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m ·zı·k e resi Başladı 
)manya itham Ediyor: 

"Fransa, Anlaşma Ve Sulh Fırsatlannı 
Suya Diişürdü,, Deniyor 

FransıH Gazeteleri De Almanyanın Açıktan Açığa Harp 
aztrLklarile Meşgul Olduğunu Yazıyorlar 

~ık·k ~~~ Adli ı e ı at Bitiyor muıtur. AhireD 

Esnaf Bankasında yolsuz :r~;= • • 1 kam .. Precrup,. 

......... ı~er Yapb :n::·:...ı: 
Ayrıca lktısat Vekileti N ::,:-.W:: 
Tahkikat Yapılmasına lntı· aınEın~ • Da t&tl °"' ee-

zar dılıyor mek emelinde 

~ 

Minekaıatı bir toplantı gapacaıı. ~ l 
A •• '!/ •n•n ŞeJı• M ı· .. 

nkara, 21 (Hususi) - latan- tak . . ır •c ••i ıçtıına lıellnd• 
bul Esnaf B~nkası meıelesiniu şu 1 V '!" verile.cek ye ~1'kadar 
ı&nlerde MıJet Meclisine intikal ekil Beyden ızabat 11tenilecektir. 
~deceti an1atıhyor. Bu huıuıta I D"" Tahkikat Bitiyor 
•aza mebualar tarafından bir ıual ııer taraftan mGddeiamaml-

( o ...... ' .... AJ,fada ) 

idL Bu eme-
line ermek içia 
de laral aley
hinde mllbim 
tertibat almat
b. Geçen Cu
marteai Kıral 

Rum•n Kırelı Korol Karolun Bük· 
ret Bat piakopoaluğunu ziya• 
rete gitmeainden iatif ade ederek 
arkadaılarile beraber kıralın yolu
nu beklemiıti. MabatJan kıralı 
tevkif etmek, idareyi ellerine al
makb. Fakat zab1taD1D Yaktiode 
haberdar olmasıdır ld bu tertiba
bn tahakkuk etmuine imkln bt
rakmamııbr. 

Bu yaziyet Lupeakoya çok ml-
teeuir etmiftir. Ba mllnuebetle 
imala bir mektup yazmq. kendi 
Jlzladea huaul• plea memauai

C J>eyama t .... aıfada J 

• 
imtiyazlı Şirketlerden 
Şikiyet ~denler ... 

sız DE ŞIKA YETLERINIZI BiLDiRiNiZ 
l il I , i,.k•tl•r aleglıind• okugucularımıztlan aldılimı• 
m gaz ı d 'le .. ti l 

filctigelle,.l nel'• dnam edigorıız. Sizi~ .. " 11 ag• ". z oarN 
biran eflflel bildiriniz. Gazetemiz l>a ıılcagetlerl ta.ni/ •"•~'k 
aa,terek bir idida lı•llntl• V.ktilete o• Biigiik Millet M•cll•1

•• 

ptlere"ktir. 
( Bildirilen tikiyetleri JQtfea 8 iaci aayfamızda okuyunuz ) 

Birkaç s~ne Sonra .•• 
---·--

Halicin Orta Yerinde Bir 
Futbol Meydanı! 

Halicin İki Kıyısındaki Fabrikaların 
Sahipleri Şimdiden Telişa Düştüler 

Gitgide dolan ve doldukça d• 
sığlaşan Haliçin vaziyeti ıu g&a
lerde yeniden mevzuubaha olmaya 
başladL Bu tekilde gllnllD birinde 
tamamen tıkanmuı muhtemel 
görlllen Haliçin temiılenmeıi 
hm&11Unda 6tedenberi yapalan 
mlraa:aatlara Belediye HD olarak 

ce••P vermiftir. Bu cevapta, 
temizlenme işinin Belediye vazifeai 
har:cine çıktığı ve bilynk para 
aarfına ihtiyaç olduğu bildiril-
mekte, bu hususta Nafıa Vekale
tine müracaat edilmesi ileri sürül
mektedir. 

( 0.YAIDI 1 IDel Hrfada ) 

H•licin 6upnkil 11azlı•tl11• •zalta11 6ir 6ai11 

KİRALIK KALP 

"Kiralık Kalp,, aoa •• 11tırap dolu bir bayatm ağlabcı, iıı.itrtioi laiklyeeidi&. 
"Kiralık Kalp,, hakiki bayataaa kopanlmıt bir yaprakbr. DÜfel\ ~ 
hıobrua bir ıefaleW. bat&aa b.,. he7ecu tapyua roaauuch6 

Birkaç Güne Kadar •• 



• 

c 

Dünyanın 
Gidişı

4 

Yine Değişti .. 

DUnkü sayımızdıı okumuş olacak· 
sın z: Jupouya, Çın üzeri de sa
dece k ndısi b;jkcm o o. hu~u
Gundı. ı ksadı:ıı adamakıllı açı011 
vurdu. Fakat 1ugıltere ile Aıoe
rika ve diğ r büyük devleıl r 
Luna kııt'iyyeo muvııfııkat ctmiye
cekler ve bu yüzden büyük bir 
gi.ırültü kopııcaktır. Kendılerile 

görüştüğümüz kimseler bıze dedi· 
ler ki: 

Hüseyin Lütfi Bey (Tozkoparan 
28') - Japonya birkaç ıenedir orta
lığa duman atbrmcıya başladı. Her
kese kafa tutuyor. Fakat bu gidiş!e 
başına Ur felaket aatan alacağa ben
ziyor. lngiltere, Amerika ve FranH 
gıbi büyük devletler Çinin Japonyaya 
lokma olmasına riz.a göstermeyecek• 
lerine göre korkarım kızılca bir kıya• 
met kopacak. Rahat etmek ve dün
yanın rahata kavuşmasını iıteyenler 

biz.im gibi tam numara Bulhcu olma
lıdır. .. 

Kemal II imi Bey ( Fatih, Çar
~nmbıı ) - Dünyanın karışık hali 
insanın canını sıkıyor. Hele Japonya
nın ikide birde önüne gelene kafa 
tutması her halde bayırlı bir şey 

olmasa gerektir. Aziz.im, büyük balık 
küçük balığı yutmuo ve yutacaHır. 
El elden üstündür, derler. J ponya 
Ymgün kendisini dev aynasında görü
yo ·.a hata ediyor. Çünkü öteki dev
letler birlik olup Jnponyaya yüklenir· 
lcrso o zaman iş tersine döner. 

lf 
HaRao Cezmi Bey (Liileli) - Men

faat yüzünden bnu büyük devletler 
ne yapacaklarını şaşırmışlar gibi 
görünüyor. Silahlar meselesi meydan
dadır. Fransa Almanyaya karşı hiç 
fırsat vermek istemiyor. Böyle olunca 
bir mukavele yapmak meselesi de 
•uya düşecek demektir. Japonya 
kendisinden başka kimseyi hesaba 
katmıyor. Fakat bu gidişle dünyanın 
baş na yeni bir felaket daha çökerae 
o uman bundan en ı.iyade zararlı 
çık,.cak yine Japonyadır. Eo iyisi 
bizim gibi ıulhcu olmaltbr. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Hnseyin isminde bir seyyar 
portakalcı 2463 numaralı beled~ye 
memuru Basri Efendiye bir lira 
rüşvet vermek isterken cürmü
meşhut halinde yakalanmıştır. 

>f Valdeçeşme caddesinde 
Eyüplü Mustafanın dükkanında 
esrar çeken Mustafa, Sait, Kenan, 
Halit, Şinasi ve Hmsto isminde 
altı kişi yakalanmıştır. 

)$. Üç aylık bir çocuğu ruhsat 
almadan gömmek suçiJe Avram, 
Nesim ve Aron isminde fiç kişi 
yakalanmış, adliyeye verilmişlerdir. 

Eunlardan başka son 24 
ıaat içinde birkaç kaza ve 1ı11"" 
ııdık olmuştur. 

SON POSTA 

dırıcı kt Meharet! 
Polisin Tutt ğ Bir Adam Sorguya 
Çekildi Ve Hemen Tevkif Edildi 

Cafer oğlu Ali isminde bir adam polis tarafın
dan colandırıcdık suçi.e yakalanarak adliyeye 
verilmiş ve hakim huzurunda yapı· an soruşturmadan 
sonra da bakkmda tevkif kararı çıkmış ve suç:u 
te\kifbaneye gönderi:miştir. Yapılan tahkikata göre, 
bu adam hakkındaki dolandırıcılık iddiası hayı. 
garip safhalar göstermektedir. 

Kendisile fstanbulda satılmak Uzere beş bin koyun 
gönderdim. Koyunlar satılıncaya kadar kendisine, 
icap ederse yem parası ve saire veriniz. Koyunlar 
satılınca da bu para ile a:ze siparişlar vereceğim.,, 

Cafer oğlu Ali tarafından yazıldığı iddia edilen 
bu şekilde on iki tane mektup ele geçmiştir. Bu 
adam, hakkmda tevk~f katan almmak için Sultan· 
ahmet birinci sulh ceza mahkemesi huzuruna çaka· İddialara ve tahkikat evrakına göre, Cafer oğlu 

Ali, Anadolu şehir ve kasabalanndaki bir kısım 
tacirlerin adreslerini bulmuş, bunlara uydurma 
ı:pariş mektupları yazmış ve bu suretle bir haylı 
para ve saire dolandırmışbr. Meseli mektuplardan 
birinde şöyle den:lmektedir: 

rıldığı zaman hakimin bir ıualine §öyle cevap 
vermiştir: 

.. - Bu mektuplar hep eski harflerle yazılmış. 
Halbuki ben yeni hadlerden ba§ka bir şey bilmem. 
Mektuplar ben.m değildir.,, 

" Bu mektubu getiren zat kayınbiraderimdir. 
Fakat hakim, tahkikat evrakındaki delilleri göz 

önünde tutarak Cafer oğlu Aliyi tevkif etmiştir. 

Ölçüler İçin 
Yeni Bir Mıntaka Teşkilatı 

Vücude Get-rildi 
lktısat Veka!cti birçok 'ilayet

lerimizde bu!unan ö;çüler Müfet
t:şliklerine yeni bir veçhe \'ermiş 
taksimat tarzım değiştirmiştir. 

Öğrendiğimize göre: ölçüler 
teşk:Iatı 5 mıntakaya ayrıln:ış, 
lstanbul, izmir, Mersin, Samsun 
ve: Ankara bu mmtakalara mer
kez addedi:miştir. Bu arada bazı 
vild) etlerdeki Ölçüler Müfetti~lik· 
leri de lağvedilmiştir. Bursa ô:çü
ler Mlifett şliği de kaldmldığı için 
Bursa, Kocaeli ve Çanakkale 
vilayetleri lstanbul mıntakasmm 
idaresi albna girmişt:r. 

Bundan başka fstanbul Mın· 
takası Ölçüler ve Ayar Başmüfet
tişliği adı da, Marmara Mıntakası 
Ölçüler ve Ayar Başmüfett'şliği 
şekline çevrilmiştir. Son vaziyete 
göre, lstanbuJ mıntakası hududu 
bir hayli geniş:emiş, Trakyayı da 
tamamen iç ne almışbr. Lf ğvedi· 
len müfettişliklerin memurlan bu 
beş merkeze taksim ec.ilecek, 
teşkilat bu bakımdan takviye 
edilmiş olacakbr. 

Veni Mühendislerin Tayinleri 
Mühendis Mektebinden mezun 

olan gençler şimdiye kadar kur'a 
ile münhallere ta} in edi.iyordu. Bu 
seneden itibaren yeni bir usul 
tatbik edilmeye başlanacaktır. 

Bir ay evvel mczu:ı olan yeni 
mühendislere, NafJa Vekaleti 
bugünlerde münhal yerlerin isim
lerini havi bir liste gönderecekt:r. 
Mezuniyet derecelerme göre ev\ ela 
birinci, sonra ikinci ve iJih ... 
olmak llzere her mezun mühendis 
bu münhallerden istediği bir yeri 
seçebilecektir. 

Bütiin Vapurlar 
Muayeneden 
Geçirildi 

Sıhhat ve iktisat Vekaletleri 
tarafından hazırlanarak Veki]er 
heyetince knbul edilen «gemiler· 
de yolculann sıhhi emn:yeli » 
hnklcndaki nizamnamenin tatbi
kine başlanmıştır. 

Bu nizamnamede yolcu taşıyan 
her tilrm vapurlarda buıund~rul· 
ması icap eden alat ve edevaea 
ilaçların miktar:arı, alınacak sıhhi 
emniyet tertibatı un şekilleri nyn 
hükümler halinde gösterilmiştir. 
Ş.rket ve kumpan~ alarm gemi.e
rinde bu teı ti batı almaları için 
verilen üç aylık mühlet te bitmiş 
ve Sahil sıhhiye müdi.:ri~ eli tara· 
fmdan küçük büyük yolcu taşıyan 
biitiio vapurlar sıkı bir muayene• 
den geçirilm:ştir. 

Bu muayene netices'nde De-
niı.ydları idares'.nin Cümhuriyet, 
Band:rma, Adnan, Konya, Atı· 
kara, lzm~r, Bursa, As) a ve va
purculuk şirketinin Sadıkıade, 
Tayyar ve Uğur vapı..rlar,nda 
Sıhhi emniyet terf batının eks k 
olduğu görülmüş ve vaziyet De· 
niı ticnreti müdı;rlUğüne b:Idi· 
rilmiştir. Akay, Şirketi Hayr·ye 
ve Haliç vapurlarnıdaki tesisat 
iiç aylık mühlet içcr~inde ta• 
mamlanmışt r. Bu nruda dış hat• 
lara i~le} en ve tryfa::ıile yolcunun 
miktarı 200 U geç~n b.rç ok ge
mi!ere yeniden birer Sıbhnt me
ınuru ve doktor ta) in edi.mişt:r. 
Nizamname hükümler;ne göre; 
vapurlardaki doktor ve Sıhhat 
memurları yolcu ve mörettebahn 
sıhhatlerinden resen mes'ul tutu
lacaklc:rdır. 

1 
Kilodan Sonra 

. Hile Yapıp Ha'kı Aldatan
lar Kim 'erdir? 

Okkanın kilo~ a tahvilinden 
sonra birçok açıkgözlerin, bil
hassa g:da maddeleri fiatlerini 
göze batacak bir nisbette arttır
dıkları i.eıi sürüldü. Yapılan tet
kik!er bu iddiayı teyit etti ve 
anlaşıldı ki: Ki.onun tatbikinden 
sonra daha ucuza satılması iktıza 
eden bazı madde!erin fiatleri ok· 
ka devrindeki derecede kalmış, 
ucuzlamış gibi görünen birçok 
gıda maddeleri de esas.nda daha 
pabalılaşmışt r. Şimdi belediyenin 
harekete geçmesi ve kilo • okka 
farkından doğan bu ihtikarın bir 
an evvel iza:esi bekleniyor. 

Dün bu mesele etrafında öl
çüler ve ayar başmüfettişi Kudret 
Hakkı Beyle görüştük. Bize 
dedi ki: 

"- Kilonun tatbik mecburi
yeti koşulalıdanberi birçok satıcı
ların fiatleri, maalesef müşteri 
aleyhine yuvarlandırdıklan kimse· 
nin gözünden kaçmıyor. Fakat 
muhakkak ki işin bu cephesinde 
sabcılar.n ve küçük esnafın suçu 
azdır. Çünkü "Balık baştan ko· 
kar!".. Son değişikliği fırsat bilen 
liir kısım toptancılar, ucuzlatacağı 
yerde fiatleri insafsızca arttır
mıştır. 

Fakat beride bunun kadar 
mühim bir nokta daha var. Bana 
kalırsa hilcler:n pek çoğu alış 
ver;ş sırasında oluyor. Müşteri, 
alacağı mal hakkında satıcının 
verdiği malumatı kıritik etmeden 
aynen kabul ediyor. Halbki bele-
diye le\ balar koymuş ve fiatleri 
hem okkaya, hem de kilo}a göre 
farklarile tesbit etmiştir. Kanaati
me görei fiat farkından aldanan
lar nisbeten daha azdır.,, 

Nisan 2 

Güniin Tarih 

Hariciye Memur 
Aresında .• 

Ankara, 19 - Londra büyük 
fiği müsteşarlığına ikinci dair 
Sedat Zeki, Madrit e'çil.ği müd 
lığına Sofya mü&teşan Süle 
Saip, Sofya. elç liği katipli 
Madrit ikinci katibi Kemal 
jat, Selanik konBolo Iuğu kanç 
lığına şifre şubesinden Arif 
Beylerin tayinleri, Londra L üyük 
liti müsteıan Nurettin Ferruh B 
merkeze nakli ve Berlin üçüncü k 
lsmail Uşaki Beyin de vekalet e 
ne alınması ali tasdika iktiran e 
mişUr. 

Sinop Yollar1 
Sinop, 19 - Hava.aran mGsaa 

n İnfaat mevıiminin hulU:ü hue 
vilayetimiz yollannda inşaat ve ta 
rat faaliyetleri baılamıştır. 

Köylüye Borç Para 
.fsparta, 19 - Köylümüzün z 

ihtiyaçlarına yardım eden Ziraat B 
kası Isparta şubesi 933 yılı 
158,145 ve 934 yılı ilk dört ayı 

5058 J:ra ki cemıın 163,205 J;ra i 
zatta bulunmuıtur • 

nivers e e imtihanla 
Bu ıene Gniversitede tedri1ı 

geç baılandıtından, imlihan!ar.n 
z.iran •onuna kadar bırakılması 
temmuz içinde imtihanların yapılm 
muhtemeldir. 

DUnkU Konser 
Konservatuvar muallimlerind 

Seyfettin Asaf Beyin teşkil ett: 
heyet tarafından dün Beyoğ.u Fran• 
tiyatrosunda büyük b.r senfon 
konser veri~miştir. Konser çok zev 
olmuş ve dinleyiciler tarafından 
teaddit defalar alkışlanmıştır. 

Tatbikat Gezintisi 
Tıp fakültui üçüncü ve dördüne 

ıınıf talebeleri yarın bentlerde 
terşib havuı.lanna giderek tatbik' 
yapacaklardır. 

itiraz Komisyonlar1 
Haziran an ı ren t 

mevki.ne girecek elan } eni kazan~ 
kanununa göre tetb.iki itiraz k<r' 
misyonları teşkil edilmesi laı.ı 
gelmektedir. Maliye Vekaleti bO 
komisyonlann reis ve azalanııJ 
intihaba baş:amışlır. 

Ticaret Filomuz 
Son ay içerisinde ticaret filO" 

muza iki yeni gemi daha iltihak 
etmiştir. Bunlardan birisi Kalka"' 
van zadelerin aldığı Mete vapurd• 
diğeride Ilgaz ismi verilen bit 
yo.cu vapurudur. 

4 Milyon 
Posta Pulu 

Posta ve Telgraf umum mü• 
dürlüğü tayyare Fosta nakliyatında 
kullana!mak için 1, 2,5, 5, 7 ,5, 
12,5 ve (20) kuruş!uk olmak üzers 
beş çeş:t ve ( 4 ) mil} on pul bas'" 
brmıya karar vermişt r. Bu pullar 
lngilterede yaptırılan ı: osta ı,ullarJ 
üzerine ıürşaj olarak Damga 
matbaasında busılmıya başlanmış• 
br. Evvelce sipariş edilen ( 24) 
milyon adet Hilaliahmer pullarının 
baskısına da devam edilmektedir. 

1 Son Posta'nın R~simli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan Be.,, Digor Ki: 

- ismi nstünde Hasan Bey; 1 
Emaf Bankau d•ili•c&... 

... Esnafa kredi 

banka ••11l11or. 
yapan bir ı ••. B;zim Esnaf Banka11 .. 

