
r 

'I 

Sene: 4 - No: 1324 - SALI - 3 NiSAN 1934 lda•e lşlıırl telııfo'l ı: 2 J203 Fiab 5 kurJJ 

Makedonya Komitesinin Bir Tehdidi 

B1ıt1ıu A.gılua otelindm çılcarun a..- Londra otelın" • .ı--L• • ·-· .ır .... " B•nıer lffki/A.u luıpuuuM 

lr.sull Adaletin Malı 
IJk Müracaatta 

Dün Uzun Uzun Avu·f 
Amerika Memurlarına Verilecek 

katlarile Konuştu 
b. ÔJçn.n milyonlar olan mOhim 

dırk parayı hileli bir surette acır· 
ı tan son ,, . ra perşembe gilnO 

lımanımıza gelen a • b • . erserı angenn 
on sekız aylık macerasının ilk 
.aafha11 dün Türk adlı"ye • . . . sımn ver-
dığı tevkif kararile kapanmıı old 

Müflis lnsull Samuel dt1n aa:; 
tam dört buçukta mukadder aki· 
Leti~in ilk merhalesi olan Tilrk 
tevkifbanesine kondu. Buna te
kaddüm eden meraklı •afhalan 
aşağıki satırlarda göreceksiniz: 

fnsull evve:ki gün Üçünctı 
Ceza mahkemesinin, kendisini adi 
c.lirüm işlemiı Amerika tabiiye
~de bir mücrim telakki eden, 
alk karanndan 6onra Sirkecide 
Ebussuut caddesindeki Yeni Ar
dın oteline misafir i di. fnauU 
kendisini getiren Miaotis vapuru
nun limanımızda fazla kaJm 
• . d b ası 
uzerıne a a evvel Atinadaki 
avukatlanna telgraf çekm. 

1• t • t . . ıı ve 
ta ama ıs emıştı. Avuk b ld 
i tli b . a yı ırım 
ıare ır cevap) 1 b 

Ovagimyan hanında ah ~t~n. ulda 
işlerinde avukatlık e:rıcı ~caret 
tebaasından Proko esn Unan 

.. ' ava ve 

Teşebbüs Eyi 
~ün bir okuyucumuz bize TGtGn' 

Lıbıaarının yeni bir tetebbüı· d 
t kd' l un en 
a ır e bahsetti. Fakat ayni zamanda 
bı~ tetebbüıün iyi ıemere vermeıi 
lçın t1lah, itmam ve takip edilmeıi 

~zım.~e~ditini de ıöyledi. Maamafih 
bız ıozu kendiı4ne bırakalım: 

- Sen~lerce evvel bizde yaprak 
ılgaraaa içan husuıi tütün yetiıtirilip 
1etiştirilemiyeceği hakkında uzun 
uzadıya münakatalar yapıldı ve bGUin 
llıünakaıalar gibi bir müddet •Gr· 
dGkten ıonra unutuldu. 

O zaman, ltenim meraklı bir 
Lkadaıım vardı. Cenubi Amerikanıa 

ntoı tebrinden bu huau•I tntilnb 
...... _ .. tintl. tllllclap ....... 

Barııer para llozdwarlcen 

Manko Efendilere talimat vermit 
"e lnsull'lln vaziyetini kurtarmak 
için icap eden vekilleri tutmala· 
ruu bildirmiştir. 

ilk Yektllet 
lnaull otele yeri ettikten 

sonra vapur kaptani M M" . . • ısurıs 
ve acentesı Çelebidia ve 
avukat Manko Efendiler otele 
~~:ı~işler ve lnsull'ün Galatada 

1 ur hanında ovukatlık ede~ 
~~met Esat Beye vekalet verme
sını temin etmişlerdir. 

lnsull avukatlarının ve dostla
rının vaziyeti ehemmiyetsiz gibi 

( Devamı 11 inci ı&yfada ) 

Fakat Eksik! 
dan edi d'.ıı.· 1 d n 1

• 1 ma ümata hareketini 
uyhurarak Mend~re• havzasında ekti 
ya ut kt• . ' . e ırttı ve 40 - 50 yaprak elde 
ettı. Tab'· ı· d 
yaprak! n • e ın e vasıtası yoktu. Bu 
Hatta b~;ı i ı~tidai şekilde sararak içli. 

k kı tanesini bana verın· t' 
ço güzel kokulu nefi b' •f ı, 

111 ar puro idi. 

* Aradan yıllarca zam • 
sonra inhisar idare • . an re.çtıkten 

sının ycrlı puro 
~~ptığını işittim, bir tane almak iıte
ım, 20 kuruştur, dediler. 
B~n öteden beri puro içerim, fakat 

z~n~ı~ deti!im, hep ( 4 ) kuruşluk 
cınsını •~çerım. Binaenaleyh beyenip 
alı,maktan ve alıştıktan sonra da her 
Yakıt alamamaktan korkarak vaz 
geçtim. 

Şimdi düşünüyorum ki, İnhisar 
idaresinin bu teıebbüsü takdire t•
yandır. Fakat yeni meydana getirdiği 
bu eseri duyurup tanıtması için ilk 
zamanlarda batta maliyet fiatioden de 
ekıite vermeıi icap etmez ml idi? 
Bu noktayı düzeltmek ve teıebbUıQ 
de genişletmek lazımdır. Avrupa 
balkının yanıı sigara içerıe diter 
yar111 da puro kullanır ve puro tGtü• 
aOnG de hep Cenubi Amerikadaa geti
rtir. Eter lnhiaar idaral bu tetebbl· 
elade munffak olurA pek bG7Gk bir 
11n.a ................. ...... 

1 V~ Bol Bol Macera Ve 
Aşk Romanları Okudu 

Mukavele 
Dün Millet Meclisinde 
Tasdik Edildi 
Ankara, 3 (lluıusi) - Bügük 
Millet Meclisinin dünkü toptanı• 
ıında Türkiye ile Amerika ara
ıında imza edilmiı olan mücl'İm· 
leri11 iadesi mukaoelHinin taıc/ilc 
edilmesine dair olan kanun lôgi
laası müzakere edildi. Lôgiha 
müzakere neticHinde kabul .1di· 
lerek kanan ıeklini iktisap etti. 

Cevap Verlldl 
Ankara, 3 ( Husasi) - Hariciye 
Vekaleti Amerika Sefaretine re.
men cevabını oererelc banger 
lnsulf ün talep oulcaunda i•d• 
edileceğini bildirmiştir. 

................ ····················-········ .. ·--···· .. 

Sevdiğim 
dı 

Yakında, on osta sU• 
tunlarında okuyacaOınız 
yeni romanın ismidir. 
Heyecan ve merak verici 

bir eserdir. ...... , .. _ .......... -.............. -... .----......... 
Mopr Cemiyeti 
Ve Casusluk 

Moskova, 2 ( A.A.) - Gaze
teler Mopr beynelmilel ihtilal mu· 
hariplerine muavenet cemiyetinin 
6 Şubat Paris ve Viyane hadise
lerinde yaralanan ve ölenlerin ai
lelerine yaptığı yardımlardan 
sonra, bu teşkilihn son casusluk 
teşkilatile alakan olduğuna dair 
Paria gazetelerinde çıkan haber
leri ret ve tekzip etmektedirler. 

Dört hayasızın yapbkları 

Arşania ve Kiğork isminde 
iki kafadar yanlannda Tevfika vo 
Aranik uaıinde aarboı iki kadınla 
aarhot olarak Mercanda rezalet 
,.,.,....... r•lrt1·-rt1ırdlr • 

"Makedonyaya Muhtari
yet V erilmezseHarpOlur,, 
1 Bu Sözü, Makedonya Komitesinin 

Reislerinden Biri Söylüyor 
11 iki soneye kadar Makedonyaye. I 
muhtariyet verilmezse, Balkanlarda 
harp bnşlıyacaktır. 1Ul4 te Sırplar 
ayna sebeplerle cihan harbine sebe
biyet verdiler. Şimdi de idealimize 
kavuşmak için eynı harbi biı ihdaa 
edersek, bizi muahaze edebilirler miY 
Mesuliyet bize değıl, eulh muahede
Jerioi yaparken bizim haklarımızı 
diltllnmiyenJere aittir. Bizim için 
birşey vardır. Ya ölüm, ya hürriyel,, 
Bu sözleri, Makedonya komi· 

tesl reislerinden biri, bir ecnebi 
muhabirine söylemiştir. 

Bu ıöz bize kuru bir iddia 
gibi görllnebilir. Fakat Makedon
ya komitecilerinin Balkanlarda 
oynadıklara ve oynamakta olduk· 
lan mühim rol dikkate alınına, 
bu iddianın yabana ablmamuı 
lazım geldiğini teslimde tereddüt 
etmeyiz. 

Ta Rumelinin bizim elimizde 
NoJJongo komit•ı/11/11 llllıoilo/ 
l'•rtillntt .. .,.,ap bir lcısım p/l 

bulunduğu zamandanberi Make
donya istiklali için çal1f8n komi
teciler, sulh muahedelerile 
istediklerinin temin ediJmedi· 
ğini görünce teşkilatlannı kuv· 

Yetlendirdiler. Bir müddet ken
di aralannda kavgalar yaptı

( Devamı 9 uncu ıayfada ) 

• 
inhisarlar Umum Müdü· 

rünü Tehdit Etmiş .. 
Sabık inhisar memurlanndan biri inhisarlar Umum Müdürü Hüsntl 

Beyi ölümle tehdit ettiğinden yakalanarak Adliyeye verilmittir. HüınO 
Beyi tehdit eden Mehmet Edip Efendi isminde bir ~ençtir. Mebm~ 
Edip Efendi bir milddet eYvel Niğdede inhisar memuru iken açıga 
çıkarılmııtır. Açığa çıkanldıktan ıonra latanbula gelen Mehmet 
Edip Efendi birkaç daf a inhisarlar MDdürfl Umumiai Hnsnll Beye 
müracaatla tekrar vazifeye abnmasını rica etmiştir. iddiasına glSre 
bu ricalardan bir netice çıkmamıı ve Hüsnll Beye imzalı bir tehdit 
mektubu göndermiştir. HO•nO Be~ de bu mektubu alınca polise 
mUracaat etmİftir. Mehmet Edip Ef~ndi cllrmünQ itiraf etmif ve 
taoziaı edilen evrakla beraber AdJıyeye teslim edilmiştir. Şimdi 
muhakemesi cereyan etmektedir. 

1 
Bir isim iltibası .• 

- Bet kuru.tluk ver, dedim de beru 
landa dUkkln açbk diye kibarlqmlf)ar. Halbuki latanbulda hangi 
leblebiciye t1tmit oı..m. bet kmufluk dejil 7a, kark paralık bUe ........... 
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2 !•yfa 

( Ha·lkın 
Zelıirli Gaz 
Tedbirleri 
Ve Halk 

D biliye Veknl<'ti, tehirli gaz· 
lar kaJlı ş birlerin fimdidtn 
tedbir almalannı bütün beledı
yelere ehemmıyetl~ bildiıdı. Bu 
1ıu u ta halkın fıkir ve mutale
asını on tırlarda te bit ettık: 

Mehmet man Bey ( Ak ı~ k 
malııılfc ı 8) - Zelı'rli gaz r istik
l>alin en tehlikeli siliblandır. Bü~-ük 
teh.rleT ıimdiden löyle bir zehirli 
gaz tecavüzüne karfı ha:z.ulawyorlar. 
D.thiliye Vekaleti de belediyeye l;öyle 
bi' tamim göndermif ve yeni b"na
larda zehirlı gazlardan .korunma için 
mahzenler yaı;ulmasını ta siye etmiş
tir. Bu tavsiye çok yerinded r. Be!e
diyemiz derhal f aaliyelc geçerek bir 
talhııtatna.me hazırlamahclır. 

* 
Rqaı Bey (B iktat Al kak 

Cemal Bey ap m ) Zehirli 
pılanfao ca çok mutazarrır olaca 
JU!cr, büyük ve kalabalık ıdı·rlcrdir. 
Billıasaa uhil tehirlerinden çok kor
kulur. AYrUpa teh:rieri uh emel bir 
ae u ı gaz hücum a karşı h zır ~

ken bı:ı.im elimizi kol m ıu ğ:lıya· 
rak durma~z. dovu değ Jdir: Da • ye 
V ek ileti bu end ıeyi b hakkı takdir 
etm"ştir. ş·mdi büyuk feh"r hdediye
Jeri ha kı yeni b"naiarda z.eh.rli gaz 
aahıcnleri yaptırmıy mec ur tuta
caklanmt- Bu ç:ok • ab t1i bir ted-
Wrdir. • 

Nihat~ ( Ku k AltuwLde 
maball ııde ) - Ze ini gazlttden 
korunmak için 1stanbul belediyesi 
yeni bir taJimatname yapacak fı 
yeni yapılan evlerde mahz:cnler bu
lundurulacakmış. Yeni yapılan evler 
için bu çok isabetli bir karardır. 

Fakat belediye de bütçesine her sene 
biraz para koyarak bazı meydanlarda 
evlerine mahzen yaptır mıyan'arm 

lede1kap sığınmalan için umumi 
ma~nlcr } aphrs çok iyi olur. 

Yeni Bir Safha 
Takas Yolsuzluğu Tahki

katı inkişaf Ediyor 
G&mrükte çalışan takas ko

misyonu henüz mesaisini bitire
memiştir. Ticaret Odasından tet
kik edilmek üzere &iman dcsyeler 
henüz tamamen gözden geçirile
memiştir. Verilen malUnıata göre; 
tahk,kat yeni ve ehemmiyetli bir 
afbaya ginnit bu nmaktadır. 
Diğer taraftan tetkikatın daha 
müratle neticelendırilmesi içın ala
kadar makamlar tarafından emir 
ve rilmİJfu'. 

Takas u.HstimaJi işi de alaka
dar olanlardan fi diyekadar hiç 
kimse aorguya çeki memiş, yalnız 
bazı hususlar için mütemmim iza· 
bat alınmıştır. 

SON POSTA 

Eroin Paketini Yutmuş! 
Dün, Eroin Paketini Yutan Bir Suçlu

nun Muhakemesi Yapıldı 
Dün gümrükte çalışan 9 uncu ihtisas Mahken:e- çarçabuk yutuvermiştir. Bu iddiayı kabul etmeyen 

sinde bir eroin davasına bakıldı. Mahmut isminde Mahmut. daha sonra 'Polis merkezine götürülmüş, 
bir genç eroin satmaktan suçlu bulunu} ordu. e\İ arandığı zaman yatak çarşafının altından bir 

Dava eyrakına göre suçlu, Feriha isminde bir paket eroin daha çıkmışbr. Suçlu bu paketin içinde 
kadına eroin satarken ynkalanmıştı. Mahmut sor- ararot .hulund~ğunu SÖ)lemiş, fakat tahlil neticesin-
guda hadiseyi tamamile inkar etti : de er~m oldugu anl_a{ı m~~tı;. 

" K t'· dı y 1 . - d l Reıs buna ne dıyeceg,nı sordu : 
- a 1)yen · bna m. anız ıçıyor um. ç- 0 - Satmıyordun da ne dİ)e ararottur dedin? 

meden duramıyacak bir haldeyim • ., .,_ Utandım beyim. Eroin kullandığımı SÖ)le-
Dinlenen şahitler çok şayanıdikkat şeyler söyle- mekten çekincim. • 

di!er. Polis memuru Ali Efendinin i:-adesine nazaran Mahkeme, suçlunun eroin müptelisı olup olma• 
Mahmut yaıundaki k dı eroin paketini vermiş, dığının tesbiti için Adli Tıp işleri Müdürlüğüne 
fakat takip edi.diğinin farlcına varınca derhal elin- aevkedilerek muayeneS:ne ve Feriha Hanımın şahit 
den lrapmıfhr. Polis memurJan yefştiği sırada da sıfatile dinlenmesine karar verdi ve duruşma başka 
ani bir hareketle küçük paketi ağzına atmış ve bir güne bırakıldı. 

--~----------------.__----------------------------

Müşterek Tar·fe }Uçurulan 
Komisyon Perşembe Günü Nisan 

1 et t"klerine Baş.ıyacak 
lktısat Vekaleti tarafından Balıkları I 

hazırlanan yeni müşterek liman 
tarücsini tetkik edecek olan ko
mis on perşembe güniı toplana· 
caktır. Ticaret Odası bu prcje 
hakkında mütalealarmı hazırlamak 
liZere idare heyeti azalanna birer 
suret"ni tevzi etm.ştir. Projenin 
tetkiki sırasında bir haylı müna
kaşaJıır olacağı tahmin edili)or. 

Sunturlu 
Bir Kavga 

Evvelki gece Langada Andri· 
konun meyhanes:nde rakı içmekte 
olan Boğos isminde biri, yanın· 
daki masada arkadaşlarile bera
ber işret etmekte olan ve zabıta 
raporuna nazaran parlak nami'e 
maruf Hayık isminde birine laf 
atmıştır. Hayık kızmış ve kavga· 
ya tutuşı:ıuştur. Kavgaya Agop, 
Obans, Hazaros, Yerap ve Meh
met isminde beş kişi daha ~tirak 
etmif, meyhanenin ıçı altüst 
olmuş, m2safor, sandalyalar, şişe
ler ve tabaklar kırılmış, kavga
cıların bir kısmı ela hafifçe yara• 
lanmışlardır. 

Bir Takas Teklifi 
Bulgaristanla akdettiğimiı. yeni 

ticaret mukavelesinden sonra 
Tıcaret odasına, memleketimizden 
balmumu almak ve mnkabi.inde 
şeker satmak üzere bir müracaat 
yapılmıştır. Bu!garlar bize gön
dermek istedikleri şekerin kilo u
nu 8 kurut 30 paradan tes im 
edeceklerini de bildirmişlerdir. 

Bir nissn münas betile ötede 
beride birçok nisan balıklan 
uçuruldu. Bu arada evvelisi akşam 
radyo da şöyle bir haber verdi : 

"Staviski'nin cesedi üzerinde 
yapılan muayene bu cesedin 
meşhur doland,ncıya ait olmadı-

ğım göstermiştir. Henüz sağ ol· 
duğu anleşılan Staviskinin bugün· 
lerde lstanbulda bulunduğu tah
min edilmektedir. 6 

Bunan ardından da, bu habe
rin tahakkuk etliğini bildiren 
kısa bir haber daha.. D le:y en

leri hayrete düşüren bu haber 
tabii mükemmel bir nisan balığı 

idi. Dün sabah m rakla gazete
lere sanlanlar hiçbir şey göreme· 
yince iş:O içyüzünü anladılar. 

Çekler Tütün Ahyor 
Çekoslovakya rejisi 1933 mah

sulü olmak şartile memleketimiz· 
den 1 milyon 200 bin kile tütün 
almıya karar vermiş ve bu hu
susta alakadarlara müracaat 
ehniftir. 

iki Kadm Bir Olmuşl 
Pangalbda oturan Hatice ve 

Lütfiye isminde iki kadın bir alı~ 
veriş işinde kendilerini aldatmak 
isteyen koltukçu Mıatafa isminde 
birini fena halde dövmüşlerdir. 

Evkafla Aylık 
Evkaf idaresinde nis n nyh~ının 

gelecek hafta içinde verileceği öğre-

nilmektedir. 

ı İlkmektepliler 
Büyük Bir Elişi Sergisi 

Vücude Getirecekler 
Bu aene Halkevinde lıkmek· 

teplcr talebesi büyüh mikyasta 

bir eliş" sergisi açacaklardı~. Ser· 
giye bütün istaııbul mektepleri 
talebeleri iftirak edecektir. Her 
mektepte evveli en iyi eserler 
seçilecek, müteakıben sergiye 

konacaktır. Sergide muallimlerin 
eserleri de bulunacaktır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Son yirmi dört saat içinde 
iehrimizde iki ) angın başlangıcı 
olmuş, iki kavga hadisesi kaydee 
dilmiş, bir otomobil ve bir de 
bisiklet kazası vuku bulmuştur. 
Ayrıca §U hadise de kaydedil· 
miştir: 

Avukat Esat Beyin 800 lira· 
Jık fotoğraf makinesini çalmak 
scçu ile lspiro isminde bir genç 
yakalanmışbr. 

