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Köylerde Umumi Bir imtihan Yapılıyor 
lnsull Harikulide Bir Maceraperesttir! Memleketin İrfan Sevi-

Serbest Kalacağı Zannile, Londra Otelini Toptan ye si Yoklanıyor 
T utmıya T eş.:._hbüs Etmişti Cumartesi Gün Ü: Bütün Köylerde 

Madam Kuyumcuoğlu ile Geçirdiği Umumi Bir imtihan Yapılacakbr 
Sergüzeşti Bir De Biz Gözden 

M11flis Banger 
laısuU'ün Ame- G • 
rika hükumeti- eçı· 
ne iade karan 

artık kat'i şeklini , reıı·m 
aldı. Bu safha-
ya ait teferruab 
elbetteki siıtun-
lannıızda başın
dan sonuna kadar 
takip ettiniz ve 
bugün de ediyor-
sunuz. Onun bu 
kararı dün tem. 
yiz etmesine rağ
men neticenin 

değişe bileceğini 
&annetmek fazla 
iimide düşmek 
clur, kanaatinde-

yiz. Fakat 1mmll hadisesinin bir 
d~ bambaıka bir aafbaaı vardır 
ki esrareugiz!iğini henilz muha
faza etmektedir. 

Hatarlıyacaksmız ki müflis 
bangerin Yunanistandan kaçhğı 
ilk w günlerde bir de ıevgiliai ol· 
dugu, hatta kaçma plinımn bu 
ıevgili tarafından tertip edildiği 
yazılnıışh. işte 75 lik ibtiyann 
~e~Oz genç çağda olan bu aevgi. 
lisı, lnsull'ün ardından ıehrimize 
gelmiştir. Bu genç kadının sonra
dan takma ismi Madam Kuyum
cuoğludur. Asıl ismi de Lili Da
.ıdoviç 'tir. Oç gün kadar ev• 
vel Polonya vapurile gelmiş ve 
Romanyaya geçmiştir. 

Madam Lili Sırpbr ve 

~ ran~ız B~çe A~~;. lJli de ( D ..... 10 •••• sayfada J 

Galıba Bir lhtiJale Ve n. h"I~ F .... 
Sebe 

a ı ı ırtınaya " rn . ·~ 
Paris 3 ( A A.H .. p , acak S d. • 

F~ansız İ.ütçesind~ki d:~•1J0 ~ ·ı CV iğim 
ınılyar frank!ık a v k çu Kadın 
için h"k'" çıgın apatılması 
mıştır: u uınet fU tedbirleri al-

.60000 memur tekaüt edil k 
vazıf el eri il ere 

. ga olunctcak, munzam 
nıenıurıyetJer d k 
B e aldmlacakhr. 
~ suretle iki buçuk milyar te-

nun d·ı , . e ı ecektir. Ameleden de 
ıçtıaıai sigorta karşılığı olarak 
yüzde on beş kesilmesi hususunda 
Meb 'usan Meclisinden karar iste
necektir. 

Fakat en mühim mesele, eski 
muhariplerin aylıklanndan bir 
naiktar kes:lmesi meselesidir. M. 
Dumerg eski muhariplerin mn
llleaaillerine hükumetin kendile
l'lllden fedakarlık istediğini, aksi 
ta~dirde istifa edeceğini bildir-

~ .. ~~ muharipler ise f>u 
•-.p kat'iyen maYafakat 

Vazigeli müıkülleıan Ba,..lcl,l 
Dumerg 

etmiyorlar. Diğer taraftan işçiler 
de glindeliklerinden bir 1a11tim 
bile keatirmemek, aksi takdirde 

C Devama t uaca UJfada » 

Son Postanın Olru· 
rucuıarı için Hazır· 
ladıjı Yeni Eserden 
Birkaç Satır : 

Tren Jııalkm19b. Emmi koridora 
çıkh. Hol, bJr •anlyede r81e çar• 
pan bJr al ika ile ona d8aerek ı 
- Eğer aldanmıyoream Matmue'.I 
Bls blrlblrlmlsi bJr J'erdea tanıyo
rus? 

- Dofrudur, M. Hol. Rtkof lokan
ta1ında gOsel bir eaat yaıamıthk. 
_ HAii ı.mlml hatarlayor mmunus? 
Boa, • islnklnl biletçiden 8ğrendlm. 
Ren hayall•lndo oturan Baron 
Sazb•"I' aıı .. ııae ••ıı•up.ıuauır, d .. 
fU mi? 
- EYet. 
Fakat Emaıl, IHa kıaa HYalN deh
t•t içinde yerm~tı. ÇGnkD, o, bu 
l•lmd• bir Baron - •Gcudundan 
ancak 9laıdl haberdg olu7orda... 
yeaalre, ..... .,. -

Fırka ilk tedrlıat komi.gon• azalarindan: 
Rasih (Antalya), lbrahim Alaettin (Sivas), Refet (Urfa) Begler 

Ankara 3 (Hususi) - Maarif olan vatandaşlar dahil olac~kMhr. 
· ) k k. B ı '-!- aenedenben a• Vekalett mem e ette ı umumi se- u suret e seıuı; • . f k 

viyeyi anlamak maksadile mühim arif hayatında.ki mkışa mu aye-
b. k · t• B .. ı· b. tekilde meydana çıkmlf ır arar vermış ır. u munase- se ı ır 

betle köylerde önümüzdeki hafta olacaktır. . 
A • • • f t•handa umumi sevıye ara-başmda umumı hır ımtıhan ya• m 1 • 

pıJacaktır. Bu imtihanlar Cumar- nacağı için, imtihana d?hıl olacak 
tesi günü bütün Türkiye köyle· kimselerin iptidai hır hazırhk 
rinde bir anda yapılacaktır. İm· yapmalarına dahi meydan bırakal· 
tihanlara (3), (5), (8) sene eyvel mıyacaktır. Yapılan imtihan ıonwı-
köy ilk mekteplerinden mezun ( Devamı 9 uncu nyfada ) 

İnsull' den Para Sızdırmak 
isteyen Asilzade 1 

Dünyada açık gözlerin çok 
olduğunu bilirdik amma, meşhur 
müflis lnsull'den para koparmıya 
teşebbüs edecek kadar gözleri 
açık bulunduğunu biç tahmin et· 
mezdik. Meğer bu da varmı1-

0ıkndarda Açıktürbe yoku· 
tunda (19) numarada oturan Tufan 
zade AbdulJah Zeki Bey, lnsull 
gibi bir adamın lstanbulda oldu
ğunu haber alır almaz, kağıt ka· 
leme ıarılmıt bir mektup yazıp 
söndermiş; mektupta ıöyle diyor: 

« lnsull cenaplanna; 
"Ben dünyanın kadim bir hane-

danmınl fakir 

bir evladıyım •• 
Çürük çank 
bir evim \!ar
dır. Bu evi Em· 
niyet Sandığına 
rehine koyup 
para almışbm. 
Borcum faizile 
beraber iki yüz elli Terk 
lirası tutuyor. Vermezsem, ev 
satılacak, ben de apaçık ortada 
kalacağım, son çare olarak •Jtİ· 

( o~vamı 10 uncu sayfada ) 

1:1eledige Seggar Esnafın Balırmalarını Menneder•e ... 

- Aman efendi bu ne bal?. Saat on iki oldu, bilA yabyorswı.. 
halbuki eskiden sa~ablan aaat beşte kalkardın .. 

- Bırak karıcığım, hazır Belediye seyyar eınahn bağırmalanm 
mennetmitkea rahat rahat uyuyayım. Mal6m yal Yarma • olacajl 
ta.W ..... 

• 



• 

SON POSTA 

(Halkın Sesi) t A i 
lltfakedonga j----------------------------------.-........ ır..-
f:~~:::t;n t:ı;k Beş Saka Yakalandı 

Makedonya komitesi erkanın
dan birinin, M kt donyaya muh· 
tariyet verilmezse iki seneye 
kadar harp olocllğına dair 
yııptığı hPyanat, halk arasında 
f eua bir ak i tesir husule ge
tirmiştir. Dün, bunu, biz §Öyle 
tesbıt ettık: 

Hnyri Bey ( Üsküdar Vnlicleiatik 
mRhallesi Çavuşdere caddesi 109 ) -
Makedonya komiteleri yine gemi 
aııya almışlar. iki seneye kadar bize 
lıtiklal verilm z.se dünyayı kana bo-
1ayacağız, diyorlar. Söylendiğine göre 
bu gayrı resmi çete teşkilatı Bulgn
ristanla ltalyadan resmen yardım gö. 
rüyorlarmış. Dünyada bu şekild çde 
teşkilata yalnız. Bulgaristanda kalmış
tır. Bulgar siyaset adamları bunlardan 
korkuyor görünüyorlar. Balkan miaa
lum da bunların yüz.ünden k bul et
memişler. Umumi harbi tutuşturan 

Uk ateş te Balkanlardan çıkmışb, 
Sözleri geçer dünya diploma ti ırı 
çetecilikle adamakıllı) bir mücadeleye 
ıeçmedikçe, bunlann kökünü sÖ.ı• 
düımedikçc aulh daima tehlikededir. 

* 
Bahir Bey (Çemberlitaş, Turan in· 

raafhanesi) - Bulgariatandıı hükümct 
nüfuzu tam manasilc bakim değildir. 
Bana öyle geliyor ki Bulgar hllkumeti 
komite!crin tesiri altındadır. Kendi 
iÖbeğini kendisi kesemiyor. Sultanlar 
devrinde biıim topraklarımızda da 
birçok eşkıya çeteleri vardı. Hükü· 
nıeti dinlemezlerdi. Fakat Cümhuri• 
ret idaresi bunların köküne kibrit 
auyu döktü. Bugün Türk toprakların· 
da yalnız hükS.metin saltası bikim
dir. Bulgariıtan da bu çeteleri imha 
etmedikçe kendisine tam ve kamil 
hlr hükümet manzarası veremez.. Dün· 
ya anlamalıdır: Bulgar mil'.ctinin mu
kndderahnı çeteler mi, yoksa Bulgu 
bükürneti mi idare ediyor? 

"" Nurullah Ilry (Beyazıt Koskn cnd-
deııi 73) - Bulgar çe-teleri dünyoya 
meydan okuyorl r. Bize istiklal \•cr
meueniz. barut fıçısını ateşliyeceğiz, 
diyorlar. Bulgar bükOmeti de l:u tisi 
ıea kar ısında sakit kalıyor. Yir
minci asır hükumet sistemlerinde çe
teciliğin yeri yoktur. Bu şımarık mnb-
10.kl nn hakkından gelinmezse bütün 
dünya gibi biı.z.at Bulgaristan ve 
lta!ya da bunlardan büyük sarar 
rorürler. 

Ofisin Taşınması 
ihracat Ofisinin yeni teşkilat

taki vaziyeti anlaşılmış ve 15 
nisandan itibaren Ankarada faa
liyete geçmesi takarrür etmiştir. 

Merkezde } eni vazifeye ta} in 
edilen memurlar bu tarihe kadar 
Ankar.aya gideceklerdir. 

Muhasebe MUdürOnOn Aylığı 
Belediye Muhasebe Müdürü 

Kemal Beyin asli maaşının 70 
liradan 90 liraya çıkarılması 
belediye tarafından yeni bütçede 
teklif edilmiştir. 

Bir t adın Taarruza Uğradı, Dayak 
Yedi Ve Bu Yüzden Çocuğu Düştü 

Evvelki gün Pangaltıda bir facıa olmuş, bt:ş 
saka tarafından fona halde dövüle!\ bir kadm 6 

Hanım: «Terbiyenizi takının yoksa polisi çağın· 
nm » dem:ştir. 

Kadıncağızın bu ihtara Dzerine sakalar daha aylık çocuğunu düşürmüştür. 
Pangalbda oturan Ali Osman efendinin kansı 

Nn:ımiye hnmm isminde bir kadın, evve:ki gün 
komşularından Şerife hanımla beraber iyi su almak 
için o civarda bir çeşmeye gitmişlerdir. Çeşme 

başında sıra bekleyen birkaç saka, kadınlara su 
\•ermek istememişleröir. Bu esnada oradan geç
mekte olan bir po:is efenbi sakalara: «Kend"si için 
su almıya gelen kimselere sıranızı terketmeğe 
mecbursunuL Çekin tenekelerinizi, hanımlar güğüm· 
lerini do!dursunlar» demiştir. Sakalar polis efendinin 
ihtan üzerine tenekelerini bir kenara çekerek 

ileri gitmişlerdir. Bu vaziyetten kolay kolay kurtu· 
lamıyacaklarını gören Nazmiye ve Şerife Hanımlar 
feryat etrr.iye başlamışlardır. Bunun üzerine sakalar 
daha fazla ileriye giderek kadınlan tokatlamışlardır. 
Fakat Uraz sonra feryat üzerine !'etişen memurlar 
bu adamlan yakalamışlardır. Hadiseden yarım saat 
sonra Nazmiye Hanımın dehşetli sancısı tutmuş, 

biraz so.ıra da hamile olduğu altı aylık çocuğu 
düsürmüştür. 

Derhal hastaneye kaldınlan zavallı kad nın 
sıralarını hanımlara vermışlerdir. 

Fakat polis efendi uzaklaştıktan sora sakalar 
hanımlara laf atmaya ve nihayet el ile sarkıntılık 
etmeye başlamışlardır. Hunun Uzerine Nazmiye 

hayatı tehlikededir. Şerife Hanım ise muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. Mehmet, Ali, Ziya, Bay• 
ram ve Sablmış isimlerini taşıyan suçlular da 
adliyeye teslim edilmişlerdir. 

Yeni Vapurlar 400 Sandık 
Vapurcu!u~ ş:rketini~ !"fe- Af yon 

yeti İngı.tereye Gıttı C' 
Vapurculuk Şirketinin yeni IJQf ıyoruz 

alacağı vapurlar i~in, idare mec: Uyuşturucu maddeler lnbisan 
l:si reisi Ruşen, Balıkçılık M:kte.b~ idaresine Uzak Şark memleket· 
müdürü ve şirketin fen m~şa~ı lerinden afyon alımı husn:,unda 
Şevket Beylerden ~üt~ş~kkıl bır yeni bir müracaat yapılmışbr. 
heyet lngiltercye gıtmıştir. Orada Eu mnracaat ile bize 4CO 
yapılacak tetkikata göre; yeniden sandık afyon sipariş edilmiştir. 
iki vapur sabn alınacakbr. inhisar idaresi bu istek Uzerine 

Aldığımız ma!umata göre ; piyasadan Soft afyon alımına 
İkbsat Vekaletı bu mü- b . • k . . aşlamıştır. Bu sıpanş milm ün 
nasebctle Vapurculuk Şırkebne ld v k d ü , tl .. d ril . _ li o ugu a ar ı r a e gon e e• 
Mudanya hattı içın de surat ve kt" 

. k" 1 ce ır. iyi bir vapur alınması ım an an· 
nın araşbrılmasını bildirmiştir. Bir Dayak 

Malüm olduğu üzere bu pos-
talar için ötedenberi bazı şika· İddiası 
yet:er yapılmaktadır. Bu suretle 

b Anların önüne geçilebilecektir. 
Uiğer taraftan son heyeti umumi
ye toplar.ışında verilen karar mu· 
cibince 5 küçük vapurun elden 
çıkarılması işi do bugünlerde bi
tirilecektir. 

Vapurculuk şirketi müdürtl Sa· 
dıkzade Mustafa Bey, dün ken· 
disile görüşen bir muhnrririmize 
şunları öylemişt · r: 

« - Mudanya hattı için yeni 
bir vapur alınmc-sı hususunda 

Vekaletin arzusunu yerine getir
meğe çalışacağız. Bunun için de 
İngi:terede bulunan heyete bu 
hususta talimat vereceğiz. Müsait 
şerait içerisinde vapur bulunduğu 
takdirde Mudanya postası için de 
yeni hir vapur alınacaktır. 

Şirketin idare meclisi son top
lanışında sablması tekarrür eden 
5 küçük vapur hakkında yeni bir 

Haber aldığ,mıza göre, dün 
bir hanım Maar.f müdür!üğüne 
müracaat ederek bir ilk mektepte 
okuyan oğluna muallim Beylerden 
birisi tarafından dayak atıldığını, 
bu dayak tesirile çocuğun hasta 
yattığını iddia etmiştir. Bu iddia 
üzerine Maarif idaresi tahkikat 
yaptırmaktadır. 

----·-··--·~""'-~"""'--
karar vermiştir. Bu karara göre; 
derhal gazetelere ilan verilerek 
bu 5 geminin sahhğa çıkarıldı
ğını bildireceğiz. İşe yaramıyan 
gemiler ergeç tasfiye edilecek, 
y~rlerine yenileri alınacaktır. 