1 
... Acaba hangi eanaf a kredi j Hasan Bey - Kapb kaçtl 

yapmış? eanafıoa L 
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Hergün 
Başkaları 

Ne 
Diyorlar? -----------·-M. Yevtlç Ankara'da 

Yazan: Falilı Rıfkı 

Ye B~~ün Ankaraya gelen M. 
T·· \·~~çın şahsında, Yugoslavya • 
ıulh •:>e dostluğunun, Balkanlar 

t 
unun, ve Orta Avrupa emni· 

ye ve süı ~ • 
amaler: d«Unb Si) asetinin başlıca 

1 n eıı · · · A y 
goslavya ile l~ını .se,amlarız. u: 
sıkı nıünasebe ürkıy~ . arasındakı 
eski deği.d r • t F ~rıhı o kadar 
diden hır ana~ a at daha şim
mıştır. Bunun e aetub~eti. bağlan· 
tin, dah.li ve h .e 1

• ıki mil!e-
d arıcı · k" f sulh avalarında ~n. ışa ve 

ketin, siyasi ve' ik;e ıkı memle-
imkAnlarında derin 

18b~! ~l~irliği 
menfaat yakınlığı ol fakır ve 
lçerde sükiin ve d ma;ındandır. 
iki memleketin de hşk·k~ sulh, 
ihtiyacını ifade ede a ı 1 arzuv \"e 
düsturdur. Siyasi saba en .d_ogru 
meselt, afyon iti:ifı ik~arıcınde, 
k . b 1 ·ı ' ı nıemleetın, eyne mı el pazarı d 
k b t d V•ı ar a re-a et en egı, ancak elb. rv· 
den istifade edeceklerini g·!\ıgın
bir misal .olmuştur. os eren 

Yugos.avya. Türk' d 
iki sene içinde ıye ostluğu 

b • ancak 
uzun azırlandıktan uzun 
edilebilecek seme J sonra elde 
M .. t . . re er verm· t' 

u eca vız.1 1 tarifi h kk . ış ır. 
lanan Londra prot a ında ımza-
milel sulh; d<ıstlukko~u: k be} nel
ademi tc cavüz nıuah d a .em ve 
mızdaki i) i münasebe~· :mı~: ara
BaJkan paktı: mıntaka' • e nıha} et 
h vı em . 

ususundaki prensipl~ri-··. n~yet 
• . •ulzın bı "b' 

nmn aynı olduğunu gösterir rı. •· 
kalardır. Bundan başka y vesı
lavya ve Türkiye, dahili . ugcs
lerinde milletlerinin siy ves:~k~et
kudretlerine ve harici 

1
. ışaf 

rinde, gene milletlerinin ~u~dsetfle-
. d 1 . h d a aa ıra e erme u utsuz bir itimattan 
t~vvet almaktadırlar. Ancak 
. oyle şu.urla:ımı.ş olan miispet 

sıyasetlerın faydası ve istikbali 
"ard,r. n ·k· . . .* u ımıyeti Mıllıye. 

Devletça Çimento Siyaseti 
Yıııııu: Vedllt Nedım 

nız Devl~tin çimento ihtiyacı yal· 
v. dem.ryollarına inhisar etm d. 
gıne ·· c- . e ı· 
on gor~, •. umhunyetimizin ilk 

senesı ıçmde çimento . . b. 
olmazs 65-70 milyon lı"ra ~çdmd. ~~ 
anla 1 D o e ıgı 

. . şı ır. t\letin çimento ihtiyacı 
gıttıkçe artacaktır. 

O halde devlet, en büyük 
alıcısı kcndi!ıi olduğu çimento 
sannv:ir.i bizzat kendisi kurmalı
dır. O a it Anadolunun muhtelif 
yerlerinue kuru acak devlet çi
mento fabrika arının bu müh" 
. t l . ·1.·· ırn ınşaa nıa zemesını HOmürUn D 
let denıiryollarında çok uc:v
nakledilmcsi ve batta kömür s:~ 
nayiinin Le devletleştirilmesi sa
yesinde 1 O liraya mal edeceğine 
ınphemiz ) oktur. 

lntaat işlerinde bugünkü ihale 
ıistemin.in devam ettiğini kabul 
etsek bjle, gene o vakit bir ton 
çimentonun De\•lete maliyetini 
ıöyle he.sap ecebil~riz. Lira 

Son ıstasyonda müteah
Hide teslim fiab 10 

10 
3 

SON POSTA 

Resimli Makale 

lıısaqlar fena vaziyetlere dii§ ukleri znınan onları kur
tnrnn yı:ıgnne kuvvet ümittir. Uütiin dinlt r, ios.rnların lıu 
ümit ihtıyııçlarıudan doğmuş ve o sayede ynşamıştır. Bir 
diodar, en foıia en yıkıcı vaziyeıte bile ümidiui kesmez ve 
onun içindir ki 'hakıki bir miimin intihar etmez. 

.. a Umit a 

Fılhakika hayatta luçlnr vtıkıt iiuııdı bırnk ııayıııız. Eo 
karanlık, en koı kunç facialar nılıayet gelir geçer. Yine 

hayatla karşı karşıya kalırız. O vakit bizi kurtaracak 
şey ümittir. 

• 
SON TELGRAF HABERLER/ 

Resmi Tebliğ: 
Yeni Muahedeler 

ile Yugoslavya 
Aktedeceğiz 

A ~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~ 

nkara, 20 (A. A.) - Yu· Atina içtimalarında vazedilmiş olan Saat 17 buçukta Riyaseti-
goslavya Hariciye Nazırı M. Yev- Balkan teşriki mesaisi çerçivesi cümhur Umumi katibi vek:li 
tiç Hz.ni Ankaraya yaptığı ziya- d:ıb linde yapacakları takarrür Hasan Rıza Bey tarafından Mar-
ret esnasında Re:sicüınhur Hz. etmiştir. mara köşkünde bir çay ziyafeti 
kabul etm:ş ve kendisile uzun bir Türkiye ile Yugoslavya bu su• verilmiş ve bu ziyafette bütün 
mükalemede bulunmuştur. retle tessüs eden teşriki mesai .sefirler ve sefaretler erkanı hazır 

M. -: evtiç keza ismet Pata nin idam esi için lüzumu olan bulunmu~lard.r. 
vke Tevfık Rüştü Beyle de müla- irtibatı temin zımnında, her iki M. Yevtiç ve refikaları ve 

atlarda bu'u t memleket: ve umumiyetle Bal· . • nmuş ur. • kendilerine refakat etmekte 
İki memleketi alakadar edtn kanları ala!<adar eden meselelere 

mesdelerin heyeti . . dair muttali olacakları ist.hbaratı olan zevat Belgrada dönmek 
ve hassatan Balkan u;.umkıyesı bir~birlerine bildir~ceklerdir. üzere şehrim:zden ayrılmışlardır • 
r·· k ısa mm Türkiye ve Yugoslavya Hari· Muhterem misafirler istasyon· 

ur ve Yugoslav hükümetle"'·ı d B·· '"k M·ı1 M ı· · R · · t f d • ciye Nazırları, iki memleket a uyu ı et ec 111 eısı 
ara ın an anlaşılışı ve keza Bal- ·· b b .. le d Ka~zım, Başvekil ismet Pacalar kanlarda huzur ve sUkü •. munase atının ugune a ar Y 

olarak büt·· B lk nun nef me mahrum bulunduğu U'lsurları Hazcratile refikaları hanımefendi-
• . un a an devletler'nin b h ıshkbaline ve balkanlardk· h d. temin etmiye ve u ususta ler, Har~ciye Vekili Tevfik Ri!ştü 
lar · 1 u ut- sür'atle ticaret, ikamet, iadei Bey ve efik N f V k"l 0 Al' ınm emnıyet:ne istinaden tessu-s r ası, a ıa e ı ı ı, 

t kt ı nıücr~min ve adli müzabaret H · · V kAl t• kAtib" ~ m~ ,e o an teşrikimesai siyasetı" arıc.ye e a e ı a ı umu· 
üzerın nıuahede1.erı· aletine tevessül eyle- N Rif t v· ce cereyan eden bu .. k~ mısı uman a , ıyana 
leme!erde tam bir nokt r_nu a- miye karar vermiştir. \·e Sof) a elçilerimiz tlamdi ve 
ın··t b k . aınazar h k u 

5
a a atı müşahede edilmiştir. Misafirimiz Ankaradan Şevki ve mu afız kıtaatı uman-

bul ulh d~va~ına. azimle merbut DöndU danı fsmail Hakkı BeyJer, İran, 
nı u~an Turkıye ıle Yugoslavya- Ankara 20 (A. A.) - Yugos- Efgan, Romanya ve Yunan sefir-

n sıyasetJerini ve teırik" . lavya Hariciye Nnırt M. Yevliç leri Hariciye veklieti daire mü-
vke tesanüt fikrile ve iki 

1 mmes1 aı dürleri tarafınc' an teşyi edilmiş-
et arasında "tt·k em e- ve refikaları şerefine Be!grat el- f. 1 h I"f b k t 

gı ı çe 811 ı b lerd r. Misa ır ere mu te ı u e -
mukarl!net yoJund . k~ı aşan ir çimiz Haydar Bey tarafından şe-
m · d a ın ışaf ettir- bir lokentasında bir ög~ le ziyafeti ler verilmiştir. 
ıye evam edecekl · M. y evtiç bugün Haydarpaşa 

esasları Balk ~m, ve bunu verilmiştir. 
eden d 

1 
l ~n m1.>akını imza Misafir:er yemekten sonra şe· istaşyonuna muvasalat etmiş ve 

tarafınJv et enn hsriciye nazırları hir civaunda b;r gezinti yapmışlar ayni samimi merasimle karşı!an-
~n aktedilen Belgrat ve ve ziraat enst;tülerini gezm:şlcrd·r. m.şbr. 

:usyayı Ziyaret Yarın Bir Hint Taşköprüde 
ır Hava Fi!omuz Dün Racası Geliyor Bir Kadın Koccısını Balta 

y o!a Çıktı f le Ô~dürdü 
Eskişehir 20 ( A A Sofya, 21 ( H11susi ) - Hint 

tayyarernizd · ) - Beş mihracelerinden Nabap Ramur Taşköpriinün karnıaçık kö-
f.Iomuz R en mürekkep bir hava yanında zevcesi, başvekili ve ka· yünde bir facia olmuş 
üzere Sino;~!8:. ziyaret etmek labalık Hr maiyeti olduğu halde Nebiye isminde b'.r kadın kocası 
ket etmiştir. iitevecciben hare- ~ofyaya gelmiştir. 

inşaat mahalline nakli 
00 15 müteıahhit hissesi 
00 20 nna müteahhidin 
nezaret hissesi 

f ngiltere sefaretinde Nahap Na- Al:nin kafasını ba:ta ile 
Sinop, 20 ( A. A k k ld c· 60 Rusyamn bir mayıs b) - Sovyet mur'un şerefine bir ziyafet \'eril- oparara ö ürmü~tür. ınayelin 

2;·60 
liklerine hükumetimiz ;ranu ı~n- mişt:r. Müşarünileyh bu akşam sebebi Nebiyenin kocasından izin-

Bugünkü maliyete n . tirak edecek o.'an ala·y•mkına ış- 1s.anbula hareket edecektir. siz bir gece misafirlikte kalmaaı, 
ton başına 63 48 azaran -h·································-····················· .. . . • - 27, 60- 35 88 dam Celil Bey kumandas~nmdaank-ı' ava fıJomuz tayyare meydamna kocasının da kendisini ölnmle 
~ra %bı56r farb~ temin edilebilir' ki inmiştir. tehdit etmesid:r. 

u 
0 ır tasarruftu ~------;-:=--:::-::--------:~::::~:::::::::::.:::::::=:.=::::::::::=:=._.::::::=::::::;::::::::::::::::: 

O halde, devletin ı·mr. f JrS 
•kt t ar, na ıa TER Jr ı .!h~ ~rogr~mlarının tatbikind~ NA J\T 
mu ıkm , r ro. oynayan ve oyn;ı
yaca o an çımentoyu husu • t 
şebbüslerin kar hesaplarısı . ~-• ,. •

1
• ıçın 

verım ı \ c garanti ı bir kaynak 
olarak b.rakamayız. 
! Devlet kuracağı pamuk sana) ii 
ıçin nasıl ki, bu sanayiin ham 
:~~desi o an pamuğu da beraber 
k uşunüyorr!\, bütün yapma ve 

.urrna işlc:r·~in ham maddesi oJan 

11:;. çımen~o siyase:ine de şiddetle 

Bir oku.<ucumuz yaııyon 

•• Geçen akşam bir ref:kimle Galata rıhtımından 
g~ç·yorduk. Rıhtıma yanaımıı bulunan Almım bnndıra!ı 
bır seyyah vapu d k b. run an çı an .r kaç ııeyy hın rıh ıma 
açılan kapı ön - d k. b·ı • . . d·kı . . _ un e ı otomo . lerden hır tarıesıne bın-
i 

1
• ;rıkn"ı gordük, Otomobilin açık bulunan kapısında 

ç n e ı kadın sey hl ·1 .. - b. t -h . ya &r ı e goruşen ır ercuman 
anımın, bırdenbı"re f•• d"' k h·ı· - .. -. · ıo ore ooere a ıs ''e puruzsuz 

bır lstanbul şivesile ve adeta bağırırcasına: "Bizi Türk 
sokaklarına go"•tu··r b" d 1 E · · d"w" • , ıraz o athr • ,. mrını ver ıgını 

iNA.NMA! 
kemali taaccüple İfil. . Ve derhal kendi kendime: 
Acaba neredeyim?. Sua ini sordum •• Şanghayda, Pekinde 
Avrupalılar mahallesi diye ayrı bir yer olduğunu iı:tmiı
tim. Fakat, Türk istanbulda; Türk ttokakları neresidir?. 

16İstanbulda doğmuft latanbulda büyümÜf bir insan 
sıfatile, o tercüman hanımdan soruyorum: Türk sokak
ları lstanl:ulun nereaindedir?.Tercüman hanım Beyoğlu
nun biribiri üzerine yaslanmıı ev ve Ap:ırtımanlarını 
latanbulda bir Avrupa mahnllesi diye telakki ediyorsa, 
en fazla hatayı işlemiş oluyor, demektir.,. 

iSTER /NANM I 

çım0toyu da ihmal etmemer dir. l 
b. . ev etçi Türkiyede devletd 

ıyaç •ardır. • Kadro_ /STER 
--------------.....:~--;----------------------------------------------...J 

iNAN 

s~yfa s 

Sözün Kısası 
Münderecatımızın çoklu
gundan dercedilememiş-

1 tir. 
------~---------------.......... 
Trakyada 
Faaliyet Başladı 

Edirne, 20 (A.A.) - Trakya
nın her cıhette 1 miıstakbel refa· 
hını temine çalışacak olan Trakya 
un umi müfett şlik erklnı iki 
giindenberi sırasile gelmeğe baş
lamışlard r. bu sabah konvansi.> o
neıle Karaağaç istasyonuna inen 
baş müşav;r Şükrü Bey heyecanlı 
bir surette karşılannuştır. 

Müşavir Bey şehre indikten 
sonra vilayete, kumandanlığa, 
beledi} eye \: e fırka} a olan ziya• 
retlerini yapmış ve umumi m6fet
t:şlik için tahsis edilen binayı 
görmüştür. Şükrü Bey ıimdilik 
Halkevi binasında işe başlamışbr. 

Yunanistan da 
M. ÇaldarisYeniden intihap 

Yapmak Fikrinde 
Atina, 20 ( A. A.) - Hükü

metle muhalefet arasınd1 cereyan 
etmekte olan müzakerelerde bu 
gün iblaf husul bulmazsa hükü
met, int.hap kanununu mecfü.ten 
geçirecekt:r. 

Başvekil M. Çaldaris itilaf te
hakkuk etmezse dahili vaziyeti 
cezri bir surette tasfiye için yeni 
i ıtihabata müracaat edecektir. 
Bu halde meclisin kedini feıet
mesi imkan dahiıine gjrmiı oJ· 
maktadır. 

hilaftaki müşkülAt Ayan Mec-
lisinin haiz olduğu bazı haklar
dan, orc'~ı ternkki listesinin yeni
den tetkıki meselesinden çıkmak· 
tadır. 

Dünkü müzakerelerin akametlo 
neticelenmesi parlamento harici 
bazı hal çarelerine tevessül 
edileceği rivayetlerinin ortaya 
çıkmasına sebebiyet vermipe de 
başlıca gazeteler bu rivayetleri 
büyük bir kaydi ihtıyatla telikld 
etmekte ve M. Çaldarlsin her 
halde normal bir çerçeve dahi
linde bir hal çaresi bulabileceği 
kanaatini izhar etmektedirler. 

Şah Hz. 
lran Şahı Hz. nin 6 mayısta 

Ankarada bulnnacaklan tahakkuk 
etm~ştir. 

Şah Hz. T rr- bzondan Ertuğrul 
yatına binere)c Samsuna gidecek· 
!erdir. 

Yata harp gemilerimiz refakat 
edecekf r. Hakimi} et MiUiye gaze
tesi Şah Hazretlerinin ilk resmi 
ziyaretiı.i Ankaraya yapmaları 
dolayisile bir makale neşretmiştir 

Bitlisliler Sevinç 
İçinde 

Bitlis, 21 ( Hususi ) - Şehri
mizde kurulması mukarrer un ve 
e· ektrik fabrikasının yeri müte
hassıs tarafından tesbit edildi. 
Bugün \! ~li Mithat Beyin riya~e~ 
albnda temel atma meraaınu 
yapdacaktır. Halk sevinç içindedir. 

Samaun Sergisi 
Samsun. 20 ( A. A. ) - Yerli 

mallar sergisinin y .. nn küşat 
resmi yapılacaktır. • . 
Keına!eltin Samı Paşanın 

Cenazesi 
Berlin sefirimiz Kemalettin 

Sami Paşa merhumun cenazesi 
bt·gün şehrimize getirilmektedir. 
Cenaze Gü.hane hastanesine nak
lec.ilecek ve Sincba nakledilince
ye kadar orada kalacaktır. 

Bir Deniz Kazası 
Maksut ile Hasan idaresindeki 

motör Kurııçeşmcde Halilin san• 
dah:ıa çarparak parçalanış Halil 
boğulmak üzere iken kurtarılmar 
tır. 



4 S.,a 

f.demlelc.et Manzarası 

.ı.~rat Havzasında 
Pamuk C~insi 
Islah Edilecek 

Elaziz (Hususi) - Fırat hav· 
ıasıo n pamuk ıer'iyatını çoğalt-

• mak ve köylünün emeği kRdar 
kaıanmasım temin etmek için 
tetkikata gelen Amerikalı M;ster 
Klark ile Adana ıslah istasyonu 
merr.u larından Zeki Bey ticaret 
klubi.me misafir edılmişlerd·r. 

Mütehassıslar Ticaret Odrsı 
reisi ve Ziraat müdürü ile birlikte 
bir hafta mütemadiyen Fırat ke
nar arını ve pamuk ekim mıntaka· 
larırr.ızı gezerek köylüleri dinle· 
mişler, toçraklann .._erimini araş· 
brmışlar ve muhtelıf mıntakalara 
ayırmak suretile tecrübe ekim 
tarlaları tesbit etmişler-dir. 

Harpten evvel Elaziz muhitin
den bir milyon alb yüz bin kilo 
pamuk ihraç edilirken şimdi to· 
bumun cinsi bozulduğu ve pamuk· 
lar kısa el) afla olduğu için müş· 
terisi azalmış ve istihsal iki yfiz 
yirmi yedi bin kiloya düşmüştür. 

Çok verimli bir sahaya malik 
olan Fırat hav:ıasıoın geniJ ve 
mtımbit ovalannın istihsalitma 
yardım için muhitimizde bir ıslah 
istPsyonunun karulması icap et· 
mektedir. 

Kadirli'de 
Bir Nahiye Müdürü Yolda 
Domuz!arın Hücumuna 

Uğradı 
Kadirli ( Hususi ) - Bazı tet

kikat yapmak üzere Kadirli in 
Hardallık köyiine gitmekte olan 
Kırmıt Nahi)lesİ Müdürü Sakıp 
Bey :yolda iki domuza rastgelmiş. 
bunlardan biris~ni öldürmüş, fakat 
d.ğcr domuzun hücumundan kur
twamamıştır. 

Domuz Sakıp Beyi yere yu• 
yarlıyarak hırpalamaya başlamış, 
fakat soğuk kanlıhğı:u kaybet· 
meyen Sakıp Bey bu tehlikeli 
vaziyette de domuzla mücadeleden 
vazgeçmeyerek bıçakla domuzun 
kamını yarmaya muvaffak olmuş· 
tur. Gebe olan domuzun yavru• 
lan dışan dökülmüştfir. Sakıp 
Bey bu mücadeleden sol kolundan 
aldığı ağırca bir yara ile kurtul· 
muştur. 

Babaeskide 
Ko'suz Bir Çocuk Dünyaya 

Geldi 
Babaeski, (Hususi) - Demir

kapı köyünde Hacı Serif ağa oğlu 
Mahmut efendinin ikiz çocuğu 

dünyaya g0lmiş ve bu ikiz çocuk· 
tan b · rinin sağ ve sol kolları ol· 
madığı görülmüştür. 

Kolsuz olan bu çocuk diğerine 
nazaran daha gürbüz ve daha 
iridir, her ikisi de sıhhatli ve 
sağdırlar. 

Babaeskide Bir Harabe 
Babaeski, (Hususi) - Kasaba 

kenarında ve Sansaltık mevkıinde 
derenin hasıl ettiği iki metre de· 
rinl.ğindeki bir oyukta çok eski 
zamanda yapılmış o!duğu anlape 
lan direkler meydana çıkmıştır. 