Belediye Talimatnamesi 
Yeni belediye zabıtası talimat

namesi Şehir Meclisinin bu top
lantı devresinde müzakere edile
rek kabul olunacak ve tatbikata 
başlanacaktı. Talimatname üze
rinde tetkikat henüz ikmal edil
mediğinden müzakere Teşrin·sani 
devresine kalmışhr. Teşrinisaniye 
kadar eski Zabıtai Belediye tali· 
matnamcsi muteber olacaktır. 

Cam Kıran Sarhoş 
Arap Tavfik: isminde biri sar

ho~ olarak Taksimde madam 
Marinin camlarını kırarken ya
kalanmışhr. 

Nisan 3 -
Giilliin Tarilıi 

Adanada Çiftçiler 
Toplantısı 

Adana 2 - Adana ~ft~ilerindeQ 
mürekkep bir grup ile din meb'uı• 
lanmız. arasında bir içtima yapılmışbr. 
lçimada çiftçiler Seyhan, Ceyhan ve 
Berdan ara11ndaki ovanın ıulanmaaı 
için her sene mal.ıullerioin yüzde 
l:eıini bu ite tahsis etmeyi kabul 
etmişlerdir. 

Bundan ba9ka ıehir meclisi dün 
nisan içtimaı devresine başlamıştır. 

Gazi Hz.nin Tebrikleri 
Ankara 2 - Mısır Kıralı Fuat 

Hazretlerinin tcvel:ütlerinin yıldönümü 
mün&1ebetile, Reisicümhur Hazretle• 
rile Kıral Fuat Hazretleri araaındaı 
tebrik •e teıekkür telgraftan teati 
edilmittir. 

Adapazar1 Sporcuları 
Adapaur, 2 - Konya, Karaman 

Te Merainde fulbol maçlan yapan 
Adapaz.ar Yenihilil futbol takımı 

dün avdet etmit ve kalabalık bir 
halk tarafından k8l'fllanmıtbr. 

Kaatamonuda .. 
Kaatamonu, 2 - Elma iç kurdu 

m&eadele • hazuhlJan ikmal edil· 
miştir. 

Amasyada Dolu Yağdı 
Amasya, 2 - Şehir içinde ve şefi• 

re yakın yer!erde 10 dakıka devam 
eden dolu yatm•f Ye t ahçeler 
barap oJmu r. 

eyyahlar Bursad 
BurH, 2 - Mca jeri M ritim 

kumpany sının Bur.. belediye i ifa 
yaptığı temas netice i o!arak bugün 
ıehrimize Gülnihal vapuru ile 30S 
Fransız 9eJYah gelmittir. Seyyahlar, 
tehrimizin tarihi e5erlerini v görü· 
lecek yerlerini geı:miılcrdir. 

Millet Mektepleri 
Muğla, 2 - Bu sene vilayet 

dahilinde 1 O köyde Millet Mek· 
tebi açılmış ve 355 kişi okuyup 
vazma öğrenmiştir. 

Muallimlerin Hususi 
Vaziye leri 

Muallimlerin husu5İ hayatlanna 
da·r istatistik müdüriyeti umumiycal 
tarafmdan toplattırılan fişler bugün• 
'ıerde Ankaraya gönderilecektir. Yal• 
nız lstanbulda 2500 kadar muallimin 
bu fişlerde tercümeihalleri yazıh 
bulunmaktadır. 

Hlmlt B. Gitti 
Bir müddettcnberi şehrimiz.de bu• 

lunan Yüks k Tedr·aat Umumi MQ.. 
dürü Himit Bey Ankaraya döomüotütı. 

Lıselerde 
imtihan 

Liae •e ortamekteplerde ikinci 
tahriri yoklama imtihanlarına bq. 
1.ınmışbr. imtihanlar on bet güne 
kadar tamamen bitecektir. Sınıf geç• 
mek için deu notlarının arthnldı· 
ğına dair bau ıayialar çıkmışsa da 
doj'ru delildir. Mevaukan öğrendi· 
ğimize ~re bu •ene iki tahriri yolP 
lama ile -.ene aonuoda yapılacak 
olan tifahi kanaat imtihanında 1e-i 
kun itibarile 8 numarayı dolduranlar 
aınıf geçebileceklerdir. 

1 Son Posta• nın Resimli _H_ik_a_'"y_e_s_i_: _____ . _____ R_a_z_a_r __ O_Ia_U_a_s_a_n_B_e_ı _D_..;;ig_o_r_K_i: l
1 

- Hasan Beyi Be!ediye bir ·ı ·- lstanbulua ,Uzel 
propağanda filimi yaptırmaya lanmn.. 
..... wamit. 

••. Abide ve camilerinin reaim· 
)eri ahoacak11111o 

••• Fakat merak edıyorum: 
Bu filim sesli mi olacak, yoksa 
sessiz mi? 

Haaaa Be1 - Ben do bUmlJoruu ma 
,e .. ·a ol•an, derim, efer Mal ol .rN 

t•k bir •eyyob ıe mo • Hande lae unaf 
an•ealacloa W. kape.ap Hiç se1yall 
.. ur al? 



Amerikalı 
Müflu Bange.,.i 
Vermeli Mi illik? 

------..----------· Aıiwlkala mGRia ...... 
... tatap Amerikalılara ..... 
..... - idik? 

C - EbBeJl idik. Hllrilmetia 
.. lam_..ld karut heace doj,..... 

S - Bea nl•madm. Sulan
.... iltica ebDit hir adama, eald 
'l'lrk ~ibae iatiaadea 
,... ...... ...Mit baraka-
.. - idik? c- Hap, ......, ....... 
imal bir lly..ı mllcria .....-. 
Memleketinden bir fikir lraYpa 
~ kaçmaı hir ihli ilci ve1a 
•1u1 ac1aaa ela deiil9J.. _.._ · ......... ,....,.. ..... ... 
faldria ,..._. ........ bir 
clolanclancadlr. Dollllacllına. bir 
liyul ...... 9'ah• oldup 
wfiptlenl• iltlf .. edememe
ldir. 

S - •••a. Yunaniatu ., ...... , 
- Adi bir mGcrim Wr 

memlekete kaçblı zaman 
o iki memleket arumdald maa-
•ecleler tatbik ohıaar. Ba laa
.._ tatbık edilen amalaecle ele 
~ iade maalaeclaidir. 
Yn klanla Amerika U'allllcla 
..,.. aalaede olmaclajı içia 
v.. ti ....... iade 
etme.. Fı laizim Amerika ile 
aramazda bir _ ...... 
laamlanmq .. lna mualaecle 
Ameribca da ~ olanmllflur. 
BinaeaaJe; la bizia YUİJetimb 
Yunaniatama vaziyetiae beau
miywda. 

S - lnaul'lba dolancbnahjı 
laizce ublt mi ? 

C - Amerika mahkemelerinin 
-•akhw;I·~-
....... klfltltr ....... 
ketler yaparak halktan ( 55 ) 
.U,.on dollr almıt ve kaç-
8Ufbr. llilletler bu kabd lel'll-
1.eft adamlanna mllamalaa ile 
......... edemezler. ~ 
.... kabil laareketled teplJ .... ...... 

bir anç toprak 
m ....._ Kovalaaa 
lmnW....._ Albn~ 
.. ip.de açlıktan ilen ""'• 
lüklyeli, Jeryüzllnde, iki Jls .U-
JOD ..... lair Nhlr. bir kut, 
.... blcek h&ıri)eti lauluu,...U, 
teknell 1çinde ma ... lralaa ı.. 
:.. •ceraa ,_.. •atula-

Şiadl - Haln11ilt-• u_ 
Cna•V - ._.. .... •emenin yanar 
Mtia -- ~:.: 
aDzel, bltıbe.lade kura elmaejiai 
'~ bir tobanua laayab ea iJi 
tali r-! flrlnlJor. 

7 Y8fında, 1ıbbat1 ~ 
aklı b8flnda, 200 ..._ bir 
laaftahk ıiikta ..._ ..,. .. .... .... 

!e·~-a..a.~--

SON TELGRAF HABERLERİ 

Mecliste Dün Mühim Kanun 
Liyihalar Müzakere 

Beyamaame haridDde barala
laa veya teüm ecWme,..ı• 
kaçak addedilecektir. 

Bunc1aa - nrw,. c1m
bariJeti ile r...... hlk6metl ara
.... Tlrldye-R.Ja budacla &ze
rindeki duliryollanmn ltletilmeU 
tanıaa dair mukaftleaia tudild 
laaldmıdald laım mlsllk-e 
edilmiftir. 

bnın b .. ka taraflara gittiği hak· 
kandaki maline cevap vererek 
..... ... -- ettiji ........ 
leri ......... . 

Sariyecle Tlrldere ft ,-.w,.. 
ele Sariyetilere ait emlAk haldcw. 
ela akteclilen itil"-me • ,.... 
ldJ• • SoYJfll Clml.riJetleri 
it.tilrs• arumcla lmclwtta ,._ 
..,.,. tıt'dk ..... ... 
........... .,,, .... 7 .... ., 

daha.. ,.._ .. 

Ban/cer Efendi... 

Mutlaka Hadaltuıinll 

Bu le.anan• mlzaker..ı eaa
llDCla H • e ftkilimi& be,..aat
ta bulunmq Kocaeli meb'uaa 
Sam Beyia lraa tralllit aaldiya-

,u.a- bidıİlif 
1apalmat ve kabal edilllllll-•,ı.,r.J .--

İstan bu)da 



i M~mlebt ~wwmwsıt: 
Trabzon 
Yumurtalarına 

MEMLEKET HABERLERİ 
J 

Mahreç Aranıyor Emet'te Büyük Bir inkişaf 
Trabzon, (Huaua1) - Harpten 

enel ihraç nokta11ndan fazla 
ehemmiyeti haiz olmayan yumurta 
harpten ıonra en büylik ehemmi
yeti almlf, fındık ve tllt6ndcn 
sonra ilçllncti ihraç maddesi ol· 
muıtur. 9J2de 26 bin kU•iir tandık 
ihraç edilen yumurta ihracatı 
933 te hemen hemen yan yarı) a 
dlifmliftür. 932 nihayetlerinde en 
bGyük mahreç olan F ranta kon
tenjan talıdidatile kapanmış, ikinci 
derecede aelen ltalyanın da fula 
gthnriik reami almam y6zünden 
ihraç Taziyeti darlanmış ve sadece 
lapuya piyasasile münasebat de
Yam edLebilm•ştir. Bu memleketin 
eh IOD zamanlarda vazettiği döY:Z 
Mokeai Jiizünden ora ile olan 
mOauebet te bizzarur kesilmiştir. 

Emet (Hasa-
111) - Son bir 
aeae aufmda 
Eaİette taanw 
edi!emiyecek ka
dar b&yllr de
ğifiklikler ol
maflur. Bir1ene 
enel BelediJ• 
re...- .eçil
mif olan Cemal 
Beyle kazama 
yeai kaymakama 

Göze Çarpıyor 

Trabzon yumurtacılığı mahreç· 
ildik ytlzOnden duraklamış ve IOD 

Wr &J zarfmda re'aen Trabzondan 
hir aachk mal bile gitmemİ§lİI'. 

Saa zamanlarda IDgiltere pi} a
Nianam yummtalanmıza rağbeti 
nazan dikkate almmış ise de 
mesafenin uzaklığı ve navlunlann 
pahahlıiı bu işe mani teşkil 
etmipir. Fakat senede memlekete 
milyonlarca lira get:ren yumurta
Janmazın her ne bahasına olursa 

Niyazi Beyin el ele 
vererek Ye be
raberce plqa
rü baprdıldan 
imar itleri b~ 
kaç ay evvel Emetten aJnhmt 
olanlan avdetlerinde ha}rete cll
türecek kadar fazladır. 

Cemal Bey iki bin liram ta
mamen. hayalden ibaret olarak 
bulduğu 6 bin lirabk bütçeyi ilk 
elde hepsi kabili tahsil olmak 
lizere 9 bin liraya, bu ıenede 12 
bin linya çıkarmıya muvaffak 
olmuştur. 

Cemal Bey kasabanın mllsta
killen plinım yapbl'IDlft elektrikle 
tenviri için Belediye baokasandan 
J 5 bin lira istikraz elmİf, 1300 
lira sarfile bir itfaiye otomobili 
alllllfbr. Cemal Bey artık kadın-

Eınett•11 6;, manzara 
lann peıtemal ile sokağa çıkma
maları için Belediye mecliaine bir 
takrir vermif, bu takrir alkıtlar 
arasında kabul olunmllfhır. 

Belediye reisinin imar aaha-
11ndaki bu faali) etine halkın ça
lışması da inzimam tmektedir. 
Y akıo zamanlarda tesis edilen 
dokumacılık kooperatifi memle
ket için çok faydalı olmuştur. 

Flokseradan harap olan bağlar 
yeniden ihya olwımakta, Çayke
nan mesiresi avannda da yeni 
bailar tea!ı edilmektedir. lki sene 
evvel 900 lira aerma~ e ile işe 
başbyan zirai kooperatifin aer-

Ergani' de Urla'da 

.. yn1 ..... 
15- 16 bia liraya 
balii olmq bulmı
maktaclar. Ka
sada ıpor ve 

ıençlik faaliyet:e
riaden göze çar
par bir ilerle) İf 
nrdır. Yeni ter 

kil ol- avcılar 
birlifi lpOI' lmht
bu ile b~" 
muallim Talaada 
Bey •porun ava.· 
~ inkişafı 
...... bir 
faaliyetin ltqma 
geçmiftir. Hilili-

..... Hima1ei Elfal tefelddlllsi 

...... pi,, ,., 
tadarlar. Himayei Etfal Nisan 
içinde birçok kimeeliz çocuklan 
tiydirmiye ye bir llbınet düğünll 
yapmiya hazırl•nmektachr.. Genç
ler Birliği Muallimler Bitliği ile 
birleşerek müsamereler tertip et• 
mektedir. Tayyare Cemiyeti na· 
mına memleket ikinci bir tayyare 
mübayaasına muvaffak olmak 
üzeredir. 

Velhasıl kazanm her tarafmda, 
her tetekklllhde birbirlerile mll
sabaka eder tekilde bir imar fa
aliyeti Yardır. 

.a.uıa ihracına karar •erilmiı ve 
ft f.siıtere ile müoaabete ba,. 
laallUfbr. Yakında gelecek olan 
ln,m. yapurlarma mal tahmil 
edteceji anlaı••maktaclar. Yamur
taabır lspUJa ile aramazda 1a
plan ticaret muabecleai eaa.Sanm 
dart l(lzle beklemektedirler; çla
.. Dalaildea mal gelme mevsimi 
,.tdaıatıf ft çerçiler mal topla· 
DJ• bqlamıılardır. 

Bakır Madeni tşletme /ktısadi 
faaliyet~eri Arttırıldı 
Erıaai. (H11....ı) - &ganide Va zig et 

1 
Akhisar'da 

· Yeni Belediye Reisi Çok 
F aydab işler Görüyor 

zengin balar madenlerinin itJetil- Urla ( Husu~ ) - Kazamız· 
meai hammmdaki faaliyet devam dan bir ıene amada 250 bin 

Muşta etmektedir. Şirketin 1eni infa lira kıymetinde 2,5 milyon kilo 

H-'k • K • 1 1 ettirmekte aldutu t3 bina yar- çekirdeksiz, 80 bin lira laymt.· .. evı omıte er o- kmda bitecektir. l.tuyonla ma- linde 800 bin kilo razakı Bdmll, 
tihabı Yapıldı den aramada yapdmakta olan 300 bin lira laymejinde 1,5 mil· 

at..., (Huıuat) - Halke'Yi içti- aaallllr iapab da ikmal edilmek yon ki!o zeytinyağı, 28 bin liralak 
mal yardun pbeaine vali Mithat, &zeredir. Nafta idaresinin inp palamut, 10 bin lira kıymetinde 
tlccar Hamza Hilmi •e Abdül- etmekte olduğu bDyük ıome ile 40 bin kilo ttıtlln, IS bin liralık 
bari Beyler, köycülilk komitaine bly&k köpriinlln İDful da ikmal hububat ihraç edilmiftir. Bütiln 
•a,ıı Celi), Hacı Ali zade Lebip, edilmiştir. ihracat yek6ııu 1,083,COO liradan 
eeken:I Abdullah Beyler, k6tüp- Amele çoculdannın okutulma11 ibarettir. 
hane ve neşriyat komitesine Maa• için metcut olan mektebin ihti· Buna mukabil bağlana iman 
rif mDdüril HlsnB, baytar Hulüsi, yaca kafi gelmiyeceği anlaşılmış için 375 bio, zeytinyağı istihsali 
muallim Hanefi Beyler, mUzeler ve yeni bir mektep binası yapd- için 120 bin, pa~amut için 
ye Hrg11er komitesine müft& Ha- llllfbr. yakında bu mektepte 14000, Tülün için 12000, diğer 
un, evkaf müdüril Galip ve KA- tedrisata haşlanacakbr. emtiamn iıtihıali için beş bin 

lira masraf edilmiş, 100 bin 
mil Beyler, spor komitesine ziraat Bozdowganda Yol eı·rı·ıwgl 1 llı-a vergi, 50 bin lira aiz veril-
: 7:t~;;:fç~ai;~ri~at:eyt~•:: Bcızdoğan (Hususi) - Bozd~ miştir. 
çilmiflerdir. Klmil, vali Mathat, ğan belediye mecl"si Egmir, Kak- Ödemişte Gizli Nüfus Tesçili 
k6ylll Celil, Hlianü ve Saim Bey- kale, Albntaş, Yaka, Kazadere, Ödemiş, (Hususi) - Gizli 
ler ev idare heyetini teckil et• Haydara, köyleri ihtiyar heyetle- nnfuı, 616m, doğum ve evlenme 
mitlerdir. y riain iftiraklle bir toplanb yap- vak'alannm tesçili için bütün 

1 ımtbr. Bu toplanbda Bozdoğanla kiSy ihtiyar heyetlerin iftirakile 
Tekirdağmda hracat Faaliyeti bu k6fkr arasındaki yolun ioşa11 kaymakam Beyin riyasetinde bir 

Tekirdat, (Huıaal) - lbracat için bir birlik yapılmasına karar toplaab yapılmıf, tedbirlu alm-

Akhisar, ( Husull ) - Yeni 
Belediye Reiai N...-et Bey, U... 
bama iman için f8JaDMlikkat 
muai aarfetanekteclir. Bat ve 
tarla yollan bile tanzim ettirilmit, 
bu yol yapma itine claYal sama 
ile butOa baba halla iftirak 
etmiftir. Kaabadaki dul ve ye
timlere belediye kaaıwndan mua
venetler yapılmıı, an ve para 
ver:lmif, bu llic:enabane yardım
lar bütnn halkı m&tehaaaia ebnit
tir. Halk gerek Nusret Beyin 
gerek mesai arkadaflamun kasa
banın blitün mübrem ihtiyaçlanm 
karşıhyacalw.nm anuktadır. 

Adanada Et Ve Ekmak f;atı 
Adana ( Husuıi) - Burada 

Belediye ete ve ekmeğe narh 
koymamakta ve bu suretle raka
bet yapılarak et n ekm"fin daha 
ucuz satılacağı mütaleasında bu
lunmaktadır. 

Fakat ekmekçiler anlaşarak 
ekmeği kilo başma 1-2 kurut 
artbnn:şlardır. Kasaplann da et 
fiatım yUkseltecelderi .aylenmek
tedir. faaliyeti devam etmektedir. s~ vcrilmisfr. m1'br. 

•afa urfmda 1000 ton mıaar, :-======================-============='.===:::::=:========~===========::===============-
350 ton arpa, 750 ton butday, R • ı• l 1 ket H b 1 • 
70 ton kaplıca ihraç edilmiftir. esım 1 .. em e a er erı 
Banlar Noneç Ye Fillltine sit· 
mektedir. • 

Tekirdağı HaJkevinda 
Tekirdağ, (Humai) - Mual

&m Ekrem, Şakir, Fehmi, Muhid· 
din, Halit, Safter, doktor Veliyüt· 
tia Beyler Halkevi idare heyeti
ne C. H. F. reisi Ekrem Bey de 
n ra.I ğine in ibap edilmiflerdir. 