Yeni vapurlnnmızın bu ay 
sonuna kadar limanımıza gelecek· 
lerini zannedi)'orum. Eğer ecnebi 
kumpanyalarla heyetin yapacağı 
temaslar müsbet netice vermezse, 
daha başka gruplarla da görüşil· 
lccektir. ,, 

~~~~~~~~~~-

Ö~çü Aletleri 
Bunların Üzeri ıdekiYazılar 

Mutlaka Türkçe Olacak 
lktısat Vekaleti ölçü ve darlı 

alet!erinin üzerindeki taksimat ve 
yazılar hakkında alakadarlara 
yeni bir emir göndermiştir. 

Buna nazaran; ölçüler nizam
namesindeki sarahat göz önllnde 
t:ıtularak, ölçil aletlerinin üzerin· 
de bulunan yazılar muUak surette 
tnrkçe olacaktır. Halbuki ölçüler 
ve ayar başmüfettişliği tarafından 
ayarlanan birçok aletlerin üze
rinde hemen her çeşit dilden 
yazılmış yazılar vardır. Bilhassa, 
rumca, çekçe, rusça yazılı olan· 
lar ekseriyeti teşkil etmektedir. 

Yeni emre göre, aletlerin 
Ozerindeki taksimat yazılan mu· 
hakkak surette Türkçe olacak, 
aynca beynelmilel lisanlardan 
biri de bulunabilecektir. Bunun 
ıçın bilhassa su, elektrik, hava 
gazi saatleri ile baskül ve daha 
baz.ı ölçü aletlerinin yazılanm 
değiştirmek icap etmiştir. Bu 
yüzden de damgalama ve ayar
lama faaliyeti durmuştur. Son 
vaziyete göre bilhassa mühim 
miktarda elden geçen ölçü sa
atlerinin Üzerlerine Türkçe ile 
yazılmış yeni plakalar konula
caktır. Şimdiye kadar damgala
nanlar için henüz bir karar ve• 
rilmemiştir. 

Tiran Elçimiz 
Tiran elçiliğine tayin edilen 

Ruşen Eşref B. diln Ankaradan 
Şehrimize gelmiştir. Bir iki güne 
kadar Tirana hareket edecektir. 

Nisan 4 

Güniin Tarihi' 

Buğdayı Koru 
Knununun Esasi 

Büyük Millet Meclisi bütçe en 
meni buğdayı koruma karşılığı l 
haaı üz.erinde tetkiklerini bitir 
nyılabilir. 

Encümenin esaa olarak 
ettiği hüküm şudur ı 

.. Satmak üzere veya batka11 
mına fırınlarda ekmek pişirenler 

bu ekmeklerin yarım kilosuna ka 
( 20) para, 

Bir kiloya kadar ağırlıkta olanl 
dan beher kilo ve yansı için 1 kur 

250 grama kadar o!an pidelerd 
( 10) para, buğdayı koruma kar ı 
olarak alınacaktır. 

Francaladan yukanda yn:ııh k 
tılık iki kat olarak alınacaktır. 

Vapur, otel, lokanta ve f abrikal 
da, maden ocaklarında, inşaat yer 
rinde ve buna benzer yerlerde ya 
lan ekmekler satılık gıda sayılacakt 

Tartı hususunda Belediyece ka 
edilen farklar bu karşı'ık hadlerin 
aynen kabul olunacaktır • ., 

Encümenin kabul ettiği bu es 
hükümden ıonra, kanunun ikinci 
üçüncü maddelerile teşkili yan' 
iat tari komiıyonun teşkilinin esaa 
mevcut kanunlarla bükümetin ınl 
biyeU dahilinde olduğunu görer 
buau tayyetmittlr. 

Buğdayı koruma karşılığı pullann 
lbtisaaına binaen Maliye Vekaletin 
hazırlanarak Ziraat Bankasına teal 
muvafık görülmüıtür. Bankaya t~ 
lim edilen puHar Ye aahlan?ar 
bedelleri mevduat bükmündedi 
Banka pullan tube ve aandıkl 
rında, ırfte!erinde veya bayiler va 
taıile satacaktır. Bauka 
olmıyan yerlerde bu vazifeyi m 
müdGrlerl banka nam ve beııa 

yapacaklardır. 
Beyiye ücreti yOz.de OçU geçm 

mek (bere Ziraat Vek61etile Bank 
tarafından tayin olunacaktır. Buğda 
koruma pullari vevlct kıymetli e 
ralunın haklanaı ve teminabnı ha 
olacak, her nerede olur ol 
muhafaza, atı ve banka tarafınd 
gönderilmiş olsa bile nakil iş'eri v 
ücretleri damga pu:lannd ki usul v 
hükümlere tabi olacaktır. 

Buğdayı koruma pullannı fınncıt 
banka gişelerile mal müdürlüklerin 
den veya l:ayilerden bedel mukabi 
linde alacak ve atıfa çıknracakl 
ekmeğe yapıştıracaklardır. 

Bu paranın ciddiyetle tahsilini 
temini için ceza hükümleri de kon 
muştur: 

Pul yapışbnlmıyan veya noksa 
yapışbnlan beher ekmekten dola 
fınncıdan bir lira par ccu11 alına 

caktır. TekerrürO halinde bu ceza b. 
miıli arttmlacakbr. 

Pulsuz ekmek satmayı itiyat ede 
ler belediye kararile muvnkkate 
sanat ve ticaretten mencdileceklcr 

Hicaz-Yemen 
Muharebesi 

Kahire, 3 ( A. A. ) - Yemen f 
mının Hicaz kralı lbniss uut'a gönde 
diği bit telgrafa inanmak lazı 

gelirse, iki dn:et arasındaki Çö 
harbi bitmek ilzcredir.! 

[Son Posta'nın Resimli Hikfigesi: Pazar Ola Hasan Bev Digor Ki: 

- Hasan Beyi Bıktım fU biz.im 
ıpartımanın ikincl katındald klracı

lardu. 1 
... Her 

kuruyorlar •• 
akşam ıramofonu 1 - Gece yarılanna kadar " :ı.ar, 

ur " çalgı çalıp hora tepi)'orlar. 1 
-· Geçen gün itiraz edecek oldum 

.. Muıiki ruhun 11daııdır • diye 
benimle alay ettiler. 1 

Hasan H.- - Hir tür;ü doyıu " b 
mediklerine bakılırsa çok 111 Qb.ı;, 
rublan Yaruut. cluenel 



Mektebin Gayesi, 
/ngiliz Başvekili 
Nasıl Yaşar 7 ------------· 

:nel
layı. 

lroılf 

Profesör Einstein diyor di: 

1 
Mektebin 11 Mektepten 

beldenen ilk iste
Gag•sl necek şey men· 

~&al 
fidir: Yani mektep çocuğun is· 
tikJaJ hissini, yaşama zevkini, şahsi 
teşebbüs kabiliyetini ve öğrenme 
hevesini öldürmemelidir. 

ılar
ıruf, 

rdea 
ıılıt' 

su 
ve 
'a11 
se• 

io 

" Bütün Avrupa mektepleri 
bu ilk esasla prensibin tamamen 
zıddını yapar. 

" Mekteb:n ikinci vazifesi ma· 
liımat vermektir. Fakat bu malu
mat, her günkü hayat ile yanyana 
yürümezse, ölü telakki edilebilir. 
Bu cansız bilgi fikr, istiklil ve 
hürriyeti öldürür. Mektebin gayesi 
bilgili adam yetiştirmekten ziyade 
karakterli insan yapmaktır. ,. 

ProfesCSrUn bu sözlerini bizim 
mektepJere tatbik edersek bilme
Jİz sevinebilir miyiz? 

lf. 
f ngilizler Başvekillerinden bık· 
lngiliz blar. Gerek muha· 

BaJVP.kili f~zakirlar, gerek 
._ _____ , hberaller ve gerek 

ıo~yalistler, her fırsatta Başvekil· 
lerı~ hücum ediyorlar. 

eçen gün Avam Kamarasın· 
d.a dmubafazakar fırkanın liderle· 
rın ~n Baldwin Başvekil Makdo
nald ı kastederek: 

- Başvekilet çok yorucu bir 
iştir. Tecrübemle bilirim, bir İn· 
aan bu makamda bir iki sen •. d e 
açın e yıpranır. Bu ağır vazifeyi 
beş sene müddet~e yapabilecek 
adam fevkalbeşer bir mahluktur 
demişti. ' 

Makdonald de bu sözleri tas· 
dik etmişti. 

~unun fizerine. gazeteler Baş· 
\'ekıl Makdonald ın bir günlük 
hayatmı yazdılar: 
Saat 

7 Yataktan lıalkar. 
7 • 7,45 YOrüyDt yapar. 

f,4S • 8 Ekaer ya ruml misafirlerle kah• 

•• 9 
Vt>a tı. 

Muh ıbereler'e meııgul olW" ve 
k tlpt .. rlc fatlşar yapar. 

9 
• 13 N u r arla görütür, kabine içti· 

nıal.ıı ınıı ve huauat mll&akere
fore lşt rak eder. 

n · ı~,30 Ekıerıya ec le 1 misafirlerle bfr. 
U" 111.te öile yeme!. 

14,30 • 16,30 Av!'m KamaraS1nda 
16,30 • gece MU lkatlar, konferanalar, evrak 

ıarıaı tetkl 1, naa rlarla müzakereler. . 
ihracat 

Samsundan Ecnebi Mem
leketlere s·r Hayli r~al 

Gönderildi 
Samsun, 3 ( A. A.) _ Şubat 

zarfında Sam sun iskelesinden ec· 
°:~~.i memleketlere J4S,860 kilo 
t~tun, 2~0,000 kilo mısır, 22,300 
kalo cevız, 19 540 kilo k d. 
tohumu, 47,000 kilo da a t" en ır 
1 n ımuvan 
stanbula, 127 191 k"l .. " 

20 000 k·ı ' . 1 o tutun , ı o cevıı 211 000 
deri, 274,300 ki 0 'r 1 ham 
kilo elma 13g OOO ak~:ya, 19, 160 
20,000 ki!o n~hut ı o buğday, 
afyon gönderilmişt~. 1,614 kilo 

Kayseri Fabrikası 
Ankara, 4 (H .. 

ıerjde k ususı) - Kay-
rikası 8 uruJacak mensucat fab-
rilmek ay b~rfında inşaat biti· 
farfl .ve ına tes!im edilmek 

10 
1 e ıh~le edilmiştir. 15 gün 

nra yapuacak temel atma me· 
rasiminde iktısat Vekili de bulu
nacaktır. 

Yunanistan iki Muhrip 
Ismarla yor 

Atina, 3 (Hususi) - Hüku
'?e.t iki açık deniz torpito muh· 
kbı ısmarlamaya karar vermiştir. 

arar tahakkuk ettiği takdirde 
protokol mucibince resmen keyf ı
ret Ankaraya bildiri.ect:ktir. 

Resimli Makale 

Cesaret yalnız bir fazilet detildir. I 
Mert bir tabiabn esaslarındandır. Tam 
bir erkek ce•ur olmalıdır. 

Erkek ceıur olduğu kadar müla
yim ve kadın nazik oldutu kadar 
ceıur olmalıdır. 

a Cesaret a 

Cür'et ce.aret değildir. Lüzumıuz 

yere tehlikeye ablmanın bir iami de 
ahmaklıktır. 

/l.tlünderecatımızın çoklu
tundan dercedilememiş· 
tir. __ 

Musolini Asya 
Kelimesile Nereg 
Kastediyor? 

Ankara 4 - M. MusoJini'nio 
ikinci bet senelik Faşist kong-re
sının intihabab müoaaebetıle 
söylediği nutukta ku lanılaa 
Asya kelim esile kastoluoaa 
memleketin neresi olabile-

,. ... .-. ..................... 1.;;;;~;;;;;;;;; .... ~ ... lill!I ......... ,. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
ceği efkirıumumiyemizde haSla• 
siyet uyandırmıştı. Roma sefirimiz 
Vasıf Bey bu hususta Duçe ile 
bir mülikat yapmııtır. 

Arabistanda Yeni Hidiseler 
Şarki Erden Emiri Abdullah, Filistine 

Kıra) Olmak İstiyor 
Bey~tta çıkan "Savtul Abrar., niyetinde bulunuyoı·. Emir Abdul· namına söz söylemek aalihiyetini 

Hükümetin bu mülakat hak
kında perşembe günü B.. M. M. de 
millet vekillerine izahat •erecejl 
ümit edilmektedir. 

Bir Facia 
Bir Adam, Bir Kızın Yü

zünü Kezzapla Yakh 
Evvelki gün Fenerde bir facia 

olmuş bir genç kendisinden yüz 
çeviren genç bir kızın üzerine 
kezzap dökerek berbat bir bale 
getirmiştir. 

Dimitri isminde bir genç bir 
sene evvel Fenerde Salmatom· 
rukta oturan F oni isminde bir kız 
ile nişanlanmıştır. Bir müddet 
nişanlı kaldıktan sonra geçimsiz· 
lik yüzünden aynlmışlardır. Bir 
müddet sonra Dimitri birbç defa 
Foni'ye müracaatJa banfmasını 
teklif ve her defdlllda ret ceva
bile karcalanmııbr. Evvelki glha 
F oni ile ~okakta karşılapn Di
mitri yine banşmaaını teklif ve 
bu defa da ret cev:tbile karşıla
'uca cebinden çıkardığı kezzap 
dolu şişeyi üzerine dökerek kız• 
cağızı berbat bir hale getirmiştir. 
Dimitri tutulmuştur. 

gazetesı yazıyor: lahın takip ettiği gaye, Filistini haiz .oldu~nu ispat edecek elin· 
Şarki Erden emiri AbdulJah, Şarki Erdene ilhak edip kendisi de bır vesıka olmasıdır. 

lngiltere hükümetinin muvafaka· orada kıral olmakbr. 'i-
tile gelecek hazirand L dr Emir Abdullah, Filistinlilerden Kahire, 3 ( A. A. ) - lbni11uut, 

. .a on aya vekiletuame almak için vaki olan oj'ullannın hepsine, kendi kunetle-
gıtmeye karar vermıştir. Orada t bb·· _ F'l" t"nlil . b "Ih k rinin batma geçmek emrini vermittir. 
F .1. . • • • eşe usu, ı ıs ı enn u ı a I 

ı ıstin e 1 1 kt mamın, Mısınn tavasautunu ilti• m se esı ıçın ça •taca ır. keyfiyetini kabul edeceklerini 
B mH etmesi üzerine, "Arap ittihadı,. 

unun İçin Filistin Vateni ht.yet· icap eden makamlara anlatmak Mekkeye, İbnissuudun nezdine bir 
lerinden bir vekaletname almak için kendisinin orada, Filistinliler murahhas göndermiye karar vermiıtir. 

Atinada 
Yunan .Ayanı Balkan 
Misakını Tas dik Etti 
Atina, 3 ( Hususi ) - Balkan 

Misakı Yunan Ayan Meclisinde 
müzakere ve ittifakla kabul edil
miştir. Misakın Ayan Meclisinde 
müzakeresi münasebetiJe M. Mak· 
simcs İrat ettiği nutukta Balkan 
ı?i~akının Milletler cemiyeti ese· 
rımn mütemmimi halinde o!duğu· 
n~ ~e balkan~ar . sulhu için pek 
~uyuk ehemmıyetı haiz butundu· 
gunu, Bulgar hükumetinin de 
mis~~~ bigane kalmıyacağını ümit 
ettıgını söylemiştir. 

Y unar istan Cümhuriyeti
nin Onuncu Yılı 

Ankara, 3 (A A ) y 
• · - unan 

Cümburiyetinin onuncu yıldönü " 
münasebetile Reisicümh Hmu 

ti ·ı y ur az-re erı e unan Reis"ı .. h 
Z . . cum uru M 
aımıs Ha ti . B . 

Pa a H • zre erı, aşvekil, İsmet 
af .z. de Yunan Başvekil M. 

Ç darıs ve Hariciye V k... T f"k Rü t" B e ı.ı ev ı 
ş u eyle Yunan Haric:ye Na· 

zırı M M k · · a ~ımos arasında tebrik 
ve teşekkür telgrafları teati olun· 
muştur. 

Riyaseti Cürnhur Umumi 
Katip'iği 

Ankara 4 ( Hususi )-Riyaseti 
C6mhur Ka~ihi Umumiliğine ve
kileten Kalen imahsus MOdftril 
Hasan Rıza Bey bakacaktır. 

Balkan 
Konferansı 
İstanbul Daimi Merkez 

Olarak Kabul Edildi 
Atina, 3 ( Atina Ajansı ) -

Balkan Konferansı bundan bö) le 
daimi merkezi İstanbul olmak 
üzere Parlamenter ve f çtimai 
Balkan Birliği tesmiye edilecektir. 

Kapanış celsesi, salı günü 
aktedilecektir. 

Abdülhalik Bey Fırka 
Reis Vek]i 

Ankara, 3 ( A. A. ) - C. H. 
Fırkası grupu, Reis Vekili Cemil 
Be} in riyasetinde toplandı. Nafıa 
Vekaletine tayin edilen ~fy_o_.n 
meb 'uusu Ali Beyden inhılal 
eden reis vekilJiğine C. H. 
Fırkası riyaset divanmc~ namzet 
gösterilen Çankırı Meb usu Mus
tafa Abdülhalik Beyin intihabı 
grup umumi heyetince ittifakJ~ 
kabul edildi ve ruznameye dabıJ 
mesai) üzerinde müzakere cereyan 
ederek içtimaa nihayet verildi. 

Muhtelit Mübadelenin 
Lağvı Muk~velesi 

Cenevre, 3 (A.A) - Muhtelit 
milbadele komisyonunun ilgasına 
dair Tnrkiye ile Yunanistan 
arasında 9 kinunuevvel 1933 
tarihinde Ankarada imzalanan 
mukavelenin bir suretini, muhtelit 
milbadele komisyonu reisi, Millet· 
ler Cemiyeti baıkitabetine gön
dermiştir. 

An karada 
Tramvay Şirketi lıe Mü
zakere Başlamak Üzere 

Ankara, 4 (Hususi) - Nafıa 
Vekaleti ile Tramvay Şirketi ara· 
sında başhyan müzakere henüz 
ilk safhasındadır. Nafıa Vekaleti 
tramvay tarife mukavelesinin fes· 
hini ve yeni bir mukavele yapıl· 
masını istemektedir. 

Şirket mümessmeri ise tram· 
vav tarifesinin devamını, fakat 
şirketin halka ve hükumete 
borçlu olduğu icrası mümkün her 
şeyi yapmak üzere müzakereye 
taraftar oJduğunu bildirmektedir. 
Vali Muhiddın B. gelir gelmez 
müzakereye başlanacaktır. 

Şirketten 3,6C0,000 lira ile 
Eminönü - Eyüp, Aksaray· Koca· 
mustafapaşa, Taksim • Yenitehir 
• Kaumpaşa - Azapkapı, Betik· 
taf - Maçka hatlarının yapılmasa 
ve bilet ücretlerinin tenzili isten
mektedir. 

Şirket bilet ücretlerinin tenzi· 
linden maada talepleri kabule 
muvafakat edeceğini ihsas et· 
mittir. 
lzmlr Hatttnın MUbayaaSI 

lzmir· Kaaaba hath mOmeuil
leri Ankaraya gelmişler ve mllza
kerenin ilk esaslarını teabit et• 
mek üzere Nafıa Vekili Ali Beyi 
ziyaret etmişlerdir. Bugün veya 
yarın müzakerelere başlanacakbr. 

·===-== ...... = =---=-===========-::c. 

iS1 - R iNAN /STER iNANMA! 
Gün geçmiyor ki .. Uygun•uz ,, ııfatı verilen bir ediyor. Basit bir hesap ile dütündük: Şimdiye kadu 

takım evJerin kapabldığı haberlerine :ıabıta vak'alan zabıtanın mudabalesile muhabbet pazarJıfına Hhne 
arasında gözümüz takılmasın. Anlaşılan bu uygunsuz olan bu Jrİbi kapanan evlerin miktarı yüz binleri bu). 
~vler umumiyetle Beyoğlunda bulunmak gerek. Çünkü mak icap ederdi. Halbuki batıp çıkan sar'a çıbanlan 
lataobul semtinde bu nevi takibat yapıldığı havadiaine gibi bu evlerin ardı, arkası geleceğe benzemiyor. 