Görünüşe nazaran bunun eski 
bir bina harabesi olduğu ve bina· 
nm mUruru yamanla ve toprak 
seviyesinin yUksdmeai ile toprak 
altında kaldığı anlaşılmaktadır. 

Elazizde Gazı Bulvarı 
Elaz·z, (Hususi) - Gazi cad· 

desine amut olarak Gazi bulvarı 
inşa edilmektedir. Bulvar şehrin 
tam ortasından geçmekte ve is
tasyona inmektedir. Bulvar 20 
metre genişl"ğindedir. Tren E'a· 
z:ze vasıl olduğu gün ikmal edil
miş bulunacakbr 
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1 Müsahabe 
1 

Kitap 

İzmir· n , Bir Senelik Ticaret ~ktep 
Bilinçosu Nedir? 

lzmir {Hususi) 
f zmir 933 ihracat 
yılı blir.çosunu 
kapatmış bulu .. 
nuyor. Şehrimız 

Ticaret odası bu 
ihraç yılında f z• 
mir limanının ih· 
racat faal.yetini 
şu rakamlarla 
tesbit etmiştir: 

Mevsim es• 
nasında fzmir li· 
manından muh· 
telif ecnebi mem4 
leketlere 193 mil· 
yon 615,643 kilo 
ııkletinde ihraç 
emteası göndf'rilmiş1 ve bu yüzden 
memleketimize 32,350,692 lira 
girm"ştir. 

Giren paranın 6,858,445 lira· 
sını üzüm, 3, 776,369 lirasını incir, 
10,557,086 lirasını tütün, 1,539,984 
lirasını palamut, 982, 777 lirasını 
valeks (palırımut hulasası), 568,345 
lirasını pamuk, 1, 99 Z,933 lirasını 
afyon, 403,~60 lirasını nıeyan kö-
kü, 508,476 lirasını halı, 566,889 
lirasını arpa, 1,284,000 lirasmı 

kasaplık hayvanlar temin etmiştir. 
Memleketimizle en fazla ahş 

verit eden memleketler şunlarc!ır: 
A .manya 9,137,363, Anı.ika 

6.158,395, lngiltre 4,~64,545, 
İtalya: vasati Avrupa 2,807,866. 
F ranaa 2,208104, Holanda 

Mardinde Orta
ınektep Talebele
rinin Temennisi 

Mardin, (Hususi) - Tasavvur 
edilmekte o~an maarif ıslahab 
me} amnda bazı ortamektepleriıı 
lağvedileceği haberi Mardin orta· 
mektep gençlerini endişeye dU. 
şürmUştür. 

Ortamektep talebeleri ellerin
de "Murif isteriz,, "ortamekte· 
bimiz lôğvedilmemelidir,, cümlesi 
yazılı levhalar taşıyarak hep bir
likte vilayet makamına ve bele· 
diyeye gitmişlerdir. 

Va!i Rifat Talat Bey talebeyi 
mektebin lağvine dair resmi bir 
haber olmadığını, maamafib mek· 
tebin lağvedilmemesi için yüksek 
makamlar nezdinde temennilerde 

bu?unacağını söylemiştir. Bunun 
üzerine Cümhuriyetin büyük şef· 
leri şerefine yaşa nidalarile dağıl 
mışlardır. 

Gemlik' de 
Yeni Bir Köy Mektebi 

Yapıldı 
Gemlik, (Hususi) - Kfiçük 

Kumlada yeni bir mektep yapıl· 

ınış ve merasimle açılmıştır. 
Açılma merasiminde kayma· 
kam Gani ve muallim Rifat 
Beyler birer nutuk söylemişler, 
köyün yeni bir mektebe kavuş• 
muş olmasnnı alkışlamışlardır. 
Çocuklann yeni mektep sıralarına 
otururken hep bir ağızdan söyle· 
dikleri Cümhuriyet marşı sevinç 
yaşlan dökmesine vesile olmuştur. 
Köylü Cümhuriyetin köy maari· 
fine verdiği kıymet ve ehemmi• 
-yette• çok mütehaasiatir. 

lzmir Limanında ticari faaliyet 

1,635,508, Belçika ı ,544,378 lira• 
lak mal almıştır. 

lf 
lzmir limanının senelik bilin

çosunda ihracat kıymeti itibarile 
geçen seneye nisbetle sekiz mil· 
yon lira bir noksanlık, kilo itiba· 
rile 13 milyon kilo bir fazlalık 
vardır. Kılodaki fazlalıkla para 
kıymetindeki noksan, ihracat em· 
taamızın gerek harici ve gerekse 
dahili sebeplerle geniş bir reka
bete girişmiş bulunmasından ileri 
gelmektedir. 

Seksen milyonluk ihracatı otuz 
iki milyona düşüren sebepleri 
yalnız dahili ve harici rekabette 
aramanın doğru olmıyacağı pek 
tabiid:r. Avrupayı ve bütün dün· 
yayı saran buhranın ) ukarıdaki 

rakamlarla izahı 
çok mümkündür. 

Biz seksen mil· 
yon lirayı mem
leketimize sokar· 
ken E~ e mınta• 
kasınm ihracab 
bu senekinden 
fazla değildi. 
Buhranın şiddeti 
kıymetleri yüzde 
altmış derece
ıinde düşürmüş; 
bazı maddeler 
yüzde yüz ve hat· 
ta daha ziyade 
tenezzüle uğra• 
mıştır. 

Sovyet Rusya ile ticaretimiz, 
İzmir limanmdan bir hayli zayıf
lamıştır. Ruslar, geçen sene oldu
ğu g.bi ne incir, ne üzllm ve 
hatta nedense palamut çekme
mişlerdir. Bundan başka lngiltere 
ile Ticaret muahedemizin · henüz 
yenilenmemiş olması, İtalya • Tür
kiye ticaretinin beklenilen inkişafı 
henüz arzetmemiş bulunması ve 
nihayet Türk - Yunan ticaretini 
tevzin için teşekkül eden Piredeki 
Yunan heyetinin Türk emteasma 
kıymetinin fevkinde kıymet biç
mesi lzmirin ticari inkiş:afına mani 
teşkil ediyor. Bununla beraber 
İzmir limanmm bu seneki ticareti 
iyi telakki edilmektedir. 

Adnan 

Afyonda Kadın Ana Mektebi 

Kadın Ana m•ktebl binası 

Afyon, ( Hususi ) - Burada 
kadın ana o:ektebi isimli 
bir mektep vardır. Kadin ana 
mektebi; Maarif Vekiletinio pro• 
jesi üzerine yapılmış. İnşası iç~n 84 
bin lira sarf edilmiştir. içerisinde 
balen (480) yavru okumaktadır. 
Suyunun bolluğu, teneffüs ve 
çiçek bahçelerinin de müsait 
oluşu mektebin kıymetini artbr
maktadır. Maddi vaziyeti itibarile 
çok iyi denebilen bu mektefte 
uzun yıllatın emeği gGrillmektedir. 

Anadoluda (480) çocuğu ferih 
ve fahur barındırabilen mektep 
binası az bulunabi.ir. Çok mem· 
leketteki tam devreli ilkmektepe 
lerin 80 • 200 talebe ile çalıf· 
ması binasızbk derdindendir. 

Bu mektepte sekiz sınıf var
dır. Birinci sınıfı 3, ikinci ıınıfı 
da 2 ıubedir. Masrafa nazaran 

Alaşehirde Bir Müsamere 
Alaşehir (Hususi) - Şehrimiz .. 

de Ümitspor kulübü gençleri ta· 
rafından b:r müsamere verilmiş, 
(Yakılan ocak) ve (Arapça değil 
mi uydur uydur söyle ) piyes ve 
komed:leri oynanmıştır. Gençler 
rollerinde muvaffak olmutlardır. 

matlüp randıman bu mektepten 
bu yıllardan scnra elde et.ile· 
bilecektir. 

Heyeti talimiye kadrosu 9 ki· 
şiden ibaret ir. Şehrin en çok 
çocuğunu celbetmesi yalnız bina· 
unın ve ~esaiti tedrisiyesir.in mü· 
kemmeliyetinden değil, ayni za· 
manda mektep heyeti talimiyesi· 
nin muhitten kazandığı itimat ve 
sevgi de bunda amıldir. Mckte· 
bin başmualliminin gayreti ıaye
ıinde bu sefer 50 fakir talebeye 
ayakkabı temin edilmiı ve bu 
gayretinden dolayı da mektep 
başmuallimi Mehmet Hamdi Bey 
Maarif Müdüriyetince takdir edil· 
miftir, 

Mektep mftzesinin bir kena• 
nllPa teşkil edilen inkılip köşesi 
de (Milli dövUş diyarı) maarif ni 
takdir ettirecek bir kıymettedir. 

Tavşanhda Yumurta Fiatları 
Tavşanlı (Hususi)- Sıcaklar 

başlamıştır. Zürra pancar ekimini 
bu an evvel ikmale çalışmaktadır. 

Yumurta fiatları 10 paraya 
düşmüştür. Buna rağmen ahcı 
yoktur. Tüccar yumurta mübaya• 
•undan ~azaeçmek üzeredir. 

Naralla1ı Ata 
Bir gazetede okudum: Fel 

menk'te muhayyer k.tap satm 
adeti varmış; yani müşteri kita 
alıp evine götürür, bir kısmı 
okur, hoşlanırsa alıkor, hoşla 
mazsa geri götürürmüş. 

Doğrusu kıtapçı için tehlike 
bir adet, çünkü nihayet müşte 
aldığı kitapların hepsini okuyu 
çoğunu geri götürür. Belki F ele• 
menk'te bu mahzur yoktur 
çünkü zengin memleket, ahalisi, 
bılhassa okumağı sevenleri kitap 
için para vermekten çekinmeselet 
gerek. 

Bütün proteslan milletleri # 
bi elbette Felemenkliler de çok 
okur. Niçin Frans.zlar, dilleri al• 
mancadan daha çok l ayılmış ol
duğu halde Almanlar, bilhassa 
lngiliıler gibi güzel ve ucul 
kitaplar basamıyorlar? Çünkl 
kendileri o milletler kadar çok 
okumuyor. Bir proteatan çocuğr 
nua elinde daha yedi sekiz yaşa~ 
da iken koca bir kitabı - Mu• 
kaddes tutuştururlar ve onu oku
mağa teşvik ederler. Böylec 
okumak onlann başlıca itiyatlal'JIJ'I! 
dan biri olur. Protestanlığı hi 
sevmem, amma dini berke~e ken-t 
di dilinde öğretmeğe kalkmaSlfl 
okumanın halk arasında yayılma'" 
sına çok hizmet etmiştir. Hel 
Fransız çocuğu ilk mektebe gider, 
okuma öğrenir, amma sonrada• 
bir şey okumağa merak etmediği' 
için unutur gider. 

Bunun iç.in kitap mekteP" 
ten evveldir. Bir memlekett• 
kitap bulunmasa onlar.n ok.anına" 

ihtiyacını, bu ihti~ ç ta mek • 
doğurur. 

Büyük şehirlerimizde bile e., 
kitap veren kütüphaneler yok. 
Herkes gidip kütüphanede okll' 
maya vakit bulamaz ki t Bazı fa" 
hirlerimizde Halkevleri küçücük 
birer kUtnphane açıyorlar ; bil 
kafi değildir, hevesi olanlardaJI 
ayda muayyen bir para alıp oku
ma salonları açmak ve istiyeniıt 
kitabı evine götürmesine mfü;a• 
ade etmek lazımdır. Helll 
yalnız türkçe kitaplar değil, ec
nebi di.lerin eserleri de bulun• 
malı. Okuyan olmaz mı diyecek"' 
siniz? Niçin olmaam 1 Bilhassa 
gençler arasında • hem de meDI"' 
leketin her tarafında.. okumak 
isteyenler çok, fakat kitap bula• 
mıyorlar, kitaba verecek paralan 
yok. Bunlarm işini mümkün oldu· 
ğu kaJar kolaylaşbrmak icap 
eder. 

Hem bu kütiiphaneler çok 
rağbet görmese bile ne çıkar? 
Birkaç kişiyi alakadar etse, 
birkaç kişinin hayatında kitabı 
zaruri, ekmek ve su gibi za
ruri kılsa yine kafidir. Bizim ÇO"' 

cukluğumuzda kitap bugünküne 
nisbeten çok ucuzdu; bC:e F ran• 
sazca kitapları bir kuruşa, elli 
paraya alırdık; onun için kitap 
çoğumuzun hayabna girdi. BugCr 
kil gençleri çok okumuyorlar diye 
ayıplıyamıyorum, çünkO cnlat 
kitabı hep pahalı gördüler. Gerçi 
altın eıasile düşünülünce kitabıll 
ucu:ı.ladığı bile söylenebilir; fakat 
hayat albn esası ile değil kil 

Gençlerin okumasını, kitab• 
muhabbet bağlamasını istiyorsak 
onlann önilne mümkün olduğd 
kadar çok, mümkün olduğu kadat 
iyi basılmış, güzel ciltLnuıif 
kitaplar koyalım. Kitabın yalnı• 
içi değil chfı da İlılam cubetmO
lidir. 



ION POSTA 

[ Siga•et Alemi )1 
Almanya 
Silalzlandığını 
Saklamıyor 

BABİC:I TELGRAFLAR 

Almanyanın kara, deniz Ye na~ 
lcu\'vetleri bütçelerini artırması üze• 
rlne lnailtere bir nota verdi. Bu ar· 
brnıanan sebepler:ni sordu. Umumi· 
t~tze, bu rfbi no alar, bir devletin 
leai 4Iİtd•iQ'1a dahili itlerine müdaha· 

Çin Meselesi Kızıştı 
• 
lngiliz Gazetelerinde japonyaya Karşı 

Şiddetli Yazılar Çıkıyor a dedil' k . 1 b "bJ Yetikal •r ve e aerıyet e u gı 
dolunu:-• .ıuııaaaaııt telakkiaile red· 

At111any., h 
AYaan ka11a 6yfe yapmadı. fngi.iı 
He ••ril•i;l'aaııuıa taavibi n talebi 

lfleriııe biıo lll~ı:... l>w notayı, dahili 
beraber •aıiy•tia teliJdd etmekle 
bu teıebboaü b "":&aketi karıısında 
fJlldirdi •• ee GsnGtelikki ettiğini 

Londrı, 20 - Japon hariciye ne-1 
zareti, Japonyanan Çiııdeki açık kaı:ı 
s:yaıetindeıı ayn!mak n Çine ait 
muahedeleri lozmak taraflısı o!ma• 
dıj'lnı bildirmiftir. AJD-1 umanda Ja• 
poayanuı, kendi tıcul me11faatlerl 
namına Çinin c1üzelip birleımeainl 
istedifi, ancak bu bir:eımellİD büyüle 
de.letler:n iatiamar edici uaullerile 
defi.J, l:izzat Çinin kendi kalkınma
a:le o'maaı karannda bubanduj'u bil
dirilmiıtir. 

Veraay nuı "h•p •el'di: 
a edeat d 

... b •• ha.,. le " e Alınan kara 
-L-" t ... e .. •--ı t 
....... ~ u.:ır 11• a1"1acalc 
ka11t yo~t'-. 8ia ~da hi~ biıo 
için ~ünde ( 20 ) lıaeaale11t. bir ... ._ 
mümkündür b l~rut ta aarfetaıek 
1 . . • et •r• d O 
ngı terenuı iated ti a. nun · için 

ahde iatinat etate · ır:hat hiç bir 
lliliblar baba.adeta: fr. ILaınafih 
larila bir net· 1 pala• •Gıalc .ee Yenne ere-
tiae dayanan Al11a&1ı .Yeceti lıraıı.a. 
mGdaf aa eııaslarını Ya. claba tbndidea 
liizumunu duy · k ku••etlendiınıelc 
tinlrA d • ma ta ve b 

" aıreainde m" d u11u11 için 
artır• ,. ~ 1 u afaa Yaaıtalan 
hareketiıU-. • =ktadır, 011un, .:: 

etmek to1&Jdd ..... _~~~- Wa.aet 
-..ce ..... ·-:-· * -ıL., 

Almınyanı" Lıan 
eenp ifte, ana laa~reıe •e.cUll 
kaydedilmiştir. Done .;:• ıakanya 
denin •erditi ailül ..... d.,. nuıahe-
aantim bile teca'rila •t.aedj ~-· Wr 
e7le7ea Almanya. bu liai iddia 
aellmetl namına aillhl dn. 1111hün 
oldutunu aöylemekt:..rııu •~makta 
Bu itibar ile Avrup çekınnıfyor. 
fimd! tam içinden çıkı~::. ~:'t:~ 
relnn.t Ye Alınanyıya, eınrivılriler 
layeıınde Jatedilderiııi alma"' " 
ldba •--1 t r anını. 

ııwmaı ır. - Süreyya 

lngiliz 
Bütçesi 

Londra,, 20 - A.. Ka 
hltçe umumi •llıak • maramnda 
llledeıa bitmiftir ereleri re7 Y•J. 

Maliye nazı~ bGtçe tekllflerı.ı 
lbldıfaa etmiıttr 

lktia'ldi miilJ9lPllk 
hah.edea llWİJ• auan. 
lılç olmazaa daha Wrkat 
a&almaa•nı icap .~ 
s'remeclltfal •IJfemfttlr. 

..... ....._ ,. ma F.debi Tefrik 
&IQ 49 

Uzıa,mak Llzımmı, 
Londra, 20 - Efkarıumumiye Ja• 

ponyanın Çinde yalnız baıma hakim 
olınak ialeyiıi meaeleai:o fiddetle 
alakadardır. Deyli Herald aa:ıetesi 
diyor ki: Japonya, Çini himaye altın• 
da bulundurmaktan ibaret oiaa hakiki 
ınalıudını timdiye kadar bu derece 
lcunetle açıta , urmamıfb. J~ponya 
Çiain aiyaal istiklalini ihlal etmek 
iat:yor. BuQA kar11 Akvam Cemiyeti 
bir f~Y J'•panuyacakbr. 

!"?roinır Poat iae tunlan yazıyon 
Bır taraftan Japon7a1UD dikkati 

ılındilik iç Monl'Oliata d te kü' 
tm• • D • a mer ı 
~ıtır. itei r tarafta., Japonlar 

·~>:• ile taı,.aoı.n Çi.de dahili 
harp •çın kullanı:acalc •lliblar d .ıır..a... 
ınalda itha d" • •• ,-
R m e ıyor. fakat So t 

uslarla ala d Yye 
k • çarpıf nı r an ve Kiyaa&al 
0~11ıı&.ttlerinden biç bıbaetmiyor . ., 

diyor:r~. ~•prea razeteai de töyle 
ro,üp b&ıt';m~)'a farkta çarçabuk yil. 
le. L Jeti eline aJnıalc iatiy 

ı m;q vaziyet 1 ·ı or 
ğ b. ngı tere ticareti i . 

8 ır ır darbe olur... çıa 

tieeB=: ;eraber ha l'•zeteler ne. 
•oda ç:.. mapoal ~ ile laptere ara-

- eae eaa için b' 
tavaiyeainde bulu 

1 
ar u.zl•tnaa nuyor ar. 

Amerlkaya Gelince 
Nevyork, 20 - Japoa f' l 

P ae ır Ja. 
onyanın yeni siyaseti halda 

Amerika hükümetine b'ld" ·ı nda 
k t•• 1:;· ı ın ecele 

a 1 ır talimat bekle111ecl'.ıırı • -• I ._.. Ja ı •• aı .vJ• 
emı,, .. 11'. poa sefiri bu hususta Ja-

l>O• aaaeteleriala mGtaJ .... •--- A rilta laa.w,. . .._.-uaı me-
lkt.fa Maaretine Lildirınekle 

•taelr ..... cealadeclfr. 
Bir Protesto 

Va"81'toa. 20 ç- . 
- •ftlll Vaıln.,toa 

ALAY-Eh" • 
Necdet elleri paketlerle dolu ı MM R 1 
~ 1.~ bq . POltumı kaçıtm~ paket~• De •nneal eDertnde 
birç ~çm köprüJe dojrtı giderken men lcaı.J. nıu• relmişJerdi. He-
Elb 'o eliry&er alanı huluauyorclu. Anneli aord.::'" •erdi, 7erlefti.er. 