Somada Domuz Ava 
Soma, (Hususi) - Ytıza m&

teeam atıcının iştirakile yapdan 
drek avmda 24 domuz vurul
Dlflur. BuaJardaa 4 domuzu yal· 
.. bapna Abekili Nuri Bey 
._.uştur. 

Bartm Ortamektebi kasa bir devre sarfm-1 ranalarla halka hizmet ediyor. Resimlerimi& bu 
da azami inkipf göıteren bir mfieuue olmut- srGzel pvadaa Gazi Kötelial, riyaziye tat· 
tur. Mektep, ifleriode ~lduğu kadar mahitinde liikabnl Ye talebeaia ajaç ba,......_ iftira-
cle faalipl pteriyor, çok WifadeB koaf.. kiai sWsiı•• 

Eo Doktora 

Şeker 
Hastalığı 

Bir okuyucuma .... ,.. 
ker hutaJajl iyi olabilir mi? B 
&yle bir ualidir ki cevabı 
rudaa doğruya ••e.et,, r 
11a,..,, diye werilema. 

$ek• ........ "H,dre - c 
bonia • hamm fabmı m • 
gıdalan manehne •alriiiy • 
ka,hetmit bir rind.. ane • 
bh haldir. Halbuki .... 
nnda şeker hutalajı iclrucla 
ker bulunması demektir. Ba 
anlaJlf araımdaki fark bitha 
meseleyi içinden çıkılmaz bir 
koyan aebeptir. 

Fılhakika idrarda teker 
lunma11 ıeker haltalıjmm ı 
terdiği lrnm laaı~ıcalannclan 

Bununla lleraber ,umi 
saatte Ylcude getirilen kira 
miktan ile bir ttre idrar ba 
düıen ıekerin miktanm 
etmek IA:a•dır. 

8a miktar ( 50 ) den ( seo 
grama kadar detifebilir. Ve y 
bu idrarın ihtiva ettijl lmti 
· tmemİf Hidrat de carbo 
•ikt•n da buaa 
gerektir. 

İdrarda İeker, lrancla tek 
lkW • birbiri kaür m · 
hallerdir. Kan tallıil halde li 
bqma bir ,.... ıekeri ihti 
eder. H•nlak başga.terince 
m.bet .lilrede (3,2) pam.. lla 
fazlaya çıkar. Bununla ben 
kanda tek• ~llaee matlaka 
tehlikeli bir nzi1et brpsmda 
kahnchtına deWet elma. 

Kanda teker derhal malel9 
çıbanlarm tezahlratma aebebiyet 
verir ye baun banlar eerraYl 
ameliJatlara lhtlJ•ı .W'!kler 

Ba hutahğın Arazından eD 
mllaim olam hutanm amyetinde 
lmtiaa eden pdalarm kabiliyed
haruriyelerini kaybetmeleri •• 
binat nesçln imti1au hql...
•clar. Ba takdirde ltatanm Yl
cadlbade bir zehirlenme lalcliaell 
baflar. 

Şeker hutalıjında bata
J•tı btıyük bir rol oynar. Ço
cuklarda hastalık alratle inkişaf 
eder. ihtiyarlarda iae eeyri daha 
yaYaşbt. 

Hutaya lbmgelen teda'Winla 
yapılmuanda rehberlik eden aras 
başlıca .tunlardır: 

Eğer hastada çok miktarda 
teker yokta ve mutedil şekilde 
gıda alıyorsa hastalığın hafif ol
duğuna hükmetmek, lizımdır. 

Hydrat de Carbone ltazmet
tirecek iliçlar sayesinde ha tamn 
aıhbatiai tevzin ve uzun b"r iyi
IC{me devresi tamin etmek müm
kündür. 

Hutalık daha fiddetli ve p 
ela alma keyfiyeti itidalini kay
betmit bıLwıu) ona o zamaa va
hamet: kabili iDIW deiadir. F .. 
kat aon zamanda Ena&Jinin ker 
fedilmeai ile birçok •ahim pker 
hutabldannm ancı alınm•fbr. Ea
:llia, pankreaaın hareketiai J1UU1e 

tazam bir hale getirmekte büynk 
yardımı dokunan bir imilclir. 

Hull•• ı Seker ha.tahğa ela 
her hastalık fibi aarın b&) ilk te-
rakki!eri sayesinde eski vahame
tini bybetmif bul11D1Daktacbr. 
Şimdiki doktorlar bu haatahfm 
biltlll fenahklaruu bLiyor ona g&
re tetbir1er ala) or ve 7apılacak 
teda\'İyi riyazi bir kat'iyetle ta• 
zim ecljyorlar. Belki la huaasta 
fen henüz tekemmlll etmİf bit 
halde delildir. Fakat ne de oı..i 
biiytlk bir terakki adımlan a 
Wwamaktacl-. - • 



o 
k 

•• 

o 
a 
u 
i 

( Sig s~t Alemi JI RİC LG r 
Amerikaya 
Endişe 

.. • "' f ~ f -; 
'· ' • (. 1 .... 

af cim ••• 
Amerika CGmhur Reisi M. Roont.lt 

bit senedenl:eri it b oındadar. Bu 
zatin icrnatına knrıı şimdiye kadar 
esasla b:r surette itiraz ardası yük· 
ıelten olmadı. Her ne kadar Cümhu· 
riyet fırkosı aflanndan ııra sıra bazı 
tenkiller yük clmedi değil. Fakat 
Beyaz saraydan yapılıın kısa bir teb
liğ ile Lu tenkiller derlınl susturuldu 
Ye ur:turulmakta da güç:ük çehil
medi. 

Bey z ıarnyın bu hususta hul· 
landığı t biye bnsittir. Bu gibi neşri· 
yat ve edalar " bükümet aleyhinde 
propaganda,, o1mak (izerc tavsif edi
liyor ve her.şey yerli yerine avdet 

diyordu. Propagandnyı en çok se· 
ven \•e bu vadide harikalar yaratan 
Amerikndn, propaganda yapmak 
adeta günah itlemekle müsavi adde
dilir oldu ve L u hal, tayyare şirket
leri muknvelelerinin lagvı tarihine 

dar devam etti. 