nadiren tesadüf ediyoruz ve binaen leyh bu nevi evle• Binaenaleyh biz, bu usul ile fuhşun yapılmaa na mani 
rin, bu mıntakada .. Mefkudiyetine ,, inanmamız icap olunabileceğine inanmıyoruz. Sen de ey kari, 'buna: 

Al 

.. 

Balıkesir' de 
Kaymakamlar ValininRiya• 
setindeBir Toplatıh Yaptılu 

Balıkesir, 3 (A.A) - Balıke
sirin kaza ka} makamlan ve na
hiye müdürJeri bugün vali Se_Ii!° 
Beyin riyasetinde toplanarak vı.la
yetin umumi ve hususi idarelerıne 
mütealJik işler üzerinde görüşme
ğe başlamışlardır. 

Köprünün Kapanması 
Galata köprüsünün sabahlan 

geç kapandığından şikayet edili
yordu. Köprünün açıhp kapanma
sını idare eden liman memurlan 
değiştirilmif, yerlerine yeni me
murlar ta} in edilmif tir. Bundan 
sonra köprünün kapanması için, 
geçecek vapurlar beklenmiyecek· 
tir. Her vapur köprünün açık 
olduğu saatlerde geçmiye mecbur 
tutulacaktır. 

Ankara'da 
Dai~i lktısat Meclisi 

Kuruluyor 
Ankara, 4 (Hususi) - 3 çefit 

azalı bir " Daimi lktıut Meclisi., 
kurulmamna karar verilmiştir. 
Daimi heyeti muvazzaf memurlar, 
tabii heyeti vekiletler erkinı ve 
miitehassıslan, umumi heyeti de 
tüccarlar ve ticaret odalannıa 
mümessilleri teıkiJ edecektir. Ta
bii heyet aylann, umumi heyet te 

senenin belli gftıılerinde çalııacaktır. 

Prens EibPsko Geliyor 
Beynelmilel Hava Federasyonu 

Reisi Prens Bibesko bugün kendi 
tayyaresiJe Bükreşten Y eşilköye 
gelecektir. 

Bir Kavgada iki Yaralı 
Çakmakçılarda Valde hanında 

bir alacak yüzü11den çıkan ku ga 
netices:nde Hüseyin isminde bir 
koltukçu kunduracı bıçağı ile 
kahveci Ali) i muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralamışhr. 

Bıçağını almasından muğber 
olan kunduracı Mehmet de HO
seyini ağır surette yaralamışbr • .. 



: t Memleket Ma~z:zrasıt: 
Bigada Maarif 
Hareketleri 

Biga, (Hususi) - Şebrim"zin 
maarif teşkilatı çok muntazamdır. 
38 mektepte 3315 vatan yavrusu• 
okuyup feyz almaktadır. 

Kaza merkeı.:ndeki Sakarya 
Ye Dumlupınar ve höoü mektep
lerinde talebenin miktan 700 den 
fazladır. Mektep binalan yeni 
Ye tedrisata gayet e!~ er.şlid:r. 

Karabiga, Dimetoka ve Çan
kazar köy mektepleri de tam tet
pilitlıdır. Dimetoka ve Çanpaz.ar 
köyü halk nın gayreti ve hususi 
muhasebe idaresin n yardımile bu 
nahiye mekteplerinin ittisalinde 
otuzar yatRklı birer de )ab mek
tebi açılmıştır. 

Köylüler, yavrularının her ay 
yiyecekleri komanyayı getirip 
muntazaman mektep idaresine 
teslim etmekte ve idarede tedarik 
ed.len bir aşça ve çamaşıra kadm 
vasıtasile bu yavrulan leyli 
olarak bakıp yetişt:rmekte 
ve bu suretle köylülere yardım 
etmektedir. Çocuk babalan bu 
teşkilattan son derece memnu:ı 
elmakta ve yavrularının bir buausi 
itina ile büyUyüp yetiımelerinden 
dolayı melde~ idaresine minnettar 
kalmaktadır. 

Kö)ler de dahil olduğu halde 
mmtakamızda 50 muallim ve 
18 de mual.im vekili vardır. 
Hususi Muhasebe memuru Tevfik 
Beyin fevkalade çalışkanlığı çalış· 
kanlığı aayesinde muallim maaı· 
lan çok ciddi bir intizam daire
sinde tesviye edilmektedir. 

Mektepler<' devam eden tale· 
benin 1846 s. erkek ve 1469 u 

tızdır. Merkez mekteplerinde kırta
siye ile iftigal eden kooperatifler 
de ftl'dır. Bunlar ta!ebc tarafın· 
dan idare edilmekte ve muhtaç 
talebeye defter vesaire meccanen 
Yerilmektedir. 

Merkez mekteplerinde fakir 
talebe için yine talebe tarafından 
idare edilen yardım sandıkları 
wardır. Pek fakir talebenin kitap 
parasa vesait tedris levazımı bu 
aancbklardan tedarik ve tesviye 
olunmaktadır. Talebe araaında 
aynca bir de Hililiahmer teşkilatı 
rlvarclır.Talebe aruaoda birde imayei 
hayvanat cemiyeti teıekküJ elti
rilmit ve Maarif idaresinden gön
deraen hayvanat resimlerile sa
lonları •üslenmiş ve bayvanlan 
koruma için de talebede bir hissi 
pfkat uyandırmaya çalıımakta 
bulunulmuştur. 

Mekteplerde mevcut müzelerle 
Gazi köşeleri ve talebe kütüpha· 
neleri de çok ~engin ve emsaline 
kat kat faiktir. Bunlar da hep ta
lebe tarafından idare edilmek
ıedir.Münderecatı dördüncü ve be-
tinci sınıf talebesinin güzel yazı
larından mürekkep bir de .. Fı iı» 
gazetesi çıkarılmaktadır. Resimli 
ve on beş günde bir olarak El 
1azısı ile çıkarılan bu çocuk 
gazetesinin bir nüushası mektep 
aalonuna asılmakta ve • diğer 
nüsbalan da maarif müdftrlüğile 
ortamektebe ve civar kaza mek
teplerine gönderilmektedir. Mek
teplerde nhbi bir vak'a oldujunda 
pek muntazam olan mektep ceza• 
nesinde mudavatı iptidaiye yapıl· 
makta ve bundan sonra da dok· 
tora müracaat edilmektedir. Mek· 
teplerin sıhhi istatistikleri de çok 
mnn~azam b·r şekilde tutulruak· 
tadır.Sakarya mektebi başmuallimi 
ve merkez m ıar f memuru Ali 
Beyin himmetile bir de muallimler 
tasarruf sandığı açılmıştır. Her 
muallimin elinde bir cfü::.Jaı:ı var· 
dır. Her ay teslimat muntazamen 
kayded lir ve ihtiyaç vukuunda 
muallimlere bu nndıktan ikrazat 
yapılır. Bin ikiyüz lira mevcutlu 
olan bu sandığın parası bankada 
nemalandırılmaktadır. Bu teşkilat 
yalnız bet sene için ya pılmışbr. 
Derde lüzum görüldükçe tevsi 
edilecektir. Her ıene hasıl olan 
kardan hissedar~ar istifade et
mekte ve istikraz eden muallim
ler de yüzde bir faiz vermektedir. 

'L ş. 
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Sarıkamış ta 
Ay Kış 

Daha 
Var 

iki 

Hililiahmer Balosu Çok Güzel Oldu 
Sankamıı (Husus:) - Türkiye- pek ziyade al-

mizin Şark hudutlannda bulu• kışlandı. 
nan ve deniz hizasından 2200 Kasa b~a nın 
metre irtifaında en yüksek kasa• bamiyeUi tüccar-
bası olan Sarıkamış, beş ay• la t b 
d b . k 1 - t-ı-d- B nnın e erru an erı ar a or u u ur. u mev• ttikl :ı · 
simde yollar karla kapandığın- e er-. eşya pı-
dan nakil vasıtası yalnız kızak· yawngolar~ .. ço~ 
Jara inhisar eder, ragbet gordu. Eg· 
otomobil ve şi- lencelerle geçen 
mendifer işleye· saatlerden sonra 
meL latanbul pos• sabahın hafif ay· 
tası ancak on, tiınlıkları pençe-

on iki gOnde ge- O.tte: z.ııtın Yard• relerden süzfilür-
Jebilir, bazı fır- Altta 1 Sarılcamııtara ken yurdun geniş 
hnalı, tipili za• icarlı llir ••ıu.,.. merdivenleri ö-
manlarda kızak· nünde sıralanmlf 
lar bile ifliye- kazaklarına binüp 
mediği için ara- karlar üzerinde 
sırn geç k~l.an gazetele~n! olabildi. sıfırdan aıağl 25 derecelik bir 
r.rtık btanbul ıçın unutulmuş gıbı Hililiabmerin 1enelik balosu, aoğuk içinde dağılan davetlilerin 
dnn 11avadisleri burada yeni bir geçen gece zabitler yurdunun yüzünde Hililiahmere yardım 
merakla karşılanır. salonlarında büyük bir muvaff a- etmekten mütevellit bir hazzın 

Bununla beraber yaz gilnle- kıyetle verildi. Her sene olduğu ifadeleri okunuyordu. 
rinden pek fazla devam eden kış gibi bu seneki Hililiabmer ba- Sankamışta kış mevsimi ek· 
aylan, nenş'e, zevk ve eğlenceler losu da aık 11k verilen baloların ıeriya sıfırdan aşağı 20 derecelik 
ile geçiyor. Bursanın Uludağında en mükemmeli oldu ve memle- soğuklarla geçer; fakat rutubetsiz 
daha yeni tanmmıya başlayan ketin her kötesine şefkatli elle- bir bava içinde bu derece soğuk 
kayaklar, buralarda çocuklann rini uıatan cemiyet için epeyce hemen hiç hissedilmez gibidir. 
en zevkli bir ~ğlencesi olmaktadır. baaılit temin eyldi. Bu hayırlı latanbul' daki rutubetli bava-
Hele _kuvveth hayvanlann çınarak tqebbüail himayelerine alan ku- lann 3-5 derecelik aoğuldan bil-
aesle-n araaında uçurur gibi gö- mandan Muhiddin Papnm yar- ) ük, titretici bir tesir yaptığı hal-
türdükleri, k~zaklarla gezmek ne dım ve muzabaretieri muvaffa- de buralarda aakıs 20.25 derecelik 
kadar net elı oluyor. kıyetin en büyük amildir. Başta soğuktan müteessir olan yoktur· 

Sankamıtın oldukça muntazam Hililiahmer reillİ Nedime Mücip Şimdi bu günlerde lstanbul'un 
bir ıineması vardır. Buraya Hanım olduğu halde idare heyeti artık kqa geçmiş, yaz yaklaşmış-
Kantan sesli fil:mleı: de geliyor; azalannın faaliyetlerini de takdir- br; fak at buralarda daha iki 
tabü latanbulda görülüp bıkılan le yademek icap eder. aylık bir kıt vardır. Temmuz gel-
filimler burada ancak bir iki Baloda kumandan pqanın Hi- medea evvel paltolarm çıkanl-
ıene sonra görülebilir. Meseli: li!iahmer hakkındaki kıymetli matı mümkün olmaz. lstanbul'da 
( Kaçakçılar ), (Karım beni alda· hitabelerinden ve lstiklAI mal"- bu sabrlan okuyanlan her halde 
brsa ) ( Gün doğarken ) gibi sesli ıından sonra Hililiahmerin biz· bu uzun kıfın hayali bile t~trete-
filimleri bu sene görmek kabil metlerini gösferen canb tablo cektir aanırım. - R Ş 

Zara da 

Tigatro 

29 Marttan 
Sonra 

Nanılla1a Aı. 
fstanbul Şehir tiyatrosu, y 

geçen seneye kadar taşıdığı i 
ile DarWbedayi, mütemadi 
mOnakqa mevzuudur. Bu, muh 
rirlerimizin tiyatro işine ne kad 
büyük alaka gösterdiklerini is 
ettiği için, şüpbeliz sevinilece 
bir haldir. Fakat münakaşa~ 
ekseriya çok kanşık oluyo 
çünkO söze kanfall)arın çoğu 
istediklerini, açıkça bilmiyorlar. 

Hatti bazılaranm yazılannd 
Ertuğrul Muhsin'e karşı şa 
dost:uk veya öfkelerinin akisl 
seziliyor. Ben de onu ıeveri 
çünkü bu memlekette b 
iyi eserler ıuf onun himm 
tile oynanmıştır. Ona kız 
ğım da çok olur, çünkü o beyea
mediği, beğenmesine hiç bir im
kan tasawur edilmiyecek eserl 
rin de kendi idare ettiği tiyatr 
da oynanmasına razı olmuştur. 

Güzel eserler için 1evdiğİJll 
Mubain'den, fena eserler için de 
nefret ederim. Sbake.peare'i, 
lbaen'i. Piraaclello'yı oynıyall 
adam benim dostumdur; faka 
Vemeuil ve emsalinin eserlerini 
oymyam da elbette diifman saya• 
nm. 

Diyorlar ki: «Ne yapaan? Hal 
vodvilleri, hissi piyesleri tercih 
ediyor. iyi eserleri gidip aeyret"' 
miyor. Dardamel le' i tercüd 
ettirdi. bu harikuade komediyi 
salahiyet sahibi ••} ılan miinekkit
ler de bir vodvil sandılar. 
Kn~lt• terclme ettirdi, ikir 
ci akşam kaldırmağa mecbal' 
oldu. » Ba .azleri kendisi d• 
kabul ediyor. 

Ben kabul edemem. Çünk 
Şehir tiyatrosunun vazifesi hal 
celbetmek değil, gelenlere i 
eser göstermektir. Şehir tiyatro
sunun vazifesi memlekette aaıa. 
biyet sahibi sayılan mlhıekkit~e
rinki de dahil, zevkaizliği ezmeye 
çahşmaktır. « Onlardan biri » , 
«Şarlatan ,. ve daha başka iyi 
piyesler muvaffakıyetsizliğe uğ
radı ise bu, yalnız balkııı zevk-Trabzon'da 

Büyük Eir Resim Sergisi 
Açılıyor 

Adapazarmda At1e1:ık 
Müsabakası 

Adapazan (Hususi) - Avcılar 
kulübünün tertip ettiği abcılık ve 
binicilik milsabakasma 33 kişi 
iştirak etmif, T ravres tesellüm 
memuru Osman Bey birinciliği, 
kulüp reısi Hikmet Bey ikinciliği 
kazanmışlardır. Osman Beye bir 

Bir Gençlik Teşekkülü a'.zliğinin değil, rağbet kazaoaıı 
Yapıldı piyeslerin de mahsulüdür. Çtınkll 

_!ifte tllfengi hediye edilmiştir. 

Teşhir edilecek eserler iktibas 
olmıyacaktır. Sergi bir Haziranda 
Pcı )?caktır. 

za,.8 (Hasuai) _ Burada Kı- « Blöf » , «Zehirli kucak», «Dok• 
zıldağ Gençler Birliği namı albn- tor ihsan » gibi manasızlıklar o 

b zevkaiZliği besledi. 
da ir spor teşekklllil vücuda ge- Muhsinden iki nevi eser bek• 
t:rilmiş, timdiye kadar ayn ayrı liyorduk : iyi veya kötü yeril 
teşekkü:er halinde idare edilen 
temsil, hitabet, musiki, spor kol· piyesler, yalDJZ iyi ecnebi p~ 
Jan da bu tetekküle bağlanmııtır. Jealer. 
Be:ediye birliie ıOO lira muave- Fakat, ne de olsa Mohsin'I 
nette bulunmuttar. 1everim; hatalan, çok da olsa, 

============================================- meziyetlerini unutturmamalıdır. 

Resi. ml:ı· ıv· 1emleket Haberlerı· Zeten kendisini de muztarip eden 

Trabzon (Hususi) - Halkevi 
Şarki Anadoluya şamil olmak üze· 
re bir resim, heykel ve tezyinat 
aerpi a.çmıya karar vermiş, ha· 
zırlıklara başlamışbr. Sergiye Muş, 
Beyazıt, Van, Erzurum, Kara, 
Erzincan, Gümüşhane, Çoruh, 
Giresun, Ordu, Samsun sanatkar· 
ı~rı İrthık,.. cın .,..f C'dil.,.,ic:fprrlir. 

1 - zaruretler dolayısile hataya düşü-

1 - Konya Valisi Cemal Bey asanatikanuı 
hüsnümuhafazasına f evkalide e'lıemmıı.et vermek
tedir. Mumaileyh maiyetile birlikte Akşehire de 
gitmiş, Selçuk Asar.odan olan Taşmedreseyi tahliye, 
icap eden yerlerini tamir ve kaza bavaliıinde bu
lunan kabilinakil kıymetli eserleri buraya nak
lettirmiştir. Resmimiz Vali Beyle maiyetini Tat
medrese anünde göstermektedir. 

2 - Siirt tamamile yaza kavuşmuştur. Bu m6-
nasebetle canlı bir faaliyet te baılamıf, vaktile 
izbe halinde bulunan majazalar, Vali Sakıp Beyin 

yaphrdığı CDmhuriyet caddesme d&Kleallmeye 
baflanmışbr. Bu cadde pek güzeldir ve 3 ay gibi 
kısa bir zaman zarfında iki tarafına büyük binalar, 
güzel caddeler yapılmıştır. Siirdio üç sene içinde 
su ve yol ihtiyacı tamamen ikmal edilecektir. 

3 - Gönen Maliye teşkilab çok muntazam 
çalıtmaktadır. BOtOn tahıildarlar bir örnek elbise 
giymekte, vergi tahaillbt11 teabhanüz yapmakta, 
bu tahsilat esnasında halka, bilhassa köylüye de 
teshillt göatermektedir. Rea:mde Gönen Maliye 
tetkilAb memur •• taheldvlan aiSri»mckted&rler. 

yor. Bu memlekette güzel tiyat
royu •even herkes onu m&dafaa 
etmeğe mecburdur. Fakat bu m&
dafaa kabahatlerini de aöylemekle 
olur. 

Mubsin'in bu memlekette mftt-
hiş bir dqmam Yardır; her doğru 
ve her güzel ıeyin düşmanı olaıı 
tedriç fikri. ..y avaı yavaş! bele 
halkın ayağı vodviller!e, his81 
dramlarla tiyatroya alışsın, sonra 
iyi eserler de oynanır!,, işte ba 
feci zihniyeti •• •Yorganımıza göre 
ayağımın uzatalım!,, İşte bet 
doğru ve bayırlı teşebbüse engel 
olan zihniyet. •• 

Hayır, ayağımıza göre yorgaıı 
isteriz; yoksa bacağımız büzülür. 
Shakeapeare oynıyan Ertuğral 
Muhsiu'i de büzdüler, ona vodvil 
oynattırıyorlar. Vodvil tedr"cd 
operete göttırilr, sonra da belki 

kantoya.. 
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Ne Çok Ta .,. TELOB rL A işleri 
Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Sulh Sever 
insan Var! 

lspanya'da 
Hadiseler Birb!rini Takip 

Edyor 

Wlaskeli Adam .•. 
Hemen her dcv'et re ülü Q 

~Jxınd sulh terninntı var. B: ad:mn 
astu Fr&.naıx olsun 1"•ler 1 ·ı· ' Am "k • ngı ız, 

- e.? an veya AJman olnn; fırsat 
duştukçe mensup o'duğu mili ı' 

1 8 Krony, 3 ( A. A. ) - Müfritler 
San .Pedro dö Nos ki:isesine at<': 