18 
&e çorap, mendil bqör- - Siz de 

~Ye bir de mavi t~ altuı IUUZ. -.,_, teJler ...,. 
Buu 1 1 Necdet: 

kadar a~ n Sandalbedestenine - Evet, dedL GB..._ 
eıld bi~ kıtdb. O~ada tanıdığı pd yor da Ona lte'-t altL:W-

ar a 8fl bır L im M" . • d -1Jt. culara 2irip kar k Çoa yum· unıremn 011&u neş'ca"zli• .. 
dğB al fbÇl Fia ona ba yl- devam ediyordu. Fakat bu hab gı 
etrafında ~~c~ lr& 1111Ze bir taı ~ell! ola~ak kadar yüzünll de ... er 
vardı. Bunu yüı o!'~lantaları tirdı. Gızlenemiyen yalan 'bt; 
• . k d" .. d ya almak hayretle: 
IÇID ÇO UŞUD il. 

Fakat Gülsümila kendisi • • h "k_ y ~ dedi. Neden ba kadar 
yaptığı fedakarlığı habrlay~çın ça N · d tztHdGm dc-ğrasu.. 
tereddüt etmedi aldı. ca ec e acı acı bakb: 

Şimdi içinde iyi bir iş yap- A- Me?11eketini özlemiş olacak! 
k 1 • nnesı bu mesele il --• aıa tan ge en memnunıyetle Ya· olmadı: e •~ ... 

::ra giriy~~du. PakeUerhu yanı- - Biz de ufak tefek aldık. 
yerıe,tinyordu. M&nirenia t tiliad • if 
Tanıdık b!r aeı işitti. ınek lizı- •0 1

en ıst acle et-
- O M · b-'- a.__ .... o mayınca alınan 

Be • Dn~re, aa a1Kclet feyleri beğendirmek g6ç oluyor. 
Y de burada! Ana ka, kewli aralaraada bu 

Uzalc $arlct1111 sililılı bir ..anzGl'a : Çin Cdel Topçuları 

1efirl, Amerika hiikimetine, Japoa- Çin De Cevap Verdi 
yanın Çine ka111 yeıal siyasetini Nankin, 20 - Japonyanan Çia 
bildiren beyanatına lı.ufl Çiaİll bir üzerinde di;er devlec1erin artık 

P
roteatoauau vermiştir. siyasi ve ikh•adt faaliyette bu!una-

fi ... mı711caklan yo andaki maksadını 
Ayni ıamaada Japae,. ae ri 

Salto Japoayama Çiae bikimiyetini izhu et111Hi üzerine Çin Hariciye 
• d ol d Nazırı ya~a resmi bir cevap ne .. 

kal:ul ettirmek niyetin e ma ıfımt retmektedır. Bu cevapta hiçbir dev. 
fakat Unk Şarkta n bun idameai Jetin_ d~nyanın herhangi l.ir yerinde 
için Çin iJe tam bir teıriki mesai sulhu muaafaa etmek hakkını inhisara 
yapmak istediğini söylemiftir. alamıyacağı bildirilmekte, Çin tara· 

Temin edildifiae pre. bu muele fmdan askeri malzeme satan alınma• 
Japonya ile Amerika aruaada Ur aınm ve aakeri muallimler kullaınıl· 
.mü diplomad aubabereJere sebep masınan mili müdafaa aayelcri Jpa 
olacaktır. olduğu Have edilmektedir. 

Almanyada 
lşçi!eı in f lukuki Vaziyeti 

Yeniden Tesbit Edi di 
Berlin, 20 - Almanya demiryollan 

mOdürii bir nutuk söyleyerek Almaa 

i,çileriain bukuku_n~ .ıe~iö~. fU 
Hretlc teıbit ecilldıj.ıaı badırmqtır. 

16 ve 21 aene hizmetten sonra 
Gc:ret:er yüzde üçten 1ü.ıde bete ka-

dv yükıelecektir • 
İtten çıkaralma mfihletleri de azan 

m&ddet artınlllllfbr. On heı aene 
bizme );!ere Oç ay milblet. yirmi 
MDeden aonra iıo .ıtı ay mühlet 
nrilecektir • 

ahnan, ısmarlanan şeyler üzerine 
uzun uzun koruştular. 

Bir arabk Münire: 
- Dün ak~am bir haber g&t

derenıedim. Çıinkü hem yorgun· 
dum. Hem de d. lrilecek ıey lerim 
vardı. istersen bu akşam yemekte 
bize gel 

Necdet başım eğdi: 
- Gülsüme ayıp olur. Yaruı 

aidiyor. b. 
- O halde daha baıka ır 

ıey yapalım. Onu da davet ede· 
ri.m. Macemki gidiyor. 

- Bu • Mademki gidiyor! " 
cllmleLnde, artık naaJ olaa ara· 
mızdu pkıyor. Bir alqam bera
ber bulunmamoda mahzar yok! 
., ... Yarch. Necdet bana laiMtti; 

- EU.em, clecli. Şimdi7e ka
dar hiç dant edilmedi. Şimdi 
ayıp olma.? 

Annesi aralanm halda. 
- Kolaya var. H:.ara çılrmca 

me uğrarız. Anneni de. Gllslml 
de bn alqam için bize clawet 
ederiz. 

Nedet buna ran oldu. 
Ana kız akşam buluşmak b· 

rarile evden çıkınca Necdet alchiı 
şeyleri birer birer Gülsüme göe
terdi: 

Genç kız heyecan içinde kal· 
IDlfb. Her paket acalıfta eamer 
70züne lu.n l:allcum ediyor: 

- Aman rllzbqa "'· •• 

1 İngilterede 
Ordunun Asrileştirilmes:ne 

Ehemmjyet Veriliyor 
Londra, 20 - Askeri makamlu 

ordunun aarileıtir:lmeai meaeleai ı:e 
çok meşgu~dür. 

• Deyli Tela-raf,. rn Hkerl muhar
riri, piyade livaıını teşkil eclea ciört 
tabUl'dan blrlain yakında motlSrletti· 
r.lecefinl, bu tabura mitraly6zlii oto-
mol>f fer Ye lriiçilk toplar Yvilecetiai 
1umaktadu. 

---~ M. Bertu•nun ~retl 
V art0•a. 20 - Fraaau INuid,. 

aaun M. BAl't• P~:ı:i si1uetiaia 
ilk süoünde 1\1. p tanfaadaa 
kalul ed lecektir. 

zahmetler etmipiniz. Bea bunlara 
JAyık mıyım! 

Diyor, sıkılıyordu. 
Firuıe taşlı yfü:ük g8rtlndüğll 

zaman adeta gözleri yaşardı. El
leri, dudakları titriyordu. Annesi 
yüzüğü onun parmağına takarken 
elleri buz gibi oJmuFU. ihtiyu 
hacim hayrette kaldı: 

- Ne oluyorsun kızım. Sen 
bunlann daha değerlilerine li· 
yıksınl 

O akşam Gülstim evin içhde 
bir hayal gibi dolaştı. Yal ya 
gitmek zamanı gelmişti. Bir ba· 
hane icat edip gitmemek için çok 
~ahtb- l.tanbulda yaşayacafı b. 
10D secCJİ bir buçuk aydır otur
dep bu eYde, IHa eTia ha.......la 
peinDek istiyordu. 

Onlu ı:ueler bile k•Üİ 
bhnak, kendi lıa,.Uerile ya..
mak istiyordu. Hisara ıeldiji za• 
mu Necdetin annesi onu bir Jrlla 
phJa ptlrmlft&. Fakat ne MI· 
BiN. ne a1JllC9i llilhaua onun için 
bir ziyaret ~mıflardı. Simdi 
bu dant ae bclar mımumlı. 

Herhalde Mlnire onan Diyan
bekire dönOşOnden duyduğu Defe 
yi kendi evinde, enun 1anuıda 
illa etmek istiyordu. 

Bu daYate gitmemek için bt\
tDn muhakemesi ona bak veriycr, 
hialeri onu adeta taz) ik ediyordu. 

Vakit yaklaştıkça sinirleri ge
riliyor, glSzleri karanyordu. 

O, bu IOD aece yalım kal-

• 

1( Gönül işleri J 
Hayatımı 

Nasıl 

Kazanayım 
0 24 yaşında ve dulum. Bun

dan 4 sene kadar evvel bir genç 
ile taıuştım. EüakaJdüşart beraber 

ı 

yaşamakta olduğum bu genç 
şimdi beni en basit bir şekılde 
bile yaşatamıyacağını .söylemek• 
tedir. E zsen dört aene sDren 
bu mDddet zarfında beni bir gün 
bl~e temine hazırlanmıı değildL 
Benim ise hayabmı kazanabilmek 
ıçın e:imde hiç bir kudretim 
yoktur, yazım hiç denilecek ka• 
dardır. Bir yerden bq para 
gelirim de yoktur. Bundan daha 

ilerisine gitme 'eten de korkuyo
rum. Çirkin değilim. Fakat bu 
vaziyet karşısında benim içi11 
izdivaç ihtimali de azalmıştır. 
Saniyen 9 • JO yaşlarında bir do 
erkek evladım vardır. Henüı 
i:kmektep talt:besidir. Yavrumun 
beni daha çirkin bir şekilde 
görmesine de kat'iyen razı 
değilim. 

.. Bu vaziyet kartııında ne ya
payım, hayatımı ve çocuğumu ae 
ile temin edebilirim?., 

Adana ı S. .il. 

Kınm; meyus olmanız lçlıa 
sebep göremiyorum. Gerek erke~ 
gerek kadm için namuslu bır 
pkiJde yapacak birçok itler 
nrdır. icabında size bükümet ve 
diğer alakadar müesseseler de 
yardım edebilir. Bu suretle ken
diniz ve çocuğunuz için ekmek 
parası kazanabil.r Jiniz. 

• 
Ankarada A. A.. Beye ı 

Mademki tiç kardepiniz, ma
demki üçüniiz do evliainia. Bu 
takdirde annenize m&flerekea 
bir maq bağlar ve onu mOna· 

vebe ile evlerinize alanınız. Sizde 
bulunduğu müddet zarfında refi. 
kanızuı ona hizmet etmemeaial 
şart koıarşıuız. Çllaki karlDll 
nJıayet anaeaizİD hizmetçili 
deji.dir. 

HANIMTEVZE 

~a~, yiizba§IDUI kendiai için b .. 
ren.p aldıjl ıeyleri yalnızca açıp 
bakmak iatiyord1L 

Bu yenilmez arzuyu yapabil· 
mt:k için kafaS1 işlerken Necdetiıa 
annesi aşağıdan ses!endi : 

- Gü.sOm Hanım kızım. Ha
zırlanıyor musun 1 

idam haberi bekleyen bit 
mahküm ancak bu kadar aarn
labilirdi. Genç kız zaten ameli
yattan sonra ara ura relen bar 
gınlıklar g.bi dizlerinin kes.ldijinl 
gözlerinin karardığmı hissetti. Ve 
ha kesliıı ve heyecan içinde 
ayaklarının vOcudDDD zaptedemi
yecek gibi gevşedijild hiaettl n 
bir kllçe_ fibi yere yunrlanch. 

ilk def• oclamdan ...... ,.. 
Necclet oaa yerden blclarch. Hiz. 
metçi ve uoai de kOfUflDuflarda. 
Derhal oda.llna ptilrdüler. 

Necdet bir lolonya fiıesfnl 
onan başına ve omuzlanna bo
ıeJtb. Annesi bileklerini ovuyordu. 

GIHsBm kendine geldiği za• 
man ortalık kararmışh. 

Ana oğul yavaşça konutarak 
yalıya gönderilecek haberi karar-
laşbrdılar. Necdet iki satırla va• 
ziyeti anlattı. 

Hisarın bir tek doktora kan
sızlığın Yerdiği ba krize karp 
tam b:r istirahat tavsiye etti ve 
birkaç i!lç verdi. 

Gülsüm ancak iki saat sonra 
tamamile kendine geldi. 

c Arkall •• t 



e Sayfa 

Dlnrada Olap Bitenler ._, 

Dünya Hadiseleri 
,..----------------------.-
Tabakat 
Garipliklerinden 

Çelyuskin'in Macerası 
lngilterede uzun zamandanberi 

Saklamboç iş.len~e~te o 1 a ~ 
JJ" bır komur madenı 

Of!.na~an 11 daman geçen sene 
IKo"!"' Ma· birdenbire kaybo
~enr Damarı luvermiştir. Büyük 

Buz Denizinde Ölüm Sergüzeştleri Geçiren Fen Heyeti 
Nihayet Kurtarılabildi. Amma Ne Müşkülatla 

bir firket uzun süren birçok ara
malar neticesinde daman tekrar 
elde etmeye muvaffak olmuf ve 
yeniden çalışınıya başlamıştL 

Fakat birkaç ay tabii bir su
rette giden istihsalden sonra ma
den birdenbire ve tek..ar kaybo
luvermiştir. Ümitlerini kaybeden 
madenciler daman olduğu gibi 
bualap gitmişler. Fakat birkaç 
amele ile küçük. bir şirket arar 
tırmalanoa devam etmif ve sayet 
garip neticelerle kuşılafDllfbr · 

Madenin bulunduğu istikamette 
kazma ameliyab yapaldığı halde 
maden alui istikamette be:irmeye 
başlamıştır. Bu suretle yerin albn
da mütemadiyen yer değiştirmekte 
bulunan garip bir kömür damarile 
firket arasında uzun ıllren bir 
aklanbaç oyunu oynanmışhr. 

Böyle şey olur mu diyeceksiniz? 
Evet amma maden mlltebas

malan bu hldiseyi tetkik etmitler 
ve raporlanm vermitlerdir. Bu 
rapora göre yer altında bu gibi 
yer değiştirme hldiaeleri vakidir. 
Herhangi bir hareketiarz, bir yı• 
kılma neticesinde yeryllzllnde du
JUlmıyan bir zelzele ile yerin aiti 
zaman zaman biribirine geçmekte 
lmif. .. 

Son asnn demir inpab fen
ninin en mükemmel örneği 

bir F•n olan Meraey tüneli 
r H~ l''· pek yalanda bit• 
.__ .. _,._~_0•_1_. mek (heredir. 

Açılıt resminin lngiltere Kıralı 
f ind Jorj ve Kıraliçe tarafından 
temmuz ayı zarfında yapılacap 
amulmaktadır. 

TGael Uverpal ile Batel tcllir
lerlal birlbiriae bajlamakta ve 
bvada oturan tahminen bir buçuk 
milyon alifuı arumda teyrGsefer 
temin etmektedir. 

Tllnelia açılma ımeHyabna 
(1925) senesi kAnunueneJinde bq· 
lanmıfb. Topoğrafya haritalan ve 
l.a it için yapılmıı olan hesaplar 
okadar iyi ve hatasız yapıhnıtb 
ki iki taraftan açılıp ta nihayet 
bir noktada bulUf&D iptidai tGnel 
hallan bir parmak fark ile blrla 
bİrİllin herine dOflllGflDr. 1928 
ıenesinde iptidai hatbn genifle
tilmeıine bqlanmıı Ye ıonra du
varlar dökümle tahkim edilmiftir. 
D6knmiln paslanmUJDa mani 
olmak Dzere altına bir kat 
~imento diltenmif tir. 

Bu hazırlık bittikten IODra 
tGnelin ortaamda bir yol iap 
edilmiı ve simanarme De muh
kemleıtirilmiıtir. 

Ttlaelin uzunluğu 2,13 mildir. 
Genİfliii 44 ayaktır. Bunun 36 
ayaklık loımı yola aittir. ffarid 
muhitinin kutra İle 48 ayakbr. 
Meney tOneli dünyadaki tllnelle
rin en bOyüğüdür. Bu eaer, bir 
fen harikasıdır. 

--------·-----~·-----------
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Alb aydan fazla bir zaman
danberi Çelyuakio ismindeki 
Sovyet gemisi ile kutup aeyaha· 
tine çıkan bir Rus fen heyeti buz 
dağlan arasında kaybolmuı bu
lunmakta idi. Behreng boğazının 
timalinde S.berya buzlu denizin
de uğradığı müthiş bir felaketten 
sonra heyet aylarca şimal deniz• 
lerinde Jül Vern'in sergüzeşt rol
lerini andıran bir hayat ya· 
makta idi. 

Bu deniz faciasının teferrüatı 
t6yle geçmiıtir: 

Çelyuskin sefer heyetinin ilk 
maksada fimdiye kadar kutup
larda yapılmıı olan keşfiyatın 
Leyeti mecmuası üzerinde umumi 
bir tetkik yapmak ve bir netice 
çıkarmak idi. Ondan sonra kutup 
yoUannın gemiler için istifade 
edilebilir bir halde olup olma· 
dığım görilp ıimaJ denizleri yo
We Amerikaya geçmenin bir 
kolayım bulmak lmicli pefinde 
kOfuluyordu. 
• Filhakika Balbk denizi, Şimal 

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

~-~~ 

denizi ye At-
lu denizi 
yolile uzun 
haftalar de
Yam eden 
bir yolculuk 
yerine Ruı 
lar timal ta-
raf lana dan 
Amerikaya 

Karlaılan luı~aze- gitmek im-

a """"' - ~ klnım bu
linfana .,...... iktisadi .. 
ıiyasi Aleminde oldukça mühim 
değişikliklere ıebep olacaklardı. 

Bu pek büyük gaye pcıinde 
hazırlanan seyahat için Çelywt
kin gibi bOyük ve aureti hususiye
de yapıhmf bir vapur tahsiı 
edildi Ye buzlarla lrtOltl Glduiu 
malim olan denizi yanp yol aç
mak için Krasin 
buz kıran vapun: 
inceden hareket 
ettirildi. Krui:
b&ytlk seyahatin 
daha bqlannch 
Kara denizin de 
buzlar arasında 

bir kazaya ma
ruz kaldı. 

Çelyuskin yal· 
nız baıına kaldı. 
Kar f,rbnaları 

içinde hayli yol 
aldı ve kutuplara yakın olan 
Behreng boğazma kadar anzuaz 
vanldı. Fakat burada artık 
Aysberg dedikleri buz dağlan 
.. yam dikkat derecede bnynk, 
pi tehlikeli •• ı.tma devamb 
idi. Mlltelli..,_ ,.. ...... 

Çelgıulcl11 Bazl•r •ra111ö 

Heget rel•I Pro/ew Şınit 
vapuru adamakılh kaplamıfb. Her 
taraftan ıılaıbran buz dağlan 
arasında rlizkinn ve denizin elin-
de Aciz bir oyuncak gibi oradan 
oraya sOrOldenen gemi m&tema-
diyen Aysberglet arasında çatır
damağa baılamıfb. 

Her rilzgir darbesi gemiyi 
parçalanmak tehlikesine maruz 
bırakı) ordu. Arbk kurtulmak ih· 
timali taliin 16tfuna kalmıf bir 
teY olmuıtu. 

Heyet gelecek tehlikeleri ev-
velinden karşılamak için yapıf. 
muı llzımgelen bOtlin tedbirleri 
ihmal etmiyordu. Gemi henilz 
kendi vesaitinden hiçbir ıey kay
betmemişti. lhtimalki biraz fazla 
gayretle etrafı saran buzlardan 
gövdesini kurtarabilirdi. Fakat 
kurtulunca nereye gidecekti? 
Ostüıte binen buz dağlannı ileri
de daha bil) ilk, daha muazzam 
ailsilelcr takip ediyordu. Etrafta 
deniz ve su namına bir feY ı&-

Kazazede/er 6az nlıral11r11ıd11 

ztikmilyordu. Namlitenahi bir be
yaz yaylanın llzerinde yer yer 
kabaran, çarpıpn ve devrilen 
baz dağlan btıyOk ıahikalar ha· 
linde yllkaellyordu. lshk çala 
rt1z,aruı devirdiji bu plailatlar 
IMil ~Ww ....... ... 

1 de •lthle tarrakalar 'lıual ec'.I 
yordu. 

Keşif heyeti bu halin daha 
uzun zaman böyle devam eclemi
yeceğini kestirmişti. Bir rllzglr 
darbesile ilzerlerine atılacak bir 
buz (Blok) nan albnda büyük ge• 
mi bayağı bir sandal gibi çabr
dıyar ak ezilebilirdi. Ve nitekim 
öyle oldu. Çelyuskin daha fazla 
dayanamadı. Ve şubabn 13 Gnde 
Rus gemisi iki buz dağı arasında 
ezildL 

Kar, gözleri kör edici bir 
tiddetle yağıyordu. Fırtına bütün 
dehşetile hüküm sürüyordu. Şimal· 
den doğru esen bir rüzkir uluya· 
rak buz yaylaları Gzerinden koşu-
yordu. Soğuk derecesi sıfına 
albnda (30) a kadar dilfmilfUl. 