Fransızlara 
Gün Doğdu 

F asta Zengin petrol 
Kuyuları Bulundu 

Du Ja • 
ı .. 

~~~~~-4>~~~·~~-

M ah keme Huzurunda Gayet Soğuk
kanlı Ve Haşin Davrandı 

Geçenlerde öl
dürülen Romen 
Başvekili M. Jan 
Düka'nın katilleri
nin muhakemesi 
litti ve üç kişinin 
idama mahkümi
yetleri istendi. 

Resimde, bun
lardnn, sabık baı· 
vekile ilk kurtunu 

tan adamı görO
)'oreunuz. 

Elleri kelepçelf. 
dir. Mahkeme kar• 
111ında gayet ao· 
ğukkanlı ve haşin 
dnvranmışbr. Per• 
şembe günü verilecek olan karar bütün memlekette heyecanla beklenmektedir. Vakt• L:i, bu tirketlerin, bazı 

übim idare erkanile claıruak 
emleket menafö l~ybinde jstif adeler 

temin ettılderi işa:ı olundu; M. 
R~ozvelt, Po ta ve Telgraf Nazırı ile 
muı_tercken bir knrar verdi ve top
yekun bunlann mukaveleleri fesho
lu ~ ~nlann yerine de, posta 
nal.lıyab ıçın eakeri tayyareler kul-

Yeni kuyulardan ham petrol 
fıtkmrkcn 

İngiltere' de 
' Paskalya} 

Tezahürleri 

I

Sulh 
Ha/,kında 

Bir Rapor 

n~lnuya başlandı. Fakat bu ttyya
rec~er henüz gençtiler, kendilerine 
Yerden &'"'ır • ı· ll 'f • g ve mu u ıyet vazı eyı 

rapm~ hususunda hazırlıklı değildi-

ld
• u Yüz.den birtakım kazalar 

o u ve Arn "k l: d b" h erı anın uzlu aahrala-
nn 11 ır ~yli delıkanh düşüp öldü. 
.Bu vukuat, ılk defadır ki M. Roozvelt:n 
kararlarındoki İa'lbet hakkında te
reddüt uyandırdı. Halk •üpb dfi ı-•. d y eye şu 

e atıma ı sarsıldı. Şimd"ı • t 
d 

vazı ye 
u ur: Eğer Amerik hül~ümeti luna 

benzer yanlış lir lcarar daha verecek 
olursa, esasen tezelzüle uğrayan bu 

mniyet büsbütün ortadan kalkacak 
ve n tayicini tahmin etmek mümkün 
~ayan h diaeler doğacakbr. Ame
riluı h lka bu yuz.deo endİfe içfodedir. 

Sıiccyy 

Uzun z.nmandanberi Fas'da çalışan 
bir fen heyeti bu memlekette petrol 
membnları ramakla meşguldd. Bu 
yüz.den arn'dnin birçok yeı·lerinde 
muhtelif kuyular çılmışh. 

Geçen oy bu kuyula.rdan biri l 
g~c~ yarıaı birdenbire ateo almıı ve 
gunıerce ynnmışhr. 

Halk gecenin karanlığı içinde 
yannn kızıllık& ilkönce semavi bir 
işaret zannelmi~ epice korku geçir
miştir. 

Bunun üzerine yapılan tetkiknttn 
bu havıılinin zengin petrol madenlerini 
ihtiva ettiği anlaşılmış, yeni ve ciddi 
teşebbüslere girişilmiştir. 

Yakında Fa 'da petrol anayiinin 
büyük bir inkişafa maz.har olacağı 
anlaşalmnktndır. 

Siyasi Bir Katil ançuri'de 
Amerikada Tavkif Edildi Bir Şimendifer Soyuldu 

. H rbin 2 (A.A.) - Otuz bnydut 
• Ncv. york, 2 ( A. A. ) - Nikaragoa b d' r• l d S ır m r an ız trenine hücum ederek .. ıs erın en Mdinonun katili olduğu ld 

:ıannedılen ve bundan bir müddet yo nn çıknrmı~lnr ve bütün yolcuları 
evvel kaçan M. Kamilyo Gan2ole.ıı ve hamuleyi aoymuşlardır. Hücum 
buraya gelmiş, E ı .• adasında ıne\'kuf esnasmdtı iki kiti ö!mü1t birçok 
tutulmak üzere tevk1f .ed.lmiştir. M. kimseler ynralnnmışbr Ha d tl 
Kanıilyo, Jcnerııl Sandınonun katili- askeri muhafız! n esi; et .1

1 
ud~r 

nln kendi•i olnıııdığını soylernekted· M- k Jr. mış er ır. 
ır. unn a at temnmen durmuştur. 
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A 
bıurJ.an C..ahıt 

AY E 
Demiştf. 

d 
Sonr~ .e~velce her ayrılışların

a kendısını gözden ka) bolunci· 
ya kadnr o Y rinden b:le kımılda· 
bazda. Şimdi daha elinin harareti 

ybolmad~n ) üzgeri edip gidi· 
yordu. Münıre bütün bunlara düşü
nerek akşamı getirdi. 
I hVapurda yer bulmak için a~ 
• az rlanıyordu: 

Şube şefi Kemal Bey: 
- Münire Hanım, dedL. Mü

~antım~ı direktöre söylemiştim. 
d"k en~ bır h~fta izin koparabil· 

1 
• azartesı gününden itibaren 

!11bezunsunuz. Gelecek pazartesi 
iŞ aşana. 

Şuie şefi, terbiyeli bir gençti. 
Gülerek ilave etti: 

- Yalnız bir ricam var, yarın 
bazı mühim dosyalar var. Onlan 
öğleye kadar hazır etseniz. Siz 
yokken serviste kimi çalışbralım 
iatersiniz? 

Münire dudak büktü: 
- Eğer iş:Uiz geri kalacaksa 

1 
~nrarı yok Beyefendi. Ben izhıj~ 

en vazgererim o "' . 
acele cevap verdi • - y . . 

b" doo rıca ederim. Böyle 
•
1r. şey. ~n bahsetmedım. Yalnız 

sızm ehnızden çıkması lazım bir
kaç dosya vardı. Eğer mümkü 
onları yarın bitirelim Se !lse 
k. · . · rvıste 
ımı ıstersiniz? Le} la Hanım, 

Matmazel Rozini, N .. ri Bey var. 

Münire Lir an dfişündü. Sonra 
glilerek: 

- Hiçbirini gücendirmek iste
mem. Fakat en iyi çalışan zan· 
nederim Nuri Beydir. 

- Ben de öyle buluyorum. 
Münire çantasına aldı. Yann 

öğieye kadar gelip çal şağım 
söyleyerek bankadan çıkb. 

Altı buçuk vapuru kalabalıktı. 
Kalnbahk arasında Necdeti arar
ken yandan biri seslendi: 

- Hişti 
Başır.ı çevirdi. Pek terbiyelice 

olmayan bu davetin sahibini me
rak etmişti. 

Necdetle gözgöıe geldiler. 

Londra 2 (A.A.) - Paskalya bay· 
ramları münasebetile Londr ile 
Avrupa kıt'nsı arasında münakalat 
faaliyeti büyük miktarda artını tır. 

Yalnız cumarte6i günU Kroydon 
hava meydnmndan Avrupaya ( 120 ) 
tayyare kalkmışhr. Deni:r. aşıra tren· 
lerin çoğu iki misline çıkarılmıştır. 

Diğer tnrnftan havanın fena olma· 
6lhll rağmen lirçok şehirliler, hillcrc 
dowu dökülmektedir. 

Pı-Jlara tehacüm evvelki rekorları 
kırmı~br. Blakpul plajına ( 250 ) bin, 
Hast ng plajına (100) Lin l işi gitmiş
tir. liuna mukabil birçok vilayetlerden 
Londrnya da gelenler çok- olmuşlur. 

Hnyt Park'ta "Zarafet geçit resmini,, 
görmiye gelenlerin say151 ( 250 ) bin 
kigi tahmin ediliyor. 

Lok Ness canavarı da şöhretinden 
birşey lm,ı: betmiş değildir. Binlerce 
otomobil, gölün etrafında dolaşmakta, 
motörler ve gemiler de gölde cnnnvnr 
nrıııtırmaktadır. Fakat meşhur cana
var, • l'ğer hakikaten cannvar mevcut 
ise - kendisini göstermiye tenezzül 
etmemiıtir. 

Meltada LUks Eşya GUmrUğU 
Arttırıldı 

Malta. 2 ( A. A.) - Vnli, ecnebi 
mallarından lüks ve yarı lüks muht~
lif eşyaların resimlerini yüzde on ve 
daha fıızla n:ı;betinde artıran bir 
amirname tebliğ etmiştir. 

O Elile de işaret ediyozdu: 
- Gel 1 Burada yer var. 
Münire kulaklarına kadar 

kızarmıştı. Titrek adımlarla ona 
sokuldu. Necdet emirberini azar
Jıyan bir topçu kumandanı gibi 
ona çıkışıyordu: 

- Nerede kaldan.. Erkenden 
gel diye de söylemiştim. 

Genç kız cevap vermeden 
açtığı yere oturdu. 

Etrafındakilerden sıkılıyordu. 
Necdet sordu: 
- Ne oldu, izin meselesi. 
Münire gülümsemeye çalıştı: · 
- Sonra konuşuruz. BugünO 

nasıl geçirdiniz? 
Senli, Lenli konuştukları halde 

Münirenin böyle cemi sigası kul· 
lanması Necdeti hayrete düşür-
medi, ayağını ~ar~ısında gez~te 
okuyan bir ıhtıyaran ellerme 
doğru uzatıp bacak bacak ilstfine 
atarak cevap verdi: 

-Arkadaşları dolaştım. Sonra 
sinemaya gittik. . . . . 

- Ya.. eğlendmız mı barı1 
- Eh.. filim fena değildL 

Çoktan beri görmed.ğ~m için .•• 
Amma mevsimi değil. Bu güzel 
havalarda 6İneanalar çekilmiyor. 

Münire Hisara gelinceye kadar 
onu havai mevzularla işgal etti. 

iskeleye çıkhklan zaman rica 
etti: 

- Yemeği bizde yiyelim ia· 
tersenl 

Nevyork, 2 (A.A.) - Beynelmilel 
sulh için Knrneci mües esesi relat 
M. Nikola Mürrey Butler, talim ve 
terbiye raporunda demektedir ki: 

- " insanlar Vcrsay, Trianon, 
Sen Germen muahedeler1ne ntfettik
leri hakiki veya hayali fenalıklardan 
dıkkat bakışlarını çevirerek mali 
istikrarın temellerini ntmağa çalıı.sa
lm·, bugün tehlikeli bir mahiyet almıo 
gibi görünen meselelerin bnlli daha 
kolaylaşmış o'urdu. 

Eğer, 1914 felaketine sebep olan 
şartJıınn avdetine mani olmak isti
yorsak, Pnris misakının kıymetine 
inanmamız lazımdır.,, 

Küba' da 
fşler Bir Türlü Düzelemiyor 

Havana 2 (A. A.) - Gizli bir lop· 
lııntı esnnınndn petrol şirketleri işçi· 

leri grev tehdidinde bulunmuşlardır. 
Telefon işçileri grevi el'ao devam 
etmektedir. Şirket ikinci müdürü. 
tirketin .şimdiye kadar (100.000) do
lar kaybettiğini, fakat hükumet, .şid
detle müdahale ederse, haUann tek• 
~ar ve derhal Jşliyebileceğini söyle
miştir. 

Bundnn başka verllen bir kararla 
badema Küba dövizi Amerika doları
·nın tahnvvüllırine bafllı bulunacaktır. 

Yüzbaşı Necdet mabmuzlannı 
şakırdattı: 

- Olur, fakat eve bir haber 
vereyim, beklemesinler. 

Münire gü ümsedi: 
- Hakkınız var. Misafiriniz 

olduğunu unutmuştum. 
Necdet kalın bir kahkaha 

attı: 

- Haydi canım. O misafir 
değil ya.. Fakat ajıp olmasın. 

Bir kerre görünmek lazım. 
Münire cevap vermedL 
Necdet yemeğe geldiği zaman 

Elbise değişmişti. 
Genç kız onu sivil kıyafette 

görünce gülilmsedi: 
- Üniforma ağır geldi ga· 

Iiba.. Bu kıyafet insanı biraz 
Daha serbest yapıyor zann~ 
derim. 

Necdet çarpık bağlanmış 
kravatım düzeltmeğe çalışıyordu: 

- Sivil elbise insanı biraz 
sllmsiik yapıyor. Ün.forma gibi 
değil. insan nsker elbisesi altında 
daha başka türlü konuşu) or. 
Hatta daha bnıka dfişUnüyor. 

- Ne gibi? 
- Bilmem. lnsamn gradosu 

yükseliyor gibi birşeyl 
- Yani daha sertleşiyor 

değil mi? 
- Zannederim. Herhalde nni

forma iyi bir şey. 
Münirenin annesi söze knnştı: 
- Babam da askerdi. Doi· 

[ Gönül işleri ) 

Nişanlıma 
• 
ln<lnmaklığı1n 
Doğru Olur Mu? 

'
1 Nişanlıyım, pek yakında ev• 

lenmemiz kararlaştı. Bir buçuk 
enelik nişanlılık hayatımızda sev-

gilimin haftada birgUn • Cuma 
günleri - benimle buluşmaktan bil· 
hassa içtinap elt'.ğine dikkat et• 
tim. Tahkikat yaptım. Başka bir 
kızla münasebette bulunduğunu 
öğrendim. Kendisine bundan bah
settiğim zanıan bembe) az kesildi, 
fnknt kendisine itimat etmekliği· 
ani söyledi. Ne yapayım, nişanlı· 
mın sözüne itimat edeyim mi? 

Feriha 
Tahkilcntımzı tevsik ediniz. 

eğer başka bir kızla münasebet· 
le bulunduğu sureti kat'iyede 
tahakkuk ederse o vakit tehlikeli 
bir oyuna girmemeniz dahn doğ
ru olur. Daha bugünden sizi al• 
datmağa kalkan bir erkek, sizi 
sevmiyor demektir, yarıo daha 
büyük hıyanetleri yapmıyacağlaa 

emin olamazsınız. 

* fstanbula geleli iki nç ay olu-
yor, burada bir ihtiyarla tanıştım. 
Bana kızını vereceğini \'e beni 
aynca 30 lira maaşlı bir işe ge
çireceğini söy:iyor. Fakat benden 
peşinen IOO lira isliyor. Ne der
siniz? 

Bekir Fehmi 

Bir dolandınc.ıya düşrniipli
nüz. İnanmayınız. 

* 1stanbulda Sabit Beyeı 
Son Postaya bir öğle zamam 

uğrayıp beni görür müsünüz? 

* Topknpıda Uzuaçarşıda Zeki Beye: 
Evvela k.zın sana \•armak is· 

teyip istemE:digini anlaman laıım. 
Eğer kız seninle evlenmek. is~e: 
mi yorsa be}' hu de yere aılesını 
kandırmaya uğraşmn. ikiniz de 
bir.ibirinizi seviyorsanız o zaman 
nilenin muvafakatını almak ko-
laylaşır. 

* '.l'orgııtluda M. H.. II. Beye: 
Sevdiğiniz kınn size yüzver

mesi ihtimali pek azdır •. Zaten 
seviyece sizden ) üksek b:r w ~ız.la 
evlenmeniz de doğru degıldır. 
Beyhude akınbya kllrek çek· 
meyiniz. 

HANTMTEVZE 

rusu şerefli, şatafatlı meslektir. 
Bey beni istediği zaman rahmetli 
annem bana sorm~tu: 

- Kıztm, seni bir mübeodit 
istiyor, ne dersin. demişti. 

Erkek diye en ziyade babamı 
gördüğüm için gözüm askere, 
kılıca, mahmuza, nişana, yaldıza 
nlışmışb. Mühendisi pek gözüm 
tutmndı amma kısmet işte .. lnsaa 
mes•ut olsun da. 

Yemeğe otururlarken Necdet 
izin meselesini tazeledi: 

- Hani söyli) ecektin, ne oldu. 
Yine bır dırılb mı çıkardılar yoksa! 

- Yok, bilakis, yarın öğleden 
sonra izinlıyim, bir hafta .• 

- iyi, öyle ise bir pr?gr8:m 
çizelim, her gün bir yere gıaerl%. 

- Ben bir şe.> ler düşünUriim. 
Yalmz bu g .. zintiler doktorların 
tenbih ettikleri istrahati bozmasın. 

- Hayır. Ha}ır. Maşallah d~ 
mir gibiyim. Zaten Diyuıbekirde 
iken doktorlar bana söylemişler
di. Şimdi dünyaya yeniden gel· 
miş gibisin. Vücudundaki pis kan 
çıktı. Yerine temiz ve kuvvetli 
kan geldi. Arbk kendini on sekiz 
yaşında bil. Dediler. 

Sonra ilave etti: 
- Doğrusu (Gülsüm)On bu 

iyiliğhıi dünyada unutmam:· ~ız 
beni kurtardı amma kendı hali 
toparlanamıyor. Anneme söyle
dim. Bu kıza iyi bak. 

(Arkası .ar) 



_._ ____________ ........ , '-
Dün g a Hadiset'erı 1 

Geceleyin 
Tenis Nasıl 
Oynanır? 

,. 

TellİI oyunlan IOD umalarda 
" lıılc v.... Amerilrahlarm ..... 

Sa6a kallcle merak...,.. 
dardaja bir ..,. 

ICiplfl olmUfhlr. Buadaa 
dolayı pd&zlln vakit bulup ta 
lla O)'Ullclan merakuu alamıyanlar 
peeleri tenil oynamak cleliliiine 
kadar pliyorlar. Y almz pceleyin 
•im ık ka"Dafbncı olmua 
ftJ& •luamn ldiçük teaia topl .. 
nm derhal ~recek derecede 
azclınlatılamamua tenia merakh
lanm çok mlifklJ mevkide bı
nkmaktadar. 

Son umanda Amerika m&o 
•eaclialeti bu ip yeni bir çare 
bulmutlardar : Teoia uhaımın 
ciYsma biFkaç taae •bun ka.. 
pltl illi._. eden cihu ftWli.. 
,_, banlan ifleterek liahamn 
latlnde milyonlarca •hu balonu 
dcuc:le ıetiriyorlar. 

Ba dlaaılarm ~ 
Wundarduİdan projekt6rleri 
Nloalara dopa çevircl.lderi 
ftkit derhal onda dndtb 
liJuma be.m,. .. ı. l»erralr 
" lteyu bir ziya deade ıeliyor. 
Bu .ıı bir membadan çakmadap 
w ık kamaıhrıcı bir pddette 
....... için her istikamete clot
ru tiden top ıazle kolaylıkla 
takip edilebilmeiteclir. 

Ba icat kolay •••ra istinat 
etmif bulunduğu ıçin her Jerde 
kabili tatbik olacak bir mahl,et
tacllr. 

Saban k6ptlili imal eden ma
ldDelere konan maddeler (20) 
imam Aya (1) kaıım ıliterin (2) 
..... lbnll7a •banundu iba
rettir. 

ffayapzi boruauna Yeyalaut 
Wr idrojen • mlYellidtilma IİfelİDİ 
Wr buçuk boru ile yakanda 
.aJlenm cihaza dalclıfclaldan Ya
ldt derhal haYalanmıya batfayaa 
11bma balonlan kola1hkıa fatlaUI ..., .. 

* AwrtlpWD W.çek .... 
ketlerblcle ... -.at Ye 

-.,,-,-r:-~--· ...... ~~_::-~ 
~-111 ~ua• ll' ce-
~-:.;. miyet varchr. ISP 

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

..... Maell Fraam Ak•demiaine 

.. olmak, bir w. adamı için 
lltbeleriia • .,..,. •e Ahir 
lmrllnde ,.ıea bir nimettir. Y o-
nea llm Ye fen tetkiklerbiia, 
ime uzun bir lmmet llaJatmm 
mtlklfab olmak lzere teveccOla 
edea IMa nimet, rlitbelerin aonun-
•• olduğu için her alime Yeril
.._ Cemiyetin asa adedi mah-
duttur. Birisi lllince JerİDe bat" 
baı intihap edilir Ye umumiyetle 
... azalar ı•yet yqb adamlardır. 

Bununla beraber 10n zamanda 
.. J811a adamlar cemlyetiae 
1Dti11ap eclilea Galtoa Ylllya 
.....We bir alim ancak 41 ya-
11Dcladar. 

Akademi için bu yq pek 
s-çtir ve Gaston YDlya bu 
JAfla ifin• yarayacak tetkik Ye 
tetebbu eserleri vermiı ve Aka-
tlemiye aza olmuı olmakla aldın 
,..ta detil bafta olduğuna bir 
kere daha qpat etmiı demektir. ________________ _... _____ _ 
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Vıtklt Eseal uat 

llrt 1 G Akpm~- 1815 
.. 1 42 u l7 v... 1 • 20 ., 
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Tarihi MISabalJe 

Cennetlik Değilsem Boş 
Ol Benden! 

\ l 11 

H•raibftıitl• •grettirlle11 efhmceleri11 l•••ll11I •'• luıl•••lıler '-"''' ..,.,,, 
liaruntlrrefidio zevcemi Ztıbey- ı biç bir teY• o ldza anutturuu.. J mlfb, karwcm yanında •akit 

deye hem muhabbeti hem laiir- 1ordu. Ganlilden 16nüle dolq- ıeçiriyordu. Sev,W.UU her vakit 
meti varda. ÇlinkO Zlibeyde gll- mayi seven Hanm, tek \ir kadın ıörmek, sinbilmek 11nkl, lla 
seldi, zeki idi, zarifti. Bu dOfOnOyorda, tek bir 'ehreye lamranh ,nnlerin aC111111 blru 
..a,etlerile kendini koca11na tapıyordu. Htilya1m1 bir ,tbele ualbyordu. 
avdiriyorcla. Harun&rrefidin am- tahlia etmifti, rOya11m Jiae bir Bir g8o yine orada, Zllbeyde-
cası kızı oldap l~ de lailrmet tek kaz 6r0yordu. Din sarayında sevıililinl dOtline-
g6rilyordu. Llkin bu im, bu halayak rek bahçeyi dolqıyordu. Her 

Fakat bir halifenin, hele Ha- memnu bir meyvaya benziyordu. çiçektea onun koku1UDu ahı pbi 
ran .Jibi Çin hududundaa F u Çlnki •hibi batka11 idi, ,eriatta vehmi hazlar topluyordu. kq 
kıyılarma kadar mayan bir Bike- İ8e baıka birinin cariyesine ıaz H&lerinde yine onun çalclutan 
de ıelitl g(lzel ve dilediği gibi koymak btlytik bir gtlnah •yıla- ahengini buluyordu. Bayle Jan 
hlildlm ılren bir tacidarm tek 7ordu. Şa memnu qlo mepu bir deli bir dayp bahram pçlrwelr 
bir kadma batlı kalmamoa lmkb .. ide koymak için halayıja ZI- ıezerkea bir kameri1enia albnda 
ma YUdar? Her erkejin ylreiinde laeydedea 1&ba almak lbunda. onu, o ı&all mevlhuu flr-