vermışlerdir. Kilise, tamamen ran: 
lnlfbr. aulhseverliğinden l:ah d' Oed.ın ve d b se ıyor. r u 

on~nma ulundurmanın bir ısullı J1. 
zarureti ve . G 
J 

onu emnıyet altına renatta, 3 (A.A.) - C-b"ll' L_ i 
• m:ının bir zam •-ı· d h · · b ~ llilP •· yor. V lh 

1 
h anı fea ın e gösteri- bu~eaı~ın ütükn mbevkufları, tehrin 

lh - de ası erkea Ye her millet yo una çı an ır gaçil kazar k 
=~kü':et!· . ~erkes için ideal dünyanın kaçmıı'ardır. G"çidin 00 bq ~ 

8 
·~~n e ya4aınaaından ibarettir. içiade açddıj'ı anl~ Imıştır. pn 

h k kf ao~de kalan bir iddiadır ki * 
a 1 vazıyete bir göz atıı bunun Cacerea, 3 IA.A.) _ Mc h • 

!~y~~ kolmbad!ğın~ derhal ispat eder •eler, ıehr"n ort a nd k" lf ul lrim-
r es ılır kı koca koca tanklar lmlesinin üzerine İ ı ır meydan 

rpbrma~ zırh' ve dP-nizaltı gemileri bayrağını sm f ard if PY~ faş"atlc:i 
b~~a ettırmekten maks.ıt, herhangi bayrağını indırmif•ir:r· olla. hu fe .. t 

lhauretlc telıl.keye maruz bul .. an * 
ıu ü korumak için değil, icabında Madr"d 3 (A.A.) C 
kom~usunu daha iyi ezmek ve arzu- üç fırkanı~ ~· --: ümhuri et ı 
larına ona d "ha kolay:ıkla kabul huriye'çi ia ?' şmes le, "Sol Cüm-
ettirmek içindir. Bu ha', her sözün teıekl ül "etmm; •. alhFdakayeni biı:. f.-rka 
~1 aamah• n: iffet bahsini ileri bık Batvekil M_· ~r !d.D Rciıi ı a. 
ıuren meş ur K-ıdıdan olduğu "b" bqka ya ınd e i a,..:_hr •• Buadaa 
insana, bu ıddıa!ardan ha'c' il ı, l b "'1lD unyet pa t ı yere ra annın a ı m s na şlanacaktır. -
fSphe etmek arzusunu •eriyo N c b 
musu s k ııık ileri sürmek n'· ı a: enu i Amerı·kada 
namuskarlı a delıi.let e ası ki 
"verlizi dil pelesenki tmezse, sulh- Yine Silah. lar Patlamak 
bu vadıde ııamiıniyet .f dyapmak ta, 

1 a e etme~ Ü zere 

Hemen Bü
tün Memle
ketler Bu 
Tipİie Mü-
cadele 
H""'l• d 

a1ın e-
dir 

Bu temsili resim, hemen 
bütün memleketlerin harpten 
ıonra mücadeleye mecbur 
oldukları menfnatçı insan 
tipinfl' işaret olarak yapıJmuı
br. Fr-nsa'da son s_a\iski 
ret.aletinden rsonra dahi bu 
tipin maskesinin yüzünden 
kolaylıkla sıynlamadığı sıöa· 

terilmek iaten:yor. 

Sureyya Riyo dö Janeyro 3 <A A ) ı - . 

Ku .. ba'da iıırı~fı k f • · · Ld:tıcia ı a on eransı. M. Franko' 
rıya etinde cevanı etmekted' ş~un 

Eski R • · diye kadar y • _ ır. .m-
Sulh Ve Harp .. 

f.'J Jll Taraftarlarının bir netice vcr~e~i .. ;?uzaKkerreler hiç 

M 
. k "T ır. on eranaın 

Uh k 
m ıtaı beklenmektedır" • 

H a emesı av. na 3 (A . Diğe~ taraftım tesmen teyit edit-
hımum· P~ lo L • A.) - Baı müdde- mıyen bH' habere göre Peru K • 
Rcu"cümhur M. •ven, sabık 'e firari liya kıt' ları muhasa~abn başlo omk-

Sovyetleri~ Amerika Sefirine Göre 
Olabilir De, Olmaz Da ... 

rika ile Küba Makado'nun Aıne- ihtimaline binaen Lnt" • amoı Cincinati, 3 ( A. A. ) -;;--H · • 
• "'a&ında iadei - • " ıcıa mınlaka- . - arıcı 

mın mukavelesine İsti ınucra- sında toplanmaktadırlar. • yaset cemiyeti • nde ıöz söyleyen 
için (7) Htiham 5 b u· aad~n iadesi s v A Soryetlerin Vqington sefiri M. Tro-

Mal·ado rejimi :s:a~n~öıt:~mi.ştir. ar e lmanya Janovski, :Soı-yet Raıyanın her ne 

Adası,, milli hapishanesi ~a \-&ınl:r kümBeetrlin, 3 (A. A.) - HanYer hr.. pahasına olursa olsun a:ılh iatediğ"ni, 
)'nnı yu"zb K ' gardı- J .. faut buna mukabtl topraklanndao 

llf1 uıatel 150 'kabul etmm~mt!'lr arı, Sar'lılar heyetini katilden ıuçludar ' IDeYkufu ış ır. ~ir kanı. bile feda edemiyeceğ:ni 
e· .... a.· • Heyet reisi d kt N- ıuh etmıtt:r. Sefr bundı-n sonra 

bu baır .~ıt. yalnız bir gun" ı"rı"nd ·• tir ki: o or oy demiı· h .. h 
7 

- ~rp tehlikesinin 1914 den daha ger-

d
- pıa anede 12 kişinin öld- -ı . " -:-. Fransızl .. r, HiUer'in Alma gın oldutunu ıöyliyerek demi•tı"r ki• 
utünü ve bunlardan u" u.. .. uru. • mılletin h l n " B ,.. • diri yalaJdı"ını b"Jd· • ç nun dıri Alın ı .~e. ~ e getirdiğini gördüler. . - • azı .. memleketlerin aakeri 

ea 
6. ı ırmışt.r. an mı elının ka'kınma ak . d .. zihnıyeti, buın•ne kad•• ao-... -:1memı'ı ş nın Sar' da da d . td aıse ası •- """ • • .. 

gar ıyan aleyhine 400 h. dil•r G 1 uyu uğunu Öğren• derecede ıiddcUidir Yeni b" b 

siyaset cemiyeti n verdiği senelik 
raporunda, Fransız'ann, Alman g •nç
liğinin tekrar silahlandırılarak a lcer
leştirildiki hakkındaki iddialıınnı 

haklı bulmaktadır. Raporu yazan 
Dr. Mildret Verllıeimer l:.ücum kıt'a· 
ları ile hususi Hitler kıt'alarının 
muhakkak surette askeri mahiyetleri 
olduğunu Ye bu kıt'alara. bağh tay• 
yare filolan bulunduğunu söylemek
tedir. Doktorun tahminine o öre 
"H b ' usu,;i Hıtler ordusu., mevcudu iki 
milyon neferdir. Yardır. Muhakemeye b - ba şa ıt ._ A ~ ccek haf ta1arda k• d" • • l • • ır arp caklır. ugun flana- ve lmnn şerefi . . - '-n ımız ne~c~ en .tahmin ediJemiyecek kadar 

B 

tekr"'• b 1 ıç n rnucadele•e uthıı bır facia olacakbr. Bununla 
undan başka bir otob- """ aş ayacağız. S il: . • ~. he- S il t S jında k \U pra- ısurette ae,mekJe 1: n L.u aanumı Lır • raber, bütün milletler harpdi de- osya s eve ring Nazi 

_ ~. çı an yangında ll k" • iç'n k era .. e.r, bu ıeref fillerdir. Baaıin L---ı ...... ·iki t Olmamış 
••dfur. Bu garajın aend"k ışı yan- son ozumu.zu da ileri ü ~ı •- IUlT9110A9- ema-memiş b. . 

1 
aya gir- ğiL., • rece· 3- nr. Kopeı:ı~ag, 3 (A.A.) - Prusya aa-

_,_ .z şırkete ait olduğu a ı Bir Hldl Bi..:. barb - k! bık dahihye nazın M. S·-er·n-'ı'n 
..... ı(tır. na- se Ve Bir DUello --. e •urü emelde, öteki .... a J ..,,,... ili Ka k sulha d · k ot'u babasının Nazi oldum•na ve 

l
•"n :".

1
._ mi "yet~uv,-r fırkaJu Lı_ • r ason, 3 ( A A.) D ogru gıtme tedir Hi 

1 
il & .. .. ,.. ıı er ve u - ü h- • a;...,. le, abuıeainio ... b k. P - aladye Silahlan bırakma ha.kkında mOp- tere •te ait bir kitap çıkardığına 

dey u.ı U.tUmet' M - 1 T T M. h dair ortada dö • I k 

•

. ) lhdıı;ıa taraft r olduk arını bild'.11 an İ•tln bi k h • • naZJrı em sözler ve bo.. vaatlere ciddi neo f&YIA an te zip ı e u. ır- t ırı Akuy~n F 8 vede kıra} tar-r. ,, etmektedlr. 
l:lawaaa. 3 - Tiuret merk • da Tur tar.ftfınd:.8nnç~z azasından 1 cje zamanlar olmadan inanmak istemiye· lngllterede Bir Tren Kazası 

mahallede pathyan bir bo bc.zı olan Jai Ji•e neticeıUıde aarruza uğraı ııı ceğimiz • iidir.,, 

Kadıkoyde R ıns Hanımıu 
Hakikati hemşirenize bütOn 

açıkhğile söylemek mecburiyetin
desiniz. O bunu kıskançlığa atfe
debilir. Fakat siz vazifeni2i yapı• 
nız, yarın hakikat anlaşıldığı 
zaman size hak verecektir. 

* 
Eskişehirde Cemıdettin Deye: 
Bir a,k mektupçusuna mür.., 

caat ediniz. 

* Aukarada Nigıir Selma H<ınıma: 
Romanınızı neşrettirmek için 

acele ediyorsunuz. Kitap halinde 
neşrı sızın ıçın masrafh, tefrika 
halinde neşri ise güçtür, meyuı 

olma) ınız, çalışmanıza devam 
ediniz. 

* Şekspirin bir eserinden: 
"Kadın bütün güzelliğine, bG

tün cazibesine rağmen erkeğia 
esiri olmasaydı, bu kadar mukad
des ve bu kadar sevimli olmazJı.,. 

• " An kovanındaki bal, zan-
baklann fizerindeki şebnem gib~ 
kadının yanakları üzerinde her 
zaman göz yaşı vardır. " 

~ 
" Bazan güneşle yafmtm1 ayni 

zamanda görürsillıiiz, kadının te
bessümü ile gaz yaşlan gibi. Bu 
mes'ut tebeasiimler parlak bir 
güne benzerler onun kırmızı du
dakları üzerinde titrerler. Fakat 
birden, bilinmez neden, gözlerine 
yabancı misafirler konar ve o 
tebessümleri alıp götürürler.,, 

~ 
11&kekleşmi§ bir kadn;ı, kadın

laşmış bir erkek kadar çirk.ndir. 
Tabiat kadının çehresini kendi 
elile boyamıştu •• 

* Divrikte muztarip hayalet imalı 
karie: 

5evdiğiniz gencin sizi aileni2-
den istemesinde hiçbir mahzur 
yoktur. Siz bu işten haberdar 
gorunmezsınız. Eğer ıenç ai:ı.e 
layıksa aileni.ziD reddetmesi mev
zubahs olamaz. 

bin dolar zarar •erntittir. ın a, eUi iki taraf la n•ti ;yapbalaa düelloı..1~ Alman Gençlik TeşkilAtı Londra, 3 (A.A.) - Bir lokomotif 

•~;:~~:::~~;;=~~~~.!.!•-:-~:;~::~~~ce•ız •-· 1.,,._ Londranın dıt mahallelerinden v". ==a: -.ti etmifleı-dı"r. -.... ---•ua Ye Amerikalılar ~ 
& P ta 

burn'de bir tenezzüh trenine çarp11111._ 

" on os n nın Edeb" T Vaıin-+on- 3 ( A. A. ) - • Harı·d • • ,_. • ' hı --,,. 
1 

efrikam: ~----'='ııı~:=:~~~~~:=:·:.:;·-.~~,;;:.,;~~~~:::~~yarm:::;•;;~ı~şı~ya:r~a~a~n:m~ı~t;:.·~~====~~~~-~!!!!!!!1!!9"!!~~"""""!!~!!1!!!'!'!~H~.\~N;nl1'~!;E~yz;•~E:.._ 
sidir anne... G&n geçtikçe eski Necdet daha ilerisine gide- y0~.,.~~ ki..:ler ;ktu. Ar:b: 
halini bulur unınm. medi. Münirenin zevkine, fikirle- baf~f bar aallaata içınde on.an 

,,_ rine okadar itimadı vardı ki Hırıstos gazinosuna kadar rıkar.J. 
Miinirenia Necdet hakkındaki kendisine hoş görünmemekle be- Burada tatlı bir rüz~ir yÜzıeri:i 

ilk inanıfları onun yeni vaziyeti raber onun kanaatını kıracak okşuyordu. 
üe tiddetli bir sarsınbya ıığra- delilleri bulamıyordu. Necdet: 
auşb. Genç kız okadar s cak bir f .. kele başındaki otellerin biri- - Biraz da yilrüyelim. Daha 
sevgi ile bağlandığı zab~tin bu nin d ··ze U"anrnif taraçasında açılırız. Diyordu. 
bu haJlerine mana vermek için yen ek . i c.ıla· 1. .. Arabacıya beklemesini ~yll-
çalıştakça hergiln yeni bir hadise ~ecdet e\ v.e.i bira içti. yerek Hıristoıtan Diyaskalosa gi-
ile kırılıyordu. Sonra yemek arasında şarap den yola doğru saptılar. 

Adaya g:ttikleri gün itina ile istedi. • Münire pek özlediği adayı 
gİ) innıişti. Ha va sıcak olduğu Münire iki içkinin sıhhatini böyle s:ı kin bir günde gördDğtl 
için arkasında beyaz kısa kollu bozacağını söyledi. Fakat genç için m< mn'lndu. Necdet onun ko-
hafif bir elbise vardt. İnce, yüo zabit dinlemedi: luna girmiş, çam kokulu bava ile 
c~eti kolunda taşıyordu. Beyaz, .- insan istediği zaman her ciierlerini ı·şiri; or ve sık ada 
tirşe ve al renkli bir ipekli ~arp şeyı yapmalıdır. Çekinmek, kork· - Ne güzel, ne pzel! 
gelişigüzel boynuna sarJmışb. mak mütevehhim insanlann bar- Diye koyu yqil göJıelere 

Her zamaoki gibi beyaz b~ cıdır. Haydi iç bakahm. bak yordu. 
resini bukle bukle saçlarını bir Onun ısrarına rağmen Mlinire Münire: 
)andan tamami.e gösterecek .şc• şarap içmedi. - Aşıklar yoluna ıapahm! 
kilde yanlama başına geçiren O geçen ilkbaharda Yeşil· Dedi 
Münire bu kıyafeti ile tam bir köyde tayyare gezintisinden aoa• - Neresi biliyor musun? 
yaz gezintisine çıkmış genç kn.a ra içtikleri birayı hatırJamışb: Teyze~ ~urada iken birkaç 
benziyordu. Fakat eskiden on•.a - BiliJ'OI' musun Necdet, Ye- kere gelmışt~k. Sağdan çamlığa 
bu zarif giyiniıini harikulade ca· şilköydeki otel bahçesinde ae sapılınca, Dıle doğru giden ince 
zibeli bulan Necdet daha yola iştahlı yemek yemiştik. yol. 
çıkarken homurdanır gibi söy• - Bugün de ayni iştah Ue - Gidelim. 
lendi: yiyoruz hak. Deniz ne güzel, ha· Büyük caddeden Çam ormanı 

- Bu kadar cicili bicili ge- va ne sıcak, şimdi seninle bir içine doğru ayrılan patikalardan 
zilir mi canım, dedi. Bir az daha arabaya atlarız, Hıristosa çıkarız. birine girdiler. 
sade gi) inemez midini Bira ve şarapla temmuz sıcağı Sıcaktan biltnn kolculanm 

Munire infialini gizlemedi: onun başını döndürmüştü. havaya veren çamlar derin b.r 
- Giyinmesini bilmeyen bir Münire bu gezmeğe sırf onu sükunet içinde istiğraka dalmır 

im de~ ki Necdet, beni bu ferahlandırmak için razı oldu. lar gibi idi. kıyafetle ilk defa mı görüyoUu- Adnmn bu hafta arasındaki Sert bir reçine kokuau adet. 

? 
yerden 91Zlyordu. 

Dil& tenha siinüude ve bu saatte (Ark ...... , 

A L Ay- Cahil • 

Bana bakmıq ·b· E M R 1 
dioı. Şimdi on ~ gı ~ olursun. De- - . 
vetli yemekle/ i~e~dı ellimle kuv-1 iste~u~bı~e b~ bahsi kapatmak 
akşam er d . ç ar a ıyorum. Bu gı ı : 
musun? ım ckı paket ne idi bi:iyor mi .-: Yann öğledea 80lll'a tster 

Mü • sınız Kadıköyün4 at'teLm. 
_ [).e omuzlarını silkti F cneryoluna. teyzeme gider~. 

pak t ıkkat etmedim Eİ· . d Necdet dudak büktü: 
: var mıydı? • ınız e - Aile ziyaretleri sonra a 

v Vardı ya. Gnıs- Be c~mm .. Evvela kendi kendimize 
oglundan jambon ld ume y- b.r ~ezip eğlenelim. Yilrihnek 
n a ım. Jambo- • ha ' un ne olduğunu b"l - temız ~· almak, bol, iyi bir 
ıürmez nm b ı se agzım yemek yımek... Bak iyi aklıma 
ye de kuvv~Jen en o.na S?ğır dili, ıeldi. Adaya gidelim. 
yeyecekt dedım. Bu ·akşam • - Fakat yann kabil olmaz. 

Münire cenp vermed dinli- ~gleye kadar çalışacağım. Öbür 
yorda. en gun olmaz mı? 

Necdet devam etti: • -:- Öbür gün.. ben vapur saat• 
- Köy kw falan .,,__ k lerinı anlanm. 

'-li. K eli • • b" --....a ço Y k ~ • en srnı ız.e de sığıntı gibi eme ten sonra geç vakite 
f:e~memek için neler yapıyor kadar konuştular. 

e~.. A_ mgan ~ir ~ey.. _ ~ecdet gittikten sonra annesi 
Munıremn annesı sordu: Mumreye: 
- ~~k kalacak mı !stanbulda? - Çok değişmif. dedi. Eski k ılmem. Herhalde bir iki a'lulğaa, nazik hali yok. 

k!am:~a· '!aıt~nede~ alakasını Genç kız mırıldandı: 
er. ylıgını gonderecelder. - Belki rabatsızJaim Mtic~ 
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Tavukçuluk Bahsi <ı> 

''Tabii 
Kuluçka,, 

Civciv çıkarmak için yumurta· 
lann üzerinde tavuk, hindi ördek 
veya kaz yatırmak kafidir. Vahşi 
ku~lar bile birkaç yumurta yapın· 
ca cinslerinin devamı için his ve 
ıevki tabiileri ile yumurtalarının 
tlzerine otururlar. Halbuki ehlilik 
bu sevki tabiiyi kısmen tahrip 
etmiştir. Bundan dolayıdır ki bir
çok tavuklar kuluçkaya yatmaz 
ve yahut nadiren yatmayı isterler. 

Bu sevki tabiiyi tamamile mu· 
hafaza eden bazı tavuklar da var
dırki gidip gizli bir yerde yumurt• 
lay<rak kuluçkaya yatar ve günün 
birinde civcivlerile beraber mey• 
dana çıkarlar. 

Tavuklar mart, nisan, ve mayıs 
ortalarına doğru kuluçka olmak 
bavesini göstermezlerse bunları 
karanlık, Rutubet ve cereyana 
havaya maruz bulunmıyan bir 
mahalle kapayarak midelerini 
bozmıyacak derecede buğdayın 
içine kenevir gibi kızdırıcı yem• 
Jer karıştınp vermek ıuretile 

kuluçka olmalarını temin etmek 
mlimkündür. Bir tavuğun hakiki 
kuluçka olduğunu anlamak için 
dikkat edilecek bazı noktalan 
izah edelim: 

Evveli kuluçka olmuı tavuk· 
lann ibikleri solar; güğlislerinin 
altındaki tüyleri seyrekleşir. Daima 
(kork kork) diye gezer, kimsenin 