Keşif heyeti ara1111ila ba met-
hit seyahate iştirak edenlerden 
Ye sonradan kurtanlanlardan birisi 
bundan sonrasını f(>yle anlatıyor: 

- ° Kaptan 'e mllrettebab 
alarak gemiyi terketmeyi dllflln
dilk. Ve laemea tatbikata sirifdlr. 
Çlbıkl bu prt
lar lçiact. ... 
mide bannmı· 
ya çalqmak 

öl&mtl ı6re
göre kabul et
mek demek 
olacaktı. Buz 
d3ğlan yerle-
rinde duruyor

lardi. Bu _. Kazazedeleri Jcıır. 
nada 7ammızda taran Rıu te11goreel 
pek yakın bir Llgapideo•lcl 

yerde aekiz metreye yakın 
bir irtifada bulunan koca bir 
duvar mGtemadiyea llstilmOze 
doğru ilerliyordu. Biraz aonra 
6stilm0ze yıkılacak, ve dip tara• 
fınclan ıu almaya Ye batmaya 
bqlayan gemiyi albna alacakta. 

,ı. ••'···ll"Ai;M 

.. Gemiyi teı

ketme emri Ye

rildi. Herkes ge
mideki erzaka 
ve malzemeye 
yapıtmqtL 811-
yUk bir disiplin 
içinde ef)'a ge
miden ahnarak 
buz dağlannın 
ilzerinde bir yere 
naklediliyordu. 

"Bu esnada 
buzlar gemiye 

k&rfı bncumlannı durdurmuyorlar, 
bilakis dairelerini daralttıkça 
daralbyorludL Geminin perçin 
çivilerinin bUy&k ıtırtıf tWerle 
koptuğunu Ye fırladıjmı g&rllyor
dak. Geminin kazanı Jaftf ya• .. 

c •• mı IJ .... _,,.... ) 

Kari MektuplfU'I -t---
Milli Türk Taleb 
Birliğinin Bir 
Tezkeresi 

Aldığımız tezkeredir. 
Son Posta gazetesi Tahrir 

Müdürlüğüne 
M. T. T. B. umumi kAtipli

ğinden: 

Birkaç giln enel çıkan pze
tenizin «later inan ister inann:a>t 
köıesinde kongremizden yanlıt 
akseden bir mesele Ozerine hll
küm yllriittüğllnüzü gördilk. Be.. 
veçhiati tavzih ederiz. 

1 - Kooperat:fin kurulm&11 
için gayri resmi bir ıurette gö
rüşmek için yapdan davete birka~ 
kişi değil birlik if.lerile meıguJ 
olan 25 arkadq qtirak etmiştir. 

2 - Kongrede gazete oku
muyoruz denmemif, yalnız bir ar
kadaı gazetelerin ilin sayfalarnu 
okumad.ğım ve Birlik ilinlarmıa 
gazeteler tarafından pek g6riln
miyecek yerlere kondujunu .ay-
lemlttir. 

Biaaena1.,1a Mtlla kongreye 
ve geçliğe atfedilmek iatenea 
okumamazlık gayrivarittir. 

3 - Hadisab iyi takip etmek 
için herkesten daha dikkatle mat
buatı takip etmesi lizımgelea 
gazeteniz bilmeli idi ki çıkardığı· 
mız Birlik gazetesi haf tada dejil 
ayda bir nqro!uuur. Htırmetler. 

Son Posta: Biz, Birliğin 
bu tezkeresine mukabil, kongre 
mOzakeresini neşreden blltihı lr 
tanbul gazetelerinin o gllnkl 
nüshalanmn sözden geçirilmesinl. 
laa~ n •faxalyaq ilııasa içia 
1Dzum1u gerDr, ba~ka blr şey n 
velini iae fuzuli addederiz. 

Kapalıçarşı Bekçilerinin 
Bir Şikayeti 

Diba matbaam11a Ali olfa •-et, lsmail otlu Şaban, AB 
otlu H-.a ilminde ı, Kapab
çarfl bekcW aelerek bize fU P. 
kAyette buluadalu: 

Çarp bekçilerinden OD Gel. 
iki 8ç ıGa enel itlerinden ~
nlmıılardır. M&racaatçilere fire, 
ba hidiae aebepaiz olmq ft bak
lan bir auitefehhlmle kaybolmar 
tar. Uzun senelerdenberi Kapab. 
ÇU'flda bekçilik edea ba Yatu
dqlar haklannın korunmamu, 
vazifelerine yeniden iade edilm• 
lerini rica etmektedirler. 

Allbclar •akamlann cllkkat 
nuanm çekeriz. 

Bir Hastasın Temennisi 
Bizler Eskiıehir memleket h~ 

tabanesinde yatmaktayız. Hasta• 
hanenin yanında belediyeye ait 
Ozeri açık bir hark Yardır. Ba 
barka da ıalırin piı ıulan •• la
ğımlan akmaktadır. Sıcaklann 
bqladıjl fU aıracla kokudan chla 
rulmamaktadır. Bu harlan ytlz lira 
arfı ile Ye 11zeri kapanarak yan
dan ıeçen caddeye ahnm811111 
rica ederim. 

Memleket hutahanesi emraıı l&riye 
koğuıuoda 14 haata namına 

Sivrihisarlı Ahmet 

Köy Muhtarlarmm TeşekkUrD 
Bini mntecaviz mllkellef amele 

lle Kula· Selendi yolunu ve tUQ 
devreli Y ah Mektebinin intaaam 
ikmale muvaffak olduğu lçia 
Selendi, Karabeyler, Apgatefea, 
Mıdıkh Ye Eskin köyleri muhtaP 
lan tarafından Kaymakam Sait 
Be79 .nahire halla •a••u t11e1P 
lıılr eclMr eldedir • 



Fenerbahçe - Süleymaniye 
Dünkü l\~üsabaka Fener Takımının 

1-4 Kazanmasile Neticelendi 

Galatasaray - Vefa 
-

Sarı Kırmızı Takım 2 - 3 
Galip Geldi 

-
-

Fener. S"l 
Liı.k u egnıa l 

maçlarında F n ge maçına 
nin geçen hafta B ~nerbahçc· 6aşlandık.tan sonra 

farkla yenilmesi ve e:ıkt~şa bir 
tiktaşla tekrar berab asn.ıfte Be-

. er vaz· t 
g irmesi, dün stad} ornda 

0 
ıye e 

F enerbahçe • Süleyrnaniy Ynanan 
oldukça bir kalabalık t e ~açına 
Bilh . ·ı op arnıştı. 

t aBss~kseyırcı er arcsında mev· 
cu eşı taş taraftarları b 
b "k s··ı uglln emencecı u eymaniyeli olu 

· 1 d" H ver-mış er ı. akları da vardı. Çün· 

kü Süleymaniye F enerbabçeyi 
~ugUn ezkaza yenecek 1 
B "k ,_ o uraa 
eşı taı. Kendi kendine ve kolay-

ca ıampıyon oluverecekti ••• 

Oyunun büyijk bir kısmı cid
den gerek Süleymıniyelilcrin Ye 

ıer~kse Süleymaniye taraftan 
Beşıktaşlılann bu nokta· t . ınazaruu 

~yıt edecek mahiyet arzediyordu. 

~ra Fener takımı oyunun b11yQk 
bır kısmanda blkim oynamaıına 
raimen bir tOrJQ galibiyetini ai
aortalayamıyordu. Hatta bir ara
lık Stıleymaniye ile 1·1 vaziyete 
bile girmit bulunuyordu. 

Fakat vaziyeti tehlikeli g .. 
. . o ren F enerlıler son dakıkalarda b" 

ıraz 
toparlandılar ve oyunun baıından 
ltibaren kaçırdıkları aayıaız gol 
fıraatlan arasında nstüste iki &ol 
J•parak aahadao galibiyetle çık
tılar. 

Oyunun umumi tarzı cereyanı 
hiç te güzel olmadı. lık dakika
larda biraz heyecanlı olacağa 
benzi yen bu maç Fener in on 
ikinci dakikada yaptığı birinci 
ıolden sonra tavsadı. 

Vakıa Süleymaniyenin penaltı· 
dan yaptığı beraberlik sayısından 
ıonra da maç biraz . 1 . . yıne cana-
nır gıbı oldu Fakat b" 

• ıraz sonra 
Fenerliler Şaban vas t ·ı .k. • 

il . . ı ası e ı ıncı 
go ennı yapınca vaziyete t 

·ı h"k" ama· mı e a ım oldular n· t f 
.. t d • ır ara ın 

mu ema i ağır basması h ı· d 
d aın e e oyunun heyecanı 

1 1 
w 

k 1 d • can ı ıgı ama ı .. 

İkinci devreye 1·2 galip vazi
yatte başlıyan Fenerliler oyunu 
hemen tek kale vaziyetine sok
tular. Artık Süleymnniye kalesini 

mütemadi bir tazyık altında gö
rtlyoruz. Fakat Fener muhacim-

leri o kadar beceriksizlik ediyor
du ki... Seyirci!er bile hayrette 
kalıyor. Belki aekiı oo defa yQz .. 

Maçtan 61r enstantane 
de yllz gol l k 
d 0 aca vaziyetler-

e !0
P ya hUcurn eden Fener linin 

ayagına takılarak kalıyor veya• 

~ut kaleye birkaç metre kaldık· 
.an halde tüt atılmıyor.. Nerede 
ıse kale . 

cıye çalım yapmak isteni· 
yor .• Bu~ . t S 

azıye üleymaniyelilere 
f~r:t ver=yor ve bugün çok fena 

yun oynayan Fener mfida
faaaının sağ taraf nd 
bulduk h • an fırsat 
k ı . ça Ucuın ederek Fener 

a eııne t hl"k ı· 
1 S . e 1 e ı anlar geçirtiyor• ar.. üleym . 
bu ına t anıye muhacimlerinin 

h.. ç a ıoldan yaptıklan her 
ucum ınubakkak 

yordu. E w er S.. ı:ıuvaffak olu-
. g üleymaniye takımı 

bıraz anlaşabilse ve F . 
k l enerın bo-

zu o an bu cenahını gördllkten 
sonra ona göre bir vaziyet ala

bilselerdi, oyunun neticesi üzerin· 
de söz söyliyebilirlerdi. 

Maalesef bu çareyi bulamıyan 
Süleymaniyeliler için oyunun tarzı 
cereyanına göre mağlübiyet mu

kadderdi. Nitekim bu da gelip 
çatmakta gecikmedi. Bir buçuk 

saatlik bir maçın dörtte üçünü 
mütemadi bir müdafaa ile geçi
ren ve yıpranan Süleymaniye 
müdafaası en nihayet Fener mu-
hacimlerinin yapbğı iki gole mani 
olamadı •• 1·4 Fenere matJOp 
oldu. 

................................................ __.. ...... 
İngiltere lskoç
yagı Mağlup Etti 

Her sene yapılan İngiltere • 
İ3koçya milli maçı bu sene de 
büyük bir kalabalık önünde oy
nandı. 

lskoçlar şerefli bir galibiyet 
elde etmek için en iyi oyuncula• 
nndan mürekkep bir kadro ile 
lngi~i:ı mi.li takımı önilne çıkmı~ 
larsa da 0-3 mağ:übiyetten kur
tulam&mışlardır. 

lngiliz tliJll Takımının Seyahati 
Mayıs ayında Macaristan ve 

Çekoslovakyada iki maç yapa· 
cak olan İngiliz Milli takımının 
Almanyaya da uğraması iç:n Al· 
manlar tarafından yapılan tekLfe 

lngilizler .. Bu sene imkan olan.11· 
yacağı,, şeklinde cevap vermış-

lerdir. 

Adapazar Liki 
Adapazarı, 16 (A. A.) - Mın· 

taka lik maçlarının 18 mayısta 
başlayıp 15 haziranda bitmesine 
futbol heyeti karar verdi. Ada 
kümesine 5 grup ayrıldı. 

Avusturya - Maca
ristan Maçı 

DOnya kupası maçlanndan 
nel yapılan hususi mahiyetteki 

: miW maça Avusturyalilar yine 
ı:ıiyar addolunan eski mi:li kad

larile çıkmışlar ve neticede Ma-
ro · l d' carlan 2·5 yenmış er ır. 

Garibi fU ki, Macaristamn iki 
plOnO ıehrimize Macar genç 
milli takımile gelen merkez mu· 
avin . Şoroşi yapmıştır. 

' 

lerbeyi maçı yapıldı ve Anadolu, 

beş gol atmağa muvaffak oldu. 

Büyük maçın başlangıcından 
bir dakika sonra Vefa·Kumkapı 

kulübllnlln hami reisi, Berlin bU

yilk elçisi Kemalettin Sami Pqa 

merhumun hatırası için bir daki
ka ıükfıt edildi. Kıymetli reiale

rini kaybeden Vefalılar abaya 
aiyah formalarla çıkmıtlarc:L. 

Hakemin batlama dlldOjile 
beraber Vdalılar bllcuma kalkb
lar ve biraz ıonra hAkimiyeti teai• 
ettiler. 

Devrenin namndan sonra ıılo 

hOcumlara baılıyan Vefalılar 
Mubteıemin gayretile Galatasaray 

Memlekette Spor Hareketi 

i 

Muhabirlerimizin aönderdikleri bu re~imler ~akkında k~
.. ca izahat verelim. Yukarıda ıoldan ılk re11m: Alatehır 
Gençler Birliti takımıdar. Bu takım Omitlpor takımile 
ikinci defa olarak karıılaıacakken Omibporlulann ıabaya 
ıemeı11e.ı ~ hGlr~• •ali.P ıeJmiftir. lkiacJ ,. .. ım: 
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•---------------------• Btıtna Tllrkiyenin Beklediii film ~----------------------.! •• • 
KAR TUR KA 

10 senelik Cü~huriyet idaresinin yüksek eserlerini gösteren bu büyük fi"mi her Türk vatandaşı görmelidir. 
~ı-:mımısmmm-1m---~m.11il!ll::mn;;;:ıamıliim!~ Pek yakında Bcyoğlu'nda T Ü R K ve SUMER sinemalarında Halil Kamil Film 
................................... ~ ....... ~ ........................................•.•............................................ ~ ..... ~ ........... ~ ......... .... 

Almancadan - Zabıta Romanı - /ktıbas Hakkı 
Tercüme 

!1·4-93i 

Naklll ı S.deftia R.ıil 

Mahfuzdur 

&on Postanın 
Tefl'ikası No.13 

- Ne dersen de, balayı he- UkU el ile düzeltmek kabil değildL 
ıaba katamam. lsi.iyorsun ki bir Zaten siyasetle meşgul olduğu 
takım cem'iyeti hayriyenin reis~ için mücadeleye alışık olduğu 
ye müessisi. Bilinmez ~i?. Tehi: kadar kabiliyeti de vardı. Nede 
keli bi~ zamanı~d~ fecı hır vası- olsa bir akrabasile karşı karşıya 

yetname 1Dl%a ettı ıse.. bun~~n seyyahate çıkacağını hatırJatmışh, hem öyle bir akraba ki bir za• 
maada daha çok sene yaşıyabilır. bugün yann değilse b]e en yalan manlar ona lrnlbini vermiş, onu~ 
Gerçi senelerdenberi hastadır bir zaman::a gidecekti. Ya(Nise) için çok zahmet çekmiş her türlü 
F aka.t .bir kedi ~adar cani pek... giderse?.. tehlikeye göğüs germiş, batta 
Teşbıhı mazur gor. Sibilla dudağını ·ısırdı. Uğrat- onu ..• 

,- . Kim. l:i:ir .. belki. ••• •~at epi ması lazım olduğunu hi!sedi) ordu. SibiJla daha fazla düştinmck 
ller.edi galıba?. Ben gıdıyorum Bununla beraber bu ici eldiven• istemedi. (Arkası var) 
müsaadenle arh~. daha bir~ın ~~~~~~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bitmediği anlaşılıyor, senin politi· ı• • I ş • k 1 d 
kacılarının hali geveze:ik ettiğini mtıyaz ı it et er en 
işitiyorum. Bqka bir odadan 

:::~1:"~~~:d..:..a1an rahata.. Şiki yet Edenler ... 
- Bu kapıdan sofaya çıkar- ---------

llJl, Uşağımı çağırayım da sana Yeni aldığımız şikayet mek· mukabilinde iki taksitte yerdim. 
bir yol göstersin. Gittiğine müte- toplannı neşre devam ediyoruz: Altı a1 sonra şirketten bir ilı• 
essifim fakat arbk ümit eder~m Saat Kf ralar1 bar name aldım: " Otuz lira 
ki sık sık görüşe bileceğiz? 18 senedir elektrik şirketine bakiye borcunuz vardır. Bir ay 

Hol, Sibilla'nın elini öptükten saat kirası ve ambraşman parası zarfmda ver.Jmediği halde muka-
sonra cevap verdi: diye ve ayda 50 kurut hesabile velenamenin feshed.leceği ve 

- Uzun bir zaman seyyahate 108 lira para vermiş olu) orum. mahkemeye müracaat olunacağı,. 
çıkmak n:yetindeyim ..• Yann de- Bu p~ranın veri:mesi doğru mu? bildiriliyor. Makbuzları gösterdim. 
ğil, fakat en yakın bir zamanda Biz kumpanyadan elektrik is· Makbuztarda miidiriyetin imzası 
bu arzumu yerine getireceğim. teriz, fakat lnımpanya kendi men· olmadığından kabul edemeyiz. 
Artık benim için memleketimde faati için saat koymuş ve ambraş· Siz kcmsjyoncudan istirdat ede-
arıyacak hiç bir şey yok. man yapmış.. Bize ııe? Saatin bilirsiniz. Fakat ücreti her halde 

b d l. vermekliğiniz lazımdır, diyorlar. 
- Nereye gideceksin?.. e e ı esasen ne olabilir ve am• 

b k Şaşı~acak şey.. Bu adam sene-
- Hele bir yıldızıma baktı• raşman aç paralık iştir. !erce şirketia mutemedi oluyor, 

rayım ondan sonra.. Bu hususu Hülasa: Bu gibi beyhude para o şirketin namına sigorta yapıyor, 
tamamile geyfime terk edi}orum. a1ınmasına nih3 )d verilmesi. para alıp verİJcr. Aralarında 
ihtimal ıeyyahatim esnas:nda bir Böyle alınmış paralardan saat zühur eden b~r ihtilaf yüıüaden 
tarafta kalırım .• binaenaleyh şimdi bedellerini düşütüp geri kalan o komsi: oncuyu çıkarıyor, sonra 
ne desem boı .• allaha ısmarladık; paralan Verem Mücadele Cemi· <!a müşterilerinin komsiyoncuya 
bu eğlenceli gece için ıana teşek· yetine yahut bnşka bir cemiyeti tediye ettikleri para) ı tanımıyor. 
kür ederim. hayriyeye vermelidir. Gerçi bu şirket imtiyazlı değil 

Genç adam ağır ağır uak- Uzun müddetienberi tr?.mvay• amma onun da bfikfımetle bir 
laştı. Kadın kıpırdanmadan Hol'· farda bi:etçiler tarafından ufaklık mukavelesi vardır. Bu mukavele-
lin arkasından gazJ~rile takip olmadığı dolayısJe yerine göre 10. deki şartların tamamen tatbik 
etti. Alnına hafif buruşukluk 20 ve 30 paralar içe kaynıyor. edilip edi:mediğinin araşbnlma• 

Buna bı"r ,.are olarak 'ı'ne sını \:emin irin bu ıı:."kayeti"aıı" 
,.ökerek düşünceye daldı. Kendı" .,. ' " ~ ,. 7 V M·· d ı c · t• ı yazmamı; mu\•afık olur. kendisine Hol'lln çok bassaa, erem uca e e emıye ı o sun 

yahut Hilaliahmer tarafından onar Kadıköy: O. mannğa mahnllesi 
en uf ak hadiselerden ,.abuk mn- o k k k ı N 'I 7 paralık biletler veyahut pullar amancı B< ıı 1 o. 'alilt 
teessir olarak kararların tebdil 

verilse, bietçi:ere kalan paraya s· k s s 
eden bir adam olcluğunu düşündü. mukabil bu bilet, yahut pullardan ır aç ene onra •. 
Acaba eski hatıralan uyandıra• istenilse daha iyi ve istifadeli 
rak onun hissiyahna hikim olmak olmaz mı acaba? 
planında muvaffak olmak için Oııma.ubey dığer bekçi s. No, 47 
iyi bir netice Yerecek ml idi? v. Seferya.o 
ıerçi hissiyattan, keyiften, nq'e
den çok bahsetmesine rağmen 
qktan babsetmed.ğine göre Hol 
kimseye ifık değildi.. Fakat her 
türlü ihtimale karşı Hol'iln eme1· 
lerine hail olmasım bertaraf ede
cek çareyi düıünllrken birdenbire 
Heydininin en aon mektubunun 
bir kaç sabn aklına ıeldi: 

«lht~yar zaif kadın doktordan 
laoşlanmıyor ••• 

••• « Nöbetli uykulannda sık, 
ak Hol'il sayıklayor; böyle 
zamanlarında onu en tatlı nüva
ıiş~erle hatırlıyor. Hili eski dil· 
dadcsini unutamadı ..• " 

Hayır! Kendisinin atlablmasına 
müsaade etmiyecekti. Hol'ü; 
bu tehlikeli mukabil tarafı her 
auretle, her ne bahasına olursa 
olsun geçiştirmek lazımdL Zama· 
mn darl.ğı onu aceleye mecbur 
ediyordu; bbaenaleyh bir çare 

ulmak zaruretinde idi. Hol uzun 

Bu Nasıl it? 
MemJeketim~zde bol bol para 

kazanan im ti) azlı şirketler hak
kında ıiki)eti olanlara gazele
ni.ıin sülunlan açık olduğunu 

memnuniyet!e okudum. Bu şir· 
ketlerle ip olanlann hangisine 
sorarsanız hapsi bunlardan şiki
yetçidir. Şirkete ciklyelinizi an
latırsanız. bir bahane bulur ve 
sizi başlanndan atlatırlar. Hiçbir 
vakit kabahat ş"rketin olmaz. 
Şirket hakla, siz suçlu olursunuz. 

