iade hakkında karar verecek 
değild:r. .. 

Mahkemenin karan t&b11yet 
maeleaini bir tetkikibti'Wiyet .....-:: 
laiyetinde olarak tetkik etmektem 
ibarettir. Yoba tubit YeJ~ 
hihikayat mahiJetiade im ...... 
..1-::.:td• ~u ır. • 

Htik6met ise mahkemenm ı. 
kararile behemehal mlicrimi iade 
mecburiyetinde c!eğildir. Çnnkl 
ceza kanununun 9 ur:cu madd.a 
ba bapta aarilatir •• ( mahke ... 
ala Yerdiil karar keriDe m~ 
IDİD iadesi telebi hGkemellf 
kabul olunabilir) denilmektedir. 

• •••le,la bnr, bt'i .. 
...cburilttha ltlr lanktım ifade 
etmez. Ve her pim tabiiyet b
aaau lalklmlerme ı.tı.adea k•cB 
tabüyetinln kanaaea t..t>ltilll 
diler · mretle kanun yollarile 
aramak aalibiyetini haizdir._ 

Velbud mütaleama U,.. 
••••• zabn YerileD = kanuni mesnetlere mQat 
,aremediıia. 

Yeni aç"* 
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12 Sayfa SON POSTA 

45 Yerine 30 Kuruş 
Tahtakurusu, sinek, Hamam böceği, güve, pire, kene, karınca, bit ve bütün 

hasarah s ·· ıatelerile kat'iyyetle öldüren ve leke yapmıyan 

FAYDA 
.. 

Fiatlarında müthiş teıızılit yapmıştır. San'at ve rekabet sahasında müthiı 
damping yapan FAY D A'yı herkes hararetle tebrik ediyor. 

( 
( 

250 gramlık kutu evvelce 45 ) ( 500 gramlık kutu evvelce 75 
Şimdi 30 kuruıa • ıimdi 50 kuruşa ) 

Bir kiloluk kutu evvelce 125 ) Alh litrelik büyük tenekesile beraber 
ş :mdi 80 kuruşa 350 kuruı. T optancdara tenzilat. 

Galata' da Karaköyde meşhur 

EBSILSl.OB 
Büyük Elbise · fabrikasında 

ısmarlama kostOmler , 

Kadın, erkek ve çocuklara 

KOSTÜM 
PALTO 

MANTO 
ve Muşambaların 

En müntahap çeşitleri 
Tediyatta Teshilat 

BAŞ ve DiŞ ağrlları 
Grip • Nezle · Romatizmaya hakiki 

Kaşe K A L M İT İ N 
Büyilk ecza,elerde ıat:lır. 

1 Emlik ve Eytam Bankası llinları 
Satıltk Emlak 

] 
Eaaı No. Mevkii ve Nevi Teminat 

Lira 
377 Niıantaşında T CfVİkiye mahallesinde Boıtan sokağında 

4/8 kapı 29 harita numaralı 230 metre arsa 552 
378 Ni1antqmda Teşvikiye mahallesinde Bostan sokağında 

419 kapı, 30 baita numaralı 619 metre arsa 1288 
212 Feriköy Şişli Kiğıtbane Caddesinde 45 numaralı 798 

metre araa 
213 Kasımpaşa Bedreddin mahallesi Ambar arkası 81 No.b 

2797 metre arsa. 
23 Zincirliku> uda 82 dönüm arazi ve mebani 

169 Şiıli Büyükdere caddesi Hacı Osman Bayırmda Gazino 
ve 14 dönüm dutluk 

513 Boğaziçi Mirgün Balta limanı Bostan Sokak atik 31 
cedit 6 kapı numaralı 23 dönüm 3 evlek boDtan 

229 Laleli Mimar Ker6aJeddin mahallesi LAieli Tramvay 

558 

1680 
2000 

300 

475 

caddesi 114-11~118 numaralı 436 metre arsa 1308 
55Tabtakale Ketenciler caddesi 2 No.lı arsa 1000 
75 Kandilli Vaniköy caddesi 1 No.h hane •• S dönüm 

arazi (313) 600 
* .. 

Divanyolunda Satılık Arsa 
Esas No. Mevkü ve Nev'i Teminat Lira 

629 fstaobul Belediyesi karııaında tramvay 1260 
yolunda Dostluk Yurdu arsasından müfreı 
236 Ada 'Z2 Parsel No. h 280 metre arsa 

Yukarda yazılı arsa bedeli peşin verilmek fartııe ve kapah 
ıarfla ıatılacağırıdan taliplerin Şubemize müracaatla bir lira muka· 
lıtllinde bir kıt'a şartname alarak teklif mektubunu ihaleye mllaadif 
21/4/934 Cumarteai p~ -t • bire kadar Şubemize tevdi 

·~ 12261 

--~ ............... ... 
DenizyoJ ları 

iŞLETMESi 
Acenteleri ı Karaköy KöprGbat 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühilrdarzado 

... _. Hao TeL 22740 41--· . 
lzmir Sür'at Yolu 
GOLNiHAL vapuru 17 

Nisan 
Safi 11 de Galata rıhbmın-
dan kalkacak doğru lzmir' e 
gidecek ve dönecektir. "1707,. 