yanana geldiğini istemez, civcivleri 
varmış gibi, hazan kaoatlarmı aça
rak insana hücum eder, kümes
te, yakınında bulunduğu yumur
taları toplayarak üzerine otururf, 
yumurtaya oturcuktan sonra asa· 
biyeli geçer, dolrnnulsa bile yu· 
murtalardan kalkmazlar. Bu tarz· 
da olan tavuklara bir iki gün 
kuluçka muamelesi yapılır. Bun· 
dan ıonra hakiki kuluçka olduğu· 
na kanaat getirilerek albna da
mızlık yumurtalar konur; bir ta
vuğLln hakiki kuluçka olup olma• 
dığını kontrol etmeden 4C kork, 
kork » diye gezmesine itimat 
ederek albna damızlık yumurta 
koymak doğru değildir. 

Tabii kuluçkada bir aylık 
yumurtalardan civciv çktığı gö· 
rülmekte ise de bu civcivlerin taze 
yumurtalardan çıkan civcivlere 
nazaran çok zayıf, kuvvetsiz bü
yütülmeleri çok güç olduklan için 

tabii kuluçlrnya yirmi günlükten 
daha bayat yumurta koymak 
doğru değildir. Gerek tabii, ge
rek sun 'i kuluçkada başlıca mu· 
vaffakiyet yumurtalann taze ve 
tohumlu bulunmasındadır Kuluç
ka olmuş tavuklann küçük ve 
bilyüklüğü de nazarıdikkate alı
narak ona göre yumurta konul
malıdır. Büyük tavuklara (20- 22) 
ortalara (17-18), küçük tavukla~ 
da da (12-13) yumurtadan fazt. 
koymak l<f oğru değildir. 

Birçok kimselerden işittiğimiz 
•eçbile kuluçkanın altma konulan 
yumurtaların tek · veyahut çift 
olması gibi itikatların biç yeri 
yoktur. 

Dikkat edilecek en mühim 
nokta : Damızlık yumurtaları mü
tevauıt ellerden değil, fenni 
nrette yetiştirilmiş olarak tedarik 
•tmek busuıudur. 

Ereak8)'1 Bereket TaV\llıı Çlftllji 

(J) Tawuk n Tnukçulufa alt ola 
•lfl.IUerlDlsl ~nıııa. aılteh .... e .ı.e ..... ,,.,._ ..... ,. . 

~ 

Ankara Yolcuları - . 
"Mükerrem, Dayıma Uğramayı lhinal • 
Etme.. Dikmen' de Kime Sorsan Bilir,, ~anl.ller~n 

Kari Mektupları 

AJUa erıne 

"Sepete Taze Köfteler Koydum Kenan •• Sakın Üzülme, Üç Cevaplar 
Aylıklarda Sana Beş Lira Da Go··nderirı·m Harcarsın' Kütabyada ~~rip zad~ Sait Beyeı 

J •" - Adresımz sarıh olarak 
Vapurdan çıkar çıkmaz, etra• ----------------------;.;..- kaydedilmediği için mektubunuı 

fını bir sürü hamal saran, ihtiyar, maalesef dercedilememiştir efer 
çatık kaşlı, kürk mantolu Ham- dim 
mefendi, dudağını büktü: • 

- Açılın ba '{ayım. Hammal, 
mammal lazım değiJ.. Sizi işinize 
bakın, damat yapıyor!.. dedi. 

Sonra yanındaki genç kadına 
dönerek homurdandı: 

- Yürüsene.. Treni kaçırta
caksınız bana... Ankaraya git· 
mekte galiba bana nasip olma
yacak .. Ayağınızı açsananıza!. 

Geriden gelen damat bey, 
lahavle der gibi başını salladı 
sonra, elindeki bavulları biraz 
daha yukarı kaldırdı. 

Vapurdan bir sürü Ankara 
yolcusu çıkmıştı. Garın genif 
merdivenlerini çıkarken, ihtiyar 
çatık kaşlı hanımefendi birden
bire durdu: 

- Tüb Allah mUıtahakını 
versin!. Gördünüz mil yapbğımzı? 

Damat bey, ağır bavullarla 
küçülen vücudunu büsbütün gev· 
şetti: 

- Ne oldu hanı:ııanneciğim!. 
- Ne oldusu var mı? .. Deli-

nin zoruna bak.. Ayol Gülizar 
Hanımefendi ile vedalaşmadım. 

Genç kadın a)ay eder gibi 
güldü: 

- O halde geri dönelim anne!. 
Kadın büsbütün kızdı: 
- Yalnız o mu? O bizim hiz-

metçi bozuntusuna da tenbih et· 
n:eği unuttum: Mestam geceleri 
bir odaya kapasın.. başıboş bı
raktı mı? Sabahlara kadar evin 
damında kediler cirit oynıyor! .. 

* Gar upuzun bir dehliz gibi 
uzanıyor.. Ağır bir vınlama ta 
öteki uçtan, kapıya kadar çar· 
pıyor, loş ve serin bir karanlık 
kalın direkler arasında yer yer 
yayılıyor ... 

Kalabalık yava~ yavaş gara 
doluyor. Etrafta hamallar, bir 
sürü gürültficü, rabrtıcı insanlar •• 
Hep hareket.. f.eride vagonlara 
postalar yerleştiriliyor.. Arasıra 
gürültü ile geçen demir yük ara• 
balarında, yığm yığın bavullar, 
çantalar, denkler, sepetler 
var.. Hamallar, her geçiş
Jerinde Roma gladiyatör
Jeri gibi kuru kuru haykı· 
rıyorlar: 

- Varda, varda de
dük1. Deymesin!. 

* 
Ankaraya seyahat bu· 

radan başlar. Hergün bu 
gürültü bu sesler ve bu 
gölgeler ve bu eşyalar du
rmadan taşınır, durmadan 
vagonlara yerleştirilir. De
ğJşen yalnız bir şeydir: 

L 

- Koş ann• ko~ I." Ag lYeni kaçıracalız / .. 

- F•rlt, dayıma ııjramagı il nal 
etme.. C•bedd• lcime Hrun 'arif 

ederi 

rum.. Haaan Hilseyin •ıkına hll' 
bardak au bulun kızlar! •• 

Bu sırada ta uzaklardan acı 
acı birinci çan çaldı.. Bir anda 
dört tarafta bllyük bir kaynaş
ma oldu. Gürültüler, çığhklar 
arasında yolcular kompartımana 
doğru koştular. Genç bir adam 
sesini duyurtmak için avaz avaz 
bağırıyordu: 

- Yahu, durun, telaş etmeyin. 
Daha birinci çan.. Vakit var! •. 

Yolcular vagonlara dolmuş
lardı. Herkes bir pencere kapı• 
yor, dışandakilerle konuşuyordu: 

- Selma, dediğimi unutmadın 
değil mi? •. Saliha Cebecide .• Tam 
köşeyi dönünce beyaz bir ev 
var .• Bana mektup yazmayı unut
ma.. Bir ara vakit bulursan Sü
heylayı da ara.. O da Ankarada 
imiş .• 

- Büyük anne, ilk posta ile 
filoş ceketimi gönder, e mı? 

- Ferit, babamın kulağını çek. 
Beni kitapsız bırakmasın; çatlarım. 

- Ha, aklıma gelmişken söy
liy~yim Sahibe, bizim köşkün ki· 
rası gelmiştir. Ev sahibi sıkışbnrsa 
bana yaz, unutma •• 

- Mükerrem, dayıma 
uğramayı ihmal etme.. Dik
mende kime sorsan tarif 
eder. Söyle, senin Toraman 
çok büyüdüde; dayısından 
uf ak bir Ankara keçisi 
bekliyormuş, de. 

Yolcuların. yllzleri .• 
>f 

Bütün bu gürültnler 
arasında ikinci çan daha 
acı, daha keskin bir sesle 
çaldı. Ta dipteki üçüncü 
mevki kompartimanlarının 
birinde ihtiyar siyah çarşaf
lı ••• pencereden sarkan in
ce, zayıf birgence doğru 
başını kaldırmış ağlıyordu. 

Anlcorag• gidenleri tozara 6&gl• lcolabalıklar de İkide birde başını geri 

Loı istasyonda kalabalık git· 
tikçe artıyor. Kompartıman pen• 
cerelerinden başlar görünüyor •• 
Dümdüz, beton istasyonda bu
run buruna, dudak dudağa ko
nuşanlar var .. 

Şu köşede, kalın demir dire
ğin yanındaki çiftler yarım saat 
tenberi hiç ayrılmadan, oynaşma· 
dan duruyorlar.. Yanlanndan 
geçerken az yiikaek aeslerini du
yabilirsiniz: 

- Dayanamıyacağım Hulki, 
iki ay düşün, senden uzak .. 

- Çocuk musun?. Ayrılık 
aşkın kuvvet ilacıdır çocuğum .. 
Arasıra böyle seyahat reçeteleri 
lazım ki, biribirimizden bıkmı· 
yalım .. 

- Ya gelmezsen? 
- Seni aldırtırım. 
- Ne iyi olur, biJirmisin? 

KUçük bir aparbman tutarız 
orada.. yalnız başımıza.. annem, 
~oculdar hepsi burada kalırlar. 

- Amma, kalacağmu biç za!l-

teıgı eder. çevirerek göz yaşlannı ıi-

J 

netmiyorum.. liyor, mırıldanıyordu·: 
Kadın asabi asabi erkeğin - Sepetine taze köfteyle koy• 

parmaklarını mkıyordu: dum Kenan.. yolda yersin.. ara-
- Ankaraya bir alışır, bir de sıra ufak ıişeden de limonata 

güzel bir kadm gönlünü çalarsa .• 
- Çocoksun Mürüvvet, çocuk içersin.. ftzülme ilç aylıklardan sa· 

b·1 !!.L"J na bet lira gönderirim, barcareın 1 e Ciüll ••• 

Bir aralık istasyon kap1S1ndan çocuğum! .. 
befs, nefe9e gelen ihtiyar bir ka· Zavallı anacık!.. O bet li-
dın bir direğe dayandı, kalbini rayı sen çok mu gördijn!. Çok ıey• 
tuttu: ler, çok bovardalıklar, çok çap· 

- Ooff, ölüyordum, Daha k 1 kla 
vakit var!., Ayol baksana Feride! ın ı r mı yapılır zaQnediyoraunl. 

[ İleriye, 11arı ı-:ım bır kadına ıesle- Genç çocuk, ince, magmum 
niyordu: ] bir gülümseme ile gülüyor, başını 

- Ayol ödüm koptu... Ya sallıyordu. 
kaçırsaydım! Büyük, loş istasyonda üçüncü 

Sarışın kadın onu gorunce çan da çalınınca, bütün vücutlar, 
tatlı bir çığlık kopardı! . kopmuş gibi duraladı. Lokomoti-

- Aaa, işte annem! Ödümüz fin boğuk horultusu arasında 
koptu annel. Neredesin canım!. 
vapuru mu kaçırdı, ne oldu? nezleli bir boru öttü ve vagonlar 
diyorduk. Hikmet nerede?. ağır ağır yiirüdü •. 

ihtiyar kadın bili nefes nefese Arhk Ankara yolculuğu baş-
adr. byordu. . 

- Of, dur ayoH. Tıkanıy~ Vaıoplar yJıriklakçe, ~on-

* Denizlide Hacı Halil zado Mehmet 
Efendiye: 

Bahsettiğiniz faiz yergisi hak• 
kında 16 mart tarihli gazetemizin 
altıncı sayfasının beşinci sütunu
nun en albnda izahat vardır. 
Lütfen o nüshaya bakımz efendim. 

* Topknpı Melekhatun mahalleainde 
Zühtü Efendi ye: 

Membaülirfan idadisi kayıtları
nın Maarif idaresinde bulunma• 
İcap eder. Maarif MüdürlüğO 
bulamıyorsa, Ankara maarif V c
kAJeti Orta T edr~t Mndnrıcı;one 
müracaat ediniz. 

* Arnavut köy ekmekleri hakkın(• 
19ektup yazan kariimizeı 

- Mektubunuzda imza •• 
adres yoktur, onun için derce
dilmedi. 

Jf. 
Konyada Ertuğrul zade Sait ıiy• 

Beye: 
- Bedrikai lisanı Franaevinin 

202 inci sayfasında Beşir Fuat 
Bey tarafından tercüme edilen bir 
hikayenin "S. M.n imzasile bit 
başka mecmuada çıkhğmdan ba
hisle .. hakşinas olmalıyız,. ı.tavsi
yesinde bulunuyorsunuz. 

Fakat o mecmuanın isminden 
bahsederek bunu bizim yazmamız 
meslekta:tlık nezaketi il 
telif değildir. Mektubunuzu doğ
rudan doğruya mecmuaya gön
dermek daha muvafık olur efendiut 

* Mınteka San'at Mektebi muallim
lerinden Oırran Deye: 

Tezkerenizi aldık. Bahsettiği
niz mesele mes'uliyeti mucip ah· 
\'aldendir. Bunun için meımuata 
istinaden değil bizzat ıartnam• 
tetkik edilerek tenkit yapalma11 
icap eder. Şartnameyi tetkik et
menizi ve bahsettiğiniz yolsuzluk· 
lar varsa bize bildirmenizi rica 
ederiz efendim. 

* Balıkesir'de M. Burhan ve H. 
Kemal Efendilere: 

- Artist olmak için Nişan
taşında ipek filim stüdyosuna 
veyahut Darü:bedayie mektupla 
müracaat ediniz efendim. 

• .......!LE =--
da kalanlar da hızlanıyor, göı 
yaşları, mendil ıallamaları, bağ. 
rışmalar aras:nda yine konuşma· 
ğa, bir tek kelime daha fazla 
konuşmak için bUtün yolcular 
çırpınmağa başlamışlardı: 

- Selma, evi Keçiörende m. 
tun.. Sakın Cebeciye ıitmeyin 
havam fenadır!. 

- Anne, çocuklara iyi bak .• 
Hastalanırlarsa, günaha aana, ka-
rıtmam vallahi!. 

- Haydi uğurlar olsun .. 
- Ağlıyor musun?. Yok ca· 

mm leD de •. Çocuk musun kuzum 1 
- Güle güle canım.. GözOm 

yollarda seni bekliyorum 
Tren hızlanmış, beyaz men~il

ler komparbman pencerelerinde 
benekleşmiye başlamışb. Bütn11 
koşanlar, bağıranlar, çırpınanlaı 
arasında bir tek kişi, o siyab 
çarşaflı kadın duruyor, susuyor, 
hareket etmiyor ve sessiz, seslİS 
bıçkınyordu. Onun bu hareke~ 
aizlepnesini hanıi ana kalbi ar 
lamu. - Jfo 
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'Hrmelr. için l'ir• 

•ls1erl ı.. lu1af•ltea Urkerler, f•· 
bt ltJ bir de 8l7amlı wlı~lıltre 

ıormaht 

8 ' galct'rllyet. Şeh r oo- -
renin a 'tında gôıllkllyor. 

[ • a 'el r< •mi 4ütDaereı. 
k•MrMala, .. i lakı murabe 
... vU<:tı1d• K•tlrebllrainJa. 

Rogor Bacon 
( 1214 • 1294) 

lngll'ı filou..fudur, g{lnün 
blrınde olomobll Uo tay• ~----------- Şerefinize içiyorum! 

Methut Slr Villam Arau ~tron• 
Bahrl7e tuılhlarıaın 7ıldönOmO 

yaronhı lcat edl· 
leccilnl tahmin 
eltiii için 20 ao• 
ne bapH mah· 

---------------. mllnaeehoılle nrtlen ı.lyafe t• 
haaırwıua ,eraflne lir kadab 

kQm edllmlıtlr, '------::------------ ıampany• ~mek 
lçla ayai• kallr 

Bir Bqka Galetirüyet 

••ft ıampanJ•JJ 
tp.•d•a enel ~ 

aaat ıUrca 

ı .. nutuk 
9l7Jtaıl1Ur. 

Yakarıda ı&rdGjiia'8 tekU tek bir çlıı?d.. lbanttlr, 

nO?UDm•••• 
•n 111 101• 

nedir, dl
t1Sıa6nlli t 
b1ı1lamnN· 

aısN•• 
aenıau.ı 

Q'-ktP hlulıaca •7" •Pi •••tatillerde• Ylc•t 
......... •••••••• b 1 ... ,,. ••••••••••,••••••••••••-••••••-- umuttur ıanaeu ır. 

Mısır Koçanının Bil..;~diiji;.i;··R;k~;i~~d;~·-;;;i«~;··N;;;;~·;· ............... ;~;;;;;··· .. -· ... ·;~kA;:" 
Tiryakisi Sabır, Zeki Ve Maharet ııkta Rekor 

Miater Kottich bazı tiyatro
larda Revu aan'atkindır, ıaazan 
dikkaü celbeden baılıca huau
Iİyeti bir oturuıta SO tane yu
murta yemesidir. Maamafih uıeba
retini bundan ibaret ıayuıayınız. 

Mister Kottch bir oturuşta tanıam 
S2 tane mısır da yiyebilir. Hem 
de bir ıaat gibi kısa bi 
l . d r zaman 
çın e. 

Yorulmama 
Şampiyonu 

T exarkana 'Jı Mister Kennedy 
Jonılmama ıampiyonudur. El ve 
diz üzerinde yürüyerek hiç di~: 
lenmemek ıartile 36 kilometre 
•eufe katetmiftir. 

Kahramanları 
Sirkecide Bağırdığı Zaman Sesi Y edikuleden İşitilen Bir 

Adam. Bir Oturuşta Bir Fıçı Bira İçen f şçi .. 

Mist~r Ricla.,.d•on • t J•;;• • • • -1ır 1 ı. ..-. - .ııa. le t 6u it. •• e •.-ı zamıın ıımasıncı garıp ıımizazlar vermekle ıo e "'"••n•..,.ır. -0•11111,," •r••• • .,... 
ına ~,,,. çirkin manalar wrebilen 6ir adamla gaıamalc iıtemedili için lalôlc dcıoa., •ç•ıı oe 6• dev••• 4e 

• kazanmııtır. Miıt11r Riclıartlson fimtli helcôrdır, geni zevce ara•aktcıdır. 
Gazetelerın bu mevsimde spor 1 ······: ............................... -·00:···-··00-·-ı tabü fakat daha g6ç görGnenlerl 

•.ahasına ait muhtelif rekorlann Bır Hamlede Bır Fıcı de vardır. Meseli Marblehead 
lıstelerini dercetmeleri adet ol· ıehrinde oturan Villiam B. Den-
m_u~tur. Fakat bu listelerin biç· ni• iıminde bir adamı tanıyoruz 
bırınde en fazla bira içen, en ki evini hakikaten sev~nler 
fa.da yemek yiyen, yahut ta arasında rekor kazanmıştır. Bu 
~üzünde kimsenin yapamayacağı zat ıimdi 83 yaşındadır, doğ-
ere~ed~ ~ok işmizaz yapan ada- duiu evde oturmaktadu ve 

mm .. ısmını göremezsiniz. Biz eze bu mOddet zarfında evinin harf. 
~ugun bu sayfada sabırları, ze~i- cinde bir tek gece geçirdiği bile 
arı veya meharetleri ile rek olmamı,tır. 

kazanan bu gayrımaruf kahr or Bir insanın elbisesini iyi ve 
manian tanıtacağız. temiz muhafaza etmesi hepimizde 
.. Bunlar ne kadar çoktur, v. mUşterek olması icabeden bir 

fohretleri ne derece mUhmel kal- haslettir. Fakat bu hasleti en 
Dilşbr. Hayrete değer. Mes( il yilkaek derecesine isal eden zat 
iki kip arasında on sene evvel C ~nubt Garolina viliyetinin Green-
baılayıp daha geçenlerde hitam ville tehrinde oturan Mi•ter Da· 
bulan bir biriç partisinden bah· vid Valdidir. Yıllarca evvel ailece 
ıedildiğini duydunuz mu, Miat< r (Kanada) da oturduldan zaman 
Richarclaon adını tqıyan b.ir za- bnytik babası tarafından Nba 
bn istecUji zaman suratına kim- alınmq olan caketi el'an (İymek· 
.enin yapamıyacağı derecede ga· tedir. Şllphe yok ki Mister• VaJdi 
rip ifmizular verdiğini ve karı· bu caketi kendisine miras ollralr 