Benim Kadıköyünde Osmanağa 
mahallesinde bir evim \'ar. Maruf 
sigorta şirketlerinden birinin 
ötedenberi Kadılcöyllnde s:gorta 
yapan bir komsiyoncusu var. 
Başkalarımn emn:yet ederek si• 
gorta yaptırdıkları gibi ben de 
edmi 2000 liraya sigortaya koy· 
c!um. Ücretini komsiyoncunun 
matbu firmasını tqıyan makbuz: 

( &ştarafı 1 inci aayfada J 
Halbuki her ne sebeple olursa 

olsun Haliçin temizlenmesinde bİ4 
raz daha gecikilecek olusa. burada 
deniz yolila yapılan bütiln ikbsadi 
faaliyet sekteye uğrayacakbr. Gö
rüştüğümüz alakadar bir zat bize 
deai ki: 

« - Emin olunmkl on sene 
sonra Eyüple Süt!ice arasında ço· 
cukların paçalarını sıvayarak kar
ııdan karşıya geçtiklerini görece
ğiz. Ve o zaman burası mükem
mel bir futbol sahası olab:Jecektir.• 

Diğer taraftan gtlıı geçtikçe 
iktısadi ehemmiyeti artan Haliçin 
sıglaşması, iki sahil boyunda ku
rulan fabrika sahiplerini de telaşa 
düşürm(iştür. ÇünkD bu müesse• 
selere gelen iptidai maddelerle 
daha birçok lüzumlu eşya deniz 
) olile çok kolay ve ucuz bir şe
kilde nakledilmektedir. Esasen 
bugün için Haliçin dolmakta olan 
kısımları Balattan Kağıthane de
resine kadar olan mmkakadır. 
Maamaf .h derenin yukarısı daha 
çok acınacak bir vaziyettedir. 

141' "il EKTEPLI KIZLAR" dan onra 

ZABiTNAMZ LERI 
~liiill--mılllllii5iliiiillllii• fi:mini göreceksiniz. ~--mm> (15913) 

Askeri Mütekaitler Cemi
yetinin Senelik Kongresi 

~•r1 ... iil•k•itl•rlll fia.Jcil toplanhıından bir göriinBı 

Umum mütekaidini ukeriye ı Bundan sonra bir heyet tara• 
cemiyetinin senelik kongresi dün fındao cemiyetin bir senelik he-
saat birde cemiyet reisi Ali Ferit saplan tetkik olunmuş ve yliksek 
Pqanm riyasetinde aktedilmişlir. makamlara tazim telgrafları çe-
Celse a~ılınca kongreye iştirak kilmesine karar verilmiş, Mütea• 
edenler aclimlandıktan sonra u- kiben de yeni idare hej eti seçimi 
mumi katip RüştQ Bey taraf.n· yapılmıştır. Yeni heyet ıu ıekil-
dan cemiyetin faaliyeti hc.kkında· de teşekkül e•miştir. 
ki rapor okunmuştur. Raporda Mütekait: M r \•a Ali Fent Paıa, 
bilhassa cemiyetin hUk-Gmet nez- M:rlin Demir Pap. lıılirala7 lsmail 
dindeki tefebbüslerde muvaffak Hakkı, Miral y Abdülhamit. kayma 

ld ki b h • · d r._ kam Rifat. kaymakam Muhlis, lcayma• 
o u an, u ran Yergıs.n en mu- k Ah t C .1 s· b s •t e·n • • • • • • • am me emı , ın aşı aı , ı • 
tekaıtlerın ısbsna edıldıklerı, te- başı RüttO, Binbaşı Rafet, Binbafl, 
feci sarraflann ellerinden kurta• Hüsnil, Deniz kolatası kaptan Hakkı, 
rıldıklan ehemmiyetle zikredj. yüxbaşı Lutfi, yüzbaşı Haaaa Nwi 
liyordu. Beyler. 

Propaganda 
Filmleri 
Sıhhat Vekaletinin Filmleri 

Her Tarafta Gösterildi 
Sıhhat ve içtimai muavenet 

Vekaleti tarahndan sıhhat propa• 
gandası için satın alınan aıhhi 
ve içtimai fi'mlerin sayısı 14 ü 
bulmuştur. Hazırlanan program 
sırasile bunlar sinema makinesi 
bulunan 48 vilayet merkez:le 9· 
sıtma mücadele mıntakasında ve 
evvelki sene Maarif Vekaletince 
teşkil olunan seyyar pedagoji 
sergisinde halka ve ordu mensup
larile mektep muallim ve talebe· 
!erine meccanen gösterilmiştir. 

Bütün sinemalarda sıtma filmi 
714, ihmal:n cezası 373, çocuk 
balamı 554, sinek tehlikesi 380, 
uzun ve afiyette yaıamanın çaresi 
385, Tominin dişi 139, senin 
ağıın 139, vaktile üç dost idiler 
(Frengi) 389, ~hhi su 310, vere
min erken teşhis ve erken teda· 
viai 273, sıtma mUcadelesinde 
yeni usuller 139, Anne sütünün 
kıymeti 65, sağlığı korumaya 
alışmak ve bunu başarabilmek 
55, Villie niçin yıkanmak idiyor
du 45 gtin. ve günde birkaç 
seans olarak gösterilmiştir. 

Bereket Yılı 
Malatya, 20 (A.A.) - Bu sene 

ilkbaharında mebzul yağan yağ· 
murlar geçen birkaç sene zarfında 
emsali görülmemiştir, Mezruat ve 
uıeyvalar çok iyi ve bereketlidir. 

Bir 
Cinayet 
Kurnazlık Yapmak f stiyen 

Bir Suçlu Yakalandı 
Bozdoğan, (Huausi) - Eu cı• 

vardaki Asma köyünde vahşice 
bir cinayet işlenmiştir. Alınan 
malumata göre. köy delikanhl~· 
nndan henüz ı 8 ynşında Hahl, 
bir müddettenberi Hasan oğlu 
Mehmet isminde birisinin kız kar-
deşi Meıyem ile sevişiyormuş. 
B;rkaç gün evvel Halil ile Mer
yem dağda keçi ot!abrlarken 
Mehmet kendilerini görmüş, Mer
yemi dayak atarak geri gönder
miş. Akşam üzeri de dağdan dö
nen Halilin yoluna beklemiş, 
kafasına bir sopa indirerek deli• 
kanlıyı baygın bir halde yere yu
varlamıştır. Sonra Halilin belinden 
kuşağını çıkarmış, zavalla deli
kanlıyı kendi ku~ağile boğarak 
öldürmüştfir. Mehmet, bu feci işi 
yaptıktan sonra, bidiıeye bir in
t.bar süsü vermek maksadile Ha
lilin cesedini yine kendi kuşağile 
oracıkta bir ağaca asmış ve kaç
mıştır. Hadiseden heberdar olan 
alakadar memurlar filvaki biran 
için Mehmedin kurnazlığına inan
mışlarsa da tahkikat derinleştiri
lince facıanın bir cinayet eseri 
olduğu anlaşılmış ve katil Mehmet 
yakalanmıştır. lf. 

.. ·- --.a• ·~ ........ llCt .. • ş;;: ~ 

Operatör 

Or. KAZIM ISMAIL 
C.faoilu Kardeier apartımanıadı 

huta kabuı eder. 1..L ~M37 

"------.. (15891) 
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No••' Doğdu?. Almanya ltham Ediyor: - Her hakkı mahfuz dur -
............................................. ._ &nl~p~~ -

._======~ Dördüncü K"sım No. 67 21-4- 9~4 Nasıl Ôlt!ü? •• 
"" Ziya Şakir<===========================-

Talat Bey Y apılaıı Neşriyat Üzerine 
Nezaretten Çekilmlşti 

b Talat Bey, hiç beklemediği 
u ıedit tenkit darbesi karşısmda 

C\vc:a 
her l şaşırmış; kendisinin derhal 
sa nıaraftan müdafaa edileceğini 

ıştı H 1 has.} 1• a buki; matbuatta 
k o an d . b. 

abiJ M cnn ır süküte mu· 
1 ecl si ın b' k "d annda •. h e uıan orı or· 
b •e alt" fı nz.a azal a, rkaya mensup 

ar aras d 
gazetesinin ın a Genç Türk 

d ne · e ecek şekilde ş.rı~ahnı tasvip 
lealar cer fıkırler ve mfita· r eyan etr-· 
o maz, nıevkr . ıgıne '1akıf olur 
sarsıldığını ı~ın ne <lerecede 
etmekten ba~~:nııı; _artık istifa 
çare bulama- b •azıyetf ıslaha 

Tal 
... ış • 

at Be • 
alan meb'us]Yln İstifasını bab 

ar, M li er 
mışlar; bu İstif cc ste toplan-
d . . d anın scb b· 
ıs.n en sorrn 1 e ıni ken-

istif ayı daha u\~~· Çünko bu 
beplere atfed 

1 
a başka 8~ 

b' en er d me uslar, 0 a J k Var ı. Bazı 
Lortlar Kanıar ra ı lngiltere•de 

asında n _ 
tarafından Makc \-..ord Krev) 
hakkında irat d~onya mesaili 
ka b e ılen L• 

; azdan da y 'cır nut-
Jesinden doh:yı M henıen mese
Paşa ile basıl ol a ın~t Şevket 
atfediyorlardı F akn bır ihtilafa 

• a at T 
bu zan , e ihr alat Bey 
t . ırnalleri tekz· 

e m.ş; mertçe ve açık"a b" ı· ıp 
ile : :r ır ısan 

- Efkarıumumiyeyi ve t 
buatı hoşnut ede d" ma • ·r . me ım. Artık 
' ayımemuriyette m D azurcrn 

em;şti. Hat•i "st"f. 
alır almu telif. '·ı ı ıBana~~yi 

ı 1 e abıalıye t e.n d ve acilen telefonla Talat 
yı avet eden Sadraza H k 

Paşanın · ı·c m a kı 
- ıs ı , ayı geri ld k 

ısrctrlanna '- , 8 ırma -
Karşı ca ayni k'ld 

cevap verm;şti. [l) fC ı e 

~ahiliye: Nezaretinden Talit 
Beyın çekilmesi, ortaya yeni bir 
mesele çıkarm11tı. Dahiliye N . eza. 
ret.ne kım getirilecekti ? B •• u 
mesele de epeyce mUnak 
mucip olduktan sonra ~~~!• 
nazarlar, Mente~e ... b' , butun 

,.. av•e usu H ··ı 
Bey [2) iizerinde t k·· a.ı 

emer uz tr 
Hal.l Bey, kendi "b e ı. 
ı. t fı k ı t sasının mec s e ve r a nıeaam d ' 

d .. ·ı . - u e ol-ugunu ı erı surerek l:.u ag- _k 
. ar Yü U 

yüklenmekte tereddüt ett' F k 
· • a at ıararlar umumi bir şekil alı nca· 

- Vatani bir hizmet ol . k 
Ozere kabul ederim. nıa 

.• (J) O zamanın gazetelerindeki taf 
eıluttnn oynen huln~a edılmiştir. -

( m l
2
1
J kŞlimdı1' Büyük Mıllet Meclisinde 

lll! o 1 ) • .,_[ b' •••••••••••• zmır ı~ .. usu Halı) B,.y. 
·················································• 
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l~~-H FIATLARI 
1- lliouı tek •~tu= t • .: . .. --. 

metüı · n gaıetenıu 
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,Pedi; ve idaresizlik )'Üzünden 
memleketin her tara'ını istila 
eden gailelerle çarpışmak üzere 
dahiliye nezareti makamına geçti. 

Bu es:ıada, (Yemen) meselesi 
ve (As

0

r) is~ anı tamamen alevlen· 
mişti. Bu a!ev, şimd.ye kadar 

vakit vakit o havaJ;de parhyan 
isyan ateşlerinP. benzemiyor; yal· 

nız Arabistanı değil; hi!afet ma· 
kamn:ı bile tehdit ediyordu ... 
Mahmut Şevket Paşa, bu tehdit· 
kar yangını söndürmek için • 

ah\·ali mahalliyeye tamamen va· 
kıf olan - Erkaoıharbiyei Umu· 

miye Reisi izzet Pa{anın gönde
rilmesini teklif elti. Halbuki 
bu da Mahmut Şevket Paşanın 
bir manevran idi. Çünkü bu 

iki bUyük askeri şahsiyet ara· 
sında basıl olan fikri tezat ve 
münaferet şiddetle devam ediyor 

ve Mahmut Şevket Paşa, izzet 
Paşayı bir sebep \•e bahane ile 
kendi muhitinden uzaklaştırmak 

istiyordu. izzet Paşa, kend's:ne 
lekl.f edilen memuri) eti, vabni 
bir bcrç olarak telakki etti. Er
kimıharbii e ri} aseti ) ine uhtesin
de kalmak ve Y eınen vilayetinin 
Mülki} e umuruna da nezareti şa• 
mil olmak üzere isyanın tesk;ni 
ve icabeden. ıslahatın tatbiki içiıı 
güzide Erkanıharp zab:tanından 

milrekkep bir heyetle (Hamidiye) 
kruvazörüne bindi. Yemene gitti. 
Bu heyetin temayüz eden s:ma· 
!arı arasında, meşrutiyet inkılabı· 
nın banilerinden Erkanıharp kola· 
ğası ismet Bey [1) de bulunmakta 
idi. 

Kırk t;> bur piyade, on cebel 
ve bir haf.f obüs bataryesi, on 
bölük makineli tüfenkten teşek· 
kül eden tedip kuvveti, lusa b!r 
zaman zarfında itbilalleri teskin 
etmiş ve hükumetin menfaatine 
çok uygun bir" şeki:de vaziyeti 
ıslah ey lem işti 

( Arkaa1 var ) 

fl 1 J3aşvekil, İsmt Pıı~a Hz. 

[ R DYO 1 
fS1'21 Nisan Cumartesi 

fransu:c A~l:.UL - 18.15 p.AJı. ı cı rfyah, 18.4S 
nıuhtel: er•, 19.JS Ajans habe.le·I vcı 
)ntı (ta,nbtıt'trRlyat, 19.30 TUrk musiki netti· 

ur efik B ut Ncvrca B R f ~y, kemençe Fahire tf., 
aaz g up ·' nı b . y), 20.IS Saf ye tf. 

una tama 1 2 Etref ş f k mc·& o:ıra ( edecek lr, t 
radyo 0:~ 1

8 ")' tarafıııdaıı ko feran•, 2J.30 
r • , .. .,, tJrı f d 

V ARŞOV A 
1 

:n aıı nnıbte:lf uerler. 

(Madam Atarevl~ 41.ı) - 17.35 teganni 
konanı. 11.IS 

1 
tarafın 'lan), J7.S> o g 

19.10 plAk, IDÜ•:haob• ı;:aı bi, mUubabe, 
lr aind:n nallrekk ' .so Polon7a 0 u• -
ili lnodald Sk 1 p ıcnfonlk konaer, 2% 

• • Operaaıııd&Ja ki c.l'nln •T av· t •a ca Ver-.a a. operası. 
B0KREŞ - <~64 ) 

haberler . m. n boraa, pllk, 
F ' p lk, 17.lS çocuk ne9rl7atı, 18 

•nic.:a L.-ca or:ıcatrau ın h 
orkut·a d • .,, aberJıı., 19.15 

ın evan:ıı 20 O 1 
20.20 p lk 20 45 k ' f n venile rady09u, 

• • on eran-. 21 traaı, 21.40 aıuaab b radyo oıku• 
22..·U haberlrr 23 ak eh, 22 radyo orkeatruı, 

' a vahane . VIV ANA muaıluaL 
aa'onundan nakt!S l7) - l8.2S köpek •erglal 
18.SS pilk 

19 40 
n sergi hak' ında fz:ahat, 

2J,JJ h.-ı:.;rler • 20 ~;ton7a b:ıJk tar .. aları, 
akUia'lıcı 21.ss' Mı · 11"t"ll mu•lki, 21.40 
Vert.lnln 4'T Ano opera•ınd .. o nak.eo 

B ES rav ata. operası. 
%\ luaat\ ha LAU - (3J 6) 2) yeııl pllklar, 
gld bcrlor, 21.10 muılklll ıkeç "kır ara 
hab!::;ı.,. o~rap li•tuhıt veriniz " 23 •on 

- ' :ıs.3o dana muslkiai 

Kz~iKaroi 
Tehdit Edildi 

( Bnştnrnfı l inci eny!aJa ) 
Yetsiz.Iikl · 1 kett crı an atmış ve memle-

cn çıkıp "t • 
ctın . . . gı mesıne müsaade 

esını raca et . t• 
Kı 1 mış ır. 

ra Karol d Lu 
nun ınektuL ma am pesko-

ı;una •n b mi§br: yw ceva ı ver· 

« - Madam) 

«Rcmanya kıralı dllnyada Al· 
lahtan başka kimseden korkm H 8L 
ay~tını uğrunuza feda etmekle 

bahtiyar olacağım da bir d f 
d h . e a 

a a le)ıt eder.» 

Sinema Konferansı 
Roma 20 - Beynelmilel Terbiyevi 

Sinema konfcransınan kütat resmi 
dün M. Musolini tarafından yapılmış
t r. Konferanıa 43 millet if tirak 
etmektedir. 

22 Nisan Pazar 
fSTAN- UL - 18.JS p Ak neşriyatı, 19.15 

ajan.9 h.ıLcrle 1, muhtelif netrl7at, 19.31) 
'ı Ork mu• kl r.cp-lyat, (keıoan Re~at B. Tan• 
bur .Mtııut B. l\anu ı Vecihe H. Muzaffer B. 
Vedia f<,za H.) 21,20 ıjanı ve bo.aa halıer• 
lerl, 21,30 Bedrly• Rulm Hammıo itti.akile 
dan• mualklal. 

VARŞOVA - (1415 m.) tS aıDuh,be 
11,ıs po on7a tarlulan, 1' nıüaababe 1',40 
Hanncın:.t erin konae 1, 20 müaababr, 20,55 
aenfonik orhtra koıuerl, 21,50 haber.er, 22 
föpon1 tt,15 Leaıberıten llllfell netrlyat, 
2s,:s apor ı aLc:r.uı, 23,ll danı muılklıl. 
nıOHh11be, dan• mualkiaL 

tiUDAPEŞTE - C550 m,) 18,30 fuıbol 
ma('ını oakll, 19,30 ulo:ı orkeatraac, 20,30 
kooferan•, 71 m1c;ır farkı •nndan mllrekkı:p 
konser, 2,,!!> Spor habıır.arl, 23 Nıındol 
Reka ala ld:ıHaJnde opel'a orkeat. ııeının 
konseri, 24 Royal oteli .den dana muılkfıL 

60KREŞ - (364 m.) JO Raht ne1ri7at, 
Jt,5> keza, 11,45 ki ise muaiklal, 12 rad1o 

0 keatraaı, 13 pl!lk 13,15 rad1 o orkeatrHı, 
14 haberler, 14,20 plAk. 17 köylü netrlyetı, 
19 Motaı orkr1truı 19 haber.er, 19,1) flolal 
orke•!ra11nın devamı, 20 Onlveralte, 20,20 
s:llk 2:145 koııfera •it 21 tt axlmo VHlliu 
tarafınd~n t•rAı:ar, 21 Radyo orkcı!raaı, 
22 25 muhtelif dl !erde konferanı'ar. 