bir kelebek JllfU' derler. Padipla ILlıka tarla onunla ayupaak main mi? 
J&relderi bizatild kelebektir. Mat- mlmkln deiildi. Daha d*"8111 Zniıdlı ilana, ... awdata 
laka fipktea p~fe konarlar. Allat.. karp paltlrtr mevldiae .. tewllf lzerlae t.al•dup 
ICadua declijimlz .,Uen ve kOllU- cllpıed-. blyle bir aetfceye ,.ete _.ieleJlyermifti. Zlbeycle 
... çiçek de bu Yefam kelebek- erilemeaclil ..Ua.t pk uıalda ldL leYalllıd 
ler için Adeta blJllll bir illc:iup Haran ..... t, qkiiu tatmla ip .......... WL Afbu 
baler. O.... kautlarada laeacli lçia bn..aclaa ....... ....... Nhti,ar ... için Jahm bir 
laYl'lllllarma bir zerre yalchz f»a- almalı kabahja ilatiy.r edemi- kelime .aylemelf, .. ,ell,, deme.i 
...... için çılclınr. , yorclq. Zlbe1cle. •• }111.-ee ki& idi. Milyonlarca halla bt-

ltarunerntitte Zlbeyde,t car odahp bulandupa l.W;ordJı, tarmak lnlnetini tap7aa bu ke-
daa sever 16rlbunelde n üima fakat 16zile ı&mllyordu, bafka Hme, flpbe JOk ki, aziz MYslliJe 
uymakla beraber halayıktan bir un1cla J8f11orda. Ondan fU ele kanat ftl'eeekti. 
hala11ta -· t8f1maktan geri laalayıja istemek, 1ezip te ,anne- . Hanın. orada JU&tacap ulı-
dunmyordu. Onun yllreği g&ztın- dip bir fadaJI apaçık aeynttir- neaiD bir ıtmah t.pD edecetinl de 
de ve ytlzlerce kacluwa gözride mek olacaktı. dOfllnmllyor delflcli. Fwt, lntln-
bu ...n Jlrekte idi. Her Harun, bunu yapmadı, yapa- ele stllllmaiyen zevk okadar en-
doğan gOnq. Batclacbn ha madı. Fakat aıkmı da lidere- gindi ki Allaha pcenclirmek bile 
kudretli halifesini bir baı'ka medL Arblr kendi ıarayım bırak- kendine biru buit ıeliyorda. 
kacbom yanında ıarnyordu ve -..... ... • ........ - '" ....... ipe bu hluiyet içinde kameriye-
batao gOneıin gözO, aababki ye tirdi •• ,..mcı.. farlayan 
yüzden baıka11nı aelimhyordu. gllzel lozm omuzlanna ellerini 

Harunilrreşit, aruıra ıev,ın SON P O S T A koyarak, on onbq ,onlllk iftiya-
ıevceainia aaraymda ela secelerdL ·-----~ kuu mırıldandı: 
Bu se,...k ziyaretlerinde kendilini y..,"" Sigad, Hawulü .,. - Seni seviyorum ,ezel im 
ej'lendirmek için her ıey yapılır- "•"' _..., .. , pn de beni 1ev,I 
dı. Ziibeyde, bOtnn zeklsıoı ve ld • latanbal : Eeki Zaptiye Hlnm. Ztibeydealıa mah olaa 

f k are. Catılçeıme ıokağı No 25-1 zera etini ullanırdı, kocuına çqit Telefon : _ 
20203 

p halayıp birdenbire titreye-
çqit e;leoceler ıeyrettirirdi. Bun- Poeta kutusu: latubul _ 

741 
ceğini, ifittiii müjdenin heyeca-

lann, bu ej'lencelerin temelini 'Ielgıaf Jataııbul SONPOSTA nlle aanalıp yere dOfecejini ve 
yine halayıklar teıkil ederdL ayaklanm ipe ape: 

Fakat Harun, kendi aaraymda Ab Fi t -"Ne •adet, ne •adet!,, de-
yapbja ıibi Zübeydenin sarayında ODe 8 1 ye bajancatuu umuyordu. Fakat 
lillbali ve pervamı olamazda. !'ÜRK1YE ECNEB1 kaz, atıldmetle ,.n çekildi, atan-
Huzurunda •z php clanleden, ı"oo Kr. " S... 2700 K.. dancı bir te~• fU cevabı 
e;ilip hnknlen, açıhp saçılan 750 • 1' A, 1

80040< .. verdi: 
400 • • 

ıtızel kazlara ıarkınhhk edemezdi. ıso • l r 500 • - Ea1re Zllbeyde 1izi çok 
Bazan phlaoan bınma içinde Ahon1 bedeli petıudir aeviyor. Sia de oaa biru aevinis. 
•klayıp kızlara ka111 kayıtsız Oeien evrak gen verilm~ Çlinldi vazifeniz budur! 
prtlnmeye •vaprdı. ÇftnkO ka- ilin ardan m••'ullyet alınmez. HINnun gGzti 6nllnde teres-ı 
nanc:lan rekinirdi. Ck··ap için mektuplara (lOJ kunııluk lime bqlayan elmaı pto, paldar 

... pul iliveıi lizımdır. 
Bir ,an, o kazlardan bbi ile can- Aha ll•liftlrll.,..ı (lS) bn,tıır. ~llr ,.tabr~ea .~yık, aur~ 

dan allkalanda. içine qka benzer - bır plıe slbı lilinip ıltmifti, 
bir atq, bir iftiha atqi diipıOftD. Gaıetb:~eı:ti:n ':~ =ulana kudretli halifeıl lank bir &midin 
Kendi gGzti 6nlbıdeld 11ra ıara pzeıemiıe aittir. enkaza arumda JÜU ltaralmntbl 
cariyeleriD • lhleri. ne Mllan * 
nk Wr ... ftnDİJerdu " • wımclu Wr lld ., -

Kari Melr.taplt111 

Tomruk 
Sugu Açıldı 

Geçen ayua 22 aintle plalll 
ıuetemizde .. Bıktık bu m deP 
cllnclea,, lel'lhhala ,.amada Tome 
ruk IUJUDaD zabıta tanfmdaa 
mlhllrlendljinl 1UIDlfbk. "T _. 
rU IUJ11 aaJühl SabriJe Salp,, 
lmra•ile aldıjamn Wr melibalNI 
fire, Belediye bir maa1en-. 
de bu lada nitrik ltulcmp. 
ileri 16rerek 111yu temhir etm .... 
Fakat buı 1erleria tamirlact. 
10Dra m tekrar tahlll edil .... 
bu aefer içilmiye aalih bul....,... 
mlhrll kaldarmıtbr. Meaele,t .. 
mretle tanila ederiz. 

latanbul KIZ LIM•I •• ,...,. 
Der•l•rl MUnaeebetlle 

AWata- wrabdln •*•- ..-. ....... , ........................ ..... 
Km U.eelacle bu& dereleri• Mt • ..... 
.. c1.ı • ..., ... ,. -......... ...... ..,... 
elnattll ........................ .... .............. ,............_ 
••ld••••'•cl• ~ r tek .... a.tle ... " 
...ı11.ıiı d•i'IWlr· ...... .. ...... ..... ... ~-,. ............ ,..... ...... 
Velllletl ~ •••••-- .,_. ..... 
weldl .. ,.. .................. - ..... 
......................... Halla ........ 
u o •• .... h ..... ,.,..,. 
lçla aatal .......... rfclacle bllı rlr•..,. 
clerm~erl Hrllmlttlr. Eaa... ......,. ... .. 
.. blaNbk ..................... -
.... , ............. cens ..... . 
,,_., ala .. wetıe ............ du ..... ......... 

Harun, Ji1ae Zübeydeaiıa uraJIU 
plm'fti. Saz çaldınp prap ip. 
:rordu, arada aırada da kanale 
&teden beriden konUfUyorcla. Blı 
aralak .az, cdetle celaenne .. 
intikal etti. Harun, IU'botta. 
ıe•er.eleD4 Keadiııia mu~ 
cmnetHk .. ....._ w ...... tte 
bayle nü llrecethd ld rı 
llallofb. Zlbe1cle, ilimci• ... 
raJd ............... laaptt. 
.... .... ..Pal eldai-
'8y1-ek Wecli. Hara .... " 

~- tlokaa bclar .._.. .... cenaetll.... ... 
de;ilae• bet el beadea I 

Bir alrl .... ,... klle9lla 
IDIDde ppalaD 1Mt .-t. za...,. 
......... teblik.,. 11., ... 
olaJOICla. lptenıer mutlalar -
lıoca-üıa Mt oldutaa h• 
-~ Ba .. heple ..... 
•I• tellıa dltta. •tl•JIP _. 
mıya koyalda. Harun da ....... 
Jln aydmca •JDI tellta slatercl. 
ltl,ek laoc8lantaa &lftnl çajlrtll, 
meaeleyi lrtbu edecek ltlr W. 
Wedi. 

Hoca, bir as clllfbdnktea 
IOnra, IOl'cia: 

- Ajır bir flinah ifleaek 
elinizde iken Allaha d8flialp 
neflİDİZe hakim oldujaDu "' 
mıclar ..... c1aa hiJle bir .., 
seçti mi? 

Haran, birdenbire lra-..t,. 
lalcliMDi habrlaclı, o ... ...... 
yağı ıorlamayıfllll •e arheat ...., 
ralopm Allalaa karp bir cemile 
.. ,c1a: 

- Evet; decli; beyle birpJ 
var, Bqka11nm mah olan bir 
cariyeye taumıf etmek kudretim 
claldlinde iken Allalu dltfinlp 
ha glinahı iflemed:m. 

Hoca, fetvayı Yerdi: 
- O halde cennetlikainiz. ÇID

ktl Allaha dnıınerek bir gtinalu 
iflemektea çekinenlere ceuet 
vadolunmufbır. 

Bu fetva, yalmz Zllbeydem. 
tellpnı fidermedi. Hanman hw. 
rana ajrayaa qkma da adeta 
merhem olcla. Ve için iP.. law 
laa tamir etti!.. .......... " 



Salıdan Salıya 

Bir wiirültiJ patırtı, 
Nedir lci 6a çatırtı 4 
K 011 Ufanlara bakın; 
Çeneleri çolc pırtı .• 

Dolmu, oto61Ja, ,,..,." 
Dillerde •ole lıi9 /ren, 
Baıltımıılar dır dıra 
Fa11, /in, /o•, di,qe hemen. 

CUMA 

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

Pr•nldpo, gole 6os/o' ; 
P•amatga ta Horlıor .. 
Ba .özln lıtWIİ dil mi 7 
Bilmigoraın, 6İI ••n •or •• 

Fıkra f: 
Gayet Kolay 

Huu Beyin karfılanndaki 
evde bir dlliOD olmattu. Huaa 
Bey dOjtbae aitm4cli fakat ertesi 
... bütOD tamdıldarma dlliün
deki ~eklerin fevkalldelijia
den herk.ine meve ave Jemİf 
oklaldanaclaa bahletti ı 

- Amu Huan Be1 Mil 
sftmedijia laalde yemeklerin fev
kal&deliiial ..... bilinia? 

- Gapt kola1 ui&im, dikkat 
ettims &eNlataaberl. biribiri arka... ., ._ .......... _.. 

Kızıl •açlı mabnaul; 
Vl•n tl•r, diyemez ı•l ı 
Türkçegi 6ilir amma 
Alzından diişmea ınahl •• 

....... , 
a 

Merlı•h ,.1c, hp 6011jar. 
A-.• ••• ,.1c ot.,.; 
/çimden pgtan, tledi, 
lll1inln afzı11• 1111r / 

P. O. ti. a. 



Yazan: Saat Saza 
A~k oe lftGCUG roananı 

Ve işte ogiin mücrim prensesin 
karşısına çıkacak ve ogünden 
itibaren mOcazat bafhyacaktıf. 

Bundan bir buçuk sene evvel 
Mikerinosun laıamn mumyumm 
hulunduğu tabutu masadan aşa
iıya doğru devrilmif bulduk ayak 
tarafından kaymıştı ve sabah 
odaya girdiğ"miz zaman tabut ft 
mumya 8) akta idiler. Bu ye
di haziran günD idi. Siz 
bu sene yedi haz:randa Roma
da mumyayı satın a!dınız. 

Yerimden fırlamak istedim, 
fakat kuvvetim kalmallllfb. Bayt
byor gibi idim. Ayak aealeri ya• 
mmdan tekrar uzaklaştı. 

Ve ben bilmiyorum ue kadar 
aman o halde kaldım. Birden 
lmlaklanmın dibinde nazik bir 
ses: 

- Affedeninb Mister Dowson, 
dedi, sizi beklettim. Fakat bunları 
çıkarmak için zahmet çektim •• 
qte papirilsler .• 

Ve Kont harilwlide nazik bir 
çehre ile bana tebessüm ediyordu. 

- işte azizim Mösyö Dovson, 
diyordu, burada eski Mısır kahini 
yahut beJki de buau yazan bir 
ıairdir. Nefis bir hiklye kaleme 
almq. Eğer tenasuhuervaba ina• 
oıyorsanız bu hikayenin sizi hari
kulade alakadar etlJ,lesi lazımdır. 

Elimi alnımdan geçirdim: 
- Herr Graf F elsenberg, de

dim, liitfen bu papiriislerin fıatıoı 
bana bildirir misiniz? 

- Onları satmak emelinde 
değildim, Mister Dovson di)•e 
mukabele etti. Fakat •• 

- istirham ederim, dedim •• 
Bunu benim için yapılllL. 

Ve uzun tereddntlerden aonra 
Alman kontu bana ba papirüs· 
leri çok yüksek bir fiatla aatb. 
Ve ben onlan eneli gidip bir 
mütehauıaa okuttum ve onlar 
bana aynı menkıbeyi tercüme 
ettiler... Köle T azanla, bınaz Ra
gueaia masalım yaayordu... O 
pndea aonra birdenbire gözüm
den bir gaflet perdui düttü. Ve 
herşeyi iyi görmiye iyi düfiinmiye 
bqladım. Bütün rüyalanmm iza.. 
hım buldum berfeyl apaçık p 
düm... Evet ben Mikerinosun kı
zını, ben sizi seviyordum. Seza sizi 
bulmak Mikerinos'un kızile olan 
müşabebetinizi anlamak ve sonra 
bileğinizdeki bu bileziği abp ıu 
kristal tabutun içine koymak için. 

Çarlinin parmaklan timdi ye
niden ~ileziğe temaa ediyordu. 
Seza birdenbire acı bir feryatla 
bağırdı. Kolanden çıkardığı bile
ziği yere Çarlinin ayaklan dibine 
atb. 

Çarll ona yakalamıfb: 
- Buna nereden baldaaaz 

Seza bu bileziği nereden alduuz. 
Seza, hıçkırarak ağhyordu: 
- Eilmiycrum Çarli.. Bu bi

leziği nereden ve kimden aldığı· 
mı biluıiyorum bu bana aitti. Ta 
kDçüklllğftmdenberi, kendimi ta• 
mdığımdaoberi bana ait.. 

Ve Seza hıçkırıyordu •• 
- Evet Seza işte görl-

yorsunuz yal Herşey hakikatin 
bayle olduğunu ısbat ediyor •• 
Sizde hatırlamıyor mlSIDlz. Hal
buki ben o gilnden sonra her 
teJİ habrlanm. Her teJi diyorum. 
Ve aize timdi size bakhkçe hia-

sediyorum ki ben sizi başka bir 
muhitte b._ıka bir AJemdo daha 
Fördllm. Başka bir alemde Seza.. 
Nain ..• 

Seza: 
- Allah qkma merhamet 

ediniz bana: 
Diye yalvarmakta devam edi

yordu. F akal Çarli kendinden 
geçmişti. 

- Evet Seu sizin o olduğu
nuza papirüslerin tercümelerini 
kendim yaptırdıktan sonra bilsbii
tiln kanaat getirdim ve itte ba 
emniyet ve bu kanaatle hareket 
ettim. Haaret ve iştiyalomza ta• 
hammülüm kalmamışta. Sizi mg. 

No. - 68 -
8 ·4-934 

Ko-

hakkak bulmak ve sizi muhak· 
kak görmek, size muhakkak ka· 
vuşmak istiyordum. Bunu yap-
maklığım için beni hiçbir şey 
tutamazdı. 

Sizi bulmak, için Lıgiltereyi 
terkederek lstanbula geldim. Sizi 
bulmak istiyordum. 

Tesadüf bana yardım etti. 
f stanbula ayak bastığım ilk gün il 
sizi karşıma çıkardı. 

Seza biri birimizi ilk defa ola
rak gördilğümüz o günll siz de 
hatırlıyor musunuz? Sizi görür 
görmez ne hale geldiğimi elbette 
göre üniizl Bu halimde bir gayri· 
tabiilik ıeçmediniz mi ? 

( .AJ'ka.a Hr) 

Maznun İtiraf Etti Mi 
Etmedi Mi? 

----....-..~-.;.-. ıtı•-

MUtkUI Vaziyete DUtmekten kolay kurtulan bir gazeteci ---
Ml.Nono Azdaha Mahkemeye Gidecekti 

F ranuz poli .. 
leri 20 nci as• 
r.n ea bGyük 
dolandırıcı• 
Staviskinin ölü
mü arifesinde 

toplamış <'lduğu 
milcevherlerd en 
bir kısmını (Lon
dra) da buldular 

Günün birinde 
hüviyeti meç· 
hul bir erkek, 

yanında aanşın 

bir kadın olduju 
laalde, İngiltere
nin aayısı pek 
çok olan -ni-
7et aandıld.m
dan biriae !itmiş, 

ha mücevherleri 

rehin olarak ver

miş, ıC' da 
l>orcmnı deye-

meyince sandık 
idaresile uyuta-
rak satmış. Matmuel Nono polu raiülilrigetin• •idigor 

Bu heviyeti meçhul erkek 
kimdir? Fransız zabıtası kunetltr 
tahmin ediyor ki, Staviski'n:n en 
yakın dostu, Romagninodur. Fakat 
yanmdaki sarışın kadın kimdi? 

Uzun uudıya tetkikat yapıldı 
ve ihtimal verildi ki bu kadın 

Nono isminde gen~ bir lngi!iz 
aktiristtir. Derhal araşhrmaya 
başlandı ve genç aktirsti ilk ola· 
rak bulmak kısmeti de bir Ame
rikalı gazetecinin naaibi oldu. 

Bu Amerikah meslekdq hem 
Amerikanıa, hem de Pariıin 
muhtelif gazetelerine muhabirlik 
ediyordu. Parası boldur. Derlııal 
telli Ye telsiz telefona yaptŞb ve o 
akşam gerek Amerikada ve gerek 
Pariate biitüır halk şu haberi 
okudu: 

MU Nono'yu buldum. Ken
disile konUftum, milcevherin ter
bini esnasında Romagnino'nun 
refakatinde bulmıduğmıu itiraf 
etti. 

Ba haber kat'i mahiyeti haiz 
midir 1 itin sonuna bakı· 
nız. Ertesi ffio Franaız ve 
lngiliz polisleri km buluyorlar: 

- Bir Amerikalı gazeteciye 
a8cevherlerin terhininde hazır bu-

lwıduğunuzu söylemişsiniz. lütfen 
bu hususta biraz tafsilat verir 
misiniz? 

Kızda bir çılgınlıktır başlar: 
- Ne miloasebet? Vakla ben 

Amerikalı gazeteci ile konuştum, 
fakat bilikis bu iştea haberdar 
olmadığımı sllyledim. 

Bu, rakip gazetecilerin eline 
geçmiş bir tekzip fırsatıdır. Fakat 
Amerikah meslektaşın mllşkilita 
uğradığını zannetmeyiniz. İtte 
ikinci telgrafı: 

Mis Nono bana dün mllcev• 
herleriD terhininde hazır bu
lunduğunu söylemişti. Bugün kar
ıu:ında polisleri aörünce korktu 
inkiretti. ' 

Genç aktrist bu ikinci haberi 
okuyunca dehşetli kızmlf ve: 

- Mahkemeye müracaat ede
ceğim, dite bağırmıştır. Maamafih 
hiddeti geçince bu fikrinden 
caymış: 

- Bir lngiliz bu gibi ehem-
miyetsiz ıeyler için mahkemeyi 
işgal etmez, tekzip kifidir, de
miştir. 

StaYiskl meselesinin bir safhası 
da işte böyle a6linç wkaat Ue 
doludur. 

Yana akşam M E L E K linemaıının en gtizel 4 fillll 

müsabakasının ikincisi takdim edilecektir. 

BiR GÖNÜLDE iKi SEVDA 
Tamamen Fransızca sözlü. Ovnıyıınlar : 

FREDERiC MARCH • MiRYAM HOPKiNS • GARY COOPER 
Rejisör: E R N S T L U B 1 T S C H 

.. Ehemmiyette nazan dikkate ı Bu fılme 18 yeşından ufak olanlana 
go'lı1er ıım .. ııı.- ... ı rl('a olunur. 

ELHA MRA sinemasında : LEBLEBiCi HORHOR A6A 
filmi muvaffakiyetle devam ediyor. .. --------------~(15314).-.. 

SUMER SiNEMA~-
< Eski Artistik ) 

Yann akşam: ÇIGAH DAHSLARI ve MUSiKISINiN filmi olan 

DAGLARIN KIZI 
ilk defa gösterece\tir. Oynıyanlann başında : Dılber esmer NACY BROVN 
goüz~I Ye muhrik 8Psi ile en giizel mel o iileri t11g•rnni ed yor ve "Ç .. Jik Adam, 
tabir edilen HARRY WELCHMANN ve BE 1 1 T STOCKFELD vardır: 
~--·-------------.(15322) .-.. 

MüNiR NURETTiN B. 
VE ARKADAŞLARININ 

iPEK 
Sinemamnda menimia 

KONSER/ 
4 Nisan Çartamba 

akşamı verilecektir. 
Programda : DUgah~Ar, allı 

ye ..... ı ve ... re gibi 
gUzel eserler vard1r. 

I 7 NiSAN 4m-~ 
Cumartesi akıamı aaat 21 de 

SARA V (Eski Glorya)da 
"Dünyayı dolaşan prkı" filminin 
unutulmaz mümeaaili, meşhur tenor 

TÜRK 
' 
1 
f 

1 

Sinemasında 
S Nisan Pertembe alqamı: 

! AL TIN ARJVAN 
1 KIZLAR 

l 
Gerek •az•ı Nhne, g rekse muıilô 
ve damı numerolan itibarile (42 nci 
aokak) filminden bir kaç miali daha 

1 muhtetem ve güul olan. tıu Fran• 

1 

msca •özlü 9aheaer, 12 methur ai• 
nema yıldm ve 300 GÜZEL REvO 
lan tarafından temsil edilmittir. 
Milyonlarca do'ar sufile ricuda 
aetırılcn bu f almde aşk. heyeca• 
ve nükte~~rin imtİZl'lCI şayanı dik· 
kattir. fılmdeki tarkılar bu mev• 
aimde berkesin •Azında dolqacakbt• 

Oynıyan y11tiızlar ı 
JOAN BLONDELL -•RUBY 
KEELER • WARREN WiLLIAM 

GiNGER ROGERS veaair~. 

~!!!!!!!!~."!!!~;~. <~.~3~~>~::;11 
P.yadoda: Miehael TAUBE"un Dr. İbrahim Zati 

refakati ile Cataloğlu : Mahmudiye caddesi, 

JOSEPH SCHMiOT 
T ALKJZ BIB KONSBB Çatal çeşme aokafıı No S 
yerecektir. fi7atlar: 300. 200 .,. 1 Her1rüo ütleden aonıa hutalanıı 