ımın da ıırf bu işten dolayı bir intilcaJ eden eşyanın mllhim par-
talak davası açbğını biç işittiniz çalanndan biri ıaymaktadır •e 32 
mi ? ıene evvel babası 6ldliğ0 zaman 

Şliphe yok ki bir çok insanlar giymiye baılamııbr. Mister Da-
yumurtayı ıeverler, bir tane, iki vidin itina ile kullandığı eşyadan 
tane, üç tane, hatta bazıları beş biri de bir çift keçi derisi eldiven· 
tane yiyebilirle. Fakat bir oturut- dir. Bunu 32 sene taşımış, baba-
ta tamam 50 tane yumurtayı sından kalan fapkayı iae 34 aene 
abştıran Mister Kottieh isminde Mi•ter Hans Reinvald bir bira kullanmıştır. 
bir zatın vücudundan kim haber- fabrika81Dda ameledir, mile11e1e- Şimdi bu fayri methur kahra-
dardır? Bunlar bir az garip göril• Din yıldöoiimü mOnaaebetile ver- manlardan bazılarım da sayfa~ 
nebilirler. Fakat bilinmiyen kah· diği bir ~Usa'!1~d~ bir oturu~a muhtelif yetleriae aerpiftirdijimii 
l'ilmanluia ..erleri araanda ..ı_1..a bir .fıçı Wra ıçauatir. Kaadi.,ne reaiualer•• &.o.L.&- ..... 

u.11 bira .............. ,.. - .... 

Mister David Valdi elbisele
rini iyi saklamakta rekor kazane 
mışbr. El'an giymekte olan caket 
büyük babasından kalmıf, 32 
ıene evvel babasının 6ltımile 
kendisine intikal etmiştir. Çorap-
lr nnın en yenisi 15 seneliktir • 
Butonu ise bllyllk cetlerinhı 
birinden kalmışb--. 300 seneliktir. 

2 Yaşında İken .. 

Bu küçük yavru iki yatında• 
dır, adı, Sally Brenner'dir. ŞU.
diden biaiklete binmektedir. ve 
Wr rekor sahibidir. 
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Bu Suretle Beşi Buldu 

v ....... 

TORK 
SinemasuıJa 

" "•m bir gala R\'areac 
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...... Ba hJta f•IM 8)'ID 1> wci 
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D' we4 •;,..blM, 
Bu JUW>la 1etıih ecL'li1or. 

Koyun ve Keçi Satışı 
Türk Tayyare CemiyetlUımıköprü 

Şubesinden~.,«.,.~,., 
Muhterem Uzunköprü kazası halkı tarafından hrb11D bayra

mında tubemize teberru edilen 321 adet koyun ve koç 111 adet 
kep ve 2 adet manda ve dfUla ICi.; cemaa 434. adet brban t Diil.a 
- 10Df8Uf Yh 
ayn mllzayedeye konmuştur. Kat'i ihale 10 nisan 934 alı ,ana 
saat 16 da ıubemi.ıde ya1=ılacaktır. Talip olanlann ~e. ~aiti 
.üğrenmek id:qealema latanbul Tanan Şubeaine ••p pbemııe 
milraC8ıJltlan ilb olanur. 

1 Emlik ve Eytam aank;l linlan 

2S1fl4 
25215 
252115 
25f/J3 
ısztı1 

1RUdUriyetl 

1 



IRA 
Her hakkı mahfuzdur - Nasıl Doğdu? .. 

-·-······ ................. - ........... - • .._ Nasıl Yaşadı? .. 
L!ı~~~~~~~ Dördi" ncü K'sım No. 50 4. 4. 914 Nasıl Ôltlü? •• 
~ z·ya ..,okir <===========================' • 

Rume i i Is 8.mlar, il3.hlarının Toplan-
Müşk ··ı Vaziyette Kalmışlardı .. m 

Fakat Rumlnrm, Bulgarlann, 
Sırplı! rın komiteciler vautasile 
kendi milletlerine yapılan telkinat 
dolayı ·ıe bu un urlar, anc k kırık 
dökük beş o ila ermişlerdi. 

Bun mukabil - Rumelide mü· 
him bir müdafoa unsuru teşkil 
edecek olan· islamların elinden 

Lnan ·ıablann miktarı elli bini 
mütecavizdi. Yalnız Serezde on 
beş bin, Dıramada sekiz. bin, 

lada on bin silah toplanmı ; 
etrafı Rum e Bulgar çelelerile 
muhat olan fs!Am köyleri, mal ve 
canlarım müdafaadan taruamile 
mahrum kalmışlardı ••• Hük\ımet te 
bu köylüleri yanet ve muhaf -
udan ci:ıdi. S lanik M nar 
tır jandarma mektep! rinde yeti-

n jandarma efrat ve zabitanı, 
en müşkül vazifeyi deruhte ctmi • 
lerdi. Az zamanda büyük bir te· 
rakki c eri gösteren bu j ndarma 
kuvv ileri köyden köye oşuyor; 
emniyet ve asayişi temin etmek 
için binlerce zahmet ve 
me .. şakkate gögüs geriyordu .•• 
lsıam halkın edinden silahlarının 
lınma 1• Rurn \'e Eulgar çetele

nnm cür'ctlcrini ttırmışb. B:r 
taraftan eşhUl' Bulgar çete

başı 1 ( PUije ) islam köylerini 
kasıp kavunıyori diğer taraftan 
( V rdar güneşi Apu tol) her gün 
bir köy b I} or, lsıimlar ara mda 

t ve huzUI' bırakmıyordu. 
n jand rma t bur kumand 
binbaşı Ha ·p Bey, PMjc denilen 
b cana ann im ı için B lkan
lann yalçı kay larmda her gün 
kan ı bir cidale ablırken, Beşinci 
Saltan Mebmedin mafy et bölük 
kumar.danlığını ter ederek Sela
nik takip taburuna nakleden kol· 
ağası Halil Bey de Vardar neh
rinin bataklıktan arasında ınacc-
r dan macera) e tılı} ori artı 
h lk arasında efsanevi bir kahr _ 
man hükmünü alan Apust te
pelemiye çalışı} ordu. 

Rumeli yeniden bir kan 
ateş sahnesi halini almış y v 
As- H , emen, 

ır, avran, Kerek ve havnli-
ı;inden de gelen kanlı haberler 
de artmışb... lstanbulda but . . unan 
devlet ve mıllelın ricali d h 
haltı d ri bir gaflet içinde! ad" 

' =-•· er r.. eş um tcuı ve tesadü:lerle devl t 
e milleti korkunç bir uç.uru: 

aürükliyen Hakkı Paşa kabinesi~ 
~n, en s~ mutale4.t ve icraatı 

.. ~~~-~.-~ .. ~eki ekseriy t fırka 
.................... __ 1 ....... . 

o STA 
nın 

iL FIA LARI 
l -llinın tek• ü~n t • -;;,·••::,:in 

llletiıı Y&ZteıJe Vauti 4 kelimedir. 
2 - Ayni yazının 2 salın t antimdır. 
3-Daba kalın ve daha ince J'Uılar 

untim ile haap edilir. 
4 - Sayfumıı göre ilin1u -..ğıdalri 

fiaUara tab di: 

Sa)'fıl -t inci 
, a .. rJ 

4·11., 
Diğer cayralatda 
600 .. 

Santimi 

400 Kt. 
eo 

il• aoo • tOO • 
eo • 
30 • 

Oçiincii ordaga me mp, glizlJe 6lr mtJnga 

tar hodan lkışlanıyor; bun en olanlar; Abdülhamit devrinin leva 
küçük itirazda bulun nların alnı- ve riyasına karışan bütün bu 
na. siyah bir muhalefet damgası (bal ve ahvali), (icabatı zaman) 
bası!ıyorda_. Anadolunun birçok diye telakki ederek kendi kına-
yerlerindc de açlık ve sefalet baş· ları:ıı un gibi öğütmiye çalışır-
lamıştı. Konya, Sıvas, Ankar larken yeni yetişen genç ve mü-
köylüleri mebusların acı telgraf· De\'.Ver nesil gittikçe yakl an 
lar ç iyorlar; dünyanın en b re- felaketi daha iyi hissediyor; ya· 
ketii yerlerinde yaşadıkları halde vaş yavaş artan şikayet ve isyan 
bir taraftan tiliin, digv er taraftan eserleri gösteriyordu. Tabiidir ki, 

ittihat ve Terakkinin mütemerrit 
da ildar e ıaptiyelerin zul- muhalifleri de bunu istiyor ve 
müne uğra) arak öküzlerinden 
mahrum kalan bu b dbaht zaval- bekliyorlardı. Muhtelif unsurlara 
lıla.r: mensup olan m b'u ar, b:raı. 

(Açız:. Ot 
imdat .• ) 

toprak yiyoruz. dah biribirlerine kayn şmış ve 
anlaşmışlardı. Hergün yeni bir 
muhal f gazete çıkıyor; hergün 
divanıharbe genç ve ateşli bir 
muharrir sürükleniyordu. Evvelce 
okadar korkulan divanıharbin de 
pek o dar korkusu kaim mışb. 

Diye fery t ediyorlardı. F k t.. 
feryat) r. lstanb lan uhter· 

e riyakar uhit e m hfel:erinde 
boğul p gidiyor .• Meclisi Meb'usan 
Rei · Ahmet Rız Bey tarafından 
B koz .. rayının çamhklan 1-
bnda; Ayan Reisi Sait P 
tarafından da T okatlıyanm mü
kellef c muattar alonlannda 
Ayan e Meb'usan zalann 
parlak ziyafeti r çekiliyor; nu· 
tuklar veriliyor; baştan başa 
harabezara dönen koca memleket 
( g~~lük, gülistanlık ) diye t ~ 
edıliyordu. 

* Ve (fincancı kabrlannı lirküt-
~en yaşamak san'atJ) na vakıf 

1 
4 Ni an Çar mb 

fSTA UL - l&.ıs P ,..._ 
ı f ...., •e rlyab r nuıca ders. 19.lS !l 8 ' 
tarafıııdaıı , • j uam er ey 

ıı:.ono '°fı • ans ·tıııbcrlcrl, 19.50 
l Ork ı.a ki oqr\yah (Ekrem Bey Ruf en 
bey, C vdet Bt y, Yahya Bey, Cc:dct Bey, 
V~clhc Hanım, Semiha Hanım, Scrv t H. ) 
21•20 Ajanı ve borsa hat erlcrl, 21.30 Neci; 
y •kapı B. kestr tarafı da btel f 
eıcr er. 

V RŞOVA - ( l41S m.) 17.SS hafif 
0

k, ıs.sa m ahabe, 19.20 R. Kor kov'un 
cae l den mürekkep acnfon k ltonaer, muaa• 
h be1 21.0S p yancı, keman ko aerl. 22 plAk, 
23 m aahalıc , 23.20 dana mual fal, 24 u
aah be, (da 11110 devamı). 

B • KREŞ - ll Lora berlcrl, p
0

lk, 
lu, pi k. 18 r 'yo or utrıısı, 19 ha· 

ber er, 19.20 or eatr aıın devamı, 20 Onher· 
•ite dııral, plAk, 20 4S l;o fcranıı, 21 Ci. 
Faur~ takımı m od1 muıt ial, 21.31 konfe• 
,., • 2J.4S me. Rus hadu eECo taraf dan 
tegan 22.4S u tel f Us:t .. larda bc:bar er, 
23 Cl:ıa lokantasından naklan bııflf mu•lkL 

RUDAPEŞTE - <550 aı.) ıs Tbor 
Po'gar'ın ldareıılnde konser, 19 maaa'-abc, 
19.30 tegan U1 ko sn, 20 nr.ş'cıll bor aaat, 
~ Telcfu11kcn plAklan, 21.30 Bud ... pctto 
banyofan (kon(erana), 22.10 Vura S sran 
takımı, 23.05 opera ork~tran tarafmdao 
konı r, 24.20 Mandlta caa takımı. 

ViYANA - ( !07 m ) 18.25 Şimdiki 
AYUaturyab bcatelcrdcn konacr, muuhabe, 
20.SO ulıJ Avusturya aaı.. pı"kılara. 21.s:> 
•Awa JuJu,. ralaı f h 0 r akeç, 22.2.S peru· 
loca ~3S rady oıkeatralll. 

BR SLAU - (316 n .) 20 aakerl konaeT, 
21 haberler, 21.3tl Sil •Jıt diyalektl!e bir 
temıll, 22.30 müt cıa, 23.aS tek k ly•t. 

1 14 Bu lııdca D&kkıa daaa uaıkW ~· i bwıa) •akım .. 

(Arkası ar) 
_....,._... ...... ·----··_........._ ............ 
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ı 
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u le 5 41 

ıı l7 

y 

Rumi 

5 Nisn Perşemb 

1 
lsTANBUL - 1&15 p ilk ne~rlyab, 19.JS 

ajana haber.eri, muhtelif neşriyat, 19,~0 Türk 
maıtkı.ı neşrfyatr, (Kemal N 7nf Bey, ff•Y" 
r're Haaı üzeyyen Ha ım, bir B"y), 

21 Selim Sırrı Bey tarafından konferana, 
%l,!O radyo orkcal!._•ı tarafından dana mu· 

ılk •\, ARŞOV A (1414) - J7.2S Soliat kon• 
ıul (tazaraııili}, JB,20 muaaha~ tı,OS llC.Dfo· 
'' koııaer: 21,55 M lanodaki •Skale,. opera• 

:ındao nakıeo Go .. nod'wı (Romco'ct JııJ.et· 
te) opera tem n. 

B • KRES - P akal7a mUnuebcU' neı• 
rlyat \•oktur, L-

PEŞTE (550) - 18 Zlra1 muaahauc, 
18,30 Gyeuea takımı tarafından Mac.ar halk 
prkılan, 20,3:1 maaahab , 21 nkerl takım 
tarafınean konser, 2:t,15 harici baberlu, 
:n,30 .. ·o, muııl fsl, 24 Polydor •• Bruns• 
wlck gr ınıofon pl!lk arı. 

ViYANA (5 6) - 18 Çay muı kW, 
(p'Ak), JS,S.S nn sahabe, .9,1.5 Avuaturya de
rileri ha .kında konferanıı, 19,35 fc .. nt neşri· 
al 20 ndyo orkeııtruı (a fordk mu• ı,ı)1 ~ı,7o baftanım haber lcmaıl, 21,SO Ciouno • 

nun eaerlerlndan •Romeo ve Ju.ıa., opera 

teuıeJksLA V - (SJ6) 21,20 Tagıınn·ıı k !ı• 
22 OS dana muaikıal, 24 •Zırhlı ıtcıvce,. •or, t 

lal li hal• operaaı. ·-····_ ................................................... .. 
' KiRALIK GAZiNO 

MESiRE 
ve 

MAHALLİ 
a-yükderedc "Ali Ağabağt., mesire 

u gazinosu kirAbkbr. Nişantap M şrutiyet mahallesi Hacı Manaur 
ao~ak No. 94 e mektupla müracaat. 

eml ke in • 
evı-

y • 
yesı yor 

---········-···-···-.. ·-----·-.. -· .... 
( Bqtarafı l inci sayfada ) 

da evrak, esaslı bir şekilde tetkik 
olunacak, ilk tahsil seviyesinin, 
muhtelif ıenelerdeki mezunlarda 
gösterdiği der celer te bit olu· 
nacaktır. 

Maarif Vekaleti bu hususta 
Maarif Müdürlüklerine Jazımge1en 
teblig b yapmıştır. lık tedrisat 
müfettişleri imtihanlarda bulun
mak üzere yann köylere hareket 
edeceklerdir. imtihanlar her köy
deki ilkmektepte müfettiş, baş
muallim e muallimlerin sıkı 
kontrol e nezareti altında ya-

Fransız 

pılacaktır. 
lmtihanlnnn neticesi hndı 

tan sonra Maarif Vekaleti · 
tedrisatnt meselesi hakkında m 
bim bazı kararlar verecektir. 

Memlel·etimizdeki ilk tedris 
me elesini tetkik etmekte ol 
Büyük met mec.isinde müt 
şekkil komisyon, bu imtihan net 
celeri üzerinde tetkikat yap 
cakbl'. ilk tahsil için devlet 
yaptığı fedakarlığın karşıJığı o 
mak lb.ım gelen randıman 
imtihan sonunda iyice mey 
çıkmış olac kbr. - * 

çe Aç ğı 
,.-r~c.ft<--~--~---........... 

( Baştarah 1 inci aayf ada ) 

mlltemadiyen grev yapmak kara· 
nm vermişlerdir. 

1 
cümhur vcrmega k r rlaşb 
Par.imento, komi yonun tetki 
Jerinden ba radik ller d h 
usi komisyonlarla te kiklerin Ba vaziyet karşısında en nik

bin gazeteler bile "bir ihtiUil ari
fesinde miyiz.70 Sualini soruyorlar. 

Diğer taraftan radikallerden 
gayri diğer fukalar meclisin fes
hini • tiyorlar. Ayrıca eski muha· 
riplerio siyasi faaliyete başlamak 
karan da endi.ş uyancLrmışbr. 

Islahat meselelerini tetkike 
memur 
takviye 
meclisi 

komisyon icra kuvvetini 
IÇID ayana ormadan 

dağıtmak hakkını Reisi-

devam ediyorlar. evcut teşkila 
a enin uhafu sı raf 

olanlar ao aliatlerdir. 
Silah ahş erişlerinin 

tedbirlerinden ma d zabıtanı 
takviyesini de hükümefe tavs·J 
eden gazeteler ar. Yortulnn 
kip ed ce baftalann Fransay 
neler getireceği e bu birka 
cepheli buhrandan na J çıkacai 
cidden merak edil ektedir. 

Tarife Komisyonu Dağıldı 

Yük fa;jfeferinde Bir 
Hayli Tenzili a ıl 
Deniz e ha a müsteşan Sa· ı 

dullah Beyin riyasetinde toplana· 
rak yfik ve yolcu tarifelerini göz· 
den geçiren komisyon çalışmasına 
nihayet vermiştir, 
Öğrendiğimize göre ; on beş gün

den beri devam eden tetkikat ne· 
ticesinde yalnız yük tarifeleri ye
niden tesbit edilmiştir. Komisyo· 
nan verdiği karara göre ; yük 
tarifelerinde biç bir madde üze
rine zam yapılmamıştır. Buna mu· 
kabil, bnvayicizaruriye ve bir 
kısım memleket mahsulah ıçın 
nakil ficretleri 20 nisbetinde 
ucuz.latılmıştır. Komisyon vapur
culuk şirketi ile denizyollan ida· 

resinin bilançolarını da gözden 
geçirmiş, fakat yolcu tarifeleri 
için henüz birşey tesbit etmemiştir. 

Verilen ınalümata göre komis
yon on beş gün ao ra tekr r top
lanacak, bu sefer de yolcu ücret· 
le · yeniden gö:ıden geçir~cektir. 

Vapurcalrık şirketi mü.dürü 
Mustafa B. 

rYapılan tahminlerden bu tnrifed 
de bir miktar teo7.ilfil yapılacağı 

anlaşılmaktadır. • 
Komisyona .riy et eden lktı 

Vekaleti Deniz ve Hava Müst 
şan Sadullah Bey, Aokaraya döıt 
müştür. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

' " •.. : ' ·. . . 

1 0SK0DAR· 

Eleni i minde bir bar kadını, 
şehrimiz barlarının birinde eğl~ 
mekte olan Ziya Bey isminde bi· 
rinin 60 lirasını çalarken cürmü
meşhut halinde yakalanmıştır. 

>f Şoför Alım t Şevketin ida· 
resindeki 2341 numarala otomobil 
Fenerden geçmekte iken tü~ün 
deposu bekçisi Mecit efendıye 
çarpmış, ağır surette yaralamıştır. 

Bunndan başka ıoon 24 saat 
içinde iki lıırsız'ık, bir yangın~ ik~ 
yaralama, bir sarkmbhk hadi e ı 
olmuş, Kemal isminde biri kendi· 
sine memur süsü verdiğinden ) a
kalarımıştır. Diğer taraftan Topa· 
nede yersiz yurtsuz takımından 
Fatma keyf için afyon yutarak 
zehirlenmiştir. 

Jf Oaküclarda Harem iskelesin-

1 B~o~!~!!~!!~ 
( 7 Nisan Cumartesi) başlıyor. ............ 