' MILANO, TORlNO,CENOV A, TRlYES· 
TE, FLORANSA 

ıs karı~ık tPl'ılkf parçalan, 19 ıpor vıı 
aalr haberler, :ZJ,10 konıer, 22 Shaı., ıpe in 
eaıırle:fudcıı Llr tem•r, ıı.üteakibCA ıo ı Jı.ı

ber.er. 
VJYANA - ( !07 m J IS mDHhabr, 

hafif mııaikl, 21 •Cn Ye Atk. lalmli halk 
parçası Bllylik operada.•) müteakiben ak9am 

m ·•''HtMBURG - (332 m., 19 tagannl:I kon
ıer, l9,SS plycı, 20,4D ıpor babeı eri, 20,SS 
hava haberleri, 21 dana muılklsl, 23 haber 
ler, 23,30 rece aauı kl•L 

BELGRAT - (437 m.) 17 p'lk, 17,30 
Yugoafayya rarlulan, 18 danı p!l-ları 19,SS 
mlluhabc 20 Jıfme. Njura Boakovlç • Jovmno• 
yfç taufınd•1t tırkılar, 20,30 müaal-abe, 21 
1r o klarinel •• P fano refakatlle Mozartın 
••e Jerlndııı lıooııer, 21,30 ıeklam'ar, 21,40 
radyo orlıııtraıı, ~ PopüJu Sırk aıaaıklJll 
Ye t•rkıları, 2S muhtehf, müıaM.lbea daııa 
muallda', 24 danı mualkl•I. 

ROMA. NAPOLI. BARI 
2J,5S rıtarla Coıtanın Herlerfııden Uç 

perdelik •fi Capltan Fra'lcaıaa. isimli opert 
temaJll, ırıOteakibca haberler, (Ayal proı: ra• 
mı 2s,4s 91etre1Jk Juaa daıraJa lnaa.roııda 

neıred ~r.) 
KO~ISVUSTERHAUSEN - (1571 m.) 

19 p1'k, 19,50 1110 .. habe. 20 Ameltı neo !yatı, 
20,lS har!ç!eı.I ecncbtıero mahauı neşrf7at, 
2!1 45 ıpor 21 dana mualklai 23 muhte'lf 
h.'berler, 23,"5 deaia llabor .... 24 rec• 
konaerL 

,Ll----~'~s~ta~n~b::.::u~l~B~e.:.;:.:le~d~i~y~e_s_ı~ll~a~n~la~r-•~~~' 
Fatih Beled ye şubesi Müdüriyetinden: Fatih Malta çarşısında 

Efdal zade medresesi kiraya verileceğinden talip olanların 26/4/934 
tarihine müaadif çarpmba günü aaat 14 te Daire Encümenine 
aelmeleri iliıi olunur. (IS47~ 

( Baıtarafı 1 incl aay(ada ) 

tırması silabJannm da artbnlma· 
smı ifade etmez. 

Almanya bugünkü ordusu• 
nu kısa müddetli orduya tahvil 

etmek için eskerlik hütçesinL 
artırmak mecbur;yetindedir. Al
manya bunu 1 l kanunuevvel 1932 
de kendisi için tanınan mi:savat 
hakkına istinaden yapmaktadır. 
Diğer taraftan eski harp gemile
rinin yerine ycniler:ni yapmak ta 
Versay m~abedcsinin haricine 
çıkmak değildir. Ha,·a bülçesin"n 
artırılmasının ise silahlanma ile 
hiçb:r ralaka~ı yoktur. Çünkü bu, 
münhasıran sivil tayyareciıiğc ait· 
tir. Cenevre müzakerelerine devam 
hususunda Fransar.ın gösterdiği 

arzuya gelince, A!manya bu mü
zakerelerin akamete mahkum ol
cuğunu bir defa daha müşahade 
etmektedir. 

Berlin, 20 (A. A.) - Fransa
nın lngiJtere) e verdiği nota bu
rada, sulh siyasetine indirilmiş 
ağır bir darbe suretinde telikki 
ediliyor. Alman hükumet maha

filinde bu notada ihtiyar edilen 
hareket tarzı ile son anlaşma 
ümitlerini tamamen suya düşür
müş olmasına, sulh fikri namına 
çok teessüf edilmektedir. 

Fransanın Verdiği Cevap 
Çok Şiddetli 

Paris, 21 (Hususi) - Fransa: 
nın, silahsızlanma mukavelesine 
ait İngiaereye verdiği cevap, Al· 
manyaya karşı çok şiddetli satır

lan ihtiva etmektedir. Bu ceva• 

bın metni tamamen neşredilmiştir. 
Bunun bir yerinde aynen şöyle 
deniliyor: 

« Almanyanın mil:ı müdafaa 
tahsisatını 352 milyon mark art
tırmı~ o!ması Fransayı olduğu 
gibi lngatere)· İ de müteessir etmiş
tir. Nitekim lngiltere hfikümeti 
bu vaziyetin vebamctini Berlin 

sefiri vas.tasile Alman Haric:ye 
nazırına ehemmiyetle bildirmiştir. 
Hakikat şudur ki Almanya, sHih
ları bırakma mukavelesi için 
müı:akereye girişmeden evvel 
silahlanmaya karar verdiğini ceb
ren kabul ettirmek emelindedir. » 

Notada Almanyamn Versay 

muahedesine en küçUk bir muha
lefette bile bulunamıyacağmı, 
Fransamn böyle bir muhalefete 
şiddetle aleyhtar oldugu yazıl· 
dıktan sonra bilhassa deniliyor ki ı 

"Almanya yarı askeri teşek
küllerini bir harp için tekemmül 
ettirmektedir • ., 

Notanın bir yerinde de Fran· 
sanın, Almanyaya herhangi şekil· 
de siJ.:h!anma hakkını verecek 
bir mukaveleye kat'iyen imza 
koymıyacağı yazılıdır. 
Amerikanın Mütale sı 
Vaşington 20 (A.A.) - Fransa 

sefiri tarafından bir sureti Hari· 
ciye Nezaretine tevdi edilen 
Fransanın İngiltereye vermiş oldu
ğu cevabi nota hakkında Hariciye 
Nezareti mahafilinin yegane mü
taleası şudur: Amer:ka, Cenevreye 
dönmiye ve silahlan bırakmıya ait 

müzakereye yeniden başlamaya 
hazırdır. 

Diğer Memleketlorde 
Paris, 20 (Havas} - Fransız 

notasına karşı lngilteredeki ilk 
akıülameUer çok müsait görüır
mektedir. 

Cenevre, 20 (Havas) - Fran
aanın, Almanyanın tekrar silah• 
lanması vaziyeti karşısında müm
kfin olan yegane vaziyeti tak 
dığı kabuJ ed.lmektedir. 

Varşova, 20 (Havas) Polon}a 
matbuatı, Fransız kabinesinin so ı 
notayı ittifakla kabul etmesinden 
izharı memnuniyet etmelctedir. 

Londra, 20 (A. A.) - Rô) ter 
ajansına göre kebincnin silahları 
bırakma encümeni son Fransız. 

notasından doğan vaziyeti tetkik 
edecektir. 
Belçika Ve Çek Gazetelerl 

De Memnun 
Paris, 20 (A. A.) - Belçika 

matbuatı bi:ikaydüşart Framu: 
notasını tasvip etmektedir. 

«Etual Belj» gazetesi notanın, 
müıakerelerin Fransa ve Avrupa 
snlhu için göstermiş olduğu teh .. 
Jikeyi bertaraf t.ttiğini kaydet
mektedir. 

Çek matbuatı Fransarun da· 
bili kuvvetine, ananevi bir şekilde 
açık, azimli ve kat'i harici siy ... 
seline Limadını bildirerek meaı• 
nuniyetini izhar etmektedir. 

------------------·-
Adli Tetkikat Bitiyor 

........................................... -. 
( Baştarah ı inci sayfada ) lamak karannda olduklan da bil-

likte Bankanın hukuki vaziyeti d.rilıyor. 
hakkındaki tetkikat devam et- Asıl merak ed:len mesele, uzun 
mektedir. Bu tetkikatın bugün zamandanberi bilindiği söyleneıı 
bitirilerek bir karara bağlanması bu vaziyetin niçin şimdiye kadar 
muhtemel görülüyor. Ayrıca Ban- b:r tahkik ve takip mevzuu olma• 
ka idaresinin de borç.ulan takip dığı ve bugüne kadar niçin su-

k eli F k b SJlduğu noktasında toplanmakta• 
ettiği öğrenilme te ·r. ıı at u dir ki bu cihetin de Şehir mec!i• 
borçlardan bir çoğunun tah· sinde münakaşa edileceği tahmıa 
ıil edilt:.miyecek bir vaziyette olunuyor. • 
olduğu da ileri sürülmektedir. D.ğcr taraftan haber ~ldıgımı• 

Bundan başka ıu günlerde 2 a göre, bankada bazı kımselero 
banka baklanda lktısat VekAleti ve bir kısım işlere ait dosyaların 
namına da tahkikat yapılacağı ve ortadan kaybolduğu hakkında 
Ankaradan dönen İstanbul m.ta· raporda bildirilen cihet te alaka• 
ka ticaret müdürü Muhsin Beye bu darlar tarafından ehemnıiyet1e 
hususta .bazı talimat verildiği ha· _!~l~ik edil~ektcd!:. -L~--
ber alınmaktadır. ) 

Kuvvetli sayılan bir ihtimale ( Toplantı, Davetler_ 
göre de Şehir meclisi yakında Vefalılar Cemiyetinde 
fevkalade bir toplanb yaparak Vefıı lıseei mezunları ccrnıycti düıı 
komisyon tarahndan banka için Halkevind~ scnel k toplantısını yapmıo-
hazırlanau rapor hakkında ma- tır. İçtimada cemiyetin faalı) etı hak-
ka mm vereceği izahatı dinliye· kındaki rapor okuuduktrtn ıonra yeni 
cektir. Bu toplantının çok müna· iılare heyeti intıhop edılmiş ve aamiml 
kaşa 'ı geçeceği, usulsüz ve yol- haeı,ühaldeo wnra toplantı nihayet 

bulLJ.rnştur. 
suz iş yapanlar hakkında şiddetH Antskyahlar 
davranılmasının talep edileceği Şchrimizdı:ki Auınky drlann kurduğıa 
söylenmektedir. Hatti Şehir mec- ceıı·ıyt•tın dün Halkc\ iııde topl&rnu11 
lisi azasından bazılannao bu hu- yııp ı nı:tır. Toı 1 mtıy1, Autakyaıı.ludaa 
ıuata mÜfterek bir takrir baı:ar- buçoju .ifilia.k c~w. 



10 Sayfa SON POSTA 

~---------------------.................. , Nara Yanan 
Kim? Gavur Mehmet 

Ye ı (Aşık) Iar Şirketi 
21- 4. 934 1 

Tefrfka No. 101 ~ 
Her hakkı mahfuzdur 

ezar lç·n e • 
azıne .• 

Gavur Mehmet ile sn·· E endi nihayet 
çahna~ para ve eşyaları bulmuşlardı 

Her zaman bu taşları söküp te 
yeniden yapmıyorlar ya?. Her 
halde bunun da gizli bir ma· 
rifeti olacak.. Olacak amma 
görünürde de hiçbir ıey yok. •• 
Hüsnü Ef.! .• 

- A, canım •• 
- Sen ne dersin bu işe?. 
Böyle uğraşıp duracağımıza 

ıu taşları söksek ne olur? .. 
- Haniya, hiç te fena olmaz.. 

Tıraşımız ak mı, kara mı.. Bir 
an evvel önümüze düşer. 

- Hadi bakalım, öyle ise .• 
Al şu feneri tut .• Ben işe başlı
yayım.. Bismillah.. Ya Allah ... 

Gavur Mehmet, çuvaldan çı
kardığı ucu keskin bir küskü 
ile taşlan sökmeğe başlamıştL 
Fakat asırlarca evvel, Cinevizliler 
tarafından büyük bir san'at ve 
maharetle yapılmış olan mermer 
lahdi kola} ca sökmek şu tarafa 
dursuD, k skünün ucunu sokacak 
bir delik bile bulamıyordu. 

işe başlayalı yarım saat ol
muştu. Kan ter içinde kalmıştı. 
Fakat taşlardan henüz bir parçayı 
bile yerinden oynatamamıştı. En 
nihayet elinden kiisküyü kaldır
mış atmış: 

- Hay Allah müstahakını 
versin.. Kollarım koptu. Bari bir 
cigara içeyim. 

Diye bağırmış .• Ayni zamanda 
mezarın ayakucunu teşkil eden 
arka taraftaki yekpare taşa öfke 
ile kuvvet.i bir tekme atmıştı. 
Fakat o anda iki zabıta memuru: 

- Aaa ••• 
Diye bağırmışlar ve ıaşınp 

kalmışlardı. Çünkü bu tiddetli 
tazyik üzeriue o yekpare taş, 
ortasındaki mihver üzerinde dö
nerek ufki bir vaziyet a1mıştı. 
Gavur Mehmet, hemen feneri 
kavramış, mezarın içine doğru 
uzatmış... O anda da : 

- Yaşadık, Hüsnü Efendi. 
Diye bağırmıştı. Hlisnü Efendi: 
- Aman.. Sahi mi Gavur 

Mehmet. •............................................................. 
oo:'' . ...~ -~ " 
. ' . 

Posta 
Yevm1, ılyaaf, Havadiı ve Halk gaııetul 

gski ıubt.ı~ e, Çutulçeşme sokağı, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı 
ve resiml~rin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize liittir. 

ABONE FiATLARI 

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

TOR Ki YEYE 1400 750 400 
ECNEBİYE 2700 1400 800 

Abone brdeli pPşindir. Adreı 
değiştirmek 25 kunı~tur. 

150 
300 

Gelen cvrnk geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap ıç ı n nıe k tuplara 10 kuruşluk 

pul ilnvesi J ıizıındır. 

(

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : So 1po~ta ,. 
Telefon: :W:?O.j 

Derken yere kapanmış .. Fene· 
rin ışıği !e aydınlanan de:ikten 
içeri bakmışb. Mezarın içinde 
muhtelif büyüklükte torbalar gö· 
rünüyordu. Fakat iki zabıta me

muru o kadar sevinmişlerdi ki 
bir anda uğradıktan hayreti bir 
türlü yenemi} orlar; ve torbalara 
el uzatamıyorlardı. 

Nihayet Gavur Mehmet bir
denbire elini uzatmış; torbanın 
birini çekip dı~an almıştı, Torba 
epice ağırdı. Belli idi ki içinde 
bir hayli para vardı. Torbanın 
ağzındaki ipi çözüp açmaktan 
başka yapılacak hiçbir iş kalma
mıştı. Fakat Gavur Mehmet, 
böyle yapmadı. Torbayı tekrar 
delikten içeri atarak ayağa kalktı: 

- Hüsnü efend.!. Artık vazi· 
femiz hitam buldu. Şimdi bu taşı 
tekrar kaparız. Beraberce gidip 
müşir paşaya malümat verır.z. 
Şu andan itibaren hu para, hü
kümete aittir. Adliye memurları 
geldnler, alsın'ar... Kanunen ne 

... yapmak lazımgelirse yapsınlar. 
Dedi. Gavur Mebmedin bu 

temiz düşüncesi, Hüsnü efendinin 
pek çok hoşuna gitti: 

- Aferin, be Gavur Mehmet 
sen, hakikaten helal süt emmiş 
bir adammışsın.. hadi tqı kapa 
da gidelim. 

Cevabım verdi. 
lf 

Hüsnii Efendi ile Gavur Meh
met, zaptiye muşırı Mehmet 
Paşanın huzuruna çıkıp ta mesele· 
yi ao]attıkları zaman paşa da
yanamamış .. Kendi tabiri veçhile: 
0 bugüne bugün, koskoca bir zap
tiye müşiri ,, olduğu halde otur· 
duğu kcşe minder~nden sıçramış: 

- Be.budar (berhudar) olun 
evlatlar •. 
f şte, zabıta memuru dedikleri 
böyle olmalı. Bu istikametinizin 
mükafatını görmelisiniz. 

Diye bağırmış.. Ve sonra köşe 
minderinin yanındaki sedef iş]e
meli çekmecesini açmış.. içinden 
on mecidiye almış: 

- Az veren candan.. Çok 
veren maldan... Hele ş:mdilik 

helalından şu beşer mecidiyeyi 
alın da birer kahve için.. İbraz 
ettiğiniz bu gayret ve hami) eti 
doğruca gidip efendimize arzedc
ceğim. 

Derken, mecidiyelerin yarısını 
Hüsnü Ef. ye, yarısını da Gttvur 
Mehmede uzatmıştı. 

Çarçabuk adliyeye malumat 
verilmi~; (Yudi aşıklar şirketi) nin 
tahkikati!e alakadar olan beş 
zattan mürekkep bir he}et der
hal zaptiye müşiriyetine gelmişti. 
Hüsnü Ef. i!e Gavur Mehmedin 
refakatinde olarak bu heyet Kar-
menin evine gitmiş; bütün o 
esrarengiz yolları geçerek me
zarın bulunduğu odaya girmiş; 
o mermer lahdin içindeki torba 
torba paralarla elmasları hayret
ler içinde tesellüm ederek bir 
zabıt varakası tanzim edilmişti. 

Bu iıı bitip te evden Çlkarlar· 
ken Gavur Mehmet Hüsnü EF. 
ile heyete veda etmiş.. Galata
dan bir sürücü beygirine atlaya· 
rak dört nala Beşiktaş karako-
luna ge!mişti. 

( Aıkaa vu) 

- Artık senden bıktım, usan
dım. G.diyorum, anneme gidiyo-
rum .• 

- Eyvaaahh, desene ki bu 
işte nara yanan kayınpeder oldu r 

•••••••-••••••••••••••••••-•••••••••••••u•••••••••••••MM 

1 1 
1 Diinga lktısat Haberl~rl 1 
1 1 

Dolar Yeniden 
Düşecek Mi? 

Nevyortan bildiriliyor: GilmUş 

Galiba Ôqle para hakkında y~-
. · pılan kanun layı· 

Oıccak bası Amerika ma• 
li muhafilini haklı olarak düşün· 
rlürmiye başlanıaştır. Amerika 
Ayan meclisinde doların kıyme
tini düşürecek ·mahiyette birçok 
ahkamı ihtiva eden bu ı:rojenin 
kabul edilmesi yolunda kuvvetli 
bir cereyan vardır. Mümessiller 
meclisinin de bu projeyi tasvip et• 
mesi muhtemeldir. Umumi kana
ata göre Cümhur risi ne olursa 
o!sun bu projenin tatbik sahasına 
konulmasına müsaade etmiyecek
tir. Hatti bu yolda vetosunu da 
istimal edeceğine dair haberler 
şayi olmuşsa da işin o kadar ileri 
gitmiyeceği ve bir bal çaresi bu
lunacağı tahmin o'.unmaktadır. 
intihabat arifesinde mevzuubahı 
olan bu meselenin çok taraftar 
kazanmakta olduğunu da ilave 
etmek lazımdır. 

Jf. 
Dünya lktısadi buhranının g(). 

llııhran Mu- ze çarpan tesirle
h t /VJ . rinden bir:si de 

acerP e anı muhacerete mani 
Oluyor olmuş olmasıdır. 

Beynelmilel is bürolarının yaptığı 
tetkiklere göre muhaceret hare
ketleri buhranın şiddetile makü
se11 mütenasip bir surette azal
mıştır. 

Eiribirir. in Sanayi ve ticaret 
eşyasına kapılarını kapayan mem• 
leketler az sonra yabancı işçilere 
de kapılarını kapamakla gecik
memişlerdir. Buna mukabil muha· 
c:rlerin memleketleri.-~e dönüşll 
hareketi baş gcstermiştir. Son is· 
tatistik rakamlarının sarih bir 
hakikat olarak gösterdiği fU ha
dise şüphe yok ki İngiltere gibi, 
Almanya gibi, İtalya gibi muha· 
ceret aş.kı ve ekmeklerini yaban
cı memleket!erde tedarik etmeyi 
kendine tabiat olarak kabul et• 
miş milletler üzerinde fena bir 
tesir ve tazyık yapmaktadır. 

* 
1933 senesi Bulgaristanda[550) 

Bulgarista;.- hek~ar arazıywe A_· 
merıkan fıstagı dı

da Amer~kan kilmişlir. Halbuki 
Fıstıgı bundan "evvelki 

senelerde bu ze:riyat (25) hektarı 
geçmemekte idi. ----
63 Yaşında imtihana Girdi 

Roma 20 - Ordu Erkinıharl-.iye 

Reisi Mareşal Bodoglio, 63 yaşında 
olduğu halde Cenacel:e tanare lima
nında nizami uçma iıntıbanlarını 
sreçirerek tayyare pilota ıehadetna
meaini almıştır. 