---· 100 .kuruıtur. • (15319) ...J ~lc:•a•b•u•I ıiııed.eııiıır ... ______ _ 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 

Esu No. 

17 
161 

168 
199 

451 

Kapalı zarfla satı!ık emlak 
Mevkü ••Nevi 

Arnavutk&ylinde V •ir kötkO 
Beşiktaş Cihannümada Bostan sokağında 1- 2·3-4 
11 No. h 24400 metro murabbaı vaa 
BGy&kada Altm Onlu Caddeli Otel Döllplij 
Hocapaşada Tramvay Caddesinde 667 metro 
murabbaı eski kaim Mustafa ağa Medresesi 
Şişli Büy6kdere Caddesi 15 harita No. h 2408 
metro arsa ve Garaj 

J 

Temina 
Lira 
4560 
2928 

2600 
4000 

29'l6 

254 • Galatada Bliyilk Manokyan Manının 112 hissesi 5000 
Yuanda yazılı emlak bedelleri 8 taksitte istifa edilmek f8rlile 

kapalı zarfla sahlacakbr. Taliplerin Şubemize müracaatla bir kıt'a 
ıartname aJmalan .e ihaleye mOaadif 9 Nisan 934 Puartai pil 
ıaat on birde teklif mektuplarını Şubemize vermeleri. (307) 

Mustafa Kemal Paşa Belediyesinden 
Madde - 1 - Mustafa Kemal Paşa Kasabasının Nafıa Ve

kileti celilesinden tasdikli ve "89024,, lira bedeli keşifli elektrik 
tesi•b olbaptaki proje •e ıartoamesi fenni ve evrakı müteferriall 
ve münakasa ıartnameti mucibince Niıaaın onuncu Salı günn ıaat 
On yedide Mustafa Kemal Pqa Belediye Encümenince tekliflet 
muvafık a6rüld6ğil takdirde ihalesi yapılmak there Yirmi glll 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakaıaya çakanlımfbr. 

Madde - 2 - Talipler teklif.namelerini işbu tesisat için kawr 
nln mevzua dairesinde verilmeai muktezi bilOmum ~rak vesaikil• 
birlikte ayni müddet zarfında kapah zarfla Belediye encümenin• 
vererek makbuz almaları ve bedeli ketfio dipozito akçeaini veya 
teminat mektuplarım yüzde yedi buçuğu nisbetinde ila etllÜf 
olmal&n meşruttur. 

Madde - 3 - Talipler projeleri Yirmi Beş lira mukabilinde 
latanbal T abimde istiklal Aparlımamnda elektrik mlihendiai H .... 
Halet Beyden, Münakasa ıartnamesİDİ Mustafa Kemal Pqa Bel 
ye EocDmenindea alacaklardır. 

Madde - 4 - Taliplerin Bir ~ JVde muvaffaldyetle ........ 
yapmış olmaları prttar. "137S.. 



SON POSTA .... s 

ITTIBAT 
- Her hakkı malif uzdur -

.. 'l'BBAB.Kil "Make~onyaya Muhta 
yet VerılmezseHarpOlur,, ve 

Nasıl Doğdu? .. 

05;.-J{T~·~iiı{-;-s-ım·--·N· o·.· -49 Nasıl Yaşadı?" 
u~~~~~:;;~z Şkir~====:===========:::::==========8;;·4~-~9~~4==~Nı~a~s~ıl~Ô~l~~ü~?=··~ ~ ·ya a ""' 

Y egine K!lrtuluş Çaresi, Mütekimil 
Milletlerin idare Sisteminin f{abulü idi •. 

( Et bmaktan aynlmaz. fs
llmbk, en büyük kardeşlikt:r .• 
Ctımlemizio başı, makamı mual
liyı hilafete bağlıdır ... ) Mahmut 
Şevket Paşanm verdiği nutukJa
rm esasım teşkil eden bu cümle
ler, ne yavan sözlerdi. Bir memu· 
run hatası ve idaresizliği yüzOn
den babasını, karc!eşini, evladını 
kaybetmiş .• Bir hiç yüzünden mu
kaddesatını çiğnetmiş olan insan
lar, bilmem ki bu sözlerden ne 
dereceye kadar sUkünet kesbede
biıirdi?. Nitekim, Mahmut Şevket 
Paşanın bu nutku, orada bulu
nan erkin• harbiye heyetinin hile 
aa.zan dikkatiui celbetmişti. 

Bir gün karargihta bu genç 
erkinıharp arkadaşlar arasında 
~u m_e~le açılmıştı. Meşrutiyetin 
ılk gunundenberi hükumet namı
na yapılan hataları pervasızca 
aöylemekten çekinmeyen erkinı
tarp MLstafa Kemal Bey yine 
ugtbıkii vaziyeti haklı bir su

rette tenkide başlamıştı. 

du ~:stua Kemal Bey diyor-

- Bunlar, Yanaı tedbirlerdi~ 
Bugiln bir milletin İatikbalini do: 
flinmek vazifesini derbute eden
ler, artık bu manasız sözleri aöy
lememeli ve yirminci asırda m0ot 
elam geçmiş olan mukaddesaattan 
bahsetmemelidir. Eöyle boş söz• 
lerle halla avutmaya çalışmak 
fayda yerine zanr Ketirir.. Aaıİ 
hastabk k~fedilmeli.. Ve onu 
tedavi edecek hakiki deva veril
melidir •• 

Mustafa Kemal Beyin bu ı8z
lerini büyük bir <tkkatle dinle
Jenlerden biri aordu: 

- PekilA.. Buna U.... De 
Japılabilir?. 

Mustafa Kemal BeJ, ezeli ga-
7e ve melldire.ine temas eden 
bu aualo kaql, hararetle cevap 
Yerdi: 

- Haaaa.. Ne mi yapılabilir? 
Yapdacak ilk hareket bu - • 
..n .. d f h • gun yer 
J' uZUn e re a Ye aaadet iç;nde 
yaşayan devlet ve millet) . 
b . dikl . "d • enn 
enımse erı ı are aıatemini ka· 

bul etmektir Artık buna herk 
kani olmalıdır ki, milletleri nı ,es es ut 
•e memnun eden yegane idare 
tarzı, ancak ve ancak, cümhun. 
,et~ir. Kö'ıne usul pere>tlikler, 
anane ve teamüle istinat eden 
zahir~ rabıta ve itaatler.. Bunlar, 
De. bır devleti memnun ve ne de 
bir milJeti mes'ut edehi'.ir. 
( Tedrici tekamül ) den hRyır 
~e~lemek de bugün iç in 

ogru olamaz. Çünkü dün-
7anın ?mumi vazi1 eti, biz~en l üz, 
Jiz ellı sene ilerdedir. Eğer biz, 
bu terakkiye tedrici tekamülle 
Yarmak fikrinde devam edersek; 
~nlann bugün vardıklan merha-

ye vasıl olduğumuz zaman on
lar bizden yine )'Üz elli sen~ ile· 
ride bulunacaklardır. Buna bina
~· öyle bir hareket lazım ki.. 
hize bu yüzelli seneyi kolayca 
•tlatsm.. o mesut' ve bahtiyar 
IDilletlerin saflarına alaıtuaın.. 
cehalet, çarçabuk cırtadaa blk-
1111.. milletin her ferdi, keneli 
bclret Ye kabiliyeti Diabetinde 
talıtsm ft kuan .... a,m samaa
da ela berkeate 1art ••.P BJU-

Aea1ltl temin etmek huauaunda bU,tlls feüklrbk1ua sMJ• Mauttr JllD«larma alaJ heyeti !.! ııaret 1 u•, tabıır kuma..tam bl•bafa Hulp B•Fdh'· a. ut, • ...,.u,ettea enel Sellalk 
t kert rilftlJealnde uı.a mllJdst mııalUmtılı: •t•lt we TataH pek haJtrh talebeler 7•tlt-
lftalttlr. m •••elllnde Manastır Jandarma tabar lnamaadaaa iken •etbur komiteci p lJ• 

;:d-:lr• ile çetin aıUcadelel~re air ımlt- Umumi harpte n MllD lllcadelede ele Tulf•a·m 
ki n ıou• Merdfoıaa çel&l:mif.. Vataaı bl,Ok dllfmaalana lallllaıadan kartaraa H Tl1r• 

J• Clmbllll1etlnl kurarak 1 Brk mlU•tlne e...W. •• fel'efU bir lal kbal afka açan ee:&I 
Ye "•flll talebelertnla bu tarihi mwaffald1eUerladea -..nar " mllftahir bir balde Uç 
.... enel haldıaa r .... tlM baUkal .,ıeaııtır.) 

aın. itte o zaman, ortada ne kan n&z bir mene evvel Rumelinin 
kalır.: ae de cidal ••• " blltlbı islim halkam gizlice ailih-

Biz, • bu .boy&~ aözler klll'fl· landmnak iltiyen ve bunun içi11 
mnda hı, bır fikir ve mltalaa de uzan bir nizamname tanzim 
beyaDllla ceaaret edemiyoruz.. ettirea Tallt Bey; fimdi bu siya· 

:::... hld!aabn seyrini takipte ıetten vazgeçiyor, doktor Nazım 
e7lıyonaz. Beyle Mahmut Şevket Paf811111 

* ve bunlara taraftar olanlann te-
.AnaYUtluk isyanı, h&k6metin liıi altma girerek islim balkının 

tel!ı ve. endişe ettiği derecede aiWılanıu toplatıyordu. F.lbakika 
btıytık. bır müşkiiit ihdas etme- bu silih toplama keyfiyeti yalmz 
;en hıt.ama ermiş.. fa kat ittihat - islimlara değ], büt6n halka ter 
erakkı tarihinde de kanlı bir mil edilmişti. 

leke husule getirmişti. Daha he- ( Arka!ll var ) 

1 RADYO \ 
3 Nisan Sah 1 4 Nisan Çarşamba 

llee' ~T~NBUL - 18.15 p·ak neşrly•tJ. 19.15 fSTANı.UL - 11.IS plllıı aetrf1ab, le.,_,: •mil Bey tarafından çocuklara 18.45 franıııca deri, 19.15 !\ u•mmer Bey 
(Eft.ı;:~dl t!l.'~O TUrk mua ki n•fl' yatı tarafandan ıı.onoloi, ajana haberleri, 29.50 
21 R11te f. H .. um, Sadi Be1, Refik Be1) , 'l flrk mu•lı.I ne1rı1atı (Ekrem BeJ, R11ten 
21,30 C : ..... ~t lk1 tarafmdan konfe •ne, tleJ, Ceydet BeJ, Yahya BeJ, CeYdet Bey, 
BeJ kentan, eflt ,Be1 P J•no, Necip Yekup Vecihe Haaım, Semiha Hanım, Servet H. ), 
\oda aıua klal) ea ut Cemil Be1 y;ro!onael 21.20 Ajan• ye bona haterlerl, 21.30 Nl"clp 

VARŞOVA Yakup 8. orke•tr•• tarafandaa muhtel f 
(lCH) - 19.35 ıraaof ... rıer. 

ile caır.ba -ıd, 20.0S baber ,,. mubte u: 21: V ARŞOV A - ( 1415 m.) 17.55 hafif 
Varn'"r konlerl. · • • mualkl, ıl.50 mueahabe, 19.20 R. Kordlı:ov._• 

LOKSEllBURQ (1304) _ 21 Belçika eaeı lerlnden mDrekkep eenfoalk llonHr, muaa• 
ıeceel, 21.50 kan,ık l oneer. bJbe, 21.05 plJ•DO, keman ko eerl, 22 pllk, 

PEŞTE (SSOJ - 20.10 ıramofo 22.tO 23 m ubah 1 2S.20 dana mualklaJ, ti mu• 
k•aer. a, sah be, (da eaa devamı). 

VIY ANA ( B . KREŞ - 13 lıenıa haberleri, pik, 
k 51>6) - 11.SS -...... 11.10 ......... ~ pllls, 11 radJO orkutr.., 1t hr 

JGk•e •ualld mektebbdea aakll, 20,25 ber e 1~20 orlceatraaın de••-. 20 OnlHr-
Mukell lı.a o le~fndekt operet. ait~ rdenıl, pllk, 20.45 ko fe,aae, 21 G. 

MÜhLACKER (522)-ıı Hanı Terner'ln Fauri takımıma edı muıl .lel, 21.s:t konfe• 
ıukılan. ,.". 2J.45 Mane. Rııal 1'adu.eıco tarafından 

ROMA (420) - 20.40 sramofoa. 21.45 t•anali 22.45 mu tel f Haaolarda heber er, 
Trl7esteden nakil. 2S C~a lok• taetndan nalclaıı b•flf u ullal. 

B0h.R E1:: (564) 2 f 1 BUDAPEŞrE - ·~ - , ıa 11ıor 
'i - 1 HD OD• Po"•ar'ıa ıdareelııde konıer, 19 mu.ababe, --------··· ----· ili 3 l ···= . . b 19.JO ıel'aıınlll ko ••~r, 20 nq·ell r uat, 

Tul Neptrat: 
Yeni Adam'•D 14 flncil ••J111 

do'pa münderecatla çıktı. Kapağında 
Rafael.n bir tabloıu bulunan bu ıa· 
Jlda f naail Hakkı, Dr. İzzettin Şadan, 
Dr. Sadettin Vedat, Abdulfenaz 
Tevfik, 7.eki Faik Be1lerln makaleleri, 
Va-t\6 BJa eclebiıa-t uketine ceyabl. 
Niya&l 8eaW S.,ia laikl7eml ..,. 
lltttlaka ... ,. .. 

20.50 Telefuaken pl&klan, 21.39 Bud pqte 
baaJoları (koıaf~raıuı), 22.tO Ver•• S san 
takıma, t!.05 opera orkestra.. tarafıad
konaer. 24.20 Mandita en takımı. 

'\i IY ANA - t 507 tn ) 18.25 Şimdiki 
Aw•tur)"•b beetelerdeq koaaer, m11eahabe. 
20.39 eıU Av•tur7a aal.er tarlna..., 22.30 
•Awa Juja,, 1111• I bir ek~ 22.25 .. peraa• 
toca 22.35 radya ork•etraeı. 

BR SLAU - (516 m.) 29 aakert kC111Mr, 
21 haberi~... 21.!0 sıı:.,.. dlıalektl'• bir 

tea1.0, t2.SO •it• .. , 21..lS tebik "-= 
11 Ber Wu. .......... =•ı'Mel 
&aaa) \ÜI ... 

................... ·-·-·---.. --.. -
( .B.•ıt•r•h 1 inci ~:f ·~· . ) . ı tün hudut boyunca her kilomet

Jar. Biri Protogarof, digerı MilW- reele bir kunetli karkollar ihdu 
Jofun riyaseti albnda ikiye ayrıldı- etmiftir. Bu karakollan biribirine 
lar. Fakat iki sene evvel Mibailof demir tellerle bağlamıfbr. 
taraftarları Protogarofcıları Sof ya Fakat buna rağmen komitecl-
ıokaklannda birer birer 6ldürdü- lerin faaliyetine mani olama-
ler ve Bulgariatancla onlan ya- mıştır. 
pyamıyacak hale getirdiler. Ni- MokedODJa lstiklAI komiteli-
hayet Makedonya iatiklll teıkili· nin iki müzahiri vardır: Bulgari .. 
bm münha11ran ellerine aldılar. tan ve 1taJya. Komiteciler ıilih-
Bugün Mibailofa merbut kuvvetli lanm bu iki hlktametten tedarik 
bir Makedonya istiklil komitesi ederler. Aynca maddi yardım 
vardır. Bunlano yalnız Bulgaris· görürler. Ve icabında bu iki hi-
tan içinde on binden fazla azası kümetin bir İf8retile Balkanlarda 
vardır. Bugün bu azı sivil bir bir harp çıkarmaya hazırdırlar 
halde if:erile güçlerile meşguldür. Bulgariatanı aon Balkan misa-
Fakat ilk işarette· silahlanıp cağ_a kına imzalamamaya ıevkeden imil-
çıkmağa hazırdll'. Diğer taraftan lerden biri de Bulgar kcmitecilerl 
bütün Makedonya arazisi mınta- olmuftur. Makedonya komiteci· 
kalara aynlmıştır. Her mıotaka leri, bükümet erkimm doğrudaa 
ayn bir komitenin elindedir. Halk doğruya ı>lümle tehlit etmitler-
bu komiteye vergi verir, yataklık dir. Çünkü Bulgaristanın ba 
eder. misakı imzalamuı, komitecilerin 

Makedonya lstikW komitesi- faaliyetlerine nihayet verecektir. 
nin en hllytik dllfmam Yugos-llvyadır. Şimdi Makedonya ihtililcileri 

Bulgar çeteleri zaman zaman istiklillerini kazanmak için bütlln 
Yugoı~avyaya giderek terrör ~ a• ümitlerini kesmiflerdir ft mln-
par ve Sırp h6k6me\ini izaç eder- basıma laarp. içia lauırlanmak-
ler. Tehlikeli unsurları öldllrüp tadarlar. 
ortadan kaldırırlar. Yugos~avya, Bir gtln Balkanlarda harp 
bu komitecilerin Sırp topraklarına başladığım iıitirsek hayret et-
geçmelerine mani olmak için bü- memelidir. - S here 

Askerlik 
r~- D~veti --..... 

Emln&tq askerlik fubealn• 
elen: 

934 Niıan celbinde mu.uzanık 
h:zmetini yapmak üıere ee•kt>dilecek
lerin awf ve doPmlan apğıda Y.
ıılmıştır. 

1 - 816, 826 bakayesile 327 do
ğumlulann yerli ve yabancı piyade 
11Dıfıoa mea1Up olup muvazzaDak hiz
metini yapmamı§ olanlar. 

2 - 316, 827 bakaye&ile S28 do
ğıımludan mınaızafhlt hizmetini yap
mıyan muzıb ıınıfma ayrılma• olan
lar. 

8 - 816, 828 bakaye11ile1 329 do
ğumludan muvazzaflık hiımetioi yap
mamıt 7erli " yabancı jaııdarma 
mmfıoa •:rrıhmt olanlar. 

4 - Şubede topla11ma gU.oü 15 
Nisan 934 ttır . 

5 - Naktt bedel 14 Ni1an 934 
akşamma kadar her~n. kabul olunur. 

6 - Toplanma guuil tubeye gel-
miyenler hakkınd~ muamelei bııwıi
ye tatbik edileoektir. 

1 T.C. 
lResmiGaz~ 

Resmi g zetenın ( 2ö ) Mart ( 9J4 ) 
tarıh ve (~662) numarh sayı ıoda bir
çok ehemmiyetli kanunlar neşredılmek
tedır. Bu kanunlıınn ba~lıcalan şunlardır: 

Dahlllye memurlan - D11hilıyc 
memurları hakkındaki 1700 numaralı 
kaounun Oçüncü maddesi degı tirilmiş· 
tir. Tı&dıl olunan madde dahilıye mes
Jekıodt: ki dereceleri elde etmek ıçin 
araoılaeak eeraiti tesbit etmektedir. 

HllAllahmer pulu - Hilaliah
mer şefkat ve batıra _pallarınm yılpıştı• 
nlması hakkında ltJ Kiououevvel 926 
tarihli kanun dE'ğiştirilmittir. Dt>ğışık 
tekle nazann dın ve millet bayramlan 
ile bunlara takaddüm eden anf~ güo
leriode posta ve telgraf ücretlerinden 
ayrı olarak posta ve telgaf idareh~8: 
)erinde kartvızitlerle karpostallara yırmı 
parabk; adi mektuplara bir, taahhilılü 
ve kıymetli mektuplara ild buouk " 
tf>lgrafoaıne-lere de bet kuruıluk H li
liııhıner eefkat ve batıra pulları :yapış
tınJ,.eaktır. 

TreQ• u111amt ntUfetlşllğl -
TetkıJAb, bu maka.mm maaş, lıcr~t ve 
masraftan hakkındaki kanun. 

Kazanç verglal-Hakkınaa ye
ni kRbul edıleo 2v95 numaralı kanun. 

Muhacir ve mUltecl lerin Türk 
vatanın& gelirken gdir~cekleri qyaoın 
gümrük muafıyeti kO•ndald Mkia ..... ..... 

Amerikada Yeni 
Muhafızlar 

Gençler Yeni Bir Siyal 
Te,ekkül Vücude Getirdile~ 

Nev·York, 2 - Bau Avrupa 
memleketlerinde olduğu gibi, 
Amerikada da gençler arasında 
mevcut fırkalar içinde ve fırkalar 
haricinde yeni tqelddiller vtıcucle 
getirilmektedir ... Genç Mahafızla"• 
yeya "Yeni Muhafızlar• ismini 
alan bu tqekknllero 20 ile 40 
yaılan aruııulaki ka~m ve e; 
keklerden birçoklan gırmekteclir. 
Eski Demokrat ve Cllmburiyet
perver farblan içinde bu yeni 
teıekkilller ıimdiden gaze g6rünGr 
bir mahiyet almaftır. Bunlar, milU 
ifleri fırka lhtirulanmn tıatnnde 
tutmak prensibile hareket etmek 
karanndachr. Diğ'er taraftau garp 
eyaletleriadeld halk. hükümetia 
hep prk eyaletlerini dütündüğünil, 
garbin ihmale uğradıjı kanaatin· 
dedir. Bu kanaat teairiledir ki 
Birleşik Amerika hükümetlerinden 

garpteki hükümetlerden bir çoju
nun aiyasi bir birlik halini •••k 
lizere olduğu tahmin ediliyor. 

F-ransız Muharipleri 
Roma 2 - Fransız aabık mur 

bariplerinden beş yOz kişilik bir 
kafile buraya gelmiş, İtalyan esk1 
muharipleri tarafında kartılan
mıfbr. FraDllS muharipleri, mechal 
asker ve F aşiat ihülill ölüleri 
abidelerine çelenkler koymur 
)ardır. 

Zara'da Konser Ve Konfe"anı 
Zara (Hususi) - ~ıvas Maarif 

MldQrO Ahmet Kudsi Bey ıehri
mize gelmif, Cümburiyet mekte
binde " Eski ve yeni mektep • 
mevzulu bir konferans vermiştir. 
Sıvas hGk(imet doktoru Ziya BeJ 
de .. iç. hastalıklan " hakkında 
bir konferans" vermiş.!ir. 

Konferanslan müteakip MuU
limler Birliği tarafından bir çaf 
ziyafeti ve bir konser tertip edil
miş, ıamimi l:aaabiballer ıapal-

llllfbr• 



Givur Mehmet 
Yedi (Aşık , laı• Şirketl 

Her hakkı malıfuzdur 8- 4- 934 

Tefr.k~ No. 87 

Firari Gardiyan 
Arnavut Bayram, kendisini kandıranları, 

birer kurtunda yere sermişti ... 
~~---~~-----

Diye bağırdı. Fakat Karmen 
kendini birdenbire yana atb. 
Köıede duran büyük bir au kU
ptlnün arkasına aaklandı. O anda, 
bir silih daha patladı. Hüanll 
Efendi şiddetle sarsıldL VUcudO, 
yavaş yavaş bir tarafa kaydı. 

Boğazından: 

- imdat. Katil var •• imdat.. 
Diye bir hınlta taşarken, yere 

yuvarlandı. Gözleri, kapandı. 
Gözleri, kudurmuş bir kaplan 

gibi parlıyan Karmen, hemen 
saklandığı yerden 11çraclı. Şqar
dağı için duvarın dibinde put gibi 
dona kalan Salibe : 

- Apdal herif.. Ne duruyor
ıun ?. KaçsanL .. 

Diye bağırdı. Ve kapıyı aça-
rak sokağa fırladı. 

Fakat, o anda yandaki 
-odadan bir adam fırladı. Hlianl 