OtobUsler gidiş ve gelişte 

ADAP .. VU..lWlMi..ı.,. 
ÇAN iRi 

tehiri e .. ine uğrayacaktır. . ......... . 
flİ:!ılfı.t için mirııcaat ~ ri 

BAKKAL EH ET ALI Ef. 
At J{n cMhı.rdnn, 

97, Ç1nar caddesi • OSKÜDAR 

....... -.......... ·-·· ... ·········-······· .. ·········· .. ·· 
de harap ve metruk b.r evde 
oturan 60 yaşlarında kimsesiz 
Abbas isminde biri evinde ölü 
olarak bulunmuş e ecelile öldü• 
ğü anla§llmıştır. 



10 Sayfa SON POSTA 

lnsull Harikulade Bir Maceraperesttir 
Serbest Kalacağı Zannile, Londra Otelini Toptan 

Tutmıya Teşebbüs Etmişti 
( Baftarafı 1 inci aayf ada ) 

alaka karşısında kocasından ayn• 
larak lnsull'ün metresi olmağa 
kadar işi ilerletiyor. 

Yunanlstana Kaçınca 
Müflis banger üç sene evvel 

Amerikadan Yunanistana kaçınca 
kar1sile metresi de arkasından 
Yunanistan yolunu tutuyorlar ve 
Atinada bir arada yaşıyorlar. 

Madam Ku,>umcuoğlu çok 
girgin bir kadındır. Yunaniıtanda 
ıevgilisi lnsull'll kaçırmak, ona 
emniyetli bir yer bulabilmek 
ilmidlle ıefarethanelerin kapılarını 
aıındırıyor, bu arada ıık sık Ro
manya sefarethanesini ziyaret 
ediyor. Hatta lnsull'ün Yunanis· 
tandan kaçma plirum bizzat 
tertip ederek kaçmyor. 

Yukarıda Madam Kuyumcu
oğlunun da ıehrimize geldiğini 
yazmıştık. Fakat genç Madam 
ıehrimize çıkmış değildir. Mada
mı Pireden alan Polonya isimli 
vapur limanımızda pekaz kalmış 
ve doğruca Romanyaya hareket 
etmiştir. Madam Kuyumcuoğlu 
ıu dakikada Köstence ıehrinde 
bulunmaktadır. 

Romanya Seyahati Neden? 
Asıl esrarengiz olan cihet, 

~enç madaman Yunanistandan 
niçin Romanyaya gittiğidir? ta• 
biidir ki bu seyahatin lnıuh' ..ın fi· 
rarının ferdasında olması da me-
rak verıcı bir vaziyettir. 
Söylendiğine göre Madam 
Kuyumcuoğlu, bu seyahate, ln
ıull 'ün Romanyada oturmasını 
temin için lüzum görmüştür ve bu 
hususta Romanya bükümetini yola 
getirmeye çalışacaktır. Fakat bu 
teşebbüsün artık bir semere vere
meyeceği meydandadır. Başka bir 
rivayete göre, madamın yanında 

lnsull tarafından verilmiş külliyetli 
miktarda para ve milyonlar kıy· 
metinde de mücevher vardır. 

kendisine yatağını, kitaplarını 
göstennit ve çay ısmarlamıştır. 
ln11ull Entelllcena Servisten 

Şlklyetçl 

lnsull kendisile görüşenlere 
soğuk kanlılıkla kendisinin müflis 
olmadığını, şimdi reisicümhur olan 
Ruzveltle vaktile siyasi mücade
leler yapbğı ıçm Amerikaya 
dönmek istemediğini, hatta Ati
nada iken daima Amerika sefirile 
görüştüğünü söyJ~mekte ve aley• 
hindeki bütün propagandaların 
Entellicena Servis tarafından ya
pıldığı kanaatini ileri sürmektedir. 

Hatti avukab Ahmet Esat 
Beyin yazıhanesinde vapur kap-
tanı acenteıile konuıurken: 

.. - Eğer tevkif edilmek ih-
timalim varsa ben Amerika sefa· 
rethanesine de gidebilirim de· 
miştir. 

lnsull dlln sabah kahvealbsını 
yaptıktan sonra biraz kitap oku· 
muş ve vapurda kalan mütebaki 
eşyasını aidırmak istemiştir. Bu· 
nun için de Miotis acentesi ~ 
lebidia efendiyi çağırtarak noter 
huzurunda kendisine vapurdan 
eşyasını almak için vekalet ver
miştir. Öğle üzeri Ayasofyada 
lokantacı Mehmet Çavuştan ispa· 
nak, pilav, yaprakdolması getir
terek iştiha ile yemiştir. 

lnsull parasız 
lnsull otellere ve lokantalara 

olan borcunu vermediği için dün 
Y eniaydın ve Londra otelleri 
avukatı Ahmet Esat Beye tele
fonla müracaat ederek hesapla• 
rım istemiştir. 

Öğrendiğ;mize göre lnsull he· 
ntiz avukatma da para vermemiş
tir. Vapur kaptanına ve aceı • 
lesine: 

" - Param kalmadı bana ne 
yapıp yapınız Londradan biraz 
para gctirtiniz ! demiştir. 

lnsull Gazetecilerle 
Konuşmny.~r 

Buradaki Vaziyete Gelince.. Müddeiumumilik tevkifhane 
Müflis İnsull tevkifhanede müdürlüğüne İnsull'le görüşmek 

bugün ikinci günfinü geçiriyor. için mutlaka müddeiumumilikten 
Kendisini mukadder akibete gö- müsaade alınmasını tebliğ ettiği 
türecek olan Amerikalı memur- için dün tevk;fhaneye gelen bir 
ları bekliyor. On sekiz aylık dedi· çok Türk ve ecnebi gazeteci ve 
kodu lnsull'ün tee~sllr hislerini ajans muhabirleri içeriye alınma• 
tamamen körletmiştir. Tevkifha- mışlardır. Röyter ajansı muhabi· 
nede kendisine tahsis edilen oda· rile Nevyork Herald gazetesi 
da neş'eli kahkahalar atarak do- muhabiri ve daha bazı ecnebi 
lafıyor. Netice gibi tevkif hl- gazete muharrirleri müddeiumumi 
clisesini de çok aoğulkanlılıkla Kenan Beye müracaat ederek 
karşılıyor. lnsull evvelisi gün saat lnsull'le konuşmalarına müsaade 
dört buçukta tevkifhanenin idare istemişlerdir. Kenan Bey lnsull'ün, 
kısmında kendisine tahsiı ed.len gazetecilerle konuşmak istemcdi-
eski Müddeiumumilik odasına ğini ve taleplerini reddettiğini 
yerleştikten sonra mfidür vekili söylemiştir· 
Aziz Beyin yanma geçmiş ve • Tevki! K•~~~· Te~ylz Edlldl 
kendisine bir tercüman bulunma· Mlistantıkıık tevkıf kararını 
ıını ve yemek tedarik edilmesini verdikten sonra avukatı Ah'Det 
istemiştir. Aziz Bey bir eroin ka· Esat Bey. derlı~I Uçüncll ceza 
çakçılığından dolayı tevkif edilen mabkemesıne ~uraca~wt• . edere.k 
Alber Taragano efendivi kendisi· bu karan temyız ettigını ve bır 

t n t • t : t• 1 il hafta içinde layıhasmı vereceğini 
ne ere man ayın e mış ır. nsu k o•• ooW dovo o 
t ·· l 1 bkt yazmıştı . un ogren ıgımıze ercuman a an aş an sonra b 
tevkifhanenin kahveci ve odacısı dgör~w .~a~ke~e u t kar~n kreb~-
Sarı Hasan efendiyi çağırtarak 

1
• etttı"gık •

1
çm abrann emyız 8 ı-

. . . • . . ıye ı a mamış r. 
kendısıne ıkı hra vermış ve: Maamaf.h bu gibi retlu kar-

- Bu para ile bana yoğurt, şısında da bir hafta içinde tem· 
yumurta, tereyağı, kaşar peyniri, yize müracaat ederek bu kararın 
francala ve portakal al demiştir. bozulabileceği kanunen mümkün 

Hasan efendi bunları getirmiş olduğu ve devlet şürasına da mü-
ve paranın üstünü de kendisine racaat edilebileceği söylenmek-
iade edince fnsull almış ve say· tedir. 
dıktan sonra cebine atmıştır. Avuketl Ne Diyor? 
Yemekten sonra avukab Ahmet Dün bir muharririmiz lnsul' 
Esat Bey kend'sini tevkifhanede fin avukab Ahmet Esat Beyle 
görmcğe ge!mişt:r: lnsull avukabm görüşmüştllr. Esat Bey ıunları 
merd~ven başında kahkahalarla söylemiştir: 

karşılamış ve odasına götürerek - Temyiz talebinin reddedil· 

diğinden haberim yoktur. Yalnız 
talebin reddedilmesi için on lira 
depozito parasının yatırılmamıı 
olması veyahut vı: idin geçmiı 

T bulunması lizımdır. Vakit geçse 
bile kanuna nazaran Mahkemei 
Temyizden bir karar alınabil"r. 
Şimdi ben delilli temyiz layihamı 
hazırlamakla meşgulüm. Zabıtna· 
mede okuduğuma göre mahkeme 
lnsull'ün Amerika tabiiyetinde 
olduğuna Amerikadan gelen beı 
adet itbamnameye nazaran alh 
aydan fazla hapsi müstelzim bir 
l"Jçla milttebim bulunduğuna ka· 
rar vermiş. Halbuki iadei mllcri
mio kanununa istinaden vaki 01 ~ .. 
bl: talep berşey'den en el ia
desi talep olunan kimt enin 
Mücrim olduğunu tesbit etmek 
lizımdır. Bu mücrimiyeti tesbit 
eden de iddianame değildir mah· 
keme kararıdır. Zabıtnamede 
bö)' le bir mahkeme kararından 
babs görmedim. Mahkeme iddia
nameye istinaden kararını vermiş· 
tir. Halbuki Türk Ceza kanunu• 
nun dokuzuncu madde~ine naza
ran mahkemelerimiz suçun esası 

hakkında karar vermek hakkına 
maliktir ve buna mecburdurlar. 
Bunu şahsi bir mfitalia olarak 
söylemiyorum. Adliye Vekaleti 
tarafından neşreciilen ceza kanu· 
nunun şerhinde ( birinci cilt 54 
üncil sayfada ) bu sarahat vardır 
ve bu şerh te hakimlere mahsus 
olmak üzere neşredilmiştir. Mah
keme davanın esasına girmeden 
büküm vermiştir. ,, 

lnsun Amerlkah Defill mi 
İnsull kendisile görüşen vapur 

acentesine kendisinin mahkemede 
Amerika tabiiyetinde bulunduğunu 
söylemediğini bu sözünün yanlış 
A.nlaşıldığını söylemiş veşunlan 
da ilave etmiştir: 

"- Ben Londrada doğdum. 
Londrada doğan bir adam fngi
lizdir. Yalnız Amerikada otur
makla Amerika tabiiyetini ihraz 
edcl:ilir. Fakat Amerika kamm• 
Lrına göre iki sene Amerikayı 
terkeden bir adam Amerika ta· 
biiyetinden düşebilir. Şu kanun• 
lara 11azaran benim tabiiyetim 
bile şüphelidir.,, 

lnsull'ü getiren Miaotis vapuru 
hali limanımızdadır. Bu müna· 
sebetle dün ajana fU telgrah 
vermiştir: 

Atina, 3 (A.A) - Gazetelerin 
aldığı malumata nazaran, Yunan 
bükümeti Miaotiı kaptanı tara· 
fından yapılan teşebbüsü kafi 
görerek ayrıca hususi teşebbnste 
bulunmıyacakbr. Esasen nazari 
bir surette münaziünfih bir bey· 
nelmilel hukuk meseleıi mev· 
zubahistir. 

lnsull' den. Para 
Sızdırmak 
İstigen Ası/zade! 

( Daştarafı 1 inci aayiaJa ) 
alilerinin yüksek vicdanlarına r 
müracaat eder, ömrU afiyetlerine 
dualar ederim efendim hauetleri.» 

Tufan zade Zeki Bey, hakika· 
ten Zeki imiş amma, paraların 
bir tufan gibi geleceğini boş yere 
beklemiş olacak; çünkü Umitleri· 
nin suya düştüğü aşikardır. Ne 
demeli el elden fistündür arşa 
varıncaya kadar; her halde lnsull 
cenaplan Tufan zadeden daha 
çok zeki, daha çok kurnazdır. 

Vah 
Haline/ 

Kadın - Hayatta elimden 
tutacak, bana istinadgah olacak, 
dü{ersem kaldıracak yegine 
adam sensin 1 Değil mi kocacığım. 

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

1 Dıinga lktısat Haberl~rl 
1 

1 

1 
Sovget Rusya: 
Seggah 
Memleketi 

Moskovadan bildiriliyor: Sov• 

bunun Jçin 
Nasıl 

Çalışıyorlar 

yet Rusyanm bir 
senedenberi sey· 
yah celbi işlerile 
uğraşan bir tir· 

keti vardır. lnturist namındaki 
bu teşekkül kısa bir müddet 
zarfında faydalı teşebbüsatta bu
lunmuş ve çok iyi neticeler elde 
etmiştir. Bu tirketin dfinyanın 
en büyük seyahat şirketleri ile 
yaptığı mukavelelere göre bu 
sene Sovyet Rusyayı otuz ili 
ctuz beş bin seyyah gezecektir. 

Denizden yapılacak seyahatler 
bilhassa Fransa ve Amerikadan 
ilibareo tertip olunmuştur. Bu 
vapurlar Odesa ile Nevyork ara• 
smda sefer edeceklerdir. lık sey· 
yah kafilesinin 1 mayıs şenlikle
rinde de Moskovada bulunmak 
üzere bu ay içinde gelmesi bek· 
lenmektedir. 

* Atinadan bildirildiğine göre 
_Y_u_n_a._n ___ Ç_e_k_ Çekoslovakya se-

Tülün firi M. Fridman 
ile milli iktısat 

Anlaşma$ı nazırı M. Pesme· 
zoğlu arasında cereyan eden mü
zakereler bitmiş ve Çekoslovak· 
yanın Yunanistandan bir milyon 
kilo tütün alması hakkında bir 
mukavelename imzalanmıştır. Çe· 
koslovnk hükümetinin bu mesele
deki hüsnüniyetini göstermek 
üzere Çekoslovak tütün rejisi 
derhal beşyüz bin kilo Yunan 
tütünü mübayaası için bir mllna· 
kasa açmıştır. Mukavelename mu· 
cibince Çekoslovakyanın Yunanis
tandan yapılacak olan bu bir 
milyon kiloluk tOtün mllbayaab 
( 1935) senesi baıına kadar ikmal 
edilmiş olacaktır. 

* Sofyadan bildiriliyor : Bulgar 
Bulgaristan_ meclisi blltçe ko
da Tah,irl misyonu istatistik 

müdiriyeti tarafın· 
Nu/us dan önümüzdeki 

kanunuevvel ayında yapılacak 
umumi tahriri nüfus işi için iate
nilen tahsisatı üç yilz bin leva 
artırmak suretile kabul etmiştir. 
Bu fazla tahsisat projede sarfına
zar edilen bazı ta.i noktaların da 
meydana konulması için sarfedile
cektir. Mesai ve Sanayi Nazın 
M. Şiçev gazetecilere vaki beya· 
nAtında bu tahririn azami bir 
dikkatle yapılacağını ve Bulgaris
tamn hakiki nüfusunu sıhhatle 
meydana koyacağını bildirmiştir. 

lf-
Madrit'ten bildirildiğine göre 

ispanyada İspanya hükümetl 
y umurla martın ikinci on· 

Kı t . beşinden itibaren 
0 " en1anı yumurta ithalini 

konteı.jana tabi tutmuştur. Bu ka-

Dördüncü Tasar· 
ruf Haftasında 

llkmektepler MÜ sa baka· 
sının Neticeleri 

Milli fktuat ve Tasarruf Cemiye. 
tinden c DördüncG tasarruf ve yeril 
mala hafta11 münaaebetile ta.arruf 
ve iktısat mevzuu etrafında llkmek· 
teplerde tertip edilen ve Maarif 
Müdürü Haydar Bey tarafından idare 
edilen yazı müsabakasında Beyoğlu 

üçüncG mektep talebesinden ( 97 ) 
Nazım, Oaküdar üçüncü mektep ta· 
le besinden ( 109) Refat Efendiler, 
Göztepe bcfinci mektep talebesin• 
den (201) Nihat Fikri, OıkGdar otu
zuncu mektep talebeainden (201) 
Hadiye Ahmet, latanbul albncı mek· 
tep talebeainden (199) Nimet Hanım• 
lar, Beyoğlu birinci mektep talebe
ainden (124) Kemal Bahri, latanbul 
Oçüncil mektep talebeainden (451) 
Sal:ri, BilyQkada ilkmektep talebe
ainden Cezmi Efendiler, Beyotlu on 
üçilncO mektep talebeainden (56) 
Lutfiye, fatanbul on üçüncü mektep 
talebeainden (342) Zafer Hanımlar, 
Oaküdal' yirmi dördGncQ mektep 
talebesinden (142) Rıdvan Efendi, 
lıtanbul kırk dördüncü mektep tale
beainden (138) Mediha, Oaküdar yirmi 
ikinci mektep talebeainden ( 96 ) 
Fehime, Kandilll otuz ikinci mektep 
talebeainden (54) Nez.abat_ Oaklldar 
yedincl mektep talebeainden (22) 
Firuzan Ye Beyoflu kırk ikinci 
mektep talebeainden (267) Abdullah 
Nimet Haaamların birincilitf kazan· 
dıklan Maarif Müdilrlilkünden Cemi· 
yete bildirilmittir. 

Milli lktıaat ve Tasarruf Cemiyeti 
de müaabakada muvaff akiyet ihraz 
eden bu yavrulara yerli mahaulleri· 
mizden birer aandık portakal bedi· 
yeaini tensip etmit n bunlara ait 
portakalları sahiplerine verilmek 
üzere Maarif MDdilrlüAiJne gönder• 
mittir. 

... _ .......... -................... _ ............... _._ 
rara göre ( 1933) senesi ithalib 
esas teşkil etmekte ve alakadar 
memleketlere mezkür aene zarfı.
da yapbklan ithalat göz önünde 
tutularak muayyen bir hisse tef· 
rik olunmaktadır. Kontenjanlar 
Uç ayda bir verilecektir. İlk üç 
aylık müddet geçmiş bulundu· 
ğundan bu defa alb aylık bir 
arada verilmiştir. 

Her memlekete geçen sene 
ithalatının yüzde ellisi verilecektir. 
Maamafıh kontenjanla da olsa 
ithalatta bulunabilmesi için ya 
ispanya ile anlaşmış bu
lurımak veyahut İspanyaya sath 
ğından fazla bu memleketten 
hhalatta bulunmak şarttır. 

Alakadar mahafilin fikirlerine 
göre bu karardan en ziyade Mı· 
sır hükümeti müteessir olacaktır. 
Zira Mısırın ispanyaya olan ih-
racatı ithalabndan fazladır ve iki 
memleket arasında bu vadide 
yapılmış bir anlaşma da yoktur. 
Mısır hnkumeti buradaki ıefirl 
vasıtasile keyfiyeti ispanya büki
meti nezdinde protesto etmittir. 

* Sofyadan bildiriliyor: Bulgarie-
Tel aofo tan Filistinle olan 

S • . de ticari münaaeba-
ctrgıs~n bnı arttırmak eme-