Nisan 21 

Darendeli Bekir Dede 
Çet~si Ten il Edildi 

................................................ l 

Senelerce Kaçakçılık Yapan Bu Şerir
lerden 394 Bin Lira Ceza Alınacak 

Bekir Dede Çeteainin ıerif' menaupları yakalandıktan aonf'CI 

Senelerdenbcri Surye'ye geçe- hazinesini çökertmeğe, milletin 
rek kafile halinde kaçak mal kanını zehirlmiye çalışan bu kara 
sokan Darendeli Bekir Dedeile yllzlü kaçakçılar elpençe dizilmif 
onun hırsız ve katil:erden bir~e\ ik gösterilerek onun mübarak ruha 
avenesi nihayet topluca ele geçli şadedilmi~ oldu. 
ve cezalarını buldular. Bu çetenin reisi Kızılbaş Bekir 

Otuz kişilik olan bu silahlı Dede, hüviyetini günlerce sakla· 
çete efradı, birer ikişer, parça, mıya çalışmış ve çete arkadat-
parça ve günlerce gizli yfirüyüş- larına hudut pususunda öldürfi. 
lerlt: hududa yakın yatak yerle- lenin kendi olduğu haberlerini 
rine gizlenir, ayrı ayrı zamanlar- uydurtmuş ise de nihayet hüviyeti 
da ve hududun ayn yet leri.nden meydana çıkarılmıştır. 
geceleri Cenuba geçerlerdi. Hu· Askeri İhtisas mahkemesi ge-
dut boyuna yerleştirilmiş Ermeni- celi gündüzlü sorgularla uğraşarak 
lerin kaçak depolarından istedik- hükmünü çabuk vermiştir. Hük· 
leri malları veresiye alırlar, gün· me göre, bunların bir kısmı 13, 
lerce hududun geçit yerlerini gö· 9, 7 sene ağır hapiı olacak ve 
ıetlerler, er. karanlık ve yağışlı ayrıca aürgüm edilecekJer, ve 
geceleri beklerler, karşılıklı ken• müteselsilen kendHerinden 394 
dilerine yataklık edenlerle anla• bin lira para cezası alınacaktır. 
ş:rlar, ve yine eski düzenle par- O.,.de kafilesinden ele geçen 
ça parça kaçak mallarile hududu kaçak malların başlıcalan ıun-
aşarlardı. !ardır: 

Geçenlerde yine böyle bir 3!!2 top ipekli ve pamuklu 
terliple cenuba geçtikleri Muha· mensucat 
faza teşkilatınca haber alındı. 54 top ipekli kumaı 

Yapılan sürekli bir rn üudc- 246 adet müstamel ylln cc ket 
mede aralarından birkaçının ve yelek 
öldüğünü ve müsademenin şid- 429 parça ipekli baş örtlisü 
dctini görünce hepsi j teslim oldu, vesaire 
yirmisi silahlı, yirmi sekiz kaçak· 16 adet ipekli manto 
çı ve otuz kaçak mal yüklü hay• 23 takım ipekli işlemeli yatak 
vao ele geçirildi. Müsademede takımı 

Muhafaza teşkilatından bir süva· l 20 kilo muhtelif cins ıtnyat 
rimiz, Salih Efendi ~ehit düştü. defter 

Yarım milyon sigara Yakalanan kaçakçılar ve ka-
çak mallar Gaziantep'e getirildi. kağıdı 
Ka~akçılar Askeri ihtisas mah- Yarım milyon defter sigara 
kemesine, eşyalar Gümrüğe tes.. kağıdı hariç olmak üzere, bu 
lim edildi. malların tutarı 14 bin liradır. 

Şehit Salih Efendi biiytik me
rasimle defnedildi. Cenaze me
rusirninde, yakalanan kaçakçılar 
da bulundurulmuş ve bu suretle 
vatan ve millet sevgisi uğrunda 
can veren bir şehidin karşısında 
kendi menfaati ve hırsı uğruna 
Ermenilerle elele vererek devlet 

Ağaç Bayramı 
Giresun, 20 (A.A.) - Bugtın 

şehrimizde ağaç bayramı yapılmış, 
alay meydanına ve şehir haricinde 
yeni yapılan kışla civarına mera
rimle birçok mütenevvi agaç 
dikilmiştir. 

Varşova Elçimiz Geldi 

V arşova büyük elçimiz Ferit Bey ref~kası Müfide Ferit Hanımla 
beraber dün İzmir vapurile şehrimize gelmiştir. Ferit Bey rıhtımda 
Belediye Reis Muavini Hamit Bey ve sair zevat tarafından karşılan
mıştır. Resmimiz bu esnada alınmıştır. 



Eaaa No. 
atı ık Arsal 

Mevk.. ar 
437 Şişli Büyükdere 

metre arsa 
449 Şişli Büyükdere 

metre ar a 
450 Şişi Büyükdere 

u ve nevi 

caddesinde 1 
harita No. fı 363 

.. 13 
" 257 

1 
Teminat 

Lira 
440 

210 

metre arsa " 14 .. 
Yukarıda yazıl • 257 210 

Oıere pazarl k1 ı arsalar bedellen peşin 
tarihin müı:di; ~daca~mdan ta iplerin iha!:e~a taks:tıe veri~mek •a güou ı&aat on birde şubemiz! rn~üsadif 24/4/934 

lf. Jf UracaaUan. (243) 

Be ·kt Satılık Arsa 
şı aşta Abbasa .. 

ıokağında cedit 1 k ga mahallesinde Hnsanpaşa d • 
lacağından tali 1 . apı ve 4 harita numaralı nrsa eresı Bostan 
mUsadil 24/4J3~rın yüz altmış lira depozitoyu h pa~arlıkla sab
aUarı.. (245) •alı günO ıaat on birde am~len ihaleye 

ubemızo oıüraca• 

,.. il 

Satılık Arazi 
B nk mıza ait Çırpıa•da 5 ila 50 dönüm . 

Çayır, Bostan ve tarlalar bedelleri sekiz tak 'tt mıkt=nnda mOfrez 
lablmak üzere açık arbrmıya k ld v sı e ô enmek şartile 
200 lira arasında depozitoyu honuil ugu.~~~n taliplerin 50 lira ile 
p am en ıwueye m(lqc:fjf 
erıembe &'OnU aaat oo birde Ş b • 26/41934 

u enme mfirac:aaUan. (234) 

SON POSTA Sayfa ~11 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONİM Ş[RKETI 
f stanbul Acentalığı 

Uman Han, T clefon: 22925 • 

Dünyada Olup Bitenler 

Çe yuskin'in Macerası 
-

Trabzon Yolu 
DUMLUPINAR 22~::: 
Pazar günü Galata rıhtımın• 
dan saat 20 de kalkacak. Gidişte: 
Zonguldak, İnebo'u, Ayancık, Sam• 
ıun, Ünye, Ordu, Gireson, Tırt:bo!o, 
Görele, Trabzon ve Ri:ıeye. Döoü4te 
bunlara ilaveten, Of Sürmeııe, 
ve Pulatbaneye uğrayacnkhr. 

İzmir Sur' at Yolu 
Sakarya vapuru 3 .m.ayıı 

934 tarıhıne 

milaadif perfembe gününden iti
baren ISTANBUL ile IZMIR ara-
11nda ıür'at poıtasını yapacaktır. 
Bu vapur her PERŞEMBE günü 

GALA TA nhbmından saat 14 h: 

kalkacak Ye cuma günil aaat IS 

tc l:ımire varacakhr. İ.:ımirden pa
zar günü saat 14 le kalkacak fı
tanbula pa:ıartcıi günü uat 16 da 
gelecektir. 

Karabiga Y o!u 
Haftanın CUMARTESİ, PAZAR
TESi, ÇARŞAN.BA günleri bir 

1 vapur saat 20 de Tophane nhb
mından knlkar. 

,-. Dr. ibrahim Zati 
1 Cağaloğlu : Mahmudiye caddesi, 1 

l 
Çatalçeşmc r;okağı No S 

Hergün öğ eden r;oora hastalann 
knbul eder. 

( Baıtarafı 6 ancı sayfada > 
sönüyordu. Su ve buhar borulan 
biribiri . ardından kopuyor buhar· 
lar kesıf bulutlar gibi semaya 
yükseliyordu. Manzara müthişti. 

" Bu zor şartlar içinde epi 
zamandan beri bize meskenl.k 
vazifesi görmüş olan Çclyuskini 
mümkün olduğu kadar boşalttık. 
Gemi oldukça batmıştı. Su hemen 
hemen her tardını kaplamıştı, 
)alnız arka ambarların bölmeleri 
bu müthiş tazyiklere hala taham· 
mül edebildiği için buraya su 
girmemişti. Bununla beraber bu 
hal geminin su üzer:nde durma
sına yardım :decek bir §ey 
değildi. 

11 Arbk güvertede bir tayyare 
bulunuyordu. Geminin büsbütün 
batmasından evvel tayyareyi kur· 
tarmak imkanı o:up olmadığını 
düşündük. Bunun için hemen 
aramızdan en beş ld~iyi gemi} e 
gönderdik. Geminin etrafındaki 
buzlann gemi batınca çarpışma· 
aından korkuyorduk. 

Kaptan, sefer heyetinin reisi 
ve levazım memuru gemiyi en 
son olmak üzere terkettiler. Fakat 
biçare levazım memurunun çıkm 
zamanı tam suyun gemiyi kapla
ması zamanına tesadüf ettiği için 
kendini buzların üzerine atamadı 
ve den·zin siyah dibine gemi ile 
bir:i~te kaydı, gitti. Seyircisi 
oldugumuz bu manzara bizi 
fevkalade müteessir etti. iyi bir 
arkadaş, cesur bir seyyah ve 
kıymetli bir insan kaybetmiştik. 
Kutup denizi aramızdan ilk 
kurban olmak üzere onu seçmişti. 

Düşünen, aı?lı.yan çocuk 
• yerme, 

Gülen, koşan çocuk! 

sevinmek, gUlmek, eğlenmek çocuğun 
hakkıdır. Çocukları bir köşeye bUzUIUp 
oturmaya, masa başmda duşunmeye değil 
gülmeye oynamaya teşvik ediniz. 

Kumbara, çocuğa 

istikbal yapan değil, fakat 
sevindiren en güzel vasıtadır 

Siz de çocuğunuza 

iş BANKASINDAN 
bir kum bara alınız 

.. Artık c rtada gemiden eser 
kalmamışb. Kardan kapanan 
gözlerimizin önünde. kendini 
kurtaramadan mahvolan arkada .. 
şımız ve batarken korkunç bir 
manzara yare.tan zavallı vapuru· 
muzun baya:i olduğu halde 
can.mı:un kaygısına düştUk. 
Kar mütemadıyen yağıyordu. 
Hemen çadırları, telsiz lesi· 
satını kurduk. Medeni alemle 
muhabereyi temine muvaffak ol· 
duk, Vaz:yetimizi her tarafa bil· 
dirdik. Bir hafta ümitsiz bir inti .. 
zardan sonra b:r tayyare gördük 
işaret verdik olduğumuz yeri gös• 
terdık, Tayyare indi. Ve içimiz· 
den bu hadise ile en çok sarsı
lanlan Ye hastalananları aldı.,» 

Jül Vernin sayahatrıamelerine 
benziyen bu macera henüz bit .. 
miştir. 13 şubat tarihindenberl 
sonsuz ufuklarında soğuk rüzgar 
ve fırtınadan başka birşey olmı .. 
yan kutup diyarında ölümle pen• 
çeleşen ve medeniyet dünyasın· 
dan imdat bekliyen ba insanlar 
fevkalade müşkül şartlar bahası· 
na cessur tayyareciler tarafından 
kurtarılmışlardır. 

Bunları f ırtmalar dindikçe 
ltayyare!er gidip aramakta idi. 

Fakat mütemadiyen )Cr değişti· 
ren buz adalarının (zerinde sel"" 
seri dolaşan bu kazazede heyet 
efradını bulup toplamakS hiç te 
kolay olmadı. Bırçok tayyareci, 
bu uğurda canlarmı günde on 
defa tehlikeye koydular. Fakat 
neticede muvaffak oldular. 
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SIHHATINIZİN KASASIDIR. 

Lüks Değ i 1 d i r. 

MOcevherat ve Suymetli 9$yanızı banka ve 
evinizdeki kesalarde muhafaza etmekte 
haklısınız. Çünki; muhtemel bir hırsızlığa 
veya ziyaa karşı kendinizi müdafaa et· 
meniz tabiidir. Bu ihtiyath hareketinizi lüks 
addetmek kimsenin hatırına bile gelmez. 
, t' . . 1 b' Hastalık kıymetli sıhha ınızı ça an ır har• 

zar tegayyürattan kurtaran Frfgidaire so• 
guk Hava ve buz Dolaplarına da teşmil 
etmeniz elzem değilmidir? 

Yiyeceğinizin temizliğini, tazeliğini, ve gı· 

da kuvvetini muhafaza bir lüks degil bi• 
lakis aileniz efradının idamei hayatı için 
bir borçtur. Hali hazırda bütün dünyada 
2,5 Milyon aile tarafından istimal ve ehem• 
miyeti taktir edilen frigidaire soguk hava 
ve buz Dolaplarına sizde sahip olunuz. 

1sız sayılmazmı? Mekülitınızın tagayyüra· 
tı, Yemişlerin çUrUmesi. sütün ekşimesi 
'dolayısile tahaddüs eden maddi zarar ser· 
lwetinizden çahnmıt bir para değilmidir? 
\ Frlgld•lre'ln muhtelif cin• ve boyı.,, ner lhtly•c• 
8u tereit tahtında paranızı saklamak için elve,.Sldlr. Bunları M•O•mızda görmeye geliniz. HICf 
kasaya verdiOiniz ehemmiyeti, Sihhatini• bir t .. hhUdU t•zmmmun etmemek ••rtııe her dUr• 
sin muhafazas1nda bOyUk hizmetleri gö• ıu lzeMıtı vermeye hezırız. Teıep Uzerıne tedlyana 
~len_ve mevadı gidaiyeyi her dürlU mu• mzamı tuhllat yepılm•k'-'"· 

frlgldalre marltasını rat•llNl•an iter sogult hava 
dolabı ltaldld Fr'91dalre d8911dlr. 

BOURLA BiRADERLER VE Ş• 

Fri idaire 
ELEKTRiKLi OTOMATiK SOGUK HAVA DOLABI 

General Motor ıaanaulau 

Türkiye Hililiahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

Hililiahmer Cemiyeti Merkezi Umumisi bir 

BAZ llASBI FABBIBASI 
Yaptıracaktır. 

Fabrikayı yapmak iatiyenlerio bu hususta tesbit olunan prtlan 
öğrenmek üzere Ankara'da Yenitehir'de Hillliabmer merkezi 
umumi ine veya latanbul'da eski Zaptiye caddesinde Hililiahmer 
Oyunkiğı tları ve Madenauları Satış bürosuna müracaat eylemeleri 

ilin olunur. ~ (15857)..., 

1 

Uzunköprü Hayvan ve Eşya Panayırı: 
Uzunköprü Belediye ReisliS}inden : 
UzunköprOde her ıene 1 Mayıs tar hinde açılmakta olan Hay

Yan ve eşya panayırı bu sene de 1 Mayıs 934 tarihinde başlıyarak 
uç gftn devam edeceği ilan olunur. "1697,, . 

Zaiiyeti umumiye, iftihasızlık ve kuvvets' zlık halibnd~ büyük 
faide ve tesiri görül en: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satllır. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acentderi ı KaraköJ K3prDb•t 
Tel. 42362 - Sirkecı Mübürdanade 

Han TeL 22740 

ı---~ ~--... 
Ayvalık 

Sür'at Yolu 
ANTALYA vapuru 21 

Nisan 

Cumartesi ıs de Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. "1859,, 

Mersin Yolu 
KONYA varuru 22 

Nisan 

Pazar 10 da Sirkeci nh· 
tımından kalkacak. Gidişte 
Çanakkale, İzmir, Küllük, Bod· 
rum, Rados, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, 
Anta1ya, Alanya, Mersine. Dö
nüşte bunlara ilaveten T aşucu, 
An:ımur, Kuşadası, Gelibolu'ya 
uğrayacaktır. "1860., 

~--------------' 
Doktor • Operatör 

CELALETTIN ISMAI 
Adrf'S : lzn•it, DemiryoJu No. 162 
T~9lıızat ı Rontken, d!atberıwe, 

Ultrövıole, infranıJ ______ .,(lff'll)~· 

N9ıaaa 21 

Radyolin Diş 
Macunu 

••••• l•pkadall 
••••• ltlzel dlfl 

ÇiiJıkil= 
.:.-ır il"' h-' 
gts• '. b•9 .. 

Ç Jare"l" t•"'''' lr e _.,.,.ı ast•' • ,.,ae" ·ı eliti•' ı 
.,. ıo'' 

Dişlt:rine ehemmiyet vermiyenler aıhbatlerinin eABIDI ft 
gllzetijiıı aımm bilmiyorlar demektir • 

Dişlerinizin g(izel olmasını istiyorsanız sabah ve akşam 
günde iki defa muntazaman RADYOLIN ile hrçalayınız. 

BAŞ ve DiŞ ağrlları 
Grip • Nezle • Romatizmaya hakiki 

Kaşe K A L M İT İ N 

Sab1rsıılıkla açılmasını bekled1ğiniz 

Zümrüt Y ALOYA 
KAPLICALA 

1 Mayıs 1934 te açılıyor 
Fiatler çok mutedildir. Mayıs ayı zarhnda Kür için ıelen

lerin otel ve banyo ücretlerinden aynca % 40 tenzilit yapılır. 
Gezmek ve eğlenmek için bir gece kalmak üzere geleceklere 
mahsus yol, lokanta, otel ve banyo 6cretlerini havi tenzilith 
karneler yapılmıştır. Bu karneler 1 Mhyıs 934 tarihinden itiba
ren Köprü Adalar vapur bilet gişelerinde satılacaktır. ..1825,, 

İstanbul Milii Eınlak Müdür:uğ "in en: 
Galatada Arapcan:ii mahallesinin Perşembepazarı caddeaindft 

yeni 56 numaralı dükkanda zuhur eden kahveciliğe ait muhtelifül
cins eşyanın 22/4/934 pazar günü saat 14 te Mi11i Emlik Müdüri
yeti binasında açık artbrma ıuretile satılacağı ilin olunur. "M., 

. \ 

Umanımızdan hareket edecek Yapurlar 
HELOUAN vapuru 24 ouıa!l salı 

sabah tam J O da ( Lloyd Soria Eka
pres) olarak (Pıre, Rados, Limuol, 
Larnaka, Hayfa, Y ııfa, lit:yrut, lıokeo
deriye, Sirakus, Napoli ve Ceuova.) ya. 

PALESTlNA vapuru 24 oiııao salı 
(Burguz, V arna, Kö ıence, Novorosısk, 
Batum, Trabzon ve Samsun) a. 

A VRNTlNO v puru 25 nisan çar
şamba (Pıre, N polı, Maroılya ye Ü• 
nova) ya. 

KAMPlDOGLlO vnpuru 25 nisan 
çarşamba (Burg ız, Varua, Köstence, 
SulınR, Klllaa ve lbraıle) ye. 

TEVERE vapuru 26 nidan perşem• 
be sabah bun 10 dn (Lloyd Ekspres) 
olarak (P re, ll end zı, VeJJed k ve 
Trıye t ) ~ • 

Şinınli, Cen ıbi ve merkezi Amerika 
ile A vusturaly , Yeni Z<>l nd V<' Ak<1ayi 
eark içın dogru bılet verir. "11'ALIA,, 
vapur kumpllnyasının luks vapunJe 
muhtelit servıs. 

Her nevi tuhilat için G'llatadl\ Merkez 
Hıhtım hanında kain (Lloyd TriesLıno) 
seracentesioe. Telefon: 44870 veyahu& 
Galatuaray'da ıabık Seliııik bon· 
.......- bin .. nd•ki ıu•b1Peleriııe. 

(1463) 

Bftyük Tayyare Piyangosunun 

UÖUR GİŞESi 
En ıanıla, ea preffl •• ea fada 
bOylk lkramir• k-.anaa mldlri
yetin birinci ıınıf bayidir. 

Plrangoda mutlaka kazan• 
mak ve zengin olmak ister
seniz biletlerinizi yalnız gl· 
şemizden almanız tavslre 
olunur. 
Taıra •İparişleri hemen g8nderillr. 
Adres: Bab ali Cağalotlu No. 42 
UCUR GiŞESi : Ömer Rıfkı 

Hiçbir y r e şubesi yoktur. 
._ ___ mmrm-.. (t5908)--

LOKANTA 
• 

NOV TNI 
Beyog unun en güzel yeri 

TAZE iRA 
En iyı yemekler 

HER AKŞAM MUZIK 

. __ _.... ................... ._ .. _ ....... ___ ........,, 
Son Posta Matbaasa 

Sahibi •• Nefl')'at MGdlrl ı 