Efendinin yanına aıçrayarak elin
deki tabancayı aldı. Evvela, tam 
kapıdan çıkmak llzere olan Salibin 
ayaklarına doğru boşaltb. Sonra 
da Salibin yerde çarpman vücu
du lizerinden atlıyarak Karmenin 
arkasından koşmıya başladı. Kar
men. tam köşeyi dolaşacağı za• 
man, arkasından bir el ailih ta 
ona boşalttı. Karmen de yüzüstn 
yere yuvarlandı. 

* 
Gavur Mehmet, yarasının ıstı-

rabından birkaç dakika kadar 
kendini kaybetmiş; fakat eonra, 
yine kendine gelm.şti. Bu ailAh 
seslerini işitiyor; neticesini büyük 
bir üzüntü iç:nde merak ediyordu. 
Ayağa kalkmak imkan ve ihtimali 
yoktu. Çünkü sağ bacağındaki 
yaradan fena halde kan boşani• 
yordu. 

Hemen cebinden çakısını çıkar
dı. Pantolonunun paçasını kesti 
atb. Tabakasından bir avuç tütün 
aldı, mendilinin üstüne koyarak ya· 
rasının üzerine basta. Ve sonra yavaş 
yavaş belindeki kuşağını çıkara· 
rak bacağını sımsıkı sardı. 

O kadar merak ve endite 
içinde idi ki: Artık olduğu yerde 
duramadı. Sürüne sürüne kapının 
deliğine geldi. Dayanılmaz bir 
can acısına tahammill göstererek 
parçalanmıı tahtalar arasından 
bin müşkülitla geçti. Bu sarada 
mer<livenin alt başından bir inilti 

SON POSTA 
nan 

FIATLARI iLAN .. . .. _,..., ... .... . . 
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işitti. Dikkatle dinledi. Daha bili 
boğuk bir sesle: 

- imdat ... 
Diye haykırmağa çalııan Hlls· 

nD Ef. nin sesini tamdı. Kalbinde 
duyduğu acı bir ıstırap ve elemle: 

- Hüsnü Ef. f. Hüsnü Ef. l. 
Diye bağırdı. Fakat buna, 

hiçbir cevap alamadı. Yalnız, işit· 
tiği ıilib seslerinin, pek fena bir 
netice verdiğini anladı •.• 

- Demek ki, Hüantl Ef. de 
vurulmuş.. Hatta, cevap vereme
mesine bakılırsa, yaraaı da ağır ••• 
Likin, bir mesele var. Hadi 
diyelim ki, Hüsnn Ef. burada 
patlayan silahlarla vuruldu. Fa· 
kat, sokakta da bir el silib pat
ladı. Onu kim attı.. Ve.. Kime 
attL 

Diye düşllnmeye başladı. O 
sırada, aşağıda bir ayak sesi 
duydu. Başını merdivene doğru 
uzatarak kulak verdi. Söylediği 
sözlerden Arnavut olduğu anla• 
şılan bir adamın sesini işitti. Bu 
sesin sahibi, hem geniş geniı ne
fes alıyor, hem de: 

- Köpoğlu, kaltak.. Bana, 
bir türin kıydı .. Bu zavallı adama 
da başka türlü kıydı. Hay kör 
şeytan, hay.. Başımı amma da 
belaya soktum ha... Acaba kaça
yım mı. kalayım mı? •• 

Diye söyleniyordu. 
Gavur Mehmet, işi biraz anlar 

gibi olmuştu. Dişlerini sıkarak 
d;rseğinin Uzerinde doğruldu. 
Kaçmak ihtimali daha kuvvetli 
olan • adamdan bir an evvel 
bütün hakikati öğrenmek istedi. 
Sesine tatlı bir mülayemet vere
rek aşağıya seslendi: 

- Hemşeri.. Hemşeri.. Sen, 
iyi bir adama benziyorsun.. Ben 
de burada yaralıyım .• Allah nzası 
için yukarı gel, bana bir yudum 
su ver. Yalnız, aşağıda bizim 
arkadaşın iniltisini işittim. Aman, 
bakıver .. Sağ mı, ölmüş mü? •. 

GiVUI' Mehmedin bu sözlerini 
derin bir süküt takip etmişti. 
Çünkü aşağıdaki adam, yukarda 
da bir yaralı olduğunu anlu 
anlamaz büsbütün ıaşırmış; kor-
kusundan cevap verememişti. 

Gavur Mehmet, bu sükutun 
manasına derhal anladı, tekrar 
seslenmeye başladı: 

- Hay Allah razı olsun, 
hemşerim.. Mutlaka seni buraya 
Hızır gönderdi. Kuzum ıu bizim 
arkadaşa bakıver. 

Bu sefer, tereddütle titreyen 
bir ses, cevap verdi : 

- Hangisi ıenin arkadaş? •• 
Burada iki yatan var. 

- Canım, boz elbiseli.. kara11-
ta bıyıklı olan .. 

Aşağıdaki ses, biraz daha kuv· 
vetli yükseldi: 

- Vallahi, gözleri kapalı ya· 
tıyor •. bilmemki, ölmüt nıli •• kal
mış mı? .. 

Hay kafir karı.. nasıl kıydıı 
bu koca adama? •. 

Gavur Mebmedin kalbine san
ki ince bir bıçak sokulmuş, çıka
rılmışb. İnliyen bir sesle sordu: 

- Vay mel'un kan vay .. ni· 
hayet onu da vurdu, ha.. pekili 
kara ne oldu? •• 

( Arkaaı nr) 

Fena Yürüyen 
Bir Meslek 

- Şu adamı Görllyormusun? 
itleri çok fena gidiyorl •• 

- Necidir?. 
- T ahsildarl.. · 

Diinga lktısal Haberl~rl 

1 1 
Yunanistan 
Fransaga 
Şarap Satıyor 

Atinadan yazıh:y or: Pariate 

talga ;ı,, Dt 1 Yunan İkbsat Na-
zırı ile Fransa 

MIJzakeredd hükümeti aruında 
ıarap satışı hakkında imzalanan 
itilifname Fransız Meclisince tas• 
dik edilmiştir. Bu itilifnameye 
göre Fransızlar Yunanistandan 
bu sene otuz sekiz milyon kilo 
şarap sabn almayı taahhüt etmek
tedirler. Yunan şarap tilccam 
Yunan İktısat Nazırını bu muvafı. 
fakiyetinden dolayı tebrik etmek
tedirler. 

Yunan lktısat Nezareti, takaı 
esasına dayalı olmak üzere İtalya• 
ya da şarap satmak için mliza· 
kerata girişmiştir. 

* 
Varşovadm bildiriliyor: Lehis

Dol arın Dıiş- tan hükümetinin 
umumi borcu mesincfen 

Lehistan (1933) senesi ha· 
şmda beş milyar 

__ K_a_r_ı_ı __ , elli dört milyon 

Zloty iken (1934) senesi ilk gün• 
lerinde dört milyar yüz yetmiş 
dört mil} on Zlotyye düşmüştür. 
Azalış kıymeti (900) milyondan 
fazladır. Bu memleketin dahili 
borçlan hemen hemen ayni sevi
yededir. Azalış mllnbasıran harici 
borçların yekfınunda vuku bul
muştur. Bu fark ta borçlann 
ödenmesi suretile değil, dolann 
kıymetinde vukua gelen düşük· 
lükle elde edilmiştir. 

1ıf 

Londradan bildiriliyor: Roma 
"At1usturga müzakeratını ya· 

K . kından takip eden 
erestesı.,, İnailiz . .. ,,

1
. 0 - sıyası ma· 

V• .. '!_t~liz hafili küçnk iti· 
Komuru,, IAfa karşı Avru· 

pada böyle bir anlaşmanın doğ
masından ikbsadi faideler bek· 
)emekte olduklarını beyan etmiş· 
lerdir. Diğer taraftan iyi haber 
alan bazı zevatın söylediklerine 
göre de, lngiltere Hükümeti Ro
ma miizakeratımn ameli sahada 
da faideli olabilmesi için hemen 
teşebbüsata girişmit ve AvuatuJ'
ya ile bu hususta bir anlaşma 
bile yapılmıştır. Bu anlaşmaya 
göre İngiltere Avusturya şimen• 
diferlerine lazımgelen kömürün 
müteahhitliğini yapacaktır. Roma 
milzakeratı neticesinde karar al· 
bna alındığı veçbile ltalya Hü
kumeti de bu kömürlerin ltalya 
transiti ile Avusturyaya geçmesi 
hususunda azami kolaylığı göste
recektir. Diğer taraftan bu ıev• 
loyah karşılamak iizere İngiltere
oin de Avusturyadan kereste sa• 

• 
lnkılip Dersleri 

Nüfus Siyasetimiz Müsbet, Verimli Ve 
İsabetli Neticeler Doğurmuştur 

Eski Adliye Vekili Yusuf Ke
mal Bey inkılap Tarihi Enstitü
ı.ünde dün akşam da derslerine 
devam etti. Yusuf Kemal Bey, 
dün iktısadi muhitin insan unsuru 
üzerinde daha bazı izahat ver
dikten sonra fizik unsuru anlattı. 
Yusuf Kemal Bey, memleketimiz· 
deki ölüm ve doğum vak'aları 
arasındaki nisbeti bazı rakamlar 
zikrederek anlattı, dedi ki : 

- Acaba doğum ne kadar, 
ölüm ne kadardır ? Osmanlılık 
zamanında tahrir denilen ıey 
yoktu. Cümhuriyet esaslı bir tah
rir yapb. Bütün dünya Türkiyede 
7 - 8 milyon insan var diyordu. 
Tahriri nüfus Türkiyede on üç 
milyon alb yQz bin intan olduğu· 
nu meydana çıkardı. Bu tahrirle 
beraber sınai, zirai tahrir de 
yapıldı. Memleketimize ait birçok 
yeni pyler 6ğrendik. Sıtma mO
cadelesi yapıldıktan eonra Buna, 
Babkaair, Adana, Mersin, Aydın, 
Konya, İzmir, Denizli ve Manisa 
viliyetler:nde 1926 aenelİ içinde 
b6t6n doğanlar ve 6lenler kay 
köy gezilmek llzere kaydedilmiştir. 
Bunu, Sıhhiye V ckileti, mücadele 
doktorlan vasıtasile yapb.rmıfbr. 
İlmi metof ile yapdmııtır. 

(1309) k&yde, (487) bin insan 
arasında yapılan ankette doğum 
binde (39), ölüm binde (19) olarak 
tesbit edilmiştir. Üç sene sonra 
ayni mıntakada bu iş tekrar edil
miştir. Bu defa doğum miktan 
ayni bulunmuş, ölüm binde ( 17) ye 
inmiştir. Bu nisbet te indirilmiye 
çalJ.fılıyor. 

Şunu söyliyebilirim ki ölUmO 
azaltmak için ciddi tedbirler alın· 
maktadır. Sıtma mücadelesi bunu 
gösteriyor. Kat'i rakkamlar eli· 
mizdedir. 

Burada, inkılap tarihinden 
olmamakla beraber bir ;meseleden 
daha bahsetmek istiyorum. Bu da 
Türkiyenin nüfus kesafeti mese• 
lesidir. Memleketin nüfus ve 
mesahai sathiyesi malumdur. 
Memleketimizde nüfus kesafeti 
(18) dir. (762) bin kilometre mu· 
rabbaı mesahamız, (13) milyon 
alb yüz bin nüfusumuz vardır. 
Bu rakamlan biribirine taksim 
edince nüfus kesafeti çıkıyor. 
Yeni bir tahrir yapıldığı vakit 
nüfusumuzun çok olduğu tahak· 
kuk edecektir. Yeni TUrkiyenin 
lllküler:nden biri de memleketi 
sınai bir memleket haline koy• 
maklır. Ziraat te ihmal edilmif 
değildir. 

1927 tahrir neticelerine ba· 
karsak, memleketimizdeki nGfu.. 
sun ytizde (67) si çiftçidir. Mem• 
leketimizde geniı ziraat usultl 
tatbik edilmektedir. TOrkiyenin 
kabiliziraat arazisi mesahaisathi
yenin üçte biridir. Bu prtJan dn
tünllraek, kilometre murabbaına 
memleketimizde (18) kişi isabet 

" .... --·------··-----------·-----
bn alacağı haber verilmektedir. 

"" Belgrattan bildiriliyor: Msribor 

Yugos[,ıııga·~ civarında Yugoa
d 8 _ _k Bi lavyanın en büyük 

a uyu mensucat fabrika-
Fobrika sı yapılmaktadır: 

Bu fabrika yün kumaş dokuyacak 
ve aynı zamanda erkek elbisesi 
yapacakbr. Fabrika gayet asri 
bir tarzda inşa olunmaktadır. 
Temin olunduğuna göre bu fab· 
rika Balkanlann bu sabada en 
mühim ve en bllyiik sanayi mer
kezini viicude getirecektir. 

etmesi az birşey değildir. Bir ln
giliz profesörü de memleketimiz· 
deki nüfus kesafetiniıı iyi bu 
halde olduğunu söylüyor. 

Yusuf Kemal Bey, diğer mem
leketlerin nüfus kesafetlerine dair 
daha bazı istafü:tikler okuduktaa 
ıonra milli iktısat faaliyetimizia 
fizik muhitine naklıkelam ederek 
demiştir ki : 

- Pek kısa olarak fizik mu
hiti de arzetmek isterim. lkbsadJ 
faaliyette bu da mühim bir Amil• 
dir. Fizik muhitte insan k<JlaJ 
kolay değişiklik yapamaz. Mesell 
bir memleketin ıklimi kolay kolay 
değiştiri!emez. 

Tabiati kendimize uyduramadı
ğımız zaman, biz tabiate uymaya 
mecbur oluruz. Fakat tabiate nasal 
uymak lizımgeldiğini bilmek, 
onun kanunlannı tanımak li
zımdır. 

"Meteoroloji,, enstitilsil teala 
edilmittir. Bu enstitli memleketin 
her tarafındaki ildim vaziyetini 
ilmi bir ıekilde tatkik ediyor. 
Memleketin iklimi hakkında ma· 
liimat almak lh:ere evvelce 
hiçbir vasıta yoktu. Tabiat 
ilzerine tesir etmek, daha ziyade 
ziraat sahasında g6rülür. Cum
huriyet hükikmeti zira ate 
çok fazla ehemmiyet veriyor. 
Ankarada birçok para sarfile asri 
bir ziraat enstitüsü yapılmıştırr. 
Bu Enstitil bir Ünversitedir. 
Dört şubesi vardır. Türk ilmi bun
dan sonra Türk Üniversitelerinde 
doğacaktır.,, 

_... ............ ----·- ·-- ---
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İnsull Adaletin Malıdır 
İlk Müracaatta Amerikalılara Verilecek 

Dün Uzun Boylu Avukatlarile Konuştu, Macera Ve Aşk Romanlan 
Okudu Ve Sonra ... Tevkifhanede Karar Ktldı 

( Baıtaran 1 inci aayfada ) 
gö termeleriue rağmen gece ya• 
nsınn kadar uyuyamamış, gece 
yarısından sonra odasına çekilmiş 
ve sabahleyin de çok erken 
u anmıştır. Sabah banyosunu dahi 
ihmal etmeyen firari banger kah• 
vealtıdan ve traştan sonra saat 
tam onda polis ikinci şube mü
djjrü Demir Beyle beraber bir 
otomobıle binmişler ve bazı mi
safirleri ve sivil memurlarla bera
ber avukat Ahmet Esat Heyin 
yaı hane ine gitmişlerdir. 

Ote Deği tiıriyor 
İnsull burada avukatile iki saat 

kad r konuştuktan onra Demir 
Beyden Beyoğlunda başka bir 
otele yerleştiri:mesini rica etmiş
tir. İnsull'ün bu arzusu derhal isaf 
edılmiş ve otomobillerle Tepeba-
11ndaki Londra oteline gidilmiştir. 
lnsuU otelin dördüncü. katında 
(80) n~marah bir odayı günlüğü 
(6,5) lıraya pazarlıkla k:ralamışhr. 
Bundan sonra otelin yemek salo
nuna inmiş ve yemek yemiştir. 
lnsun Tasar .. ufu Seviyor 

lnsul yemekten sonra otelin 
~lon~na çıkmış ve cüzdanından 
ır mıktar drahmi" ve dolar çıka

rarak bozdurmak . t . t" B 
ıs emış ır. u 

bozdur~a işinde de epeyce uzun 
süren bır pazarlık olmuştur. Çün· 
kü lnsull drahmi ve dolan daha 
fazla Türk parasına bozdurmak 
istiyor ve kendi kendine hesaplar 
yapıyordu. Para sarfederken de 
çok hesap!ı davranıyordu. Çünkü 
ıabnhleyin Aydm oteline çağırt
bğı berbere tıraş olmuş, saçını 
kestirmiş, friksyon yaptırmış ve 
aonra dn ancak bir lira vermişti. 

Beyoğlun merakh 
lnsull Londra otel;nin alonuna 

çekiJdi1<ten sonra bir kitapçı ça
ğırtmış ve kendisinden macera 
romanları istemiştir. Kitapçı bir 
nıadamm getirdiği birçok eserler 
arasından şu iki kitabı seçmiştir: 

Big Moyen ve lover Margarit. 
lnsull bundan sonra Beyoğlunda 
bir gezinti yapmak için Demir 
Beyle otelden dışarı çıkmıştır. 
Bu sırada otelin salonları Türk 
ve ecnebi gazete muharriri Q • 

( 
w f 1 .1 .rı ve 

otagra çı arı e dolmuştu. İnsull 
T epebaşmdan Be yoğluna do w 

yOz metre kadar yiirüıneın • l~ 
fotoğrafçılar etrafını sa:ş . t 
fnsull fotoğrafçıların bu teh m_ış '· 
k 

acumo 
arşısmda yüzfinil şapkasile 'ka-

payarak yUrümi} e devam d" 
d F k e ıyor-

u. 8 at bir sinema k" i . d k ma ıne .. !: riı~ e arşıs nda filim çevirdi· 
a4nı görfince otele dön • 
bur oldu. nuye mec-

. Tevkif ararı 
Ashye Üçüncü . . ceza mabk me ınıu evveli . " e· 

d sı gun verd' v. k 
rar an sonra k"ll ıgı n· 
aull)ün Aın "kve ı ~r heyeti ~n-
1 erı a} a ıad . . k 
aştırmış ye d" esını arar-

umurnif" v b. u? sabah müddeı-
M.. ıge ıldırınişti. 

uddeiumu 'l"k h"l .. . f d mı ı u m metın bu 
tJ .. e .karan üzerine (lnsull) e ait 
_çuncü ceza mahkemesini kara· 

rde Amerika sefaretinin verdiği 
dosyeleri birleştirerek saat on 
birde birinci müstantiklığe gön
dermiş ve hakkında tevkif kararı 
istemiştir. Müstantik Ramazan B. 
Saat tam on ikide (İnsull) hak
kında ceza kanununun (9) uncu 
lbaddes:nin son fıkrasına tevfikall 
tevkif karan vermiştir. 

Bu maddenin son fıkrası da 
fQdur: 

F...anebı ()ldıı~ma n (IÜrmilrıiin 

lnsull drahmi oc dolarlarını b d oz uragor 

Te.okiflıane yolanda 

adi ceraimden bulunduğuna. karar ve
rılen kimsenin iadesi tuJebi hükı'.imeıçe 
kabul olunabilir. İadesi talep ve kabul 
olunan kimse hakkında mahalli müs
tantıkl ğince tevkif müzekkeresi ve
rilebilir. 

Bu karar bir müb&şir \'asıta
sile ta dik için sast (13,5) ta Sul
tanahmetteki Asliye Üçüncü Ce
z~ ~a~kemesi riyasetine gönde
rılmıştir. Mahkeme Reisi Hikmet 
B. karan saat (14,5) ta tasdik 
ederek Müstant:kliğe iade et
miştir. 

Bu sırada ( İnsull ) ün a\'ukatı 
t-~met Esat B. Ağır Ceza Reis
ıgıne müracaat ederek tevk'f 
kararının kaldırılma 1 1·ç·ın •• 

1 

. ~ mura-
caat etmış bulunuyordu. A w 

Ceza Reisliği de bu tal b" gdır 
d d. e ı ıe • 

e ınce karar kat!Al . . ı e~mış ve 
MUddeıumumi:ik saat b 
p r b" on eşte 
o ıse ır tezkere yazarak ( ln-
ull) ün tevkif.ni bildirmiştir. 

lnsun Gazetecilerden 
Memnun Değil 

tnsull Londra oteJ:ndek" d 
sının Halice açılan ı_ o a· 
.uıun uzun İstanbul pcncercs:~de.n 
yanmdak"I ". seyretmış ve 

ı ere şehr•n " ıı· -. . takd" . . • guze ıgını 
ır edıcı ·· ı s·ı ~ h oz er söylemiştir. 

T . are oda ından salona inerken 
.u~k ve ecrtebi gazeteciler ken· 

dısı den birk .. ç dakikalık bir mU· 
lakat h.temişler, fakat lnsuJI kaş· 
lanm çatmış ve memnun olma
dığını gcsteren bir tavı la: 

- Gazeteci ere söylenecek 
hiçb•r ıeyim yoktur. Ce, abım 
verdıkten sonra tekrar salona 

girn i~ ve seçtiği aşk romanla
rından biri ini karıştırmıya baş-

kmışhr. Bu sırada otelin koridoru 
ve büyük salonu gaz.etecilerle 
dolu idi. Çünkü dün ve evvelsi 
gün Balkan ekspresile İnsu l'ün 
vaziyetini takip etmek için birçok 
ccebi gazete muhabir:eri gelmişti. 

On ar da otelde ( fnsull ) den 
m~l~~~t istiyo~Iardı. ikinci Şube 
Muduru Demır B. g&zetecilerin 
bu anul nm is'af edeceğini va
detmişti. Saat on altıda InsulJ 
odasına çıkıyordu. Tam bu sırada 
sh il bir memur otomobille tevkif 
mii~ekkeresini getirip Demir Beye 

verdi. Demir B. merdiven başında 
karan lnsdl' e tefhim etti ve in· 
sull'c beraber, haZJrlanan 1824 
No. lı otomobil tevkifhane yolunu 
tuttu. lnsull'ün otomobilini siviJ 
memurlarla gazetecilerin otomo
billeri takip edil ordu. 

lnsull Tevkifhanede 
Saat tam 16,5 ta lnsull tevkif· 

hane kapısından içeri gfriyordu. 
Sivil memurlarla, gazet~ muhar· 

rirleri ve fotoğraf çıJarı da kendisini 
takip etmekte idiler. 

Demir Bey İnsull'ü, ilk evvel 
tevkifhane mildürünün odasına 
götürdü ve müdüre tevk~f mü· 
zekkeresini verdi. Bu sureUe 
tevkif karan yerini bulmuş olu· 