Bartın Yolu 
BURSA Yapuriı 16 

Nisan 
Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacakbr. (1708) 

~-------~ Beroııu UçUncU sulh hukuk 
hlklmllllnden: Mahkemenin 9a3/ 
1852 oumuasında mukayyet Mehmet 

bey tarafından halen ikametgahı meç• 
hul buluuan Beyoğlunda Ot1evani BO• 

kllğında 8 numaralı hanede mukim 
Paminonda velet Koatantin Kilimci 
aleyhine ikame eylediği Beyoğluoda 

Kamerhatun mahallesinde kalyoncukul
luğunda 81 eski 39 yeni num"ralı bir 
bap dükkanın izalei şuyuu hakkındaki 
davanın cereyan eden mahkemesinde 
mefagın kabili taksim olmadığından 
açık artırma auretile şuyuun izalesine 
31-~· 934 tarihinde gıyaben karar veril
miş olduğundan ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün zarfında müracaatla temyizi 
dava etmedıği takdirde hükmün iktisabı 
katiyet edeceğine dair ba,şkitip ihbar
namesine tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilin olunur. {15705) 

Son Po•t• Matb••81 
~hiW: All Eıuem 

"""'at lltcltrlı ... Lltl 

RADYOLiN 
Şu taze ve gürbüz çehrede 
en canlı, en revnaklı uzuv 
ıüphesiz ağız ve diı1erdir. 

Çünkü; 

RADYOLiN 
Dişleri nadide cevherler 

gibi parlatır; renk, 
zerafet verir. 

Yaratılııton pzel o• ullom difler 
6i/e R A D Y O L 1 N' in gordımında11 
mli.tojni kal1nozlar. RADYOLln'I• 
'••izlenen alızlor mikrop, lıonalılı 

6örınez, daima ta~•, daiına acu. 

daim" 11eru olan 6• moca11 : 

Dişlerin Abıhayabdır 1 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsi Tahmini Miktan Bulundutu mahal 

idare işine elverişli olmıyan 30,000 Adet Pqababçe fabrika•ada 
muhtelif hacımda boş şişe. 
idare İşine elverişli olmıyan 300,000 ,, 
şişe mantan. 
Şişe sandıklanndan çıkan 
Ot. 
100 - 250 kilo hacmi isti'a• 
bisinde kısmı azamı gaJva• 
nizli bidon. 

Külliyetli 
miktarda 

160 Adet 

" " 
" " 

" •• 

idare işine elverişli olmıyan 626 Kilo Cibali leftZllD A11ba-
evrakı matbua. nada 

Yukarıda isim ve miktarları yazılı müstamel ena 2t/4/9M 
tarihine milsadif Cumartesi gtintı saat 14 te bi:mllzayecle aablaca
ğındao taliplerin enalan hergün sabahtan alqama kadar hluluuacla 
yazılı mahallerde gördükten sonra müzayede için tayin oluua 
günde % 15 teminatlarile birlikte Cibalide Levazım fUbeaiade mll
teşekkil satış komiıyonuna müracaatlan. "1524,. 

* il 
1 - Ziraat tecrllbegihlanmıza lllı.umu olaa ( 9 ) kllem Raat 

aleti: 21/41934 cumartesi saat ( 15) 
2 - Şemsipqa depomuzdaki asanl6riha tamiri ft tllalu ı 

2814/934 cumartesi saat ( 14 ) te · 
Taliplerin şartname ve cetveli g&rdOkten IODr& ......... lftiralc 

edebilmek Ozere her biriuin hizamda ... w (" 7,5) ~ 
natlarile beraber Galatada Ahm komiayonuna mtlracutlerL •1721 

lstanbul Belediyesi 

Fatih Belediye şubesi Müdilriyetinden: Sar laaftclade Merkez. 
efendi mezarlığı, Mevlinekapı mezarhğı, s ... Jaaricinde Y eclikule 
llç parça mezarlık, Sur haricinde Kazlıçepa• mezarhj1. 

Yukanda yazılı mezarlıklar dalıilind~~ otlar pazarlık mreti1e 
Ablacajından isteyenlerin S/51934 tanhine mllaadif peqembe 
pil Mat 14 te Daire Eactlmeain• mllracaatl.t ..... illa 
o1maar. ·ına. 