Ba lga1ıstan lile Nisanın(26)ınca 
günü Tel· Aviv de açılacak olan 
panayire vasi mikyasta iştirak 
etmektedir. Bulgaristan bu sergide 
başh başına bir pavyon işgal ede
cektir. Bu husustaki hazırlık bit
miş ve Bulgar iktisat nezareti ile 
ticaret odalan tarafından masrafa 
verilen pavyonun inşası hitama 
ermiştir. 

Ayın on albsmda .. Çar Fer-
dinant " vapuru sergide teşhir 
olunacak ve satılacak Bulgar em
tiasile yüklü olarak Filistine ha· 
reket edecektir. Bu vapurdaki 
hamulenin hepsi sergiye aittir ve 
meccanen naklolunmaktadır. Ser
giye iştirak için gideceklerden 
alınacak navlun da çok cüz'i bir 
miktar olarak tesbit olunmuştur .. 



Yazanı Aııukat Ziya 
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ı zu 

u ................................................. 
Diynrıbekir, şimal rüzgarlarına 

k pahdır. Etr fındaki k leler, 
içindeki binalardan yük ektir, dar 
bir saha içinde dört tarafı yük-
ek duvarlarla çevrilmiş bu tarihi 
ehrin vasati harareti ( 35) dere

ceyi bulur ve yurdumuz.un en 
sıcak yerlerinden ayılabilir. Kale
lerin kaim ve rahp duvarlan 
içinde ve dar soknklarda yükselen 
metin ve taş binalarda akreplere 
çokça tesadüf olunur. Son zaman
ı rda belediyenin h:mmeti ve sur
~rdan birazımn yıkılması dolayı
aile bu muzır mahluklar azalmıştır. 

Yazın ok k içlerinde ve kale 
diplerande ekseriya gece, ellerin
de teneke ve maşa akrep toplı· 
yanlara t adüf olunur. Bunlar, 
topladıktan akrebi belediyeye gö· 
türerek mukabi ı"nde k muayyen 
mı P r alırlar. 

lf 
Diy nbekirin irme soyu t . 
1 • d. Es • emız 

. ve cıız. ır. . k~den Dicle suyunu 
lçerlermış; meli, bur y u" t 

dır ki Diynrıbekir köprüsn di· 
1 yor. r. 
Karpuiları çok bUyüktor 

kavunları da hemen karpuua~ 
büyüklüğündedir. Bunlan Didenin 
getirdiği çamura harklar kazarak 
~e .güverçin gübresi dökerek yetiş
tmyorlar. Okka ile satılıyor, 
adeta balta ve pala ile kesiliyor 
desem caiz. Maamafih biiyik 
karpuzların kabuğu kalın oldui,u 
gibi elyafı da ziyadece, iri kavun· 
lan da pek okadar tatlı deği~ 
buranın en tatlı kavununun ismine 
"cep" ka unu diyorlar, ve karpuz· 
lann da küçüğü lez~z. 

Sabahleyin yaz mevsiminde 
dağ kapusuna doğru bakarsanız 
o kapıdan birçok atlı ve eşek· 
linin şehre girdiğini görür ü· 

nüz eşeklerin üstünde torba ve 
küfelerin içinde kavun ve karpu• 
zun envaı vardır. Halkı halis 
Türktür. Zeki ve iş adamıdırlar. 
Ziya Göka1pı, Mizanül' edep sahibi 
merhum Sait Paşayı, Süleyman 

Kale kenarından ıehre b k 
f d ,. G" ı· a '1 

mesa e o oze ı., köyünden N .f . 
demir borular içinde u getiril- yazı. ;erhumu yetiştiren ş~hirdir. 
miş, yer yer çe meler 

8 
ı1 anı .• urk vatanında hususi bir 

her tarafa dağıbl.uıştır. y p mış, nıevku olan köşedir. 
Dicle, Diyarıbdtlrin lf. 

ç .. lar durur Dicle yanında Hat boyu buraya kndar uzadı 
g • . kenannda ve ben- seyahatimi Diyarıbekire 

ebze bahçelerı, kavun karpuz kadar ilcrlett m ve d- d" 
tarlalan bir hayli kesirdir O d Binaenaleyh şimendiferc·ı·~~ ~~· • . • ra a • . . • ı ıgımız.ın 
bagı bahçesı ol.anlar yazı dicle yenı yenı ~aahyetlerıni de, bir ba • 
kenarında geçir;r. Didenin ü k~ seferkı seyahatimde anlatınıia 
rinde bir de büyük taş ö .. ze- ugraşacağım. 
..--~ pru var- S 

- on-

e a net 
ve Sahiller Sıhhat 

ekfileti 

Y 
Umum Müdürlüğünden : 

pılacak ·u Af f ıarni so ~. ~ 1 ar amcliyelerinde kullanılmak üzere asgari 30 
Ank , ton kukurt nacaktır. Şartnamesini görmek istiyenler 
bul' ara da Unıum Müdürlük ayniy t Muha ibi mes'ullüğüne, lstan· 
.... da Galata'd 1 t nbuJ Limanı sahil sıhhiye merkezi Baş Tabip
hgın ' İzınir'de İzmir sahil ınhhiye Merkezi Baş Tabipliğine müra
racaatlan. lhale 8 Nisan 1934 tarihinde lstanbul Limanı Sahil Sıh· 
biye Merkezindeki mübaynat Komisyonunca yapılacaktır. "1169,, 

r __ n_h_ı.-s-ar-la---r -U-.---------------ım--· _ Mü ürlüğünde : ..___,, __________________ ___ 
Mecidiye Likör Fabrikasının arka kısmına arnavut kaldırımı 

ynptırılacakbr. Taliplerin şartname ile keşifnamesini gördükten 
so~r pazarlığına iştirak edebilmek üzere .. % 7,5,. teminat akçe
lerıle beraber "21/41934,, Cumartesi günü saat "14,, de Galata'da 
Alım, Sabm Komisyonuna müra a tlan. -1471" 
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Staviski Rezaleti Münasebetile .. 
o• 

M. ,. 
rensı oı·· •• • • 

ı esı 

rl ını z Ediyor 
Paris Zabıtası Üç Kişiyi Yakaladı Amma Heriflere 

Şimdilik Ağız Açtırmak Mümkün Olmuyor 

KarlJonl 

Paristen yazılıyor : Stavisld 
rezaleti mOnasebetiJe mahkeme 
müşaviri M. Prens'in esrarengiz 
bir surette vukubulan katil hadi· 
sesi Qzerinden aylar geçmi~ olma· 
sına rağmen polis hiçbir ip ucu 
ide edememişti • 

Bu mesele hakkında şahitlik 
edeceklerini söyleyip mahkeme 
huzuruna çıkanlardan hcrb:ri ayn 
bir şekilde ifade vermiş vak'anın 
ıımnı ortaya çıkaracak hiçbir 
yardımda bulunamamışlardı. Kimi 
vak'anın olduğu saatlerde Dijon 
istasyonu civarında bir otomobil 
içinde üç kişi gördüğünü söylemiş. 
Kimi Prens:n kendisine tesadüf 
etmiş bulunduğunu anlatmıştı. 
Fakat bu ifadelerden hiçbirisi 
cinayeti örten meçhulleri hallede· 
cek bir mahiyette değildi. 

Esrarın ehemmiyetini arttıran 
sebeplerden en mühimmi bu katil 
hadisesinin Staviski meseJesile 
alakadar olup olmadığı keyfiyeti 
idi. 

Staviski hakkında bildiklerini 
söylemeye gideceği günün arife
sinde M. Prensin parça parçn 
edilmiş cesedile karşılaşanların 
kafasında derhal bir fikiri saba 
mahiyetini alan düşüne şu oldu: 

« Prensin ifşaatmdan korktular 
ve onu ortadan kaldırmayı lü
zumlu buldular." 

Bu düşüncenin mantığına poo
lis bile kend;ni kaptırmaktan 
kurtaramadı. Ve tahkikatın sık· 
let merkezini hep o istikamete 
doğru götürdü. 

Halbuki; Staviskinin cemazi
ye!evvelioi bilenler yalnız M. 
Prensten ibaret değildi. Onu or
tadan kaldırmak gibi tehlikeli bir 
işe girişenler de bunu elbette 
bileceklerdi. 

Adliye bir mDddet böyle de 
dlişündü ve işte başka bir fimil 
olup olmadığım araştırdı. Bu yilz· 
den M. Prensin bazı aşk macera• 
ları da ortaya çıktı. Bir rekabete, 
bir düşmanlığa kurban gitmesi 
ihtimalleri meydan aldı. Fakat 
asıl ır, olduğu gibi karanlık, ka
rışık ve kapalı kaldı. 

Zabıtanın lüzumundan fazla 
uzayıp giden tabkikabndan arbk 
bıkmıyan kinıse kalmadı. fş mi
zah gazetelerinin n~ına düştü. 
Hergün po!is!erle, şahitlerle alay 
eden karikatürler intişar etti. 

lşi oJıuıyanlara ( Prena ) mese-

Gaetan 

lesinde şahitlik etmek tavsiye 
edilmeğe başladı. Ve mesele unu· 
tuldu unutuluyor derken yeni bir 
hadise herkesin nazan dikkatini 
yeniden bu mesele (iz.erine celbetti. 

Poli Karboni, Gaetan ve Spi· 
rito isminde üç kişiyi tevkif etti 
ve bunların esrarengiz katil hadi· 
sesile alakadar olduklannı tesbit 
etti. 

MevkufJar ne iş gördükleri 
belli olmıyan erserilerdir. Her 
def asında yirmi saat suren müte· 

DABCOViCH V9 Şürekası 
Tel ı 44 708 • 7 • 41220 

Avrupa ve ŞMk limnnlnn arasındn 
muntazam postn. 

Ynkıoda Burgnz için hareket 
erfrc<'k vapurlar. 
Slesvlg vnp. limanı~ızdıı 

Auvers, Hottcrdam, llamburg ve 
Jskandinavyıı liıllnnlan için ynkında 
hareket edecek vnrurlıın ve duoyanıu 
bn"lıca limanlarında transbor demena 

~ . 
Slesvlg vnp. 5 t"nua doğru. 

Fnzlu tafsilat için Galata, Frengynn 
han umumi acrntel gine mürncnat 
'J'el. 44 707 8 • 41200 ............ 

TBE E 
vapur acentahğ1 

Polish Palestine Lioe of the poliih 
Tı-ansatlnotic S hpping Co. J .. td. 

Gdynia - Americn Line. 
15.000 tonluk 

"P O iA,, 
Trans~tlantlk vapuru il 

K · tence -İstanbul· Ilayfa - Y llfa
Pire anısında muntazam ve liık~ 
azimet ve avdet seferleri l, 2 ve 
3uncü mnıf kamara] rı vardır. 
Iloyla • Yafa-ve Pire icio seferler: 

6 Nisan saat 15 te 
19 Nısnn saat 15 te 
8 Mayıs saat 15 to 

17 Mayıs saat 15 te 
81 l\1nyıs Ballt 15 te 

DolJru Köstence için seferler: 
16 Ni an saat 19 dıı 
29 Ni an saat 19 da 
ıs Mayıs saat 19 tla 
27 Mayıs aaat 19 da 
10 Jln:ıiran tınat 19 da 

Seyahat mUddeH ı 
l.staııbul - l\öııtence l5 saat 
1stnobul - Yafa 61 " 
lstnnbul - Hayfa 71 ,, 

1 

Spirito 

ddit isticvaplarda daimi inkar 
yoluna sapmışlardır. Henüz ağız· 
larından mü bet bir söz çıkm~ 
mıştır. 

Fakat polisin elindeki deliJJer 
ve vesikaların tamamen mevkuf· 
lann a!eyhinde bulunduğu temin 
edilmektedir. 

Yalanda bazı yüzleştirmder 
olacak, tahkikat çok derinleşt:ri
J ecektir. Yeni safhamn ortay 
koyacağı hakikati an Fransa' da 
herke büyük bir heyecan v 
alaka ile beklemektedir. 

Denizyof ları 
lŞLETMESI 

Acenteleri : Karaköt Köprüb f 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade - Han Tel. 22740 -<m:::;;;::~il 

Ayvalık Yolu 
B NDIRMA vapuru 4 

N.snn 
Çarşamba 19 da Sirkeci 

rıhtımından kalkacaktır. 111494,, 

Trabzon S .. r'at 
olu 

CU HURiVET vapuru 5 
N.san 

Per embe 20 de Galata 
nhbmından kalkacak. Gidişte 
İnebolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dö· 
nüşte bunlnra ilaveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak· 
br. {1508) 

MERSİN 
Sür'at Yolu 

iNEBOLU vapuru 6 
Nisan 

Cuma 11 d Sirkeci rıhtı· 
rnından kalkacak. Gidişte fzmir, 
Antalya, Mer ·n, Payas'a. Dö· 
nüşte bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkale'ye uğraya· 
caktır. (1509) 

Bartın Yolu Fazla tafsilat için Gala.tada Frcng
yan hamnd umumi nccotalıklnra 
mürncant. Tel. 4 4707/8-41220. Yolcu 
için ntlantik Ynpuru aceotasınn. 

Gıılata nhtım caddesi Tel. 40019 ve 
Vııgonli • Kok ve Nutta seyahat 
tıceutnlıklnnn mürac ınt. 

RS apuru 5 
I ı BU A Nisan 

'-------·(15184)..., 

Pe şemb 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (1510) 



No. 270000 

No. 270001 

No. 270002 

No. 270004 

Galata' da Karaköyde meşhur 

üyül< fabrikasında 

rla ostümle 

Liraya 
Kadın, erkek ve çocuklara 

KOSTÜM 
PALTO 

MANTO 
ve Muşambaların 

En müntahap çeşitleri 
Tediyatta Teshi:at 

Yeni çıkan fevkalade plAklar 
Vedia Rıza Hanım 

Hicazkan kürdi şarkı KÜÇÜK PEMBE DUDAKLAR 
Uşak şarkı ALDAT ARAK KAÇTIN BENDEN 

Hamiyet Hanım 
Beyati şarkı ARTIK YETlŞ!R ÇEKTl~lM 
Kürdili hicazkar şarkı BİR GiZLi AÜNAHIN izi 

Müşerref Hanım 

Karcıar şarkı 
Uşak neva gazel 

Nadir Bey 

GECE YORGUNDU 
AŞKIN BENi YILLARCA 

GÖZLERiMİN ADETiDiR 
SERİLİP UYKUYA 

, A 

BEŞERi ETE BELA Ol 

asan z 
Fındık faresi, tarla faresi, büyük ve sıçanlarla, küçük ve büyük 
her nevi fareleri bir saniyede derhal öldürür ve kurutur. Ve 
kokutmaz. Far Hasan Fare zehirlerinin macun ve buğday 
nevilerini bir arada istimal edilirse farelerin bütün, ana baba ve 

'-------~ ecdadı mahvı perişan olur • .-m:ıı-----" 

HERKESİN BAKIŞINI 

iR TE ÇEKE 
NASIL EDİNMELİ? 

Yolda ıize rastgelen erkekler du. 
racaklıır, gözlerile sizi takip edecek• 
ler. Kudıular size gıpta edecekler. 
Bu yeni ve hankulô.de tenler 

Paria, Londra, Berlin ve New York'un 

gece eğlentisi yerlerinde, en neşeli 
kabare ve berlarında, büyük bir rağ
bet kazanmışlardır. Evveli, bir cigara 
kiiğıdını yüzünüzün bir · tarafı üze-

rine 3 dakıka kadar bırakarak. kuru 

veya yfğlı ciltli olduğunuzu dene
yiniz. Bunu iyice anlıyabilweniz için 

iktiza eden tafsilatı tatimab meccanen 
göndeririz. Ondan sonra, cildiniz ku
ru iee " Tokalon Petalia pudrasl ,,nı 
tatbik ediniz; Bu pudra cildinizq hoş 
bir serinlık duygusu bahşedor. Cildiniz 
yağL ise " Tokalon Pero pudrası ,, m 
tatbik ediniz. Cilt mesamatının i!raz 
ettikleri yağın fazlasını masseder. Ve 
genişlenmiş olan bu mesamntı aıklaş· 
tmr. Her iki yeni pudra çok yapış-

kandır. Rüzgô.rda, yağmurlu havada 
veya, fekulade ısınmış balolarda, 
dansın döktüreceği tere rağmen, cilde 
yapı~ık kalır, dökülmez'/ " Toktılon 

Pctalia pudrası ,, nda cildi sıklıış~
rarak gençliğini inde eden hurnsi 
ku' vetlendirici maddeler vardır. Hangi 
pudrayı kullansanız, kadın arkadaş· 
larınızı hayrete dlişürecek, gıptelerini 
uyandıracak nasilıatlcrimizi almak için 
hemen bugün bize yazınız, siz g~ 
zerken, teninizin güzel bir şarkı oku· 
yorcııı:ıınn, sevinç alii.•netleri gösterece· 
ğini görüniiz. 

ara 

Ticaret Şubemizde ikinci derecede vazife verilmek üzere 
Ticaret işlerine hakkile vakıf Almancayı iyi bilen, kavrayışlı 
Memur arayoruz. lstiyenlerin fasılasız it veya memuriyet hayatını 
gösterir t~rcümeihal varakalarile diğer vesikalarını hazırlıyarak 
lstanhul SUmer Banka müracaatları ilin olunur. 011496,. 

•• 
Uçüncü Kolordu Kumandanlığından: 

1 

1 - İhtiyat zabiti yetişecek kısa hizmetlilerden 328 - 329 doğum
lularla ve bunlarla muamele gören diğer tevellütlüierde baka· 
ya ve sair suretlerle çağırılmamış olanlar muallim olsun veya 
olmasın ellerine yüksek ehliyetname bulunan kısa hizmetlilerin 
kaffesi 1/Mayıa/1934 te ihtiyat zabit mektebine iltihak ede
ceklerdir. 

2 Ehliyetnamesiz 928 - 929 doğumlu ve bunlarla muamele gören 
diğer tevellütlülürle şimdiye kadar sevkleri tehir edilen baka· 
yalar da dahil muallim olsun veya olmasın l/Mayıs/933 de, 
orta ehliyetnameyi haiz olanlar 1/Temmuz/934 de, tam ehli
yetnamesi olanlar da l/Eylül/934 de sımflarına mahsus hazır
lık kıt'alarında ispatı vücut edeceklerdir. 

S - Yüksek ehliyetnamesi olan doktor, baytar, kimyager, eczacı, 
dişçi sınıfına ayrılmış olanlar lllkinci Teşrin/933 tatbikat mek
teplerine iltihak edeceklerdir. 

4 - Deniz sınıfına ayrılan kısa hizmetliler l/İkinci Teşrin/934 do 
Deniz Efrat deposuna iltihak edeceklerdir. 

5 
6 

Hava sınıfı mensupları birinci maddeye tabidir. 
Sevke tabi olan bu Efendilerin nüfus cüzdanlari, mektep şa'"' 
hadelnameleri ile ehliyetname suretlerini yanlarına almaları 
lazımdır. "736,, 111521,, 

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

Hilaliahmer İstanbul Merkezinden: 
6 Nisan 1934 cuma günü sabah saat onda Cağaloğlunda Hila" 

liabmer binasında Merkezimiz kongarası aktedileceğinden azaY1 

muhteremenin aidat makbuzlarım hamilen teşrifleri rica olunur. (1~ 
-

Zayi - 1928 .enesinde Kuleli 
Askeri lisesinden almıt old11fum tas
diknamemi zayi ettim. Yeni•ini çıkıır· 
dıtJmdan eakiıioio hükmü yoktur. 

(15354) Muatafa Zühtn 

Son Posta Matbaa J 

iahibi: Ali Ekrom 

Neıriyat Müdü. I: Halil LQtfl 