yordu. Burada ecnebi gazeteciler 
tevkifhane salonundaki gen"ş 
masa üzerinde biribirlerile müsa
baka edercesine telgraflarını ha· 
zırlıyorlardı. Beş dakika sonra 
Demir B.ey Tevkifhane müdü· 
rünün odasını terketti. lnsull 
tevkifhane müdürü ile başbaşa 
kaldı. Gardiyanlar da gazetecileri 
dışarıya davet ett ler. Biz merdi
venlerden inerken gardiyanlar 
Adliye yangıı andan sonra muvak
katen müddeiumumilik birine· 
tetkik dairesi olan odaya iki şilte 
ile bir yorgan götürü} orlnrdı . 

Müddeiumuminin Beyanatı 
Tevkif kararı verildikten· son· 

ra kendisini gören b;r muharriı i
mize müddeiumumi Kenan Bey 
dem ştir ki: 

lnsull hakkında tevkif kararı 
verilmiştir. Kendisi teykifha~e
ye götürülect.ktir. ~iasta ıs~ 
tevkifhanenin hastanesınde tedavı 
edilir. Amerika hükumetinin me
murları müracaat ettiği zama.n 
kendisi Amerika konsoloshanesı• 
ne teslim edileceklir. 

Ameı ika hükumeti ( lnsull) On 
Yunanistandart aynldığını haber 
aldığı zaman ge~mf's.i muhtemel 
yerlere salahiyetli sivil zabıta 
memurlar• göndermiştir. İlk evvel 
(fnsu.J)jn Süveyş kanalı yolile Ha-
be~istaua gideceği işaa edildiği için 
Mısıra iki memur gönderilmişti. 
Haber aldığımıza göre bu me· 
murlar yola çıkmışlar ve Yuna
nistana da gelmişlerdir. Bu gün 
lstanbula gelmeleri bekleniyor. 

lnsull'Un lf16s Biltl:nçosu 
İnsull'ün hileli bir surette iflas 

ederken gösterdiği açık miktan
nı hiçbir gazete doğru olarak 
yazmadı, Merkezi Şikagoda bulu
nan lnsull müesseselerinin Anıeri· 
kada ve diğer memleketlerde ta
mam (43) şubesi vardır. Amerika 
Eirlcşik hükümetlerinin beş muh
telif mmt. ka makkemeleri müflis 
İ .sull hakk nda beş itham karan 
vermişf r. İnsull'ün tuttuğu işler 
çok şümullü olduğu için suçları
nın nevileri de çoktur. İflas, do
landırıcılık, hilekarlık, firarilik 
gibi... Aoıerika mahkemeleri in· 
sull'le beraber oğlu Mortin, cürüm 

( Toplantı, Davetler ) 
içki Aleyhtarlarının 

MUsameresl 
Yetil Hilil cemiyeti ve içld aleyh

tara gençler cemiyeti, S n"san per
ıembe günü aaat 17 de Tepebqa 
Darülbedayi salonunda bir müsamere 
tertip etmişlerdir. Bu münasebetle 
içki aleybtar!tj'l tezahürleri yapda
cakbr. 

Bir ihtifal 
Dişçi Ye Eczacı mektt'plcri eski 

müdüril merhum Server H lmi Beyin 
beşinci ölüm y1Jdönümü mfinasebetile 
dün mekteple bir ihtifal yapılmış, 
merhumun habrası tepcil edilmiştir. 

Bir Çay Ziyafeti 
fıtanbul Üniversitesi Diş tababeti 

talebe cemiyeti tarafından 5 n·sanda 
Tokatlıyanda aenelik çay ziyafeti 
verilecektir. 

Mütekaitlerin Kongresi 
Umum miltekaidini askeriye 

cemiyetinden: Ceınıyetımızın mfıuıt 
~ougrcsmin 20 nisan 1934 cuma giin•i 
saat on üçte Veznecilerde umumi 
merkezimizde toplanması takarriir 
etmiştir. Cemiyete kayıtlı azanın zikir 
olunan günde teşrifleri rica olunur. ........... _ .................. ~. 

Spor f -----------
Bu Haftaki Maçlar 

lstanbul Futbol Heyeti Riya
setinden: 6-4-93.J Cuwa guuü y.ıpı· 
lacak nımtnka birincilik mü abnknltm. 

Teksim Stadında: 
Deşık ıış • Vefa • Kunık ıpı, Knınm· 

pRsn. 13cylcrbeyi, Beşıktaş • Vefa -
Kuuknpı. 

Fenerbahçe Stadında: 
Oıılııtaaaray • Beykoz H. T., Top· 

" kapı - Anadolu A. '!'., G latıısaray. 
Blykoz A T. 

Şeref Stadında: 
Rtuıımı>aşa • Be~ lerbeyi B. T., lst.

apor - Fenerbalıçe ge:ıçler T., Kara
gtimrük - Tüıkgücü A. T., Fener Yıl· 
maı • Sumer A. T. 

Voleybol 
Voleybol ve basketbol he• 

yetinden: 6-4 l 9J4 Cuma ı;ünü Ga.
lutusaruy lokalinde yapılacak meçlıır: 

Galatnsanıy • lstıınbulspor, Topko.· 
pı - Vı:fa • Kumkfıpı. 

Basketbol 

S8yfa 11 

Fransa' da 
Faşistlerin Adedi Günden 

Güne Arhyormuı 
Londra, 2 (A.A.) - Morning 

Post gazetes:n:n bildirdiğine göre. 
" Vatanperver Gençlik " Ütmini 
taşıyan ve Faşistliğe mütemayil 
bulunan Fransız teşekkülünün aza 
adedi, şimdiden 300,000 i bul• 

muştur. .................... _ .... _ .. .._.... .............. -....... .. 
lstanbul ikinci icra Memur

luğundan: ipotek cihctından para• 
ya çevr.ılmesi takarrur eden ve tn• 
mamma yeminli ehlivukuf tarafın
dan 627 altı yüz yirmi yedi J:rn kıy• 

met takdir olunan Kasımpaşad Tah
tnkadı maha lesinde Uzu yol Dere 
sokağında kain eski 71 yeni 79/5 
numaralarla murakkam lir bap hıı· 

nemn tamamı açık artbrma\ a vaz 
cdilrni~ cılup birinci açık atbrınası 
5/5/934 tarihine mü adif cumartesi 
günü saat 14 den 16 ya kadar daire
mizde icra kıhnacakbr. Arttırma 
bedeli kıymeti mubnmmencnin yüz.de 
yetmiş b~ini bulduğu takdirde mez• 
kür gayn menkul müşteri üzerine 
ihale kılınacakbr. Aksi halde son 
arttırmanın taahhüdü ba'ki kalmak 
üzere 20/5/934 tarihine tesadüf eden 
pazar günü keza dairemizde yapılacak 
olan ikinci arttırmasmda dahi art• 
tırma bedeli kıymeti muhanın'ıincnin 
yüzde yetmiş beşini bulmadığı urette 
satış 2280 No Ju kanun ahkamına 
tevfikan geri bırakılncakhr. Arthr
maya iştirak etınek iatiyenl -.rin kıy• 
~eti mubamminenio yüzde yedi bu• 
çuğu nisbetinde pey akçesi veya 
mılli bir bankanın teminat mektu• 
bunu h ma bulunmaları lazımdır. 
H.aldan tapu oicillerilc sabit olmıyan 
ipotekli afocakhlar)a diğer. al~k~· 
darlann ve irtifak hakkı sah plrruun 
bu haklanm ve husu•}"e faiz • ~o 
masarife dair olan iddıalarmı ılan 
tarihinden itibaren yi~mi çü~ zarfan• 
da evrakı •üsbitelcnlc bırhkte da-
iremiıe biJdirmcleri lazımdır. Al"i 
takdirde haklara tapu aıicilleriie aabit 
olmıyanlar aatıf bedelinin paylaş• 
masından hariç kalırlar. Müterakim 
vergiler vakıf icaresi ve tanıifiye ve 
tenviriyede.n mütevel'it ruıumu be· 
lediye müşteriye aittir. Daha fazla 
malümnt almak istiyenlerin 7/4/934 
tarihinden itibaren Herkesin Göre• 
bilmesi için Dairede açık bulundu• 
rulacak olan arlhrmtı şartnamcsilo 

Gıılnto arny - llılıil. 933/151 No lu dosyasına müracaatla 
Müsabako)ara tam vaktinde başla- mezkür dosya derununda mevcut ve 

nır. Voleybol müsabakalarına. (5), bas- mahalli mezkürun evsaf ve mesaha 
ketbol müsabakalar111a da (15) d1tkika vesairesini havi vaz'ıyet ve tak~irl 
geç gelen takımlar hiıkmen magh1p kıymet raporunu görüp anlıyabılc• 
adoluourlar. cekleri ilan olunur. (16330) 

c:::;=::::=========-===================================:=:;.....:.===::I 
şeriki J. Devill, Jan C. Gulis, Stan• 
ley Fılt, Vilyam Şarl, Danyal 
İlyas, Viktor Danyal~ A isminde 
altı kişi hakkında da ıflas kararı 
vermiş ve bunlann heps:ni tevkif 
etmiştir. Jık ithamnarue de fnsull 
bir senelik temettüü 53,173,213 
dolar alduğu halde ortaklarına 
yalnız (558, 120) dolar gö termiş· 
tir. Bu suretle ve bir çırpıda 
(52,5) milyon dolar vurmuştur. Bu 
ithamnameye göre de (64,405,180) 
lira ile ifiis etmiştir. 

ikinci ithamnamede spekülas
yon yapmak suretile ( 5,750,000 ) 
dolar temin ettiği gösteriliyor. 
Üçüncü ithamnamede pi} nsa kıy· 
meli (390) bin dolar olan Ş.kago 
Kontmental İyons ba ıkın ( 100 ) 
bin hissesini zimmetine geçirdiği 
görülü} or. Dördüncü ithamname-
deki açık miktarı tam (65,518,035) 
dolardır. Amer ka mahkemeleri 
( Insull ) mües escleriııin &çığını 
tamam ( 53, 172,313, 30 ) dolar 
tesbit etmişler fakat bunlardan 
bir kısmı gayrımenkullcrle kapa· 
tıldığı için hakiki açık miktan 
biraz azalmış_tır. 

Avukat Proko ve Sava efen• 
diler İnsull'ün Atinadaki avukat
larından telgraf aldıktan sonra 
Sadi Rıza Beye de vekalet ver-
mek için kendisini aramışlardır. 
Sadi Rıza Bey dün bulunamamış 
ve vekalet verilememiştir. 

Vaziyet hakkında Sadi Rıza 
Bey bir muharririmize şunlan 
söylemiştir: 

- "Hük6met iade kararını 
yerdikten aonra yapılacak başka 

bir şey görmedim ve vekalet 
t~cbbiisatmı durdurdum.,, I 

Maamafib buna rağmen n• 
sull'ün avukatlarının Millet Mecli• 
sine ve devlet ş\ırasma müracaat 
edecekleri hakkında drn adliye 
koridorunda bir şayia dolaşmakta 
idi. 

Telgraf idaresi Kirde 
Banger lnsull'ün bir haftadan· 

beri şehrimizde bulunması Posta 
Telgraf idaresine bir haylı kar 
temin etmiştir. Verilen malumata 
göre, Bangerin lstanbulda olduğu 
anlaş~ldıktan sonra diin)'.an•n he
men pek çok şehirlerinden resmi 
ve hususi binlerce kelimelik 
telgraflar çekilmiş ve cevap ya
zılmıştır. Kelime başına 50 • 60 
kuru~ iicret alındığına göre, posta 
idaresine on bin liradan fazla 
varidat kalmışbr. 
Romanyanın Bir Cevabı 
Bükreş 2 (A. A.) - Hariciye 

nazırı M. Titülesko, banger f111ull 
Romanya'ya geldiği takdirde iki 
memleket arasında mevcut muka· 
veleye tevfikan tevkif ve iadesi 
için icap eden merasime derhal 
tevessül edileceğini Amerika 
sefirine bildirmiştir. 

Ajansın Tebliği 

lstanbul 2 (A.A.) - Müddei 
umumiliğin talebi üzerine lstanbul 
Eirinci istintak hakimi, müflis 
banger M. lnsull hakkında Türk 
ceza kanununun dokuzuncu ınad• 
desinin son fıkrası mucibince 
tevkif karan vermiş ve karar 
infaz olunmuştur. 
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12 Sayfa 

Türkiyede yapıldığı halde 
(Avrupa mamulatıdır) süsünü 

veren ve halkı iğfal eden 
YALANCI 

SON POSTA 

PARiS ETiKETli 
Niaaa 

ITRIYAT MAMULATINA ALDANMAYINIZ. 
Saf, halis ve tabii l"mon çiçeklerinden müstahzer 90 derece Hasnn kolonyasile Hasan lavanta ve losyonlarını, ucuz Nesrin Hasan kolonya ve losyonlarını, Hasan krem ile briyantini, sürmesile Ha11&0 
sabunlarını, diş pasta ve sularını ve Hasan gül ve çiçek sularını, Hısan gülyağı ve nero'ü esanslarını tercihen ve muhabbetle istimal ediniz. 

• DY N 
En buyuk sergiierde 18 diplomsa 

48 madalya kazanmıştlr. 

Böyle gUzet diş'er yalmz 

BADY LİN 
kullananların 

dişleridir. 
Diş tabipleri diyor ki : 
u Dişlerin ve ağızm sıhhati sabah 

ve akşam günde 2 defa dişleri temizlemekle kabildir.,, 
................ I ................................ ~ 

Galata İthalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Kap. Nev'i Marka No. Kilog. Eşyanın Cinsleri. 
1 Paket 4,900 ipekli kadife 
l S. A Z S M 348 135 Pamuk mensucat 
4 fıçı M B F 262 1025 Tuzlu balık (transit) 

Yukanda yazıb eşya 18/3/934 ten itibaren arttırma ıuretilo 
1atılacaktır. lstiyenlerin 8/4/934 Pazar günil saat 17 ye kadar 
'ataş Komisyonuna müracaatları. "1230,, 

İstanbul Posta ve Telgraf 
Baş Müdüriyetinden: 

Arap harfli pullann mevkii tedavülden kaldırılması Müddeti 
1 Mayıs 934 tarihine kadar temdit edilmiştir. Bu kabil pullar gi
telerimizce tebdil edilecektir. "1465,, 

.. 
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Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acentt>leri : KMaköy Köprübat 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

;Jian TeJ. 22740 
....... 4m ..... 

Trabzon Yolu 
EGE vapuru 3 

Nisan 
Sah 20 de Galata nbtımın-
dan kalkacak. Gidişte Zongul· 
dak, anebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 

Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun· 
lara ilaveten Sürmene, Pulatha· 
ne, Ordu 'y,a uğrayacaktır." J 439,, 

Ayvalık Yolu 
BANOlRMA vap.uru 4 

N.san 
Çarşamba 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. "1494,, .. , 
Darüşşafakalılar 
Cemiyeti Reisliğinden : 
Cemiyetimizin senelik kongresi 

Nisanın 6 ıncı Cuma günü saat 

14,30 da latanbul Halkevi salo-
nunda toplanacakbr. "1475,, 

Dr. KEMAL NURi 
Cilt ve Zührevi hastalıklar mütehassısı 

Beyo§lu: Rumeli han 16 
~ .... > 'J'el: 40153 

lstanbul Belediyesi 

Sular İdaresinden : 
Evvelce Gazetelerle 4 Nisan 934 

6 ncı Formaıı 
çıktı 

Merkezi: Maaril 
kütüplınncsi 
Forması 5 
kuruştur. 

26 nisan ila 26 mayıs 934 te devam edecek 

Filistinde 1934 TEL - A VIV 
ŞARK BEYNELMiLEL PANAYIRI 

Türk Müstahsilleri ile Sanayicilerine 
• ' Müsta}uıaHitını bütün Avrupa memalikine ihraç vesaitini takdim ve 

TÜRK TACiRLERiNE Şuk ve Garp memalikindeki münasebab ticariyelP
rhıin ıokişl'lfıuı t .. nıın edt!r. Tafııiliit için İsıanhulıfa Beucibare hanında 12. ıo 
numnrada G. BLUM'a müracaflt. T. lefon: 20494 

yolcu ve yük için N A T T A seyahat accntalığına miiracaat. 

~-------------~ (14093) 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 ...._. ______ _ 
Yangın Muslukları ile Hortumlarımn uçlarına konulan Rekorlar 

pazarlıkla "100,, adet aabn abnacaktır. Taliplerin ntimuneleri gör
dükten sonra pazarhğa iştirak etmek fizere % 7,5 teminatlarilo 
birlikte 14/4/934 Cumartesi günil saat IS te Galata' da Alım, Sabdl 
komisyonuna müracaatlan. 0 1445,, 

* * A - "100,000,, adet " 70., lik boş Şarap ŞişesL 
B - " 20,000,, adet ''340,, santilitrelik Galon. 
Sabn alınacak bu iki malzemeyi vermek istiyenlerin pazarlığa 

iştirak edebilmek lizere " % 7,5,, teminatlarile beraber "16/4/934,, 
Pazartesi günü saat "14,, te Galata' da Alım, ıatım komisyonuna 
müracaatları. "14 70,, 

Topçubaşı AbdUlmUmin Ağa Vakfı Mutevelliliğinden: 
Semti ve mahallesi Caddesi Numarası Cinsi Ecri MI 
Tophane Kılıcalipafa Topçular 32411 Dükkan 16 • 18 

" " 326 " 18 • 20 
Balada cinsi ve evsafı yazılı emllk 3 nisan 1934 tarihinden itibarell § 

Mayıs 1934 Cumartesi günü saat 14 de kadar bir ay müddetle ve pazarlık aure-' 
tile müzayedeye vazedilmittir. Talip olanlar l..tanbul Evkaf MGdüriyetinde Miil

haka kalemine ve yevm ve saati mezkurde de Encümeni idareye müracaatlaıl 
.J 

Hilaliahmer İstanbul Merkezinden: 
6 Nisan l 934 cuma g6nn 1abah saat onda Cağaloğlunda HilA· 

liahmer binasında Merkezimiz kongarası aktedileceğinden azayı 
muhteremenin aidat makbuzlannı hamilen teşrifleri rica olunur. (1495) 

J 

lstanbul 4 Uncu icra memur
ıuıundan: Tamawına yeminli ehlivu
kuf tarafrndan ikibin ikiyüz otuz yedi 
Jira k>ymet takdir edilen Boğaziçiode 
Kuruçetmede Mezarlıkçıkmaz sokağın· 
da eski ve yeni 10, 12 No. lu tevsili 
maa bahçe ahşap hanenin tamamı açık 
arttırmıya vazedilmiş olup 15-4-934 ta
rihinde f&rtnamesi divanhaneye talik 
edilerek 5-5-9a4 tarihine müsadif Cu
martesi günü eaat 14 den 16 ya kadar 
İtıtanbul 4 icra dairesinde eatılacaktır. 
Arttırmıya iştirak için Y. 7 buçuk te
minat akçesi alınır. Müterakim vergi 
belediye, vakıf icaresi müşteriye aittir. 
Arttırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmit beşini bulduğu takdirde 
ihalesi yapılacaktır .. Akıi halde en eon 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma onbet gün daha temdıt edile. 
rek 20-5-934 tarihine müsadıf Pazar 
günü aynt saatte mezkfu muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmad>ğı 
takdirde 2280 No. lı kıınuna tevfikan 
eatıı gP.ri bırakıl.r. 2004 No. lı icra ka
nununun 126 maddesine tevfikan ipotek 
sahibi alacakhlar ile diğer alakadarların 
ve irtifak hakkı sahiplerinin dahi gay
rimenkul üzerindeki haklarını ve lıusu
eile faiz ve maara!a dair olan iddiala· 
rını evrakı mü:ıbitelerile yirmi gün için
de icra dairesine bildirmeleri lazımdır. 
Aksi halde baklan tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşmasın· 
dan hariç kalırlar. Alakadarların işbu 
maddei kanuniye alıkumına göre hare
ket etmeleri ve daha fazla malumat 
almak iateyeıılerin 9331446 dosya 
No. sile memuriyetim.ize müracaat 
etmeleri ilin olwıur. ( 15326 ) 

~Kimyager~ 
Hüsameddin 

Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil.O· 
mıım tahlilat. Bahçekapı,Emlıik veEy
tam Dankası karşısında hzet Bey Hanı 
~ .. - ........ (15250) 

:::A 

Gebze Asliye hukuk hlklml 
llndenı Darıcada mukime Yua 
kerimesi Şadiye hanım tarafaad 

lzmitin Yenicuma mahallesinde kuo' 
duracı Hüseyin efendi aleyhiae lkaas• 

olunan botanma da•aaındaa dolafl 
ikametkihının meçhuliyeti haaebil• 

ilinen vaki tebligat üzerine de 24-3-
934 tarihli celaei mubakemeıinde dl 
iabab vücut etmeyen müddei aley~ 
Hüseyin efendi hakkında gıyap karatl 
verilerek müddeiyyenin talebile mah
keme 30-4-934 pazartesi saat 14 dl 
talik edilmit oldutundan tarihi llall" 
dan itibaren bet gün içinde itiraf 
etmediti ve mahkemede iabatı vüc11t 

etmediği surette bir daha mahkeme,. 

kabul olunmıyarak gıyabında mahke
menin rüiyyet olunacağı ve vakiala,. 
kabul Ye ikrar etmit ıayılacatı ilin.O 
tellit olunur. (15331) 

Or. A. KUTiEL 
Karaköy, Topçular caddesi No. SS 
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&on Poata Matbaası 
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